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Samenvatting 

M. Bakker & G.J. de Langen 

Tussen 16 januari en 2 maart 2012 heeft het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) van de 

Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een archeologisch onderzoek uitgevoerd bij het buurtschap Arkum, 

gelegen nabij Tjerkwerd in de gemeente Súdwest-Fryslân. De opgraving vond haar aanleiding in de 

geplande bouw van een melkveestal met kelder en startte als een inventariserend 

proefsleuvenonderzoek. Tijdens een eerder uitgevoerd booronderzoek was een veenlaag 

aangetroffen onder een laag met vondsten uit de periode late ijzertijd – Romeinse tijd, een 

interessante waarneming, aangezien de aanwezigheid van dit veenrestant de mogelijkheid opende 

dat de vroegste bewoning van het gebied rond Arkum, nu een onvervalst kleigebied, niet op klei 

maar op veen heeft plaatsgevonden. Dat zou betekenen dat de oorspronkelijke nederzetting 

onderdeel uitmaakte van veenontginningen uit de periode van de late ijzertijd en Romeinse tijd. Een 

interessant fenomeen waar destijds nog weinig onderzoek aan was verricht.  

Het puttenplan bestond bij de start van het onderzoek uit een enkele proefsleuf over het vermoede 

hart van de nederzetting, maar groeide - na de vondst van ophogingslagen horende bij een kleine 

terp gelegen op een sterk ingeklonken veenpakket - uiteindelijk uit tot een definitieve opgraving 

bestaande uit in totaal zeven werkputten met een oppervlakte van 1681,0 m
2
 aan vlakken. Verder 

werden er zeven profielen aangelegd met een totale lengte van 189 m.  

Omdat de kosten van het archeologische onderzoek niet op de bouwer van de stal konden worden 

verhaald, traden de gemeente Súdwest-Fryslân en de provincie Fryslân als opdrachtgevers op. Zij 

hechtten belang aan een grotere kennis van het gebied rond Arkum, zulks in het kader van de 

doorontwikkeling van hun archeologische beleid in het algemeen en van de bescherming van het 

bodemarchief in het (voormalige) veengebied in het bijzonder. Om die reden hoefde de opgraving 

zich niet te houden aan de grenzen van het deel dat door de geplande bouw zou worden verstoord. 

Het onderzoek kon daarmee zo’n vorm krijgen dat behalve de kern van de nederzetting ook delen 

van de randzone en de betredingszone buiten de nederzetting werden onderzocht.  

Pluspunt was ook dat de methodische en technische werkwijze zoals deze tijdens recent onderzoek 

door het GIA in het terpengebied was doorontwikkeld, voor het eerst kon worden toegepast binnen 

het onderzoek aan de Friese veenontginningen. Behalve naar de landschappelijke ontwikkelingen 

ging de wetenschappelijke belangstelling uit naar de opbouw en ontwikkeling van de nederzetting en 

vooral ook de aard, ouderdom en eventuele fasering van de bedrijfsvoering. 

Het onderzoek heeft het vermoeden bevestigd dat de bewoning startte in een veengebied en dat de 

landschappelijke omstandigheden sindsdien werden geleid door een sterke wisselwerking tussen 

menselijk handelen en natuurlijke invloeden. Andermaal werd hiermee aangetoond hoe dynamisch 

de Friese veenrandzone was, vooral na de komst van de eerste ontginners. Bewoning te Arkum heeft 

in sterke dialoog gestaan met de landschappelijke omstandigheden: perioden van bewoning 

wisselden af met perioden van verlating tijdens welke hernieuwde veenvorming plaats vond of klei 

werd afgezet door de zee.  
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Verrassend was dat de nederzetting niet op een podium begon maar als een vlaknederzetting startte. 

Dit kan alleen maar verklaard worden vanuit de genoemde landschappelijke omstandigheden die bij 

aanvang van de bewoning nog gunstiger moeten zijn geweest dan menigeen voor het onderzoek te 

Arkum voor mogelijk hield. In lijn hiermee mogen ook de mogelijkheden voor bewoning en 

agrarische bedrijfsvoering als gunstig worden ingeschat: aangenomen mag worden dat de 

onderzochte nederzetting gedurende de eerste bewoningsfasen permanent bewoond was. 

Akkerbouw kon niet worden bewezen, maar is wel zeer waarschijnlijk. Een en ander houdt in dat 

tenminste een deel van de nederzettingen in de veenrandzone waarschijnlijk los van die op de 

kwelder functioneerden, in die zin dat hun dagelijkse bedrijfsvoering het hele jaar door gebaseerd 

was op het potentieel van de veenrandzone zelf. Transhumance tussen klei- en veengebieden kon 

niet worden bewezen voor de eerste bewoningsfasen en wordt door de opgravingsresultaten 

tegengesproken.  

DE FASERING 

In het begin van de late ijzertijd bestond de omgeving van het latere Arkum uit een riet- en 

biezenmoeras. Een gedempte ontginningssloot die deels onder de oudste bewoningsporen uit het 

midden van de late ijzertijd werd aangetroffen, vormt een bewijs dat het gebied voorafgaand aan de 

bewoning al ontwaterd en in cultuur gebracht was. Met het in cultuur brengen veranderde het 

landschap van biezenmoerassen in een gebied met natte graslanden.  

Bewoning vond plaats vanaf het midden van de late ijzertijd. Gedurende de eerste bewoningsfase 

was er sprake van een vlaknederzetting (bewoningsfase I). Om droog te kunnen wonen volstond het 

in eerste instantie om op het ontgonnen veen een dun vloerniveau van klei aan te brengen waarop 

een woonstalhuis werd gebouwd. Vanwege de maaivelddaling en de daarmee gepaard gaande 

vernatting, beide opgewekt door de ontginning van het gebied, moesten de bewoners aan het einde 

van de late ijzertijd de woonplaats ophogen om droog te blijven wonen. De periode van bewoning op 

deze lage terp die duurde tot het begin van de vroeg-Romeinse tijd is gerekend als de tweede 

bewoningsfase (bewoningsfase II).  

Op grond van de bewoningssporen, de materiële resten, de uitkomsten van het isotopenonderzoek 

en de vele sporen van kunstmatige ontwatering in de vorm van sloten en greppels, is voor deze twee 

bewoningsfasen permanente bewoning het meest voor de hand liggend. Uit het aangetroffen 

botmateriaal blijkt dat veeteelt belangrijk was. Voor lokale akkerbouw bestaan aanwijzingen in de 

vorm van resten van verkoolde gerstkorrels en akkeronkruiden. Akkerlagen konden echter niet met 

zekerheid worden geïdentificeerd. 

Na het begin van de vroeg-Romeinse tijd werd de nederzetting voor enkele generaties verlaten 

(verlatingsfase I). Dat doorgaande vernatting de reden voor vertrek zal zijn geweest, blijkt uit het feit 

dat tijdens deze fase zich opnieuw veen in het gebied begon te vormen en periodieke opslibbing 

plaatsvond, getuige de aangetroffen veenlaag en de dunne kleilaagjes die in de veenlaag zijn 

vastgesteld.  

De daaropvolgende bewoning (bewoningsfase III) begon aan het einde van de vroeg-Romeinse tijd en 

eindigde al in het begin van de midden-Romeinse tijd. Deze fase duurde daarmee korter dan de 

eerdere twee bewoningsfasen. Op grond van de aangetroffen bewoningssporen en materiële resten, 
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lijkt de aard van de bewoning niet anders dan voorheen te zijn geweest. Het nederzettingspodium 

werd iets uitgebreid enals spoor van het agrarisch gebruik van de zone rondom het podium geldt een 

ietwat vuile, gehomogeniseerde laag, waarin, naast restjes aardewerk en ander nederzettingsafval, 

ook enkele verbrande gerstkorrels zijn gevonden. Hoewel greppels en sloten in deze fase lijken te 

ontbreken, hetgeen pleit voor een meer extensieve agrarische bedrijfsvoering, doet de genoemde 

laag sterk denken aan een (bemeste) bouwvoor waarop heel goed kan zijn geakkerd. 

Isotopenonderzoek verricht aan een runderbot afkomstig uit deze fase, laat zien dat het rund tijdens 

het opgroeien het hele jaar door in de veenrandzone heeft verbleven. Al met al is permanente 

bewoning ook voor bewoningsfase III waarschijnlijker dan seizoensbewoning. 

Nadat de nederzetting omstreeks 100 n.C. voor de tweede keer werd verlaten (verlatingsfase II) 

begon er gedurende een korte periode opnieuw veen te groeien. Deze periode van veengroei werd 

opgevolgd door een periode van mariene overstromingen. De tijdens deze periode gevormde kleilaag 

bestaat uit fijne klei die weinig zandkorrels bevat en moet gezien deze samenstelling in een rustig 

milieu zijn afgezet. Dat de klei homogeen en ongelaagd is, komt doordat de afwatering van het 

gebied goed moet hebben gefunctioneerd. Voordat afgestorven plantenresten de kans hadden om 

zich op te hopen, vergingen ze al aan de lucht.  

Aan de top van dit pakket heeft bodemvorming plaatsgevonden. Hier zijn ook enkele scherven uit 

afkomstig, die dateren in de midden-Romeinse tijd. Deze laag staat in verband met hernieuwd 

gebruik van het podium (bewoningsfase IV). Hiervan getuigt ook het spoor van een waterput en de 

opnieuw uitgegraven ringsloot. In vergelijking met de voorgaande bewoningsfasen lijkt de 

bedrijfsvoering te zijn veranderd. De ringsloot lijkt meerdere malen te zijn uitgegraven en op de 

flanken van het podium wisselen dunne looplagen af met schone opslibbingslagen. Dit pleit voor een 

periodiek of seizoensmatig gebruik van de site en zijn omgeving. Dat de omgeving van een 

veengebied is veranderd in een klei-op-veengebied onder mariene invloed blijkt ook uit het 

isotopenonderzoek. Het onderzochte monster kwam volkomen overeen met dat van runderen uit 

het kweldergebied.  

Na deze vermoedelijk korte gebruiksfase werd de plek weer verlaten en werd opnieuw een 

kleipakket afgezet (verlatingsfase III). Deze afzetting moet in verband worden gebracht met de 

verdere ontwikkeling van het Marne-getijdensysteem. De eerstvolgende antropogene sporen zijn 

sloten en enkele spaarzame laatmiddeleeuwse scherven. Hoogstwaarschijnlijk fungeerde de 

onderzoekslocatie in de middeleeuwen als een randzone van de terpnederzetting van Arkum en 

werd zij zelf niet bewoond. 

SLOTOPMERKINGEN 

Tijdens het veldwerk werd al snel duidelijk dat de resten van de nederzetting in uitstekende staat 

verkeerden. Dit was de reden om op te schalen naar een definitieve opgraving, aangezien 

planinpassing voor een groot deel van de resten niet mogelijk was. Belangrijk was de constatering 

dat van de oorspronkelijke veenlaag in dit gebied buiten de nederzetting nagenoeg niets was 

overgebleven en door ontwatering, oxidatie en verspoeling al oudtijds verloren was gegaan. De 

omgeving van Arkum heeft zich laten herkennen als een oorspronkelijk deel van een voormalige 

veengebied net als het plangebied Harinxmaland bij Sneek dat eerder deed. Deze constatering is van 

belang voor de archeologische monumentenzorg die zich richt op het bodemarchief van het 
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veenweidegebied: sommige van de voormalige ontginningsnederzettingen liggen inmiddels in het 

kleigebied en worden aldaar afgedekt door een conserverende kleilaag. 

Met de opgraving te Arkum is een belangrijke stap gezet in het onderzoek naar de oudste Friese 

veenontginningen. De verderop in de deze bundel gepresenteerde synthese, die uit 2013 dateert, 

maakt het belang van de opgraving al duidelijk. Anno 2019 is onze waardering van Arkum alleen 

maar gegroeid. Begin 2013 gaf Arkum cruciale inhoudelijke voeding aan een toen nog te starten 

promotieonderzoek, in welk kader de opgravingsmethodiek van Arkum op andere plaatsen met 

succes is nagevolgd. 

Opzet van het Rapport 

Dit rapport betreft een standaardrapport zoals genoemd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA 3.1 – specificatie OS15). In het rapport worden de resultaten van het onderzoek 

besproken. Allereerst worden de administratieve gegevens in tabelvorm gepresenteerd gevolgd door 

een algemene inleiding (hoofdstuk 1) waarin wordt ingegaan op de aanleiding voor het onderzoek, 

de onderzoeksdoelen en -vragen, de vindplaats, methoden en technieken.  

De hoofdstukken 2 t/m 11 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 12 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 13 de algemene archeologische onderzoeksvragen uit het PvE beantwoord 

gevolgd door de bijlagen die horen bij de verschillende hoofdstukken.  

Redactionele opmerking vooraf aan dit rapport 

Om allerlei redenen heeft de definitieve publicatie van de volledige uitwerking van de opgraving 

Tjerkwerd-Arkum (GIA-122) jaren op zich laten wachten, ook al was deze rapportage in conceptvorm 

al wel eerder dan in 2019 gereed. De voornaamste reden was wel het feit dat voorrang werd 

gegeven aan de arbeidsintensieve opgravingen van het promotieonderzoek en hun uitwerkingen 

zoals deze door M. Bakker als promovendus aan het GIA zijn uitgevoerd in de jaren na 2012.  

Ten behoeve van deze definitieve publicatie zijn niet alle teksten bijgewerkt tot op het peil van de 

huidige kennis van de oudste Friese veenontginningen en de flankerende landschappelijke 

ontwikkelingen. Sommige auteurs hebben delen bijgewerkt en daarbij met name de verwijzingen bij 

de tijd gebracht. De kern van de synthese is opzettelijk ongewijzigd gelaten en toont de stand van 

kennis anno begin 2013. De analyse van de opgraving behoefde geen aanpassing.  

  



Opgraving Tjerkwerd-Arkum. Ontginning en hergebruik van een later verdwenen (klei-op-)veenlandschap 

 

 

11 

 

Voorwoord (januari, 2013) 

M. Bakker 

In de zomer van 2010 deed ik voor het eerst mee aan een terpopgraving. Het ging toen om een 

onderzoek aan de steilkant van de dorpsterp van Jelsum. Nadien heeft het Noord-Nederlandse 

terpengebied mij niet meer los gelaten, want na deze eerste terpopgraving volgden er meer. In 2011 

werkte ik mee aan de steilkantonderzoeken te Firdgum en Oosterbeintum, en in 2012 was ik van de 

partij toen de steilkanten van twee terpen bij Dronrijp werden blootgelegd. Het bleef niet bij de 

terpen op de oude zeeklei, want in de tussentijd raakte ik ook betrokken bij het onderzoek aan de 

terpen die in een (voormalig) veengebied gelegen waren. Een van die projecten vond plaats in het 

voorjaar van 2011 in het veengebied de Onlanden (Noord-Drenthe). Een ander archeologisch 

onderzoek waarin ik participeerde vond plaats van januari tot begin maart 2012. Het betrof hier de 

opgraving van een kleine terp vlakbij het buurtschap Arkum, gelegen even te zuidwesten van 

Bolsward (Friesland).  

In eerste instantie werd vermoed dat de opgraving bij Arkum niet lang zou duren. Vanwege de 

interessante bevindingen werd echter al snel besloten om de opgraving uit te breiden. Interessant 

aan deze plek bleek het grote contrast tussen het huidige landschap en dat uit de periode waarin de 

nederzetting bewoond werd. Tegenwoordig wordt het gebruik van de omgeving bepaald door een 

bodem die bestaat uit een taaie en zwaar te bewerken kleisoort, de zogeheten knipklei. Tweeduizend 

jaar geleden was de omgeving compleet anders van uiterlijk. Toen maakte ze deel uit van een groot 

overgangsgebied van de noordelijke zeeklei naar de zuidelijke venen en lag ook hier veen. In plaats 

van een tot twee weken, duurde de opgraving uiteindelijk anderhalve maand. Overigens inclusief een 

periode van bijna twee weken dat er niet kon worden opgegraven wegens zware vorst. Halverwege 

de opgraving vroeg projectleider Johan Nicolay mij of ik interesse had om delen van deze opgraving 

uit te werken en hierop af te studeren. Ik stemde hiermee in. Onder de onderdelen van mijn scriptie 

vielen, behalve het uitwerken van alle aangetroffen archeologische sporen voor het chronologisch 

verhaal, het schrijven van een voorbeschouwing en een synthese.
1
  

Veel dank ben ik dan ook verschuldigd aan mijn scriptiebegeleider Johan Nicolay voor zijn 

aanwijzingen tijdens de uitwerking en het leerzame commentaar op de tekst. Tevens ben ik veel dank 

verschuldigd aan Gilles de Langen voor het lezen en becommentariëren van mijn tekst. Verder gaat 

mijn dank uit naar Peter Vos, Hans Huisman, Theun Varwijk, Patrice de Rijk, Arjan Hullegie, Wietske 

Prummel, Arnoud Maurer en Joris Geuverink. Behalve de onderdelen van mijn scriptie, omvat deze 

bundel hoofdstukken die van hun hand zijn en waarin zij verslag doen van de onderzoeken die zij 

hebben uitgevoerd aan het opgegraven vondstmateriaal en de verzamelde monsters. Samen met de 

uitwerking van de sporen vormen deze hoofdstukken de basis van de synthese.  

                                                           
1
 De genoemde voorbeschouwing is niet aanwezig in deze publicatie. De verrichte inventarisatie vormt echter de aanzet 

voor mijn huidige promotiestudie naar de Friese randveenontginningen van de late ijzertijd en Romeinse tijd. De 

oorspronkelijk geschreven synthese is daarmee ook iets gewijzigd voor de eindsynthese van deze publicatie omdat deze 

veelvuldig verwees naar de voorbeschouwing.  
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Daarnaast wil ik ook de medeopgravers bedanken. Naast een vaste groep van opgravers, bestaande 

uit Johan Nicolay, Johannes Bloem, Joris Geuverink, Reinder Visser, Robert Kosters, Sander Tiebackx 

en Theun Varwijk, wil ik ook de studenten en vrijwilligers bedanken die een enkele dag tot soms 

enkele weken mee hebben gegraven. Het gaat om Arjan Draaisma, Arnoud Maurer, Daniël Postma, 

Evelien Witmer, Hans Huisman, Haring Sikkes, Henk Baron, Hielke Koopmans, Mans Schepers, 

Maurice Meuwissen, Niels Dekker, Nino Casolin, Peter Vos en Robert Amsterdam. Tevens wil ik Sietze 

Aartsma bedanken voor het keurige werk met de graafmachine en Yvonne Boonstra (gem. Súdwest-

Fryslân) voor het goede overleg tijdens de opgraving. Tenslotte, maar niet in het minst bedank ik de 

familie Postma voor de geboden hulp tijdens de open dag, de interesse in de opgraving en de fijne 

ontvangst met koffie en koek gedurende de keren dat ik later nog langs ben geweest. 

 

 

  



Opgraving Tjerkwerd-Arkum. Ontginning en hergebruik van een later verdwenen (klei-op-)veenlandschap 

 

 

13 

 

Administratieve gegevens 
 

ISSN-nummer 1875-4996 

GIA-projectcode: GIA 122 

Ciscode/onderzoeksmeldingsnummer: 50134 (Archis 2) 

Projectnaam: Tjerkwerd-Arkum 

Toponiem: Arkum 

Plaats: Tjerkwerd 

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. ing. Yvonne Boonstra 

Periode: Late ijzertijd – Midden-Romeinse tijd 

AMK-status: Niet van toepassing 

Archis-monument: Niet van toepassing 

Kaartblad: 10-G 

Coördinaten: 162.395 x 560.185 

Begrenzing en oppervlakte van de totale 

vindplaats (incl. afbeelding): 

Plangebied: n.v.t 

Werkput 1: 5 x 55 m 

Werkput 2: 9 x 11,5 m 

Werkput 3: 9 x 5 m 

Werkput 4: 5 x 11 m 

Werkput 5: 7 x 11 m 

Werkput 6:3 x 40 m 

Werkput 7: 3 x 55 m 

Totaaloppervlakte: 1681 m2 aan vlakken (twee vlakken per werkput) 

(zie fig. 1.2 en 1.23 voor kaarten) 

Kaart onderzoeksgebied: Zie fig. 1.1 

Archeoregio:  Archeoregio 7 (Fries-Gronings kleigebied)  

Landschappelijke ligging, grondgebruik en 

fysische geografie: 

Terp in het kleigebied (begonnen als vlaknederzetting in 

veenlandschap). Het perceel was als grasland in gebruik, nu 

bebouwd (stal).  

Voortraject:  Zie hoofdstuk 1 

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

Omschrijving onderzoeksopdracht (reden) Documentatie van archeologische sporen ter plaatsen van een te 

bouwen onderkelderde melkveestal, waarbij het niet handelt om 

Malta-plichtig onderzoek en planaanpassing niet haalbaar was. De 

opgraving is gefinancierd door de Provincie Fryslân en de gemeente 

Súdwest-Fryslân. 

De uitwerking van het veldwerk is aangestuurd door drs. ing. Marco 

Bakker in de vorm van zijn Masterscriptie. De afronding van de 

eindpublicatie vormt een onderdeel van zijn 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 dat is gefinancierd door de Provincie Fryslân en de 

Rijksuniversiteit Groningen. 

Doelen van het onderzoek Het eerste doel was het toetsen en aanvullen van de archeologische 

resultaten van het booronderzoek. 

Informatie te leveren ten behoeve van de doorontwikkeling van de 

Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE). 

Het derde doel was het vergroten van de algemene kennis over de 

ontginningen in de late ijzertijd en Romeinse tijd van het 

randveengebied grenzend aan het toenmalige kweldergebied. 

(zie PvE en hoofdstuk 1 voor een meer uitgebreide omschrijving van 

deze doelen en de specifieke onderzoeksvragen). 

Gespecificeerd verwachtingsmodel Datering: De vindplaats betrof mogelijk een verhoogde woonplaats 
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(huisterp). Verwachte datering was late ijzertijd en/of Romeinse tijd. 

 

Conservering: Op basis van eerdere terponderzoeken was de 

verwachting dat de gaafheid van structuren en sporen redelijk tot 

goed is. 

 

Structuren en sporen: De verwachting was dat in de werkput een 

stratigrafie van terplagen en ophogingslagen zichtbaar zou zijn, met 

een maximale dikte van ca. 1 m. 

 

Vondstmateriaal: Indien het een terp betrof, werd vermoed 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 en botanisch 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-archeoloog dr. 

J.A.W. Nicolay (GIA). De dagelijkse leiding in het veld berustte bij drs. 

J. Geuverink (GIA) die daarbij geassisteerd werd door M. Bakker en 

T.W. Varwijk (beide destijds onderzoeksmasterstudenten GIA). Het 

team bestond verder uit een veldtechnicus, specialisten en 

studenten van het GIA, evenals vrijwilligers van de Fryske Akademy.  

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

gemaakt.  

Conservering materiaal: Enkele bijzondere houten en metalen voorwerpen kwamen in 

aanmerking voor conservatie. Deze voorwerpen zijn in het LCM 

(Groninger Instituut voor Archeologie / Rijksuniversiteit Groningen) 

schoongemaakt; conservering heeft alleen plaatsgevonden als dat 

nodig of gewenst was.  
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1. Inleiding tot het archeologische onderzoek bij 

Arkum: op zoek naar een verdwenen 

ontginningslandschap 

M. Bakker & J. Geuverink 

1.1 INLEIDING 

Tussen 16 januari en 2 maart 2012 heeft het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) van de 

Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een archeologisch onderzoek uitgevoerd bij het buurtschap Arkum, in 

de gemeente Súdwest-Fryslân. De opgraving is uitgevoerd naar aanleiding van de bouw van een 

onderkelderde melkveestal. Tijdens het booronderzoek door ArcheoPro werd hier een archeologische 

vondstlaag aangetroffen op een diepte van 0,5 tot 0,7 m onder het maaiveld. Deze bevatte vondsten die 

dateren van de late ijzertijd tot in de Romeinse tijd.
1
 De vondst van een veenlaag, gepositioneerd onder 

de vondstlaag in een van de boringen, was ook een belangrijke waarneming. Hoewel de huidige bodem 

van het onderzoeksgebied bestaat uit klei, opende dit de mogelijkheid dat de vroegste bewoning niet op 

de klei maar op het veen heeft plaatsgevonden. 

In eerste instantie beperkte het onderzoek zich tot een inventariserend onderzoek door middel van een 

proefsleuf. Al tijdens de aanleg van deze sleuf werden er interessante waarnemingen gedaan, waardoor 

besloten werd tot een definitieve opgraving. Geconserveerd onder vroegere nederzettingssporen werd 

namelijk een sterk ingeklonken veenpakket gevonden. Behalve dat er een vroegere nederzetting was 

aangesneden, betekende dit ook dat de eerste bewoners hier niet een kwelder koloniseerden, maar het 

veen hebben ontgonnen.  

Door de winterse weersomstandigheden is de opgraving begin februari bijna twee weken stilgelegd. 

Ondanks het slechte weer leverde de definitieve opgraving een schat aan informatie op over de 

geschiedenis van de nederzetting en het omliggende landschap. Daarnaast levert het onderzoek bij 

Arkum een belangrijke bijdrage aan het algemene onderzoek naar de randveenontginningen uit de late 

ijzertijd en de Romeinse tijd. 

1.2 LOCATIE VAN HET ONDERZOEKSTERREIN 

Het buurtschap Arkum is gelegen in de gemeente Súdwest-Fryslân, die in 2011 is ontstaan na de fusie 

van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradeel. Voorafgaand aan deze 

fusie was Arkum gelegen in de gemeente Wûnseradiel: het meest westelijke deel van de provincie 

Fryslân. Het buurtschap Arkum bestaat uit vier boerderijen, gelegen op een middeleeuwse terp (fig. 1.1). 

                                                           
1 Exaltus & Orbons 2011. 
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Het wordt omringd door een aantal andere kleine dorpen en buurtschappen die ook op middeleeuwse 

terpen zijn gelegen. Het onderzoeksgebied bevindt zich in een weiland ca. 10 m ten zuidwesten van de 

bebouwde kom (fig. 1.2). 

 
Fig. 1.1: Uitsnede van de topografische kaart van de omgeving van het onderzoeksgebied (naar de Bosatlas van Fryslân 2009). 

De plek van de geplande ingreep is in het paars aangegeven. 

 

 
Fig. 1.2: Directe omgeving van het opgravingsterrein. Met geel is de oppervlakte van de mestkelder aangegeven. De aangelegde 

archeologische werkputten en sleuven zijn rood omlijnd (bewerking van Google Earth 2011).  
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1.3 REEDS BEKENDE GEGEVENS 

Voorafgaand aan het archeologisch onderzoek waren er al gegevens bekend over het onderzoeksgebied. 

Vooral historische en moderne kaarten boden veel informatie. Voor de vroegste verwijzingen naar 

Arkum en de vroegste kaarten van het gebied zijn onder anderen historische bronnen geraadpleegd bij 

het Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar. Voor recente kaarten is onder meer gebruik 

gemaakt van de gegevens uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), het Archeologisch 

Informatiesysteem (Archis II) en de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE). Verder 

bood het booronderzoek uitgevoerd door Archeopro relevante informatie over de bodemopbouw van 

het onderzoeksterrein. 

Fig. 1.3: Uitsnede van de geomorfologische kaart van de omgeving van Arkum. De ingreep is met rood aangegeven (bewerking 

van Alterra 2008). 

BODEMKUNDIGE EN GEOMORFOLOGISCHE INFORMATIE 

De bodem van het gebied waar Arkum deel van uitmaakt, bestaat volgens de bodemkaart uit knippige 

poldervaaggronden die zijn gevormd op zware klei (kMn48c).
2
 Daarmee maakt het onderzoeksgebied 

                                                           
2 Stiboka 1974 ,89. 
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deel uit van een groter gebied met deze gronden, dat loopt van de Afsluitdijk, richting Bolsward en 

Sneek tot Rauwerd. Deze strook met knippoldervaaggronden vormt de overgang van de noordelijke 

kleigronden naar de in dit deel van Friesland zuidelijker gelegen klei-op-veengronden (Mv41c). Op de 

geomorfologische kaart bestaat het gebied rondom Arkum uit een vlakte van mariene getij-afzettingen 

(fig. 1.3).
3
 Even ten noorden en ten zuiden van Arkum liggen dichtgeslibde beddingen van voormalige 

getijdenkreken.  

HISTORISCHE BRONNEN EN TOPONYMIE 

De plaatsnaam Arkum komt voor het eerst voor als ‘Arcum’ in de Friese stemkohieren van 1640. Deze 

kohieren zijn vanaf 1640 opgemaakt door de Staten van Friesland. Ze zijn gebaseerd op de gedurende de 

16e eeuw door de grietenijbesturen bijgehouden lijsten van volwaardige boerderijen. Hoewel deze 

eerdere lijsten meestal verloren zijn gegaan, zijn de stemkohieren beter bewaard gebleven. Omdat de 

stemkohieren zowel de eigenaar als de gebruiker van een stemgerechtigde boerderij vermelden, zijn ze 

een waardevolle bron van kennis over de vroegere bezitsverhoudingen in Friesland. 

Alleen al gezien de plaatsnaam zal de woonplaats vermoedelijk ouder zijn. Gildemacher vermoedt dat 

de naam Arkum een samengestelde plaatsnaam is, met als prefix een persoonsnaam en als suffix ‘-

heem’. Het prefix is een afgeleide van de persoonsnaam Arke (Arce).
4
 Het suffix is afgeleid van het 

Germaanse woord ‘haim’ dat in de ruime zin vertaald kan worden als ‘erf’ of als ‘woonplaats’. Deze 

samenstellingsvorm komt veel voor bij nederzettingen die gesticht zijn in de volksverhuizingstijd of in de 

vroege middeleeuwen.
5  

Later komen andere naamconstructies in zwang.
6  

Gedurende de late 

middeleeuwen is het heemsuffix geleidelijk bij de bestaande Friese plaatsnamen via -hem en -hum tot -

um verbasterd.
7 

 

Vergelijkbaar in samenstelling is het direct ten zuidwesten gelegen dorp Dedgum. Volgens Karstkarel 

gaat het hier om ‘Deddingaheem’, dat in 855 opduikt in een Karolingische bron over landschenking.
8
 

Gildemacher noemt als oorspronkelijke plaatsnaam echter ‘Deddingiwerve’. Ook deze plaats wordt 

genoemd in een bron uit de 9
e
 eeuw.

9
 Pas later is volgens Gildemacher de uitgang veranderd, wat 

resulteerde in ‘Deddingum’ (1275), ‘Deddinghum’ (1455) en Deedghum (1505). Een tweede plaatsnaam 

van gelijke samenstelling is het ten zuiden van Dedgum gelegen buurtschap IJsgum. De oudst bekende 

vermelding hiervan is Ysgum in 1543. Gildemacher vermoedt ook hier een oudere oorsprong, waarbij 

het prefix is afgeleid van de geslachtsnaam Ysinga met als basis de persoonsnaam ‘Ese’.
10

  

 

                                                           
3 Alterra 2008, 11. 

4 Gildemacher 2007, 29; Arce is een vorm van het Germaanse Are dat arend betekent (Idem, 29; De Haan 2002, 34). 

5 Gildemacher 2007, 11; Van Berkel & Samplonius 2006, 6. 

6 Van Berkel & Samplonius 2006, 6. 

7 Gildemacher 2007, 11; Er moet overigens rekening mee worden gehouden dat niet alle –um namen heemnamen zijn. De 

uitgang kan ook een verbastering zijn van de uitgang –en, waarmee het in oorsprong een meervoudsvorm is. Als voorbeelden 

worden door Gildemacher plaatsen als Bierum, Wirdum en Idsegahuizum genoemd. In die gevallen is niet sprake van een 

persoonsnaam als prefix, maar van een zelfstandig naamwoord (Gildemacher 2007, 12). 

8 Karstkarel 2008, 34. 

9 Gildemacher 2007, 57-58. 

10 Gildemacher 2007, 118. 
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HISTORISCHE KAARTEN 

De oudste kaart met daarop Arkum is een grietenijkaart van Wonseradeel uit 1664. Gemaakt door C. 

Schotanus à Sterringa. Op deze kaart wordt het buurtschap nog ‘Arcum’ genoemd (fig. 1.4). Op een 

grietenijkaart uit 1718, aan de hand van zijn zoon B. Schotanus à Sterringa, wordt de huidige spelling al 

aangehouden (fig. 1.5). Op beide kaarten staan Arkum en IJsgum afgebeeld als buurtschap met Dedgum 

als kerkdorp. Hoofduitgangspunt van de grietenijkaarten zijn de stemgerechtigde boerderijen per 

woonplaats. Andere elementen, zoals waterlopen, dijken en (andere) wegen, zijn een belangrijke 

geografische toevoeging, maar zijn niet het hoofduitgangspunt van de kaartmakers geweest.  

 
Fig. 1.4: Links een uitsnede van de grietenijkaart van Wonseradeel door C. Schotanus (1664) en rechts van de grietenijkaart door 

B. Schotanus (1718). 

Een gedetailleerder beeld is er pas bij kaarten uit de 19
e
 eeuw. De vroegste kaart uit die periode is de 

kadastrale kaart uit 1832 (fig. 1.5). Een latere kadastrale kaart stamt uit 1887 (fig. 1.6). Het plangebied 

met het onderzoeksterrein maakt deel uit van perceel 1652 op de kaart van 1877. De boerderij waarin 

de huidige eigenaar van het plangebied woont, is nog niet zichtbaar op de kadastrale kaart van 1832. 

Deze boerderij (kadaster nr. 1219) is pas gebouwd in 1848, nadat de voorganger aan de andere kant van 

de weg afbrandde toen deze door bliksem werd getroffen.
11

 Wat de kern van Arkum betreft, zijn er als 

gevolg hiervan in de tussenliggende tijd enkele wijzigingen opgetreden in de percelering. Bij het direct 

omliggende gebied – waartoe ook het plangebied behoort - is dit vrijwel niet gebeurd. Er moet echter 

rekening mee worden gehouden dat alleen de verkavelingsloten zijn aangeven. De loop van andere 

sloten en greppels zijn niet afgebeeld.  

Op de kaart van Eekhof uit 1849-59 blijkt een pad aanwezig dat door het plangebied heenloopt (fig. 1.7). 

Op de kaart uit 1718 is al een aanzet te zien van het zelfde pad. Mogelijk is het al langer aanwezig, 

aangezien het de ronding van de terp volgt. Het pad is ook goed zichtbaar op de Veldminuut uit 1855, en 

                                                           
11 Op de gevelsteen van de huidige boerderij staat de volgende vermelding:“Op den 26 september 1848 deze steen gelegd 

door P Haitsma-Mulier. Het vorige huis door onweder afgebrand den 10 augustus 1848" 
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de Topografische Militaire Kaart (TMK) uit 1864. Deze stafkaarten werden gemaakt voor militaire 

doeleinden waardoor duidelijke hoogtes in het landschap – zoals terpen - vaak zijn aangegeven. Op de 

uitsnede van de stafkaarten is geen verhoging zichtbaar in het plangebied. Wel is er een te zien in de 

kern van het huidige buurtschap Arkum, weergegeven met radiale lijnen rondom de middelste 

boerderij. De hoogte van het terpje bij het plangebied is kennelijk niet onderscheidend genoeg geweest. 

Mogelijk ging het alleen om een lichte glooiing.  

   
Fig. 1.5: Uitsnede kadastrale kaart (naar Minuutplans 1832).        Fig. 1.6: Uitsnede kadastrale kaart (naar Netteplans 1887). 

 
Fig. 1.7: Links een uitsnede van de Grietenijkaart van Wonseradeel (Eekhof 1849-59). Het bouwterrein is in het paars 

aangegeven. Rechts een uitsnede van de Veldminuut, een militaire stafkaart uit 1855.  

De laatste niet recente topografische kaart van het gebied is de Chromotopografische Kaart des Rijks uit 

1935. Het gebied van het kaartblad waar Arkum onder valt, is in 1931 verkend (fig. 1.8). Er is een weg 

ten noorden van het buurtschap aangelegd, deze is ook zichtbaar op de kadastrale kaart van 1877 (fig. 

1.7). Het pad is echter niet weergegeven op de kaart van 1931. Wel is een oversteekplaats te zien op de 

plek waar het pad langs zal hebben gelopen. Misschien is het pad onvoloende van betekenis geweest 

om toegevoegd te worden. De lijn van het voormalige pad kan op een recente luchtfoto (fig. 1.2) nog 

steeds gezien worden aan de westkant van Arkum. 
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Fig. 1.8: Rechts een uitsnede van de TMK (1864) en links een uitsnede van de chromotopografische kaart (verkend in 1931). 

ACTUEEL HOOGTEBESTAND NEDERLAND (AHN) 

De hoogtekaart van het onderzoeksgebied en de omgeving laat een interessant beeld zien. Het 

overgrote deel van het gebied bevindt zich tussen de 0 en de 0,5 m onder NAP. Alleen de doorgaande 

wegen, de woonplaatsen en de kernen van de percelen liggen hoger. Bij de woonplaatsen liggen de 

metingen rondom de gebouwen tussen circa 0,25 m tot 0,5 m boven NAP, wat laat zien dat de 

woonplaatsen een halve meter tot ongeveer een meter hoger liggen dan de omliggende landerijen. 

Hieruit blijkt dat veel van de buurtschappen en dorpen op terpen liggen. Het glooiende karakter van de 

individuele percelen is door het bewerken van de grond ontstaan. Omdat de zware kleigrond slecht 

waterdoorlatend is, werd bij het ploegen rekening gehouden met de afwatering. Hierdoor zijn ‘bolle’ of 

‘kruinige’ percelen ontstaan. 

De zeer lage delen op de kaart, gelegen onder de 1,0 m onder NAP, betreffen de plekken van twee 

voormalige meren, die zijn drooggelegd in de 17
e
 en 18

e
 eeuw (fig. 1.4 en 1.5). Verder is een kleine 

laagte direct ten westen van Arkum opvallend. Vermoedelijk betreft het hier een afgegraven deel van de 

dorpsterp van Arkum. Hierover was geen nadere informatie te verkrijgen, maar op de TMK (fig. 1.8) lijkt 

dit deel van de terp nog intact te zijn. Dit zou betekenen dat de afgraving aan het eind van de 19
e
, of in 

de eerste helft van de 20
e
 eeuw heeft plaatsgevonden. In die periode zijn veel terpen in Noord-

Nederland (deels) afgegraven voor de vruchtbare terpaarde. 

Dat het perceel van het plangebied direct ten zuidoosten van Arkum vrijwel vlak is, komt door 

egalisatiewerkzaamheden uit het einde van de 20
e
 eeuw.

12
 De top van het hier aanwezige terpje is toen 

afgevlakt en verdeeld over de omliggende bouwvoor. Verder zijn greppels en enkele kleinere sloten 

gedempt, waarna er drainagebuizen door het perceel zijn getrokken. Eén van de voormalige sloten is 

nog te zien op de luchtfoto als een donkere streep iets ten westen van het plangebied (fig. 1.2).  

                                                           
12 Persoonlijke mededeling door de eigenaar S. Postma. 
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Fig. 1.9: Uitsnede van de AHN 2 (naar AHN.Geodan.nl). De kleurlegenda is verfijnd voor metingen tussen 1,0 m +NAP tot 1,0 m –

NAP.  

ARCHEOLOGISCHE MONUMENTENKAART 

Voor het maken van de monumentenkaart en het verkrijgen van de informatie over de archeologische 

monumenten is gebruik gemaakt van Archis II. Dit is een geautomatiseerd archeologisch 

informatiesysteem dat bestaat uit een databank waarin alle bekende gegevens over archeologische 

waarnemingen, vindplaatsen en terreinen zijn opgeslagen. Het wordt beheerd door de Rijksdienst voor 

Cultureel Erfgoed (RCE). Uit een uittreksel hiervan blijkt dat rond de terp van Arkum (nr. 10117) vier 

andere monumenten liggen (fig. 1.10). Het gaat om het restant van de dorpsterp van Dedgum (7949), de 

terp van Krabbedijk (10116), de terp van IJsgum (10123) en de terp van Jousterp (10125).  

Tabel 1.1: Archeologische waarnemingen in het gebied rond Arkum 

Toponiem (monument) Datering volgens Archis II Waarnemingen 

Dedgum-dorp (7949) Midden-ijzertijd - Romeinse tijd en middeleeuwen 401310 en 420159 

Krabbedijk (10116) Late middeleeuwen  

Arkum (10117) Late middeleeuwen  

IJsgum (10123) Late middeleeuwen  

Jousterp (10125) Midden-ijzertijd – Romeinse tijd en middeleeuwen 39660 

Bij twee van deze terpen zijn eerder al archeologische waarnemingen gedaan (tabel 1.1). Daarbij zijn 

onder andere aardewerkresten gevonden die dateren uit de perioden ijzertijd - Romeinse tijd en 

middeleeuwen. Bij de andere terpen zijn tot nu toe nog geen waarnemingen gedaan. Vermoedelijk om 

die reden en omdat deze plaatsen genoemd worden in historische bronnen, is als datering voor de 

bijbehorende terpen late middeleeuwen opgegeven. 
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Fig. 1.10: Uitsnede van de archeologische monumentenkaart rond Arkum (naar Archis II). 

INDICATIEVE KAART VAN ARCHEOLOGISCHE WAARDEN (IKAW) 

De IKAW is een landsdekkende kaart die ontwikkeld is en beheerd wordt door de RCE. De kaart geeft de 

ruimtelijke spreiding van verwachte archeologische waarden weer. Daarvoor is een verdeling gemaakt in 

landschappelijke zones met een hoge, middenhoge, lage en zeer lage archeologische verwachting 

(‘trefkans’ genoemd). De IKAW is puur een verwachtingskaart en geeft geen informatie over de te 

volgen onderzoeksstrategie.  

Uit de IKAW van de omgeving van het plangebied blijkt dat er zowel delen met hoge, middenhoge als 

lage trefkans aanwezig zijn (fig. 1.11). De delen met lage trefkans zijn de drooggelegde meren, ten 

westen en oosten van Arkum. Een hoge trefkans geldt voor de terpen in het gebied. Hoewel de IKAW 

een globale indruk geeft van de verwachte archeologische waarde, is de lokale toepasbaarheid beperkt, 

gezien de grofmazigheid van de kaart en het feit dat sommige archeologische monumenten niet zijn 

meegenomen (fig. 1.11: nr. 10123). Verder maakt de IKAW geen onderscheid tussen de verschillende 

archeologische waarden van de afzonderlijke tijdsperioden. Er is dan ook naast de IKAW aanvullende 

informatie nodig om te bepalen met wat voor archeologie men op een bepaalde plek mogelijk te maken 

heeft.  
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Fig. 1.11: Uitsnede van de IKAW rond Arkum (naar Archis II). Ter oriëntatie is een ‘overlay’ van het archeologisch 

monumentenregister gebruikt (fig. 1.10). 

 

FRIESE ARCHEOLOGISCHE MONUMENTENKAART EXTRA (FAMKE) 

De FAMKE is ontwikkeld door de provincie Fryslân en is gebaseerd op literatuurstudie, veldwerk en de 

analyse van andere bronnen zoals de AHN en historische kaarten. De FAMKE wordt geregeld bijgewerkt 

op basis van nieuwe onderzoeken en inzichten. Op grond van de verwachte archeologische waarden 

binnen een gebied geeft de FAMKE onderzoeksadviezen. Deze beschrijven de minimaal nodig geachte 

onderzoeksvormen bij ingrepen van een bepaalde minimale omvang binnen gebieden met een bepaalde 

archeologische verwachting. De FAMKE telt twee kaartlagen voor twee afzonderlijke tijdvakken: het 

tijdvak van de steentijd tot en met de bronstijd en dat van de ijzertijd tot en met de middeleeuwen.  

Op de uitsnede van de FAMKE voor de directe omgeving van het plangebied zijn vier categorieën van 

archeologisch advies aanwezig voor het tijdvak van de midden-bronstijd tot en met de middeleeuwen 

(fig. 1.12). De kernen van woonplaatsen zijn allemaal beschermd, dit geld ook voor de terpen waar de 

meeste woonplaatsen op liggen. Dit zijn gronden waarvan bekend is, dan wel aangenomen kan worden, 

dat ze archeologisch waardevol zijn. Het plangebied ligt net buiten de terp van Arkum. De 

archeologische waarde van deze grond was niet bekend, maar omdat het gebied in de buurt van een 

terp ligt is er wel een hoge archeologische verwachting aan toegekend. Er geldt in geval van ingrepen 
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groter dan 500 m2 de verplichting tot de uitvoering van een karterend onderzoek van de eerste 

categorie. Dat houdt in dat er een booronderzoek moet worden uitgevoerd, waarbij per hectare 

minimaal zes boringen moeten worden gezet, met een minimum van zes boringen per plangebied.  

Volgens huidig beleid vastgelegd in de FAMKE, hoeft in het geval van een aansluitende uitbreiding van 

een agrarische bouwvlak, geen onderzoek plaats te vinden, tenminste wanneer het gaat om grond met 

alleen een archeologische verwachting en geen reeds bekende waarde. Dit houdt in dat in onderhavig 

geval booronderzoek binnen het plangebied niet verplicht was, aangezien de nieuwe stal juist buiten de 

bekende terp was gepland - in een zone met alleen een (hoge) verwachtingswaarde - en direct aansloot 

op het huidige erf. 

 

Fig. 1.12: Uitsnede van de FAMKE voor de directe omgeving van Arkum. Het plangebied is in het groen aangegeven. 

RESULTATEN VAN HET BOORONDERZOEK 

Niettemin is, ondanks de vrijstelling, ter voorbereiding van de bouwaanvraag een booronderzoek 

verricht. Dit werd op 20 september 2011 uitgevoerd door R. Exaltus en J. Orbons (ArcheoPro). In totaal 

zijn er twaalf boringen gezet in een 13 x 5 m grid. Hiervan zijn tien boringen in het plangebied gezet en 

twee ten zuiden ervan (fig. 1.13). Er werden meer boringen uitgevoerd dan men meende dat de FAMKE 

in dit geval eiste, namelijk minimaal 6, omdat al in de eerste boring archeologische verschijnselen 

werden aangetroffen.  

De boringen wezen uit dat de bovenste 30 tot 40 cm van het afgeboorde terrein door de bouwvoor 

werd gevormd. Deze bestond uit een humusrijke zandige klei. Daaronder werd een pakket stevige 

humushoudende klei aangetroffen, die in dikte tussen de 4 en 45 cm varieerde (fig. 1.14). Onder dit 

pakket werd in alle boringen binnen het plangebied een archeologische vondstlaag aangetroffen, 

bestaande uit donkere klei. Deze vondstlaag bevatte in vrijwel alle boringen houtskool; in de boringen 4, 

8 en 10 kwamen ook kleine fragmenten terpaardewerk voor. Het betrof hier inheems aardewerk, dat 

niet nauwkeuriger te dateren viel dan in de periode van de ijzertijd tot en met de Romeinse tijd (tabel 
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1.2). Boring 10 bevatte tevens een stukje verbrand bot. In boring 2, 3, 7 werden brokjes verbrande klei 

aangetroffen. De laag bevatte in boring 1 geen houtskooldeeltjes, maar wel houtskoolstof. In boring 4, 5 

en 6 zijn eveneens laagjes houtskoolstof aangetroffen. Deze werden van elkaar gescheiden door lagen 

tamelijk schone, matig slappe klei. Volgens Exaltus ontstaat een dergelijke gelaagdheid met 

houtskoolstof bij het periodiek verbranden van kruidachtige planten. De dikte van de vondstlaag liep 

uiteen van 20 cm (boring 1) tot 80 cm (boring 3). 

 
Fig. 1.13: Boorpunten vooronderzoek en verstoringsdiepten (naar Exaltus & Orbons 2011, fig. 16). 

Boring 11 en 12 zijn buiten het plangebied gezet. De ondergrens van de vondstlaag bleek hier op 0,7 en 

1,0 m beneden het maaiveld te liggen. In boring 12 bevond zich onder deze vondstlaag een veenpakket 

met een dikte van 15 cm. Dit veenpakket is in de andere boringen niet aangetroffen; wel was bij de 

boringen 2, 3, 6, 7, 9 en 10 de onderkant van de vondstlaag iets venig. In de boringen 1, 4, 5 en 7-11 is 

onder de vondstlaag een dik pakket matig stevige, zwak humushoudende klei aangetroffen. Daarna 

volgt in alle boringen een natuurlijke laag in de vorm van matig slappe, ongeoxideerde schone klei, die 

onderbroken is met dunne zandlaagjes. Uit deze gelaagdheid, het ontbreken van vondstmateriaal en het 

voorkomen van enkele schelpfragmenten blijkt volgens Exaltus en Orbons dat het om wadafzettingen 

gaat.  

Gebaseerd op deze resultaten concludeerden de onderzoekers dat op een diepte vanaf 0,5 tot 0,7 m 

beneden maaiveld een archeologische laag aanwezig was die uit de periode van de ijzertijd en/of 

Romeinse tijd dateerde. Bij boring 1 en 4 ging het volgens Exaltus en Orbons mogelijk om twee 

afzonderlijke niveaus, aangezien tussen beide een schone kleilaag was aangetroffen.  
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Tabel 1.3: Vondstmateriaal uit het booronderzoek (naar Exaltus & Orbons 2011, tabel 1). 

Boring Diepte 

(cm) 

Vondst Datering Conservering 

4 77 Twee scherven handgevormd aardewerk 

met organische magering. 

IJzertijd – Romeinse tijd Matig verweerde scherf van 3 x 

1,5 cm grootte en 9 mm dikte 

8 109 Scherf handgevormd aardewerk met 

organische magering. 

IJzertijd – Romeinse tijd Sterk verweerde scherf van 1,2 

x 1 cm grootte en 2 mm dikte 

10 70 Scherf handgevormd aardewerk met 

organische magering. 

IJzertijd – Romeinse tijd Matig verweerde scherf van 3 x 

3 cm grootte en 8 mm dikte 

10 90 Brokje onverbrand bot IJzertijd – Romeinse 

Tijd? 

Fragmentje van 15 x 7 mm 

 

 
Fig. 1.14: Boorprofielen (naar Exaltus & Orbons 2011, fig. 15). 

 

1.4 AANLEIDING EN FINANCIERING VAN HET ARCHEOLOGISCH 

GRAVEND ONDERZOEK 

In eerste instantie is door bevoegd gezag, de gemeente Súdwest-Fryslân, en de vergunningaanvrager 

gekeken in hoeverre behoud in situ van de vindplaats mogelijk was. Verplaatsing van de bouwlocatie 

naar het zuiden bleek geen oplossing, aangezien de vondstlaag daar doorliep. Andere mogelijke 

bouwlocaties werden ook uitgesloten. Deze zouden gelegen zijn op de dorpsterp van Arkum of het 

afgegraven gedeelte direct ten westen van de terp. Bouwkundige ingrepen waren hier onwenselijk in 

verband met de reeds bekende hoge archeologische waarde op deze plekken. 

Archeologievriendelijk bouwen door middel van de toepassing van slechts een gedeeltelijke 

onderkeldering van de melkerij en loopstal bood geen bevredigende oplossing aangezien deze 

aanpassing van de stal vroeg om bovengrondse mestopslag en een silo. Dit was financieel bezwaarlijk en 

tevens uit esthetisch oogpunt onwenselijk, reden waarom het aangepaste plan niet aan de 

welstandcriteria zou kunnen voldoen. Omdat de geplande ingreep tot 2,5 m onder het maaiveld zou 

reiken, is ook overwogen om het plangebied met circa 2 m grond op te hogen. Hiermee zou het terrein 
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echter nog hoger worden dan de aangrenzende dorpsterp wat op dezelfde bezwaren stuitte als 

bovengrondse opslag. 

Aangezien voor de geplande stal geen andere bouwlocatie kon worden gevonden en aanpassing 

evenmin haalbaar bleken, werd besloten de bouw door een gravend archeologisch vervolgonderzoek te 

laten voorafgaan, eerst in de vorm van een proefsleuvenonderzoek dat later naar een opgraving zou 

worden opgeschaald. Omdat volgens de FAMKE binnen het plangebied in principe een vrijstelling voor 

archeologisch onderzoek gold, heeft de gemeente Súdwest-Fryslân in overleg met de provincie Fryslân 

besloten de vondst van de cultuurlaag te behandelen als een toevalsvondst. Vervolgens zijn de 

gemeente en provincie overeengekomen om het archeologische onderzoek gezamenlijk te bekostigen.  

1.5 DOELSTELLINGEN 

Het archeologisch vervolgonderzoek had drie doelen, zoals verwoord in het Plan van Eisen.
13

 Het eerste 

doel was het toetsen en aanvullen van de archeologische resultaten van het booronderzoek. Hiervoor is 

in eerste instantie een inventariserend veldonderzoek door middel van een proefsleuf uitgevoerd 

(IVO/p). Specifieke aandacht ging hierbij uit naar de aan- of afwezigheid, de aard, de omvang, de 

datering, de gaafheid en de conservering van de hier verwachte bewoningssporen. De resultaten uit dit 

onderzoek zijn vervolgens richtinggevend geweest voor het vervolgonderzoek in de vorm van een 

definitieve opgraving (DO). 

Het tweede doel diende de lopende verdiepingsslag van de FAMKE. Zoals eerder gezegd, wordt de 

FAMKE om zijn betrouwbaarheid en nauwkeurigheid op peil te houden steeds bijgewerkt aan de hand 

van nieuwe onderzoeken en inzichten. In dit opzicht is de kaart dan ook mede afhankelijk van 

gemeentelijke bijdragen in de vorm van de overdracht van resultaten uit lokaal uitgevoerde 

archeologische onderzoeken. Voorafgaand aan het vervolgonderzoek werd verwacht dat het onderzoek 

belangrijke informatie zou verschaffen over de geogenese en de vroegste bewoningsgeschiedenis van 

het gebied. Aan de hand van dit onderzoek zou wellicht kunnen worden vastgesteld wat de staat van 

conservering en daarmee de archeologische waarde was van het ‘verdronken landschap’ uit de ijzertijd 

en Romeinse tijd, dat zich vermoedelijk onder delen van het huidige kleidek van de gemeente Sûdwest-

Fryslân bevond. 

Het derde doel was het vergroten van de algemene kennis over de ontginningen in de late ijzertijd en 

Romeinse tijd van het randveengebied grenzend aan het toenmalige kweldergebied. Hoewel er al in het 

begin van de 20
e
 eeuw waarnemingen zijn gedaan van vroegere bewoningssporen in het voormalige 

randveengebied, was over de oudste Friese veenontginningen nog betrekkelijk weinig bekend. Ten 

opzichte van de kennis over de terpbewoning in het kweldergebied was de archeologische kennis over 

het randveengebied zelfs uiterst beperkt te noemen. Met dit onderzoek kon er mogelijk meer licht gaan 

schijnen op de aard en datering van de veenontginningen in dit deel van Friesland. Daaruit 

voortvloeiend kon mogelijk ook iets gezegd worden over verschillen en overeenkomsten met de 

veenontginningen in andere delen van Friesland. 

                                                           
13 Boonstra 2012, 8. 
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Met het opschalen van het vervolgonderzoek naar een definitieve opgraving veranderden de 

doelstellingen niet. Wel veranderden de grootte en vorm van het onderzoeksgebied en werd de 

meerwaarde van de bevindingen voor de aangegeven bredere doelstellingen vergroot. 

1.6 VRAAGSTELLINGEN 
 

De oorspronkelijke vraagstellingen voorafgaand aan het inventariserend veldonderzoek met proefsleuf, 

zijn in het Programma van Eisen als volgt verwoord:  

1. Hoe ontwikkelde het landschap rond Arkum zich gedurende de periode van de ijzertijd tot en 

met de middeleeuwen?  

2. Is het mogelijk informatie te verkrijgen over de aard, ouderdom en (eventuele) fasering van de 

bedrijfsvoering?  

3. In hoeverre zijn er intacte en behoudenswaardige archeologische niveaus aanwezig en is het 

nodig de archeologische lagen buiten de proefsleuf en binnen de geplande verstoring nader te 

documenteren indien bescherming niet mogelijk is?  

Deze vragen zijn vervolgens verder uitgesplitst in onderzoeksvragen. Hiervoor is ook gekeken naar de 

resultaten van eerder archeologisch onderzoek van terpen in de regio, zoals de opgraving van een 

huisterp in Sneek door het ARC in 2002.
14

 

− Hoe ziet de bodemopbouw eruit en wat is de geogenese van het gebied rondom de vindplaats? 

− Heeft op de plaats van de vermoede nederzetting ooit veen gelegen? 

− Is de verwachte woonplaats opgehoogd met veenplaggen? 

− Hoe kan het plaatselijk aanwezige schone kleilaagje tussen de terplagen verklaard worden?  

− Zijn er in situ archeologische resten aanwezig? En zo ja, wat is de aard, stratigrafische opbouw, 

diepteligging, conservering, omvang en locatie van de archeologische vindplaats? 

− In hoeverre is er binnen de terplaag nog sprake van duidelijk te onderscheiden fasen? 

− Is er (zo mogelijk per bewoningsfase) iets te zeggen over de bedrijfsvoering (hierbij kan gedacht 

worden aan het al dan niet bedrijven van akkerbouw, gemengd bedrijf, zuivere veeteelt en/of 

seizoensbewoning)? 

− In welke mate is er verbrande klei in de terplaag aanwezig en hoe kan dit fenomeen worden 

verklaard? 

− Hoe kan de vorming van de tijdens het booronderzoek gevonden schone kleilaag met laagjes 

verkoolde plantenresten worden verklaard? 

− In hoeverre stemmen de archeologische resten overeen met de archeologische verwachting? En 

hieruit volgend: in hoeverre is de vindplaats behoudenswaardig? 

De laatste vraag moest al in het veld beantwoord worden in verband met de toekomstige bouwplannen 

voor het terrein. Met de vondst van meerdere cultuurlagen, waaronder vondstrijke ophogingslagen 

                                                           
14 Niekus et al. 2002. 
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(terplagen), werd deze vraag bevestigend beantwoord. Hierop werd besloten tot een definitieve 

opgraving om daarmee de archeologische informatie van de vindplaats veilig te stellen voor 

wetenschappelijk onderzoek.  

1.7 OPZET EN UITVOERING VAN DE OPGRAVING 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de toegepaste opgravingstrategie. Kort wordt toegelicht hoe een 

archeologisch vlak is aangelegd, onderzocht en gedocumenteerd. Datzelfde wordt gedaan voor een 

profiel. Daarna wordt de spoornummering en de bemonsteringstrategie voor het specialistisch 

onderzoek toegelicht.  

AANLEG VAN VLAKKEN 

De archeologische werkputten zijn alle in twee vlakken opgegraven. Bij de nummering van de 

aangelegde vlakken is altijd eerst het nummer van de betreffende werkput gebruikt, waarna in drie 

cijfers het vlak wordt genoemd. Bijvoorbeeld het eerste vlak in werkput 1 is vlak 1001 en het tweede 

vlak is 1002, het eerste vlak in werkput 2 is 2001 en het tweede vlak 2002. Bij de aanleg van het eerste 

vlak is voor de diepte uitgegaan van de gegevens uit het booronderzoek. Dit vlak werd aangelegd in de 

tijdens het booronderzoek geïdentificeerde vondstlaag, onder het afdekkende kleipakket. De 

bovenliggende lagen bestonden voornamelijk uit bouwvoor en natuurlijke kleilagen.  

 Fig. 1.15: Links J. Bloem met de metaaldetector over een zojuist verdiept deel van de put. Rechts het machinaal opschaven van 

het vlak door middel van een schaafbak. (Foto’s: RUG/GIA). 

Voor de aanleg van het eerste vlak werd met de graafmachine laagsgewijs 5 cm per keer verdiept, totdat 

de gewenste diepte was bereikt. Bijzondere aanlegvondsten, zoals hout of aardewerkconcentraties, zijn 

afzonderlijk als puntvondst ingemeten. Na elke laagsgewijze verdieping met de graafmachine is met een 

metaaldetector over het verdiepte deel gelopen om eventuele metaalvondsten te kunnen bergen. 

Detectorvondsten zijn eveneens als puntvondst ingemeten. In geval het in de planning lag om in een 

werkput een profiel te documentaren, is vondstmateriaal dat gekoppeld kon worden aan een laag in het 

te documenteren profiel door middel van een vondstzakje met spijker aan de profielwand bevestigd. 
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Aanlegvondsten die niet gekoppeld konden worden aan een profiel of een specifiek grondspoor, dan wel 

afkomstig waren uit de bouwvoor, zijn per 5 m vak verzameld.  

Nadat de juiste diepte was bereikt, werd met behulp van een schaafbak en de schep het vlak 

opgeschaafd om het schoon en ‘leesbaar’ te maken. Daarna zijn de grondsporen ingekrast en is het vlak 

om de 2 m gefotografeerd. Nadat het vlak was getekend (schaal 1:50), zijn de hoogtes van het vlak ten 

opzichte van het NAP ingemeten en de vlaksporen genummerd. De sporen zijn daarna beschreven, 

waarbij de aandacht uitging naar aard, kleur en textuur van de sporen en de aanwezigheid van 

eventuele insluitsels. Voor het bepalen van onderlinge oversnijdingen en de aard van een spoor zijn de 

vlaksporen gecoupeerd en zijn de coupes gefotografeerd. In sommige gevallen moest tijdens (en aan de 

hand van) de spoorbeschrijving de interpretatie van een spoor worden bijgesteld. De archeologisch 

interessante coupes zijn getekend (schaal 1:20), waarna er desgewenst grondmonsters uit de sporen zijn 

genomen. De antropogene sporen zijn vervolgens uitgespit om eventueel vondstmateriaal te kunnen 

inzamelen, waarbij als maximale diepte het niveau van volgende aanlegvlak gold.  

 

Fig. 1.16: Het couperen en uitspitten van grondsporen in het eerste vlak. Op de voorgrond A. Draaisma, in het midden J. Bloem 

en projectleider dr. J.A.W. Nicolay en op de achtergrond M. Meuwissen en S. Tiebackx. (Foto: RUG/GIA). 

Het tweede vlak (vlak 1002) is aangelegd in de top van de natuurlijke ondergrond. Hierbij kunnen dieper 

ingegraven sporen, zoals sloten en waterputten (beter) zichtbaar worden, wat inderdaad het geval was. 

Aanleg en documentatie van deze sporen verliep op dezelfde manier als bij de aanleg van het eerste 

vlak. Een uitzondering betrof de vondstadministratie. Behalve koppeling van vondsten aan het profiel 

kon nu ook gekoppeld worden aan zowel sporen uit het vorige vlak als aan nieuw aan te leggen vlak. Er 

zijn dan ook minder ‘losse’ aanlegvondsten om de 5 m verzameld. Tenzij ze direct gekoppeld konden 

worden aan een spoor zijn aanlegvondsten van metaal of hout apart als puntvondst ingemeten. Na 

aanleg en documentatie van het vlak zijn ook in dit vlak coupes gezet voor het bepalen hoe de sporen 

elkaar oversneden en zijn sporen bemonsterd en uitgespit voor de inzameling van eventueel 

vondstmateriaal.  
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Waterputten zijn in de regel tot de voorgenomen diepte van de gierkelder (2,5 m onder het maaiveld) 

uitgespit, dat wil zeggen niet tot op hun bodem. De waterputten zijn oorspronkelijk uitgegraven tot op 

het zand, dat gemiddeld vier meter onder het maaiveld ligt. Gezien de zeer natte omstandigheden (het 

grondwater stond ’s ochtend al een meter hoog in de werkput) en het dientengevolge hoge 

instortingsgevaar is geen van de waterputten tot op dat niveau gecoupeerd. 

 
Fig. 1.17: Deel van de werkputten, gezien in noordelijke richting. (Foto: RUG/GIA). 

AANLEG VAN PROFIELEN 

Na de afronding van de vlakdocumentatie zijn per werkput een of meer archeologisch interessante 

profielen aangelegd en gedocumenteerd. Hiervoor is een van de putranden met de schep opgeschaaft 

om de wand schoon en leesbaar te maken. Met het opschaven van wanden is overigens al een begin 

gemaakt tijdens de aanleg van het eerste vlak. Voor het behoud van de profielen zijn ze aan het einde 

van elke opgravingsdag afgedekt met landbouwfolie (zwart kuilplastic). Om van diepe sporen, zoals 

sloten, de onderkant te kunnen documenteren zijn deze sporen met de graafmachine tot in de 

natuurlijke grond uitgegraven. Na het opschaven van het profiel is het om de 2 m gefotografeerd. 

Daarna zijn de sporen ingekrast en is het profiel nogmaals om de 2 m gefotografeerd.  

De ingekraste sporen zijn vervolgens genummerd, beschreven en getekend (schaal 1:20). De vondsten 

die in het profiel zijn geprikt tijdens het aanleggen van de vlakken, konden nu ook van een 

vondstnummer worden voorzien en zijn daarna verzameld. Verder zijn er monsters genomen van 

profielsporen voor specialistisch onderzoek. Voor eventuele detailfoto’s zijn delen van het profiel nog 

eens schoongemaakt en vervolgens opnieuw ingekrast. Dit inkrassen van de sporen is belangrijk omdat 

ondanks de afdekking met plastic, de profielen door regen, weer en wind snel vies worden. Hierdoor 

wordt een aanvankelijk leesbaar profiel snel minder goed te bestuderen. Nadat alle documentatie 

voltooid was, zijn met troffels de individuele profielsporen ongeveer 5 cm diep uitgetroffeld teneinde 
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vondstmateriaal te kunnen vinden. Deze vondsten zijn vervolgens per spoor verzameld en na van een 

vondstnummer voorzien. 

 
Fig. 1.18: Een van de profielen wordt opgeschaafd om het ‘leesbaar’ te maken, hier uitgevoerd door R. Visser. (Foto: RUG/GIA). 

 

NUMMERING VAN DE SPOREN 

De nummering van de sporen in het eerste en tweede vlak is uitgevoerd volgens dezelfde strategie die 

het GIA ook toepast bij het steilkantonderzoek van terpen. Bij het eerste vlak in werkput 1 is begonnen 

met spoornummer 1001, waarna is doorgenummerd (tweede spoornummer is 1002, etc.). Voor de 

nummering van de vlaksporen van het tweede vlak in werkput 1 is begonnen bij spoornummer 2001 en 

doorgenummerd. Na de aanleg van het eerste vlak in de volgende werkput is doorgeteld bij het laatst 

uitgedeelde nummer uit het eerste vlak van de vorige werkput. Voor het tweede vlak in de volgende 

werkput is hetzelfde gedaan, waarbij is doorgeteld vanaf het laatst uitgedeelde nummer in het tweede 

vlak van de voorgaande werkput. Als voorbeeld: als het laatst uitgedeelde spoornummer in het eerste 

vlak uit de vorige werkput spoor 1055 was, is in de volgende werkput begonnen met spoor 1056. 

Bij de profielen is een gelijke strategie toegepast. Begonnen is met spoor 1 (de bouwvoor) en daarna is 

doorgenummerd. Bij het daaropvolgende profiel hebben nieuwe sporen een nieuw nummer gekregen, 

dat volgt op het laatst uitgedeelde nummer van het vorige profiel. De uitzondering geldt voor vlak- of 

profielsporen in een werkput die met zekerheid gelijk zijn aan respectievelijk vlak- of profielsporen uit 

een vorige werkput. Deze hebben hetzelfde spoornummer gekregen; de bouwvoor is bijvoorbeeld in elk 

profiel spoor 1. In de vondstadministratie is naast het spoornummer ook altijd het nummer van de 

werkput en dat van het vlak of profiel genoteerd. Hierdoor is de kans op een mogelijke latere verwarring 

tijdens de uitwerking minimaal. 
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Fig. 1.19: Het inkrassen van de lagen in het profiel, hier door projectleider dr. J.A.W. Nicolay. (Foto: RUG/GIA). 

 

  
Fig. 1.20: Links het met kuilplastic afgedekte profiel van de eerste werkput. Rechts het uittroffelen van de sporen in ditzelfde 

profiel. De in het profiel geprikte zakjes bevatten vondsten uit de betreffende sporen in het profiel. M. Bakker, H. Baron en H. 

Koopmans (v.l.n.r.) hanteren de troffel. (Foto: RUG/GIA). 
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Fig. 1.21: Twee meter brede opname van het ingekraste profiel 1 in werkput 7. De in het profiel geprikte witte kaartjes dragen 

de spoornummers van de betreffende lagen in het profiel. (Foto: RUG/GIA). 

MONSTERNAME VOOR SPECIALISTISCH ONDERZOEK 

Er zijn te Arkum vier soorten monsters genomen. Ten eerste gaat het om zeefmonsters (MZEEF), 

bestaande uit emmers (inhoud: 12 liter) gevuld met grond uit een spoor. Deze grond wordt normaliter 

gezeefd op zeven met een maaswijdte van 5 mm en 2 mm. Zeefmonsters zijn vooral genomen uit de 

gecoupeerde sporen. Verder zijn er zeefmonsters genomen uit verschillende sporen in het vlak waaruit 

tijdens het aanleggen nog maar weinig vondstmateriaal was gekomen. Het uitzeven met verschillende 

maaswijdtes zorgt voor een tweedeling in vondstmateriaal: vondstmateriaal groter dan 5 mm en 

vondstmateriaal tussen de 5 en 2 mm. De laatste groep is vooral relevant voor het botanisch onderzoek 

omdat (verkoolde) zaden hierin een belangrijk onderdeel vormen. Ook voor archeozoölogische 

onderzoek is het gezeefde residu belangrijk. Visgraatjes en botresten van kleine diersoorten, zoals van 

gevogelte en muizen, worden bij het verzamelen van vondsten in het veld meestal over het hoofd 

gezien. Door bij het zeven verschillende maaswijdtes te gebruiken kunnen dergelijk kleine dierlijke 

resten toch gevonden worden, mits ze aanwezig zijn. 

De tweede soort monsters bestaat uit Monstername Ecologie Zaden (MEZ). Hiervoor worden 

hersluitbare bakjes of hermetisch afsluitbare plastic zakken gebruikt met een inhoud van 0,5 liter. Hierin 

wordt grond gedaan uit sporen die rijk zijn aan organisch materiaal, zoals mestrijke sloten en 

vermoedde akkerlagen. Ze zijn bedoeld voor onderzoek van macrobotanische resten om de vroegere 

vegetatie te reconstrueren.  
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De derde soort van monsters zijn Monstername Micromorfologie (MMICRO). Deze zijn genomen met 

vierkante doosjes van 10 x 10 cm en 2 cm diep (fig. 1.22). Van dit monster worden vervolgens dunne 

slijpplaten gemaakt waaraan microscopisch onderzoek kan worden verricht om informatie te verkrijgen 

over de bodemopbouw, eventuele sporen van vertrapping of grondbewerking, maar ook over de 

toestand van de bodem met het oog op onderzoek naar de conservatie van de site.  

 
Fig. 1.22: Links op de foto zijn drie micromorfologische monsterbakken geplaatst, daarnaast twee pollenbakken. Op de 

monsterbakken zijn gegevens over de bemonsterde lagen en het bijbehorende profiel- en werkputnummer vermeld. (Foto: 

RUG/GIA). 

Het vierde en laatste type monsters bestaat uit Monster Pollen (MPOL). Deze ‘pollenbakken’ worden 

recht of dwars in het profiel geslagen om grond van vaak meerdere lagen in één keer te verzamelen. Het 

in een pollenbak verzamelde materiaal wordt gebruikt voor het microbotanisch onderzoek aan stuifmeel 

en voor het vergaren van monsters voor koolstofdateringen. . 

1.8 VERLOOP VAN DE OPGRAVING 

Van belang is dat tijdens de opgraving van een inventariserend onderzoek is opgeschaald naar een 

definitief onderzoek. In overleg met gemeente en provincie is daarbij besloten iets anders te werk te 

gaan dan het oorspronkelijke Plan van Eisen eiste. Behalve het verloop van het onderzoek wordt in deze 

periode ook de reden voor deze gewijzigde aanpak behandeld. Aan het eind wordt kort ingegaan op de 

archeologische begeleiding tijdens de aanleg van de gierkelder. Deze begeleiding vond plaats anderhalve 
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maand nadat de opgraving was afgerond. In het totaal zijn er tijdens het archeologisch onderzoek zeven 

werkputten aangelegd met een oppervlakte van 1681,0 m
2
 aan vlakken. Verder zijn er zeven profielen 

aangelegd met een totale lengte van 189 m. 

 
 
Fig. 1.23. Schematische weergave van het puttenplan van de opgraving. In het rood zijn de aangelegde profielen aangegeven en 

in het gestreept lichtgrijs de geplande gierkelder. 

INVENTARISEREND ONDERZOEK MET PROEFSLEUF 

De eerste fase van het archeologisch onderzoek bestond uit een inventariserend onderzoek door middel 

van een proefsleuf (IVO/p). Hiervoor werd een proefsleuf aangelegd van 55 m lang en 5 m breed, dwars 

op het op grond van het vooronderzoek veronderstelde terplichaam. Hiermee was de sleuf iets langer 

dan de lengte van de geplande gierkelder (fig. 1.2). Deze sleuf is werkput 1 genoemd (fig. 1.23). In deze 

sleuf zijn twee vlakken aangelegd, waarbij tijdens de aanleg uitgegaan is van de resultaten uit het 

booronderzoek. Het eerste vlak (vlak 1001) is in de top van de vondstlaag onder het afdekkende 

natuurlijk kleipakket aangelegd. Het tweede vlak (vlak 1002) is aangelegd in de toplaag van de 

natuurlijke ondergrond, om diepere sporen, zoals sloten en waterputten, te kunnen documenteren.  

Nadat het onderzoek aan de vlakken was afgerond, is aan de noordelijke lange zijde het profiel 

gedocumenteerd (profiel 1). Dit profiel is aangelegd om de doorsnede van het inmiddels aangetroffen 

terplichaam zichtbaar te maken. Aan de korte zijde van het westelijke einde is een tweede profiel 

aangelegd. Dit profiel is alleen gefotografeerd en verder niet gedocumenteerd, omdat hier een sloot liep 

die al was gedocumenteerd in het aangrenzende vlak. 
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OPSCHALING NAAR EEN DEFINITIEVE OPGRAVING 

Naar aanleiding van de vondst van ophogingslagen horende bij een terppodium, is vervolgens door 

gemeente en provincie besloten om het onderzoek op te schalen tot een definitieve opgraving (DO). 

Omdat de ophogingslagen in het westelijk deel van de proefsleuf waren aangetroffen, zijn in eerste 

instantie ter hoogte van het aangesneden terplichaam vier extra werkputten aangelegd in de westelijke 

helft van het te verstoren terrein (werkputten 2-5). Tussen de werkputten werden wanden van 1 m dik 

intact gelaten om eventuele profielen te kunnen documenteren (tabel 1.3). Uitzondering hierop betreft 

de directe aansluiting zonder tussenwand van werkput 3 en 4 op werkput 1. Aangezien er al een 

lengteprofiel was aangelegd aan de noordelijke lange zijde van werkput 1, was een extra profiel aan de 

zuidelijke lange zijde niet nodig.  

Tabel 1.3: Overzicht van aangelegde werkputten, profielen en vlakken. 
Werkput Profielen Vlakken Documentatie vlak Opmerkingen vlakdocumentatie 

1 1 en 2* 
1001 Volledig  

1002 Volledig  

2 4 
2001 Volledig  

2002 Volledig  

3 3 
3001 Volledig  

3002 Volledig  

4 6 en 7 
4001 Volledig  

4002 Volledig  

5 - 
5001 Volledig  

5002 Volledig  

6 1 en 5* 
6001 Niet Alleen doorgaande lagen van de betredingszone waren zichtbaar 

6002 Volledig  

7 3 
7001 Deels (tot 37 m) Na 37 m alleen doorgaande lagen van de betredingszone zichtbaar  

7002 Volledig  

* De profielen 2 en 5 zijn niet gedocumenteerd, maar dienden ter controle van waarnemingen gezien in de andere profielen. 

Net als bij werkput 1 zijn in elk van deze vier werkputten twee vlakken aangelegd. Daarvoor is uitgegaan 

van dezelfde voorwaarden als bij werkput 1: het eerste vlak werd aangelegd in de vondstlaag direct 

onder de schone afdekkende kleilagen, en het tweede vlak in de natuurlijke ondergrond. Verder zijn bij 

werkput 2, 3 en 4 profielen aangelegd om de doorsnede van de terp te documenteren. Bij werkput 5 is 

dit niet gedaan. Bij de analyse van de gegevens aan de zuid- en westzijde van deze werkput kon namelijk 

gebruik gemaakt worden van de gegevens uit de profielen van de aangrenzende werkputten. 

Documentatie van de andere wanden van werkput 5 zou niets toevoegen aangezien hier geen sporen 

van het terppodium aanwezig waren.  

Omdat uit het profiel van werkput 1 en uit de opgravingresultaten van werkput 4 en 5 bleek dat het 

terppodium zich niet verder uitstrekte in het oostelijke deel van het te verstoren terrein, had een 

volledige opgraving van het oostelijk deel van het te verstoren terrein slechts een geringe 

wetenschappelijke meerwaarde. De archeologische informatie over de betredingszone van het 

terppodium van het oostelijke deel was al vergaard met het aanleggen van werkput 1. Op grond van de 

waarnemingen in werkput 3 werd vermoed dat het podium zich uitstrekte richting het zuidwesten en 

dat de bijbehorende betredingszone ten noordwesten hiervan lag. Dit was buiten het te verstoren 

terrein. Met het oog op de wetenschappelijke meerwaarde van het  onderzoeken van deze locatie, met 

name het documenteren van informatie over de geogenese en vroegste bewoningsgeschiedenis van het 
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gebied rond Arkum, is in samenspraak met gemeente en provincie afgesproken om deze westelijke zone 

verder te onderzoeken in plaats van het resterende oostelijke deel van het te verstoren terrein. 

ONDERZOEK BUITEN HET TE VERSTOREN TERREIN 

Het gebied buiten het te verstoren terrein is onderzocht door middel van twee onderzoekssleuven van 

elk 3 m breed (werkput 6 en 7). Werkput 6 is aangelegd als uitbreiding van werkput 1 om de 

betredingszone in noordwestelijke richting te kunnen onderzoeken. Profiel 1 kon hierdoor uitgebreid 

worden langs werkput 6 tot een totale lengte van 95 m. Bij de aanleg van de vlakken is dezelfde 

strategie toegepast als eerder beschreven. Het eerste vlak in werkput 6 is echter niet gedocumenteerd, 

aangezien dit alleen doorgaande lagen bevatte. Deze waren ook zichtbaar in het bijbehorende profiel. 

Het tweede vlak (vlak 6002) is wel gedocumenteerd, omdat dit de sporen van enkele sloten in de 

natuurlijke ondergrond toonde.  

Werkput 7 is aangelegd in zuidwestelijke richting om het verloop van het aangesneden podium te 

kunnen onderzoeken. Hierdoor is een T-vormige structuur van werkputten ontstaan. Profiel 3 van 

werkput 3 is daarbij uitgebreid met het profiel van werkput 7 tot een totale lengte van 55 m. Ook deze 

werkput is in twee vlakken opgegraven. Het eerste vlak van deze werkput (vlak 7001) is 

gedocumenteerd tot en met de zone waarin de aanzet van het podium zichtbaar was. Daarna volgde 

een betredingszone, waarin alleen van doorgaande lagen sprake was. Het tweede vlak is aangelegd in de 

natuurlijke ondergrond en is over de gehele lengte gedocumenteerd (vlak 7002). 

 
Fig. 1.24: Het laatste deel van de bouwput voor de gierkelder wordt uitgegraven. Op de voorgrond gemeentelijk archeoloog Y. 

Boonstra in de voormalige werkput 4. (Foto: RUG/GIA). 
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ARCHEOLOGISCHE BEGELEIDING TEN TIJDE VAN DE AANLEG VAN DE GIERKELDER 

Op 21 mei begon de aanleg van de gierkelder met een graafmachine. Binnen twee dagen is de volledige 

bouwput uitgegraven. Omdat niet het hele te verstoren terrein archeologisch was onderzocht, is er een 

archeologische begeleiding uitgevoerd door de gemeentelijk archeoloog Yvonne Boonstra. Zij heeft 

foto’s gemaakt en aardewerk verzameld, waaronder enkele (vrijwel) intacte potten uit twee 

waterputten. Een van de waterputten was eerder al half aangesneden in het profiel en gedocumenteerd 

(spoor 35). De andere waterput (spoor 9001) lag onder de intact gelaten profielwand tussen werkput 1 

en werkput 5. De woensdag daarop (23 mei) heeft Marco Bakker een deel van de in het vlak zichtbare 

grondsporen beschreven en gefotografeerd. Door Rein Brandsma (Brandsma Bouw Dienstverlening) zijn 

deze sporen ingemeten met een Total Station. Het aardewerk is vervolgens naar het GIA gebracht, waar 

het samen met het eerdere aardewerk van de opgraving is onderzocht. 

1.9 AANDACHT VAN PUBLIEK EN MEDIA 

De opgraving genoot veel belangstelling van mensen uit de omgeving. Verder is er veelvuldig aanloop 

geweest van collega-archeologen en amateurarcheologen. Vanuit de media heeft de opgraving ook veel 

belangstelling gekregen. Omrop Fryslân heeft op 24 januari beelden laten zien van de opgraving in het 

nieuws. GPTV Friesland heeft twee dagen later een reportage gemaakt van de opgraving. Deze is op 27 

januari uitgezonden. Nieuwsberichten over de opgraving zijn verschenen in de provinciale dagbladen, 

zoals de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad, en in regionale weekbladen, zoals het Sneeker 

Nieuwsblad.  

 

Fig. 1.25: Foto van een rondleiding tijdens de open dag op 28 januari. Hier geeft T.W. Varwijk uitleg aan de bezoekers over de 

aangetroffen sporen in een van de werkputten. (Foto: RUG/GIA). 

Op zaterdag 28 januari is een open dag gehouden. Vanaf 10:00 - 15:00 uur werden om het half uur 

rondleidingen gegeven door de betrokken archeologen en archeologiestudenten. Tijdens de rondleiding 
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werd eerst uitleg gegeven over de reden van het onderzoek. Vervolgens werd de totstandkoming van 

het landschap met behulp van enkele paleogeografische kaarten toegelicht. Daarna werd naar het 

opgravingsterrein gelopen, waar de bezoekers uitleg hebben gekregen over de gebruikte 

onderzoeksmethoden. Hiervoor werden de aangetroffen archeologische sporen getoond en uitgelegd 

wat daaruit afgeleid kan worden.  

Aan het eind van de rondleiding is een ruime selectie van het opgegraven vondstmateriaal getoond en is 

er uitleg gegeven over de aangetroffen artefacten en hun datering. Ondanks het koude weer was de 

open dag door ongeveer 500 mensen bezocht. Tijdens de open dag is samengewerkt met mw. G.H. 

Postma-Krikke van de maatschap die eigenaar is van het te verstoren terrein. Zij is lid van het 

Gebiedsplatform Zuidwest-Fryslân. Mensen die de open dag bezochten konden in de schuur van de 

boerderij informatie krijgen over het regionale landschap en de ontwikkelingsvisie voor het gebied. 

1.10 ORGANISATIE 

De opgraving is uitgevoerd onder de wetenschappelijke leiding van dr. Johan Nicolay (RUG/GIA), in het 

veld geassisteerd door Joris Geuverink (RUG/GIA). Aan het veldwerk namen verder deel: 

− Veldtechnicus en tekenaar Sander Tiebackx (RUG/GIA),  

− Veldtechnicus Robert Kosters (RUG/GIA),  

− Student-assistenten Theun Varwijk en Marco Bakker (beiden destijds student RUG/GIA)  

− Johannes Bloem (vrijwilliger metaaldetectie),  

− Reinder Visser, Henk Baron en Arjan Draaisma van het Argeologysk Wurkferbân van de Fryske 

Akademy (AWF),  

− Daniël Postma (promovendus RUG/GIA),  

− Niels Dekker en Evelien Witmer (beiden destijds student RUG/GIA),  

− Maurice Meuwissen (destijds stagiair Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed),  

− Hielke Koopmans (amateur metaaldetectie) 

− Fysisch-geograaf Peter Vos (Deltares) 

− Dr. ir. Hans Huisman van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (Rijksdienst voor Cultureel 

Erfgoed) 

− De archeobotanici Mans Schepers (destijds promovendus RUG/GIA) en Arnoud Maurer 

(RUG/GIA).  

− Nino Casolin, Haring Sikkes en Robert Amsterdam van het Archeologisch Steunpunt Sneek (ASP)  

De graafmachine werd de eerste week bediend door J. van der Meulen en de daaropvolgende weken 

door Sietze Aartsma. Beiden zijn werkzaam bij Klaas Bijlsma BV.  

UITWERKING 

Veel specialisten en studenten zijn ook betrokken bij de uitwerking geweest die plaatsvond in 2012. Het 

gaat daarbij om de volgende personen: 
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− Peter Vos (Deltares) heeft de landschappelijke ontwikkeling uitgewerkt 

− Marco Bakker (destijds student RUG/GIA) heeft de aangetroffen sporen en structuren 

uitgewerkt en de eindsynthese geschreven. Hij is hierbij begeleidt door prof. dr. Gilles de Langen 

en dr. Johan Nicolay. 

− Dr. Hans Huisman (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) heeft het micromorfologisch onderzoek 

uitgevoerd. 

− Theun Varwijk (destijds student RUG/GIA) heeft met Marco Bakker het aardewerk, de 

keramische artefacten en de verbrande kleiresten onderzocht. 

− Dr. Johan Nicolay (RUG/GIA) heeft de metalen artefacten uitgewerkt.  

− Dr. Patrice de Rijk (Archeo Media BV) heeft het slakmateriaal en de hamerslag onderzocht. 

− Arjan Hullegie en dr. Wietske Prummel (beiden RUG/GIA) hebben het botmateriaal uitgewerkt. 

− Arnoud Maurer (RUG/GIA) en Mans Schepers (destijds promovendus RUG/GIA) hebben het 

botanische materiaal onderzocht. 

− Joris Geuverink (RUG/GIA) heeft het natuursteen uitgewerkt. 

− Jelte van der Laan (destijds RUG/GIA) heeft de opgegraven hout- en touwresten onderzocht in 

het kader van zijn masterscriptie en is daarbij begeleid door houtspecialiste Silke Lange (BIAX).  

− Onur Kandemir (destijds stagiair Saxion) heeft de veldtekeningen gedigitaliseerd en is hierbij 

begeleidt door Erwin Bolhuis (RUG/GIA).  

− Miriam Los-Weijns (tekenkamer RUG/GIA) heeft samen met Onur Kandemir en Rachel 

Onstwedder (destijds stagiair ArtEZ) de artefacten getekend. 

− Gert van Oortmerssen: conservator van het Laboratorium voor Conservatie & Materiaalkennis 

(RUG/LCM) heeft een deel van de vondsten geconserveerd en/of gerestaureerd. 
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2. De landschappelijke veranderingen rond Arkum 

gedurende de ijzertijd en Romeinse tijd  

P.C. Vos & S. de Vries 

2.1 INLEIDING 

Het geolandschappelijk veldonderzoek bij het archeologisch onderzoek op de locatie Arkum (fig. 2.1) 

heeft plaatsgevonden in de maanden januari t/m maart van 2012. Op de onderzoekslocatie was een 

ligboxenstal gepland, waarbij – tijdens de aanleg van de bouwput voor de stal – de archeologische 

waarden in de ondergrond zouden worden verstoord. Uit het archeologisch vooronderzoek is naar 

voren gekomen dat op de locatie op een diepte tussen 0,5 en 0,7 m onder maaiveld een vondstlaag 

uit de ijzertijd/Romeinse tijd aanwezig was, die ingebed was in kwelderklei.
1
 Om de archeologische 

betekenis van de vondstlaag te kunnen onderzoeken is in de winter van 2012 een inventariserend 

veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd dat direct gevolgd werd door een opgraving 

van een deel van de terplocatie.
2
  

 
Fig. 2.1: Locatiekaart van het onderzoeksgebied Arkum. 

                                                           

1
 Exaltus & Orbons 2011. 

2
 Boonstra 2011. 
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Onderdeel van het archeologische onderzoek betrof een geolandschappelijke studie naar de 

landschapsgeschiedenis van de terplocatie en de relatie tussen de landschapsgenese en de 

menselijke activiteiten in het gebied. Het geolandschappelijk veldonderzoek bestond uit twee 

onderdelen: 

1. Geologische opnamen bij de ontsloten profielwanden in de archeologische 

opgravingsputten. 

2. Beperkt handbooronderzoek naar het voorkomen van getijdenkreeksystemen 

(geulafzettingen) in de ondergrond van de terplocatie en het oostelijk daarvan gelegen 

gebied.  

De geologische opname had als doel de natuurlijke afzettingen te onderzoeken onder, binnen en 

lateraal van de terplagen. Specifiek werd onderzocht of onder de terp nog een natuurlijke veenlaag 

aanwezig was en of deze overslibd was voordat de mens de terplagen opwierp. Tijdens eerder 

palaeolandschappelijk onderzoek in het gebied van de onderzoekslocatie was het voorkomen van 

deze veenlaag niet onderkend.
3
 Op de paleogeografische kaart van de situatie rond 500 v.C. was een 

geulsysteem weergegeven, zulks op grond van de aanname dat het geomorfologische patroon - 

herkenbaar op de AHN kaartbeelden (fig. 2.2 en 2.3) - uit de ijzertijd stamde. 

 
Fig. 2.2: AHN-hoogtekaart van de regio Sneek. 

Tijdens het handbooronderzoek – uitgevoerd aanvullend op de geologische opnamen in de 

archeologische putten - werd de laagopbouw van het morfologische geulsysteem oostelijk van de 

                                                           

3
 kaartreconstructie van 500 v.C.; in Vos & De Vries 2009. 
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opgravingslocatie onderzocht. In het bijzonder werd daarbij de stratigrafische relatie bestudeerd 

tussen de afzettingen van het morfologisch getijdensysteem en die welke tijdens de opgraving 

werden gedocumenteerd ten einde uitspraken te kunnen doen of en waar getijdengeulen of -kreken 

voorkwamen ten tijde van de menselijke aanwezigheid op de terplocatie (late ijzertijd – Romeinse 

tijd). 

 
Fig. 2.3: AHN-hoogtekaart van het gebied rond Arkum. 

De activiteiten die in het kader van het geolandschappelijk veldonderzoek bij Arkum zijn uitgevoerd 

behelsden handbooronderzoek en opnamen in de opgravingsputten. Het booronderzoek werd 

uitgevoerd met een guts met een boordiameter van 3 cm. Tijdens het booronderzoek kon worden 

vastgesteld dat het substraat werd gevormd door de Pleistocene ondergrond gelegen op een diepte 

van 3 tot meer dan 5 m onder maaiveld. Op de locaties waar de Pleistocene ondergrond dieper lag, 

was het Basisveen afwezig en hadden Holocene geulen zich ingesneden in de Pleistocene 

ondergrond. In totaal zijn 22 boringen gezet (fig. 1; bijlage D). De uitvoering van de geologische 

opnamen opgravingsputten was als volgt: 

− Vaststellen van de stratigrafie van de natuurlijke en antropogene lagen die daar ontsloten 

waren. 

− Beschrijving van de natuurlijke en antropogene laageenheden conform de Archeologische  

Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB), een uitgebreide geoarcheologische 

sedimentbeschrijvingsmethode die gebaseerd op de NEN 5104. 

− Monstername van dateerbaar materiaal voor ouderdomsbepalingen van de natuurlijke en 

semi-natuurlijke lagen. 
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De opdrachtgevers van het archeologisch proefsleufonderzoek waren de gemeente Súdwest Fryslân 

en de provincie Fryslân. Contactpersoon namens de gemeente was drs. Y.M. Boonstra en namens de 

provincie dr. G.J. de Langen. Het archeologisch onderzoek werd uitgevoerd door het Groninger 

Instituut voor Archeologie (GIA) en onder leiding van dr. J.A.W. Nicolay. Hij werd geassisteerd door 

M. Bakker en T.W. Varwijk (GIA), met wie tijdens het veldwerk en de uitwerking van het onderzoek 

intensief is samengewerkt. De geologische opnamen in de opgravingsputten zijn uitgevoerd door P.C. 

Vos (Deltares) en het boorveldwerk is verricht door S. de Vries, P.C. Vos (beiden Deltares) en S. 

Dresscher (GIA). 

ONDERZOEKSVRAGEN 

De geolandschappelijke onderzoeksvragen van het geoarcheologische onderzoek bij het 

proefsleufonderzoek Arkum – voorafgaande aan het onderzoek – zijn als volgt geformuleerd: 

Landschappelijke uitgangssituatie voor de aanleg van de terp 

- Hoe dik is het pakket Holocene afzettingen onder de kwelderafzettingen waar de terp op 

ligt? Uit welke lagen bestaat dit pakket, hoe dik zijn die lagen, welke lithologische 

karakteristieken (zandigheid) hebben de afzonderlijke lagen en in welk afzettingsmilieu zijn 

deze laageenheden afgezet (zijn er bijvoorbeeld wadafzettingen onder de 

kwelderafzettingen aanwezig)? Bij dit onderzoek wordt ook gebruik gemaakt van de 

bestaande boringen uit de DINO database van TNO. 

- Hoe zettingsgevoelig zijn deze afzettingseenheden onder de terplaag? (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). 

- Zijn er in de onderliggende kwelderlaag veenlagen of oude bodemniveaus te herkennen? Is 

er mogelijk sprake van een veenterp, vergelijkbaar met de overslibde terp van de sleutel-site 

Boazum?  

- Zijn er in de kwelderafzettingen aanwijzingen te vinden voor het afbranden van de 

kweldervegetatie?  

- Hoe oud zijn de laageenheden / afzettingsmilieus onder en naast de terp; bevinden zich 

hierin dateerbare organische materialen die geschikt zijn voor 14C-onderzoek of andere 

materialen die geschikt zijn voor ouderdomsbepaling? 

Landschappelijke situatie vlak voor en tijdens de terpbewoning 

- Is de aangetroffen vondstlaag een ophogingslaag (overslibde nederzetting) of een 

omgewerkte bodem (cultuurlaag) zoals een akkerlaag? 

- Zijn er natuurlijke overslibbingslagen te herkennen binnen de archeologische vondstlaag? 

- Zijn er aan de flanken van de terp natuurlijke afzettingslagen aanwezig die uitwiggen in de 

vondstlaag? 

- Zijn de pre-Romeinse kwelderafzettingen (naast en onder de terp) te onderscheiden van de 

jongere middeleeuwse Middelzee-afzettingen? 
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- Hoe zag het paleolandschap rond de onderzoeksterp eruit tijdens de verschillende 

sedimentatiefasen voor, tijdens en na de terpaanleg? (Relevant voor de 

landschapsreconstructie). 

- Wat zijn, wat betreft de geologische en paleolandschappelijke ontwikkeling, de 

overeenkomsten en verschillen met de omgevingen van de archeologische sleutelsites die in 

het verleden in de omgeving zijn onderzocht? (Dit zijn onder meer de sleutel-sites 

Wytmarsum-It Fliet, Sneek-De Hemmen, Sneek-Pasveer, Boazum en Scharnegoutum.) 

- Komen de landschappelijke onderzoeksresultaten van Arkum overeen met de geologische en 

archeolandschappelijke kaartgegevens van het gebied van de voormalige gemeenten Sneek 

en Wymbritseradiel? Moeten deze bestaande kaarten worden aangepast? 

In dit verslag zal eerst de indeling van de afzettingen besproken worden zoals die in het Noord-

Nederlandse kustgebied onderscheiden worden. Daarmee wordt de terminologie gepresenteerd die 

in deze studie gebruikt wordt. Vervolgens wordt de geologische en geolandschappelijke setting van 

het onderzoekgebied behandeld. Daarna worden de resultaten beschreven van de profielopnamen, 

het booronderzoek en het dateringsonderzoek. Deze resultaten vormen de basis voor de synthese 

(discussie) met betrekking tot de natuurlijke en antropogene processen die geleid hebben tot de 

landschapsvorming rond de locatie Arkum. Tot slot worden de bovengenoemde onderzoeksvragen 

beantwoord waarna een samenvatting wordt gegeven. 

2.2 INDELING VAN DE KUSTAFZETTINGEN VAN NOORD-

NEDERLAND 

In de stratigrafische indeling van de Noord-Nederlandse kustafzettingen wordt onderscheid gemaakt 

tussen afzettingssytemen, lithostratigrafie en lithofacies. Afzettingsystemen zijn geografisch 

afgebakende eenheden die samenhangen met het type afzettingsysteem (bijvoorbeeld 

getijdenbekken of lagune) waarbinnen de sedimenten van dat systeem gevormd zijn. 

Lithostratigrafische eenheden zijn stratigrafische eenheden die onderscheiden worden op basis van 

hun “gesteente kenmerken” en de stratigrafische positie binnen de geologische kolom 

(lithosequentie of “stratotype”). Basis van de Noord-Nederlandse lithostratigrafische indeling vormt 

de nieuwe lithostratigrafische classificatie van Nederland.
4

 Deze wordt aangevuld (nader 

onderverdeeld) aan de hand van de indeling die door Roeleveld en Griede voor de Noord-

Nederlandse afzettingen is toegepast.
5
 Lithofacies zijn sedimentaire afzettingsmilieus (fig. 2.4). De 

afzettingen van de verschillende afzettingsmilieus bezitten specifieke lithologische kenmerken die 

horen bij het bepaalde type milieu (bijvoorbeeld getijdengeulafzettingen). Verschil met de 

lithostratigrafische eenheden is dat deze afzettingen geen vaste plaats hebben binnen de geologische 

record maar op meerdere niveaus kunnen voorkomen. 

De genoemde indelingen worden in samenhang gebruikt met de beschrijving en classificering van de 

Noord-Nederlandse kustafzettingen. Een voorbeeld: in het Boorne-getijdensysteem (een 

                                                           

4
 De Mulder et al. 2003. 

5
 Roeleveld 1974; Griede 1978. 
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afzettingsysteem) komt het onderste klastische pakket voor (als laagpakket of member) als 

onderdeel van de Formatie van Naaldwijk (lithostratigrafie). Binnen dat laagpakket komt 

bijvoorbeeld in het kwelderafzettingsmilieu brokkelige kwelderklei voor (lithofacies). Het onderste 

klastische pakket is niet exclusief voor het Boorne getijdenbekkensysteem, maar komt  bijvoorbeeld 

ook voor in het Fivel-getijdenbekkensysteem in Noordoost-Groningen. Hetzelfde principe – het 

voorkomen van een afzetting in meerdere stratigrafische eenheden - geldt ook voor de lithofacies: de 

brokkelige kwelderklei komt zowel voor in het onderste, bovenste als hoofd klastische pakket van de 

Formatie van Naaldwijk. Omdat deze afzettingsmilieus niet hoeven voor te komen in een vaste 

stratigrafische opeenvolging betreft het een lithofacies eenheid en geen lithostratigrafische eenheid. 

 
Fig. 2.4: Indeling van lithofacies in het kustgebied van Noord-Nederland. 

Afzettingsystemen die in de regio Sneek-Arkum voorkomen zijn het Boorne getijdensysteem en het 

Middelzee-/Marne-inbraaksysteem. Lithostratigrafische eenheden die voorkomen in de regio Sneek-

Arkum zijn de onderstaande formaties, laagpakketten en lagen (fig. 2.5 en 2.6). 

1. Formatie van Nieuwkoop 

- Hoofd Hollandveenlaag: veenlaag in het klei-op-veengebied van Noord-Nederland die ligt 

tussen het onderste en het bovenste klastische pakket  op een diepte tussen ca. 1,5 en 

3,5 m –NAP. De veenlaag wigt uit in het hoofd klastische pakket. 

- Basisveen laag: de veenlaag die ligt op de Pleistocene ondergrond en die afgedekt is met 

mariene klastische afzettingen (hoofd, onderste en/of bovenste klastische pakket.  

2. Formatie van Naaldwijk 

- Hoofd klastische pakket (member): het pakket aan mariene klastische afzettingen in de 

getijdenbekkensystemen zonder een duidelijke scheidende hoofd Hollandveen laag of 

organisch complex binnen het pakket. 

- Bovenste klastische pakket (member): het pakket aan mariene klastische afzettingen 

liggend op de hoofd Hollandveenlaag of op het organisch complex. 

- Onderste klastische pakket (member): het pakket aan mariene klastische afzettingen 

liggend onder de hoofd Hollandveenlaag of op het organisch complex. 
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3. Formatie van Nieuwkoop / Formatie van Naaldwijk 

- Tinga complex: complex van humeus/venig gelaagde afzettingen liggend op de hoofd 

Hollandveen laag in de regio rond de stad Sneek. 

- Organisch complex – ongedifferentieerd: complex van veen, venige en humeuze lagen 

onder en boven de hoofd Hollandveen laag, inclusief de Hollandveen laag zelf. 

Organogene afzettingen zijn op de Arkum locatie veelal door de mens omgewerkte 

afzettingen van venig materiaal, mest en kleiresten. 

 
Fig. 2.5: Ligging van de archeologische sleutel-sites in Friesland. 

 

 
Fig. 2.6: Lithostratigrafische eenheden van Noordwest-Friesland weergegeven in een schematische doorsnede. 
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De Holocene lithofacies in het gebied Sneek – Arkum betreffen getijdenafzettingen en venen (fig. 

2.6). Deze kunnen in dit onderzoeksgebied onderverdeeld worden in:  

1. Subgetijden-afzettingen 

- Getijdengeulafzettingen: fijne tot matig fijne zanden. De geulzanden zijn veelal gelaagd 

met kleilaagjes, variërend tussen spoor tot veel kleilaagjes. 

2. Intergetijden-afzettingen 

- Zandwad afzettingen: in het algemeen uiterst fijne tot fijne zanden, veelal kleiig, die sterk 

gebioturbeerd zijn. Door de sterke bioturbatie ontbreekt vaak de (synsedimentaire) 

gelaagdheid. Mariene schelpen in levenspositie komen veelvuldig voor. 

- Slikwad afzettingen: kleien tot zandige kleien met een mariene schelpenfauna. De zand- 

siltlaagjes in de kleien zijn veelal gebioturbeerd. 

3. Supragetijden-afzettingen 

- Kreekafzettingen: kleien met weinig (spoor) tot matig veel zand en silt laagjes. De 

kronkelige gelaagdheid ontbreekt maar vervloeiingstructuren komen regelmatig voor, 

vaak onder invloed van antropogene handelingen. 

- Oeverwalafzettingen: zand-/klei gelaagde afzettingen naast een kwelderkreek. 

Zandlaagjes in de walstructuren zijn kronkelig. 

- Kwelderwalafzettingen: idem als de oeverwalafzettingen maar de relatief zandige 

walstructuur ligt hier langs het voormalige hoogwad. In een dwarsdoorsnede door de wal 

hebben de zand-/siltlaagjes een bolle “pannenkoeklaagstructuur”. 

- Kwelderafzettingen – klei met kronkelige zandlaagjes: kleien met “kronkelige 

zandlaagjes”, gevormd in een relatief hoog-energetisch kwelder milieu. De oever- en 

kwelderwalafzettingen behoren tot deze afzettingen. De afzettingen zijn meestal kalkrijk 

en het aantal zandlaagjes in de klei hangt af van expositie ten opzichte van het (inter-

)getijdensysteem en de beschikbaarheid van zand (silt) in de directe omgeving. 

- Kwelderafzettingen – brokkelige klei: kleien met een “brokkelige” structuur als gevolg van 

post-sedimentaire rijping (bodemvorming). De kleien zijn veelal – in gereduceerde 

toestand – blauwgrijs tot groen grijs en hebben een fijne (zwarte) doorworteling. 

- Kwelderafzettingen – humeuze/venige klei: kleien met een hoog gehalte aan organische 

stof. Kleien – in gereduceerde toestand – zijn doorworteld en zijn over het algemeen 

kalkloos. 

- Kwelderafzettingen – ongedifferentieerd. Klei, grijs of blauwgrijs, veelal zwaar en 

beneden de 1.5 m onder maaiveld veelal vrij slap van structuur. Kleien kunnen 

kalkhoudend of kalkloos zijn. De kleien zijn in het veld macroscopisch moeilijk te 

onderscheiden van slikwad-kleien indien er geen dubbelkleppige schelpen in 

levenspositie worden waargenomen (kenmerk voor afzettingen onder het GHW niveau). 

4. Veen 

- Eutroof veen: rietvenen, riet-zeggevenen of broekvenen  

- Mesotroof veen; venen met mesotrofe plantenresten zoals berk, waterdriebladzaden of 

gagel. 

- Oligotroof veen: venen bestaande oligotrofe plantenresten zoals veenmos, heide of 

wollegras.  
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5. Diversen 

- Gyttja: meerbodemafzetting bestaande uit fijn organisch materiaal; heeft een groenig-

bruine kleur (“lever kleur”), die bij blootstelling aan de lucht direct zwart wordt. 

- Gliede: zwarte “schoenmeer”-laag van fijn organisch materiaal; betreft 

vernattingshorizon op de overgang tussen de Pleistocene zanden en het (Basis)veen. 

- Mor-bodem: donkerbruine tot zwarte bodem overgangslaag (verdronken A0-bodem) 

tussen de Pleistocene ondergrond en het (Basis)veen. Plantenresten zoals hout zijn vaak 

nog herkenbaar. 

- Organogeen materiaal: restgroep van organische afzettingen, het gaat om afzettingen 

die niet behoren tot het natuurlijk gevormd veen. Afzettingen hebben vaak een 

antropogene oorsprong. 

2.3 GEOLOGISCHE SETTING VAN DE ONDERZOEKSLOCATIE 

Rond 11.000 jaar geleden eindigde de laatste ijstijd (het Weichselien) en begon de warme 

klimaatsperiode waarin we thans leven (het Holoceen). Het klimaat in onze streken veranderde van 

een Arctisch koud klimaat naar een gematigd warm klimaat. De zeespiegel stond aan het einde van 

het Weichselien in het centrale deel van de Noordzee ca. 45 meter lager dan tegenwoordig. Het 

zuidelijke deel van de Noordzee lag in die tijd nog grotendeels droog. Door het opwarmen van de 

aarde smolten rond de polen dikke pakketten ijs af, wat in de eerste helft van het Holoceen een 

snelle zeespiegelstijging tot gevolg had, de zogenaamde eustatische zeespiegelstijging. Vanaf ca. 

6000 jaar voor heden nam de snelheid van de zeespiegelstijging geleidelijk af. De (relatieve) stijging 

van de zeespiegel werd vanaf die tijd in Noord-Nederland hoofdzakelijk veroorzaakt door 

bodemdaling. Rond 3000 v.C. lag het toenmalige zeespiegelniveau op ca. 5 m –NAP en rond het jaar 

nul was het gemiddelde zeeniveau gestegen naar ca. 0,75 m –NAP.
6
  

Als gevolg van de relatieve Holocene zeespiegelstijging verdronken gedurende het Holoceen de laag 

liggende Pleistocene dalsystemen. Deze dalsystemen veranderden in getijdenbekkens waarin 

mariene sedimenten werden afgezet. Gelijktijdig ontstonden langs de randen van de hogere 

zandgronden veengordels. De vernatting in de Friese veenrandzone werd veroorzaakt door kwel 

vanuit de hogere Pleistocene zandgronden van het Drentsplateau en Gaasterland.
7
 

De getijdenbekkens bestonden uit waddengebieden met zandplaten, slikwaden en kwelders. In 

Noordwest-Friesland (Westergo) lag het Boorne-getijdenbekkensysteem dat rond 2000 v.C. tot volle 

wasdom kwam. Voor de kust van Friesland lagen Waddeneilanden die door de getijstromen en 

golfwerking voortdurend van plaats veranderden.  

Binnen Westergo had zich in het Boorne-getijdenbekkensysteem rond 1000 v.C. een trechtervormig 

waddengebied gevormd (fig. 2.15) dat tussen kweldergebieden ingeklemd lag. De wad-kweldergrens 

liep ruwweg langs de lijnen Beetgumermolen-Winsum en Winsum-Kimswert (onder Harlingen). In de 

daarop volgende periode vond er sterke kwelderuitbouw plaats zodat tussen 1000 en 0 v.C. het hele 

                                                           

6
 Vos & Kiden 2005. 

7
 Vos & Knol 2005. 
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waddengebied in de trechter opslibde tot kwelderniveau. De uitbouw verliep gefaseerd, getuige de 

serie kwelderwallen die vooral in het oostelijk deel van Westergo gevormd zijn. Aan het einde van de 

ijzertijd was de Boornetrechter verland. In Oostergo stabiliseerde de wad-kwelderkustlijn. Met de 

vorming van een min of meer zuidwest-noordoost lopende waddenkustlijn werd een 

evenwichtssituatie bereikt.
8
  

In het gebied rond de onderzoekslocatie Arkum ligt de Pleistocene ondergrond op een diepte tussen 

ca. 3,5 en 4,5 m –NAP en op plaatsen waar Holocene getijdengeulen zich hebben ingesneden nog 

dieper.  

Op de Pleistocene ondergrond – waar deze niet geërodeerd is door Holocene geulen - komt een  laag 

Basisveen voor met een dikte van een enkele decimeters. Daarop ligt een pakket mariene 

kleiafzettingen die in navolging van Roeleveld en Griede het ‘onderste klastische pakket’ wordt 

genoemd.
9
 In tegenstelling tot eerdere opvattingen ligt in het gebied rond Arkum op het onderste 

klastische pakket een laag Hollandveen.
10

 Deze veenlaag ligt daar rond de 1,5 m –NAP en bestaat 

overwegend uit rietveen. De rietveenlaag is relatief dun, vaak niet meer dan 1 of 2 dm, en afgedekt 

met een kleilaag, het zogenaamde ‘bovenste klastische pakket’.  

In de woonwijk Sneek-Tinga komt op het Hollandveen één kleiige laagje en een kleiig veenniveau 

voor, die het Tinga-kleitje en Tinga-veentje zijn genoemd.
11

 Omdat bij de locatie Sneek-De Hemmen 

meerdere organisch rijke niveaus in de humeuze klei voorkwamen is het hele pakket daar het ‘Tinga 

complex’ genoemd. Deze klei is daar afgedekt met een minder zware en minder humeuze klei. Deze 

jongere, grijze overstromingskleien (‘deklaag’) worden tot de Middelzee-afzettingen gerekend.
12

 

Het begin van de Hollandveen-vorming is in de regio Sneek-De Hemmen rond 1300 v.C. gedateerd 

terwijl de laatste veenvorming rond 400-300 v.C. plaatvond.
13

 Het gebied lag relatief laag en werd via 

veenafwateringbeekjes periodiek van voedselrijk water voorzien. Door de relatief lage ligging en 

aanrijking van voedselrijk water is het in het noordwestelijke deel van de stad Sneek nooit tot 

oligotrofe veenontwikkeling gekomen.  Dit geldt ook voor het gebied rond Arkum. 

Rond 300 v.C. raakt het Hollandveen bij de stad Sneek periodiek overstroomd tijdens extreem hoge 

stormwaterstanden. Tijdens die overstromingen wordt slib in het randveengebied afgezet. De 

afwisseling van de afzetting van meer en minder klei in het veen leidde tot het ontstaan van het 

Tinga-complex. De vorming van deze organisch rijke klei gaat door tot ca. 500 n.C. Het Tinga-complex 

is afgezet in de supragetijdezone van het getijdengebied van Noordwest-Friesland. Het gebied 

vormde het meest zuidelijke deel van de kwelders in deze regio. De kwelders lagen grote delen van 

het jaar droog en werden alleen tijdens stormvloeden overstroomd. Ten tijde van de vorming van het 

Tinga-complex lag het kwelderoppervlak zeker boven NAP. Omdat de klei momenteel onder de 2 m -

                                                           

8
 Vos & Gerrets 2005. 

9
 Roeleveld 1974; Griede 1978. 

10
 Eerdere opvatting door Vos & De Vries (2009). 

11
 De Langen et al. 2001; Vos 2001. 

12
 Vos & De Vries 2009. 

13
 Lubbers & Osinga 2007. 



Opgraving Tjerkwerd-Arkum. Ontginning en hergebruik van een later verdwenen (klei-op-)veenlandschap 

55 

 

NAP ligt en gezien ook de hoogte van de kwelder in de Romeinse tijd moet het bodemoppervlak 

sinds die tijd met meer dan 2 m gedaald zijn (ingeklonken).   

Het Tinga-kleigebied en het aangrenzende veengebied was in de ijzertijd en Romeinse tijd 

bewoonbaar door het opwerpen van lage terpen.
14

 Getuige het hoge percentage van organische 

(humeuse/venige) stof in het Tinga kleicomplex was het klei-veengebied tijdens de menselijke 

aanwezigheid wel nat. Dit wijst erop dat het grondwater in die periode relatief hoog stond en dat 

daardoor het gevormde organische plantenmateriaal in de bodem niet volledig verteerde. 

Op het Tinga complex zijn grijze Middelzeeklei-afzettingen gevormd die doorlopen tot aan maaiveld 

(de ‘deklaag’). Deze grijze deklaag is afgezet in een kweldermilieu. De vorming van de grijze, humus-

arme kleien bij de stad Sneek wordt - op grond de datering van het Tinga-complex – geplaatst na de 

6
e
 eeuw en ging door tot de bedijking van het gebied in de 11

e
 en 12

e
 eeuw.  

De Middelzeeklei is niet humeus en bevat geen macroscopisch herkenbare plantenresten. Dit duidt 

er op dat het gebied in de middeleeuwen goed werd ontwaterd en dat het grondwater relatief laag 

stond. Bij de opgravingslocatie Arkum is de overspoelingsklei van het Tinga-complex herkend. De 

organisch rijke kleivorming op het veen was er het best te herkennen onder het centrale podium van 

de terpophoging, waar deze laag het beste beschermd was tegen latere verstoringen als gevolg van 

menselijke activiteiten. Rond de opgravingsite raakte de organisch rijke klei van het Tinga-complex 

echter vaak onherkenbaar omdat de laag daar erg dun was en om die reden door de prehistorische 

mens volledig kon worden omgewerkt tot een organogene laag. Deze organische afzettingen zijn 

afgedekt met een grijze kleilaag die naast de terpophoging veelal 0,75 tot 1,0 m dik was. 

2.4 GEOLOGISCHE PROFIELKOLOMOPNAMEN  

Op 19 januari 2012 zijn in werkput 1 een 4-tal kolomopnamen gedaan op 1, 8,8, 35 en 51 m van het 0 

punt van profielwand 1. Bij de waarnemingslocaties op 8,8 m en 35 m zijn de kolomopnamen - vanaf 

het vlak van de putbodem - verdiept met handboringen. De boringen werden gezet tot in de top van 

de Pleistocene ondergrond (zand). Eind januari tot en met de eerste helft van februari zijn de 

werkzaamheden gestopt in verband met een strenge vorstperiode. Na het ingetreden van de dooi 

zijn op 28 februari 2012 kolomopnamen gemaakt in werkputten 6 en 7. In werkput 6 betrof het 

profiel 1; het verlengde deel van het hoofdprofiel in westelijke richting op -10 m. In werkput 7 is 

profiel 3 opgenomen, het verlengde deel van het dwarsprofiel op ca. -4 m en -9 m van het 0 punt.  

Bij de beschrijving van de laageenheden in de kolommen hebben de onderscheiden eenheden 

laagcodes gekregen (lagen A t/m V) en/of spoornummers. Voor het paleomilieuonderzoek (
14

C 

dateringen en paleo-ecologie) zijn bakken geslagen in de daarvoor geschikte eenheden.In de 

volgende subparagrafen wordt de lithologische beschrijving gegeven van de opgenomen geologische 

kolommen inclusief de boorbeschrijving van de verdieping van het profiel doormiddel van een 

gutsboring. Ook worden de posities aangegeven waar de monsterbakken voor het 

paleomilieuonderzoek genomen zijn. 
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 Waldus et al. 2005, Vos 2007. 
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PROFIEL 1, WERKPUT 1, OP 1 M (FIG.2. 7) 

- Laag 0 = Bouwvoor 

- Laag A0 (=spoor 2): Klei, sterk siltig, lichtgrijs, stevig en hard, licht humeus, kalkloos, 

ijzervlekken, 25-30% lutum, waarschijnlijk natuurlijk kleidek. 

- Laag A (=spoor 3): Klei, sterk siltig, humeus, bruingrijs tot vuil-grijs, bodemlaag, behoorlijk 

zwaar, 30% lutum, kalkloos, ijzerhoudend + concreties, bevat archeologisch materiaal. 

- Laag B (=spoor 4): Klei, sterk siltig, lichtgrijs beetje gelig door roestvorming, brokkelig, licht 

humeus, stevig, gerijpt, 25-30% lutum, Ca1 (kalkloos) neigt naar kalkarm, ijzerconcreties, fijn, 

ophogingslaag. 

- Laag B1 (=spoor 11): Klei, sterk siltig,  humeus, bruingrijs, vuil, vrij stevig (slapper dan laag B), 

kalkloos, archeologie (ingraving), aan de basis onverwerkte veenbrokjes (=opvulling), 

overgang B>B1 is diffuus. 

- Laag C (=spoor 5, 57): Klei, sterk siltig, grijsbruin, heel vies, veel archeologie, bevat schonere 

kleibrokjes (uit onderste klastische sediment), 30% lutum, kalkloos, ophogingslaag. 

- Laag D (=spoor 6): Klei, sterk siltig, organogeen, bevat kleibrokjes, donker grijsbruin, korrelig, 

los van structuur, veel geoxideerde veenbrokjes, antropogeen verstoord, kalkloos. 

- Laag E (=spoor 7): Veen (restant), donkerbruin tot zwart, residu van het veen (niet mooi 

ontwikkeld), oxidatielaag, geen duidelijk herkenbare plantenresten, oorspronkelijke 

rietdoorworteling verdwenen. 

- Laag F (=spoor 9): Klei, sterk siltig, licht humeus (top sterk humeus), licht bruingrijs, 

geoxideerd, vrij slap, 25-30% lutum, sterk rietdoorworteld (voor grootste deel 

vergaan/geoxideerd), langs deze wortels ijzer (de wortels vallen op door roestkleuring), ook 

wat brokkelig, kalkloos. 

- Laag G (=spoor 10): Klei, sterk siltig, blauwgrijs, slap, 25-30% lutum, gereduceerd behalve de 

rietwortels, kalkloos tot kalkarm (Ca1-Ca2), tussen ‘F’ en ‘G’ oxidatie-reductie grens en geen 

lithologische grens, ijzervorming alleen in de top en langs de wortels. 

 
Fig. 2.7: Veldtekening geologische profielkolom profiel 1, werkput 1, op 1 m. 
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PROFIEL 1, WERKPUT 1, OP 8,8 M (FIG. 2.8) 

- Laag 0 = Bouwvoor 

- Laag H (=spoor 27): Klei, sterk siltig, vuilgrijs, stevig, brokkelig, archeologie (terpaardewerk), 

wat gevlekt, terplaag/recent, kalkloos. 

- Laag I (=spoor 14): Klei, sterk siltig, donkerbruingrijs tot donker vuilgrijs, sterk gevlekt, vrij 

stevig, brokkelig, archeologisch materiaal, sterk humeus, kalkloos. 

- Laag J (=spoor 15): Klei, sterk siltig, licht grijs en wat gelig door roestvorming, brokkelig, vrij 

stevig, 25-30% lutum, naast de roestvorming niet erg gevlekt (vrij homogeen), geen (of 

nauwelijks) archeologie, goed gerijpt. 

- Laag K (=spoor 13): Klei, sterk siltig, donker grijsbruin, zeer sterk humeus, organogeen, wat 

archeologie (ophogingslaag of vertrapt?: in principe mogelijk de basis van een 

vlaknederzetting). 

- Laag L (=spoor 6, laag ‘D’): kleiig veen, donker bruin, hard stug, uitgedroogd en 

gecompacteerd, in het midden gelaagd met een lichtbruine kleilaagje (humeus) en donker 

bruin tot zwart veenlaagje (deze is korrelig en geoxideerd), beide zijn ca 1 cm dik. De 

afzetting is gefaseerd, sterk geoxideerd, eigenlijk geen plantenresten meer. 

- Laag D: idem, mooie plek voor koolstofdatering. 

- Laag M (=spoor 7, laag ‘E’): Veen, donker bruin tot zwart, riet rhizomen (luchtwortels), 

ondanks oxidatie het veen nog aardig intact, wel erg uitgedroogd, hard, geen bijmenging 

(puur veen). 

- Laag N (=spoor 8): Klei, sterk siltig, overgangslaag, donkergrijs, doet een beetje gliede-achtig 

aan, 30% lutum, verdrinken van de bodem voorafgaand aan de veenvorming. 

- Laag F: idem laag F in profiel 1, werkput 1, op 1 m. 

- Laag G: idem laag G in profiel 1, werkput 1, op 1 m. 

Boring B10G1451 in het vlak bij profiel 1, werkput 1, op 8,8 m (vlakniveau is 1.55 m –NAP) 

- 0-30 cm: Klei, sterk siltig, blauwgrijs (laag ‘G’). 

- 30-85 cm: Klei, sterk siltig, blauwgrijs, enkele dunne zandlaagjes, matig ontwikkeld, licht 

doorworteld,  

- 85 -110 cm: Klei, sterk siltig, vrij slap, licht doorworteld, licht humeus, licht blauwgrijs,  iets 

geband op humeusiteit, spoor zand, kalkhoudend. 

- 110 – 170 cm: Klei, zwak zandig, grijs, 20% lutum, onduidelijke zandlaagjes (enkele), 

kalkhoudend. 

- 170-240 cm: Klei, matig zandig, grijs, 15% lutum, onduidelijk gelaagd, dubbelkleppige mollusk 

(180 cm), kalkhoudend, onduidelijk gelaagd, gebioturbeerd (wadafzetting), zandlaagje (230 

cm en op 2 m). 

- 240 cm: Veen, bruin, top erosief met  klei / mossel. 

- 240 – 265 cm: Veen, droog, compact, bruin, rietresten, rietrhizomen, Menyanthus zaadjes, 

mesotroof veen/zeggeveen, rietdoorworteling aan de top, aan de basis wat hout. 

- 265 – 270 cm: Veen, donker bruin, met zandkorrels. 

- 270-275 cm: Zand, licht humeus, licht bruingrijs, zeer fijn (Pleistoceen zand), kalkloos. 

- 275 cm: Einde boring 
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Fig. 2.8: Veldtekening geologische profielkolom profiel 1, werkput 1, op 8,8 m. 

PROFIEL 1, WERKPUT 1, OP 35 M (FIG. 2.9) 

- Laag 0 = Bouwvoor 

- Laag O (=spoor 67): Klei, sterk siltig, licht grijs, iets gelig door roest, vrij stevig, 25-30% lutum, 

kalkloos, laag zou basis van grijs kleidek (Middelzee-afzettingen) kunnen zijn, vrij schoon, 

geen tot nauwelijks archeologisch materiaal. 

- Laag P (=spoor 60, 3?): Klei, sterk siltig, grijs, (vuil), kalkloos, bodemlaag, archeologie (weinig), 

25-30% lutum, vrij stevig. 

- Laag Q (=spoor 59): Klei, sterk siltig, licht grijs, gerijpt, brokkelig, vrij stevig, 25-30% lutum, 

kalkloos, na roestkleuring (top) vrij homogeen, geen AW gezien. 

- Laag R (=spoor 56): Kleiig veen, donkerbruin tot zwart, organogeen, ziet eruit als geoxideerd 

laagje (mogelijk begroeiingsniveau), duidelijke plantenresten ontbreken. 

- Laag S (=spoor 57): Klei, sterk siltig, donker grijsbruin, zeer sterk humeus tot antropogeen, 

veel AW, opvullingslaag. 

- Laag T (=spoor 58): Klei, sterk siltig, bandje, schoon, bruingrijs, opslibbingslaag in de vulling, 

vrij slap, kalkloos, 25% lutum. 

- Laag U (=spoor 61): Klei, matig siltig, grijsbruin, sterk humeus, beetje vies, minder 

organogeen en kleiiger als ‘laag S’, ook minder archeologie, opvullingslaag, kalkloos, 

lutumgehalte lastig i.v.m. organische materiaal. 

- Laag V (=spoor 47): Veen, organogeen, met veen- en kleibrokken, donkerbruin tot zwart, 

opvullingslaag, lateraal veenplaggen, omgewerkte venige rommellaag 

- Laag F: idem laag F in profiel 1, werkput 1, op 1 m. 
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Fig. 2.9: Veldtekening geologische profielkolom profiel 1, werkput 1, op 35 m. 

 

 PROFIEL 1, WERKPUT 1, OP 51 M (FIG. 2.10) 

- Laag 0 = Bouwvoor 

- Laag O (=spoor 67): idem laag O in profiel 1, werkput 1, op 35 m. 

- Laag P (=spoor 60): idem als eerdere ‘laag P’ in profiel 1, werkput 1, op 35 m, maar in deze 

kolom is de bodem minder ontwikkeld. 

- Laag Q (=spoor 59): idem laag Q, in profiel 1, werkput 1, op 35 m. 

- Laag R (=spoor 56): idem laag R, in profiel 1, werkput 1, op 35 m. 

- Laag W (=spoor 57): Klei, sterk siltig, grijsbruin tot vuilgrijs, gevlekt, sterk humeus, 25-30% 

lutum, archeologisch materiaal, ophogingslaag. 

- Laag X (=spoor 65): Veen, donkerbruin tot zwart, opvulling puur veen (opgeworpen), korrelig, 

enkele plantenresten zichtbaar. 

- Laag Y (=spoor 66): Klei, sterk siltig, bruingrijs, sterk humeus, weinig archeologisch materiaal, 

25-30% lutum, kalkloos, matig stevig, archeologische opvullingslaag, aan basis 

ingravingsporen, ook de plek waar klei is gegraven voor terpophoging. 

- Laag G (=spoor 10): laag G in profiel 1, werkput 1, op 1 m. 

Boring B10G1452 in het vlak bij profiel 1, werkput 1, op 51 m (vlakniveau is 1,86 m –NAP) 

- 0-15 cm: Klei, sterk siltig, licht blauwgrijs (Laag ‘G’) 

- 15-60 cm: Klei, sterk siltig, blauwgrijs, enkele silt/zandlaagjes, kalkhoudend, naar basis licht 

humeus (lichtbruingrijs), licht doorworteld, slap, 25% lutum. 

- 60-90 cm: Klei, sterk siltig, licht humeus, gelaagd op humeusiteit, spoor duidelijk dunne 

zandlaagjes, 25% lutum, slap, kalkhoudend, lichtbruingrijs. 
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- 90-325 cm: Klei, zwak zandig, grijs, 20% lutum, kalkhoudend, iets humeus, schelpresten, 

lichte doorworteling, gebioturbeerd, soms onduidelijk gelaagd, slap. Interpretatie 

afzettingsmilieu: wadafzetting 

- 325-355 cm: Klei, matig zandig, grijs, veel zandlaagjes (verspoelt Pleistoceen zand, matig fijn,  

kalkhoudend), enkel brokje/spoor van hout, beetje schelp en veenresten, detritus. 

Interpretatie afzettingsmilieu: geulafzetting. 

- 355-380 cm: Zand, grijs, Pleistocene afzetting, matig fijn, grote spreiding (slecht gesorteerd), 

houtsporen. Paleomilieu interpretatie: het geulsysteem, horende bij de geulafzettingen, 

heeft de basis van de afzettingen van het onderste klastische pakket en die van het Basisveen 

geërodeerd. 

- 380 cm: Einde boring. 

 
Fig. 2.10: Veldtekening geologische profielkolom profiel 1, werkput 1, op 51 m. 

 

PROFIEL 1, WERKPUT 6 (VERLENGDE DEEL VAN HET HOOFDPROFIEL), OP -10 M (FIG. 2.11) 

 

- Spoor 1 = Bouwvoor 

- Spoor 2 = Klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, Fe (2), 25% lutum, kalkloos, spoor van iets vuilgrijze 

humeusiteit (restant laag 3), natuurlijk 

- Spoor 3 (=60) = Klei, grijs / vuilgrijs, sterk siltig, licht humeus, natuurlijk milieu afgezet? 

Interpretatie G. de Langen: laag is waarschijnlijk het restant van een overspoeling van de 

terp. Dit verklaart het verstrooide aardewerk, de lichte humeusiteit en het geleidelijk opgaan 

van deze laag in de natuurlijke overslibbing rondom de terp (spoor 2 en spoor 4). Discussie 

J.A.W. Nicolay: het kan hier gaan om een akkerlaag, want direct ten zuidoosten van het 

podium in profiel 1 is er sprake van een waterput die vanaf dit niveau naar beneden gaat 

(bevat vroeg midden-Romeins aardewerk. Dezelfde laag komen we waarschijnlijk tegen bij 
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put 7 (profiel 3: spoor 60). Micromorfologische monsters uit deze sporen (3 en 60) bieden 

hopelijk uitkomst. 

- Spoor 4 = Klei, idem als spoor 2, echter zonder spoor vuilgrijze humeusiteit, natuurlijk 

- Spoor 56 = Zeer organisch, donkerbruin tot zwart, restant venige bodem (geoxideerd) omdat 

het een doorlopende laag is. Interpretatie: spoor 56 is zeer interessant omdat het een 

periode aangeeft waarin het gebied niet bewoond werd en er door ophoping van dode 

vegetatie een venige bodem ontstond. De duur van deze periode is minimaal enkele 

tientallen jaren, maar kan ook een 100 of 200 jaar geduurd hebben.  

- Spoor 5 (=57) = Klei (vuil en humeus), sterk siltig, bruingrijs, 25-30% lutum, gevlekt met kleine 

lichtbruingrijs, kleibrokjes (diameter < 1 cm), kleur vlekjes lijkt op klei uit onderste klastische 

sediment, bevat ook Fe (vooral in brokjes), kalkloos, zeer mogelijk een ploeglaag. 

- Spoor 101 = Organische laag (iets kleiig), restant veen, veraard veen op overgang naar 

bodem (op -2 m van het profiel apart bekeken i.v.m. voorkomen van laag die ontbreekt op -

10 m). 

 
Fig. 2.11: Veldtekening geologische profielkolom profiel 1, werkput 6, op -10 m. 

PROFIEL 1, WERKPUT 6 (VERLENGDE DEEL VAN HET HOOFDPROFIEL), OP -34 M (FIG. 2.12) 

 

- Spoor 2 = Klei, grijs, sterk siltig, licht humeus, iets vuil (kan oude bouwvoor of bioturbatie 

zijn), 25-30% lutum, ijzerhoudend (Fe2), kalkloos. Interpretatie: onderscheid tussen spoor 2 

en spoor 4 is miniem, het kan als een laag worden gezien met bioturbatie/doorploeging aan 

top en meer ijzer (Fe3) aan basis. 

- Spoor 4 = Klei, sterk siltig, grijs, ijzerhoudend  (Fe2 aan top, Fe3 aan basis), 25-30% lutum, 

kalkloos. 

- Spoor 56 = Organisch bandje, donkerbruin tot zwart. 

- Spoor 57 (=5) = Klei, sterk siltig, bruingrijs, humeus, 30% lutum, ijzerhoudend (Fe2), gevlekt 

met lichtbruingrijs, vlekjes maar ook donkerbruin-zwarte vlekjes (van geoxideerd organisch 

materiaal), zit houtskool in, kalkloos, behoorlijk gevlekt. 

- Spoor 122 = organisch bandje, donkerbruin tot zwart, beetje gliede-achtig, niet veel van veen 

overgebleven. 
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Fig. 2.12: Veldtekening geologische profielkolom profiel 1, werkput 6, op -34 m. 

 

PROFIEL 3, WERKPUT 7 (VERLENGDE DEEL VAN HET DWARSPROFIEL), OP CA. -4 M IN PUT, EN 

OP -9 M IN PROFIEL (FIG. 2.13) 

 

- Spoor 1 = Bouwvoor. 

- Spoor 70 = Klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, met vuilgrijze vlekken, kalkloos, 25% lutum, 

terplaag. 

- Spoor 72 = Klei, sterk siltig, bruingrijs, vuil, 25% lutum, terplaag, kalkloos, matig humeus, vies 

gevlekt. 

- Spoor 132 = Klei, sterk siltig, bruingrijs, vuil, met lichtbruingrijze kleiplaggen, ook venige 

plaggen van zwart kruimig materiaal, 25% lutum. 

- Spoor 133 = Klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, 25% lutum, ophogingslaag, met vuile 

donkerbruingrijze banden (chaotische structuur: vertrapping?). 

- Spoor 75 = Venig, ophogingslaag, donkergrijsbruin, met sterke klei bijmenging. 

- Spoor 134 = plag, lichtbruingrijs, 15-20% lutum, kalkloos, wel zeer zandig. 

- Spoor 146 = Kleiig veen, grijsbruin, ophogingslaag, losse structuur. Opmerking: spoor 146 is 

inmiddels ook deels aangetroffen in het hoofdprofiel (profiel 1). 

- Spoor 6 = Kleiig veen, gelaagd met kleibandjes, component veen grijsbruin, component klei is 

bruingrijs, ook soms donkerbruin (geoxideerd veen). 

- Spoor 7 = Veen, donkerbruin, riet rhizomen, compact, uitgedroogd, oorspronkelijk ca. 50 cm, 

sterk amorf, onderhevig geweest aan oxidatie. 

- Spoor 8 = Klei, sterk siltig, in top donkergrijsbruin, aan basis lichtbruingrijs, sterk humeus, is 

bodem onder het veen (oorspronkelijke spoor 7), klei is 30% lutum en vrij slap, sterk met riet 

doorwortelt, kalkloos. 

- Spoor 9 = Klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, geoxideerd, sterk met riet doorwortelt, ijzer/roest 

langs wortels, licht brokkelig, 30% lutum, kalkloos. 

- Spoor 10 = Klei, sterk siltig, lichtblauwgrijs, gereduceerd, rest idem spoor 9. 
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Fig. 2.13: Veldtekening geologische profielkolom profiel 3, werkput 7, op -9 m. 

PALEOLANDSCHAPPELIJKE BEMONSTERING IN DE PROFIELEN 

Voor de reconstructie van het paleolandschap voor en tijdens de ophoging van het huispodium en de 

latere bewoning van de terp te Arkum zijn bij de geologische kolomopnamen in de profielen 

monsters genomen. De monsters zijn genomen in bakken en waren bedoeld voor 

ouderdomsbepalingen (
14

C-methoden) en paleobotanisch onderzoek (pollen en diatomeeën; zie 

monsterlijst, bijlage 2.3).  

Het dateringsonderzoek is uitgevoerd, maar het paleo-ecologisch pollen- en diatomeeënonderzoek 

zijn komen te vervallen. Gedateerd zijn de veenlaag onder het huispodium (sporen 6 en 7) en het 

zwarte laagje (spoor 56) dat het huispodium afdekte. In totaal zijn elf 
14

C-dateringen gedaan. De 

dateringsresultaten zijn weergegeven in tabel 1a t/m 1c. De bakgegevens met betrekking tot locatie 

en materiaal staan hieronder vermeld. 

Bak vnr. 175 

Positie: bak komt uit werkput 1 (profiel 1 op 9 m) en is verticaal in de wand geslagen; bevat sporen 6, 

7, 8, 13 en 15; maten pollenbak zijn 10x10x50 cm.Coördinaten: x-coord =162394; y-coord = 560182; 

en z-waarde (top bak is) 1,10 m -NAP 

- Monster 175 – 14: Kleiig veen (top); spoor 6 

- Monster 175 – 17: Kleiig veen (zwart bandje), spoor 6 

- Monster 175 – 23: Veen (top), spoor 7 

- Monster 175 – 28: Veen (basis), spoor 7 

Bak vnr. 412  

Positie: bak komt uit werkput 4 (profiel 7): bevat spoor 7 en daarnaast spoor: 181, 146, 6, 8 (en 9); 

pollenbak loopt taps (koekblik), maten zijn 8-10 x 28-30 cm. Coördinaten: x-coord =162388; y-coord = 

560175; en z-waarde (top bak is) 1,32 m -NAP 
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- Monster 412 – 12: Venig niveau in kleigelaagde afzetting, spoor 6 

- Monster 412 – 17: Veen (top), spoor 7 

- Monster 412 – 21: Veen (midden), spoor 7 

- Monster 412 – 24: Veen (basis), spoor 7 

Bak vnr. 198  

Positie: bak komt uit werkput 1 (profiel 1) en is verticaal in de wand geslagen;  bevat sporen 54, 56, 

57, 65 en 66; maten pollenbak zijn 10x10x50 cm.Coördinaten: x-coord =162427; y-coord = 560156; 

en z-waarde (top bak is) 1,14 m -NAP 

- Monster 198 – 5: Zwart laagje, spoor 56 

Bak vnr. 329  

Positie: bak komt uit werkput 6 (profiel 1) en is horizontaal in de wand geslagen; bevat spoor 56 (en 

deels ook spoor 4, 5); maten pollenbak zijn 5x5x50 cm. Coördinaten: x-coord =162378; y-coord = 

560195; en z-waarde (top bak is) 1,08 m -NAP 

- Monster 329 – 3: Zwart laagje, spoor 56 

Bak vnr. 369  

Positie: bak komt uit werkput 7 (profiel 3) en is horizontaal in de wand geslagen; bevat spoor 56 en 

delen van spoor 59 en 57/5; maten pollenbak zijn 10x10x50 cm. Coördinaten: x-coord =162365; y-

coord = 560148; en z-waarde (top bak is) 1,16 m -NAP 

- Monster 369 – 4: Zwart laagje, spoor 56 

2.5 UITKOMSTEN GEOLANDSCHAPPELIJKE DATERINGEN 

De elf 
14

C bepalingen zijn verricht door het Poznan Radiocarbon Laboratory in Polen. Voor de 

kalibratie van de dateringen (2-sigma/95% betrouwbaarheidsinterval) is het OxCal programma v4.1x 

gebruikt en een schatting gemaakt van de meest waarschijnlijke datering van het monster.
15

 In de 

tekst van dit rapport wordt bij ouderdomsbeschrijving van de gedateerde lithostratigrafische 

eenheden altijd ‘circa of rond’ toegevoegd om daarmee aan te geven dat het een schattingsgetal is 

en een foutenmarge heeft (2-sigma betrouwbaarheidsinterval in tabel 1).  

De laageenheden die zijn gedateerd betreffen het Hollandveen dat aanwezig is onder het 

huispodium en boven de blauwgrijze kwelderkleien van het onderste klastische pakket. Van het 

zwarte laagje dat ligt op het huispodium en onder de grijze humusarme natuurlijke / antropogene 

laageenheden, zijn 3 dateringen bepaald. Het zwarte laagje werd in het veld gezien als een restant 

van een venige bodem. Het gedateerde materiaal betreft de matrix van het zwarte laagje. Organische 

                                                           

15
 OxCal: Bonk & Ramsey 2009. 
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matrix is second best materiaal in vergelijking met geselecteerde macro-plantenresten monsters. 

Dateerbare macroresten waren echter niet aanwezig. Om die reden zijn 3 monsters gedateerd en 

kan door onderlinge vergelijking de betrouwbaarheid van de uitkomsten worden bepaald. 

Tabel 2.1a: dateringen van het zwarte laagje op het huispodium. 

Van de uitkomsten van de dateringen van het zwarte laagje (Tabel 2.1a) liggen er twee (198-5 en 

329-3) in dezelfde range en is er een ca. 100 jaar ouder (369-4). De ouderdom van de twee monsters 

worden betrouwbaar geacht omdat deze ook in lijn liggen met het gevonden archeologisch 

aardewerkmateriaal onder en boven het zwarte laagje. 

Tabel 2.1b: dateringen van de veenlaag onder het huispodium uit monsterbak vnr. 175. 

De dateringen van de veenlaag onder het huispodium liggen in een tijdreeks tussen ca 1100 en 300 

v.C. De beste schatting van ca. 1100 v.C. als tijdstip waarop de veenvorming bij de terpsite Arkum 

startte is gebaseerd op de overlappende ouderdom van de 2 sigma ranges van de monsters 175-28 

en 412-24 (tabel 2.1b en 2.1c). Het einde van de (kleiige) veenvorming is geschat rond 300 v.C.; dit op 

basis van het top veendateringsmonster 175-14 (tabel 1b). Het top veendateringsmonster 412-12 

(tabel 2.1c) is wat ouder, te weten rond 425 v.C., wat verklaard worden met de aanname dat veen 

verdwenen is door oxidatie of vergraving. Het begin van de kleisedimentatie in het veen wordt 

geschat rond 600 v.C. op grond van veendateringsmonster 175-17 (tabel 2.1b). 

Tabel 2.1c: dateringen van de veenlaag onder het huispodium uit monsterbak vnr. 412.  

 

Mons

ter 

nr. 

Lab. 

code 

x- 

coord. 

y- 

coord. 

Diepte in 

m -NAP  

Stratigrafie 

 

Gedateerd 

materiaal 

14
C-jaren 

BP 

Betrouw-

baarheid  

95%  

Geschatte 

ouderdom 

198-5 Poz-

48445 

162427 560156 1.19 -120 Zwarte laag (spoor 

56) op huispodium  

Zwarte organische 

matrix  

1960±30 40 BC – 

201 AD 

ca. 100 AD 

329-3 Poz-

48467 

162378 560195 1.11-1.12 Zwarte laag (spoor 

56) op huispodium 

Zwarte organische 

matrix 

1900±30 28-214 AD ca. 100 AD 

369-4 Poz-

48468 

162365 560148 1.20-1.21 Zwarte laag (spoor 

56) op huispodium 

Zwarte organische 

matrix 

2060±30 Rejected -- 

Monst

er nr. 

Lab. 

code 

x- 

coord. 

y- 

coord. 

Diepte in 

m -NAP  

Stratigrafie 

 

Gedateerd 

materiaal 

14
C-jaren 

BP 

Betrouw-

baarheid  

95%  

Geschatte 

ouderdom 

175-14 Poz-

48441 

162393 560183 1.24-1.25  Hollandveen, kleiig, 

top spoor 6  

Kleiig veen, matrix 2270±30 399 -209 

BC 

ca. 300 BC 

175-17 Poz-

48442 

162393 560183 1.27-1.28  Hollandveen, kleiig, 

midden spoor 6  

Zwarte veenlaag, 

Matrix 

2475±35 766-416 BC ca. 600 BC 

175-23 Poz-

48443 

162393 560183 1.33-1.34 Hollandveen, top 

spoor 7  

Phragmites veen,  

matrix 

2690±35 906-801 BC ca. 850 BC 

175-28 Poz-

48444 

162393 560183 1.38-139 Hollandveen, basis 

spoor 7 

Phragmites veen,  

matrix 

2985±35 1377-1091 

BC 

ca.1100 

BC 

Monst

er nr. 

Lab. 

code 

x- 

coord. 

y- 

coord. 

Diepte in 

m -NAP  

Stratigrafie 

 

Gedateerd 

materiaal 

14
C-jaren 

BP 

Betrouw-

baar-heid  

95%  

Geschatte 

ouderdom 

412-12 Poz-

48469 

162388 560174 1.44-1.45  Hollandveen, kleiig, 

top spoor 6 

Kleiig veen, matrix 2420±30 748-401 BC ca. 425 BC 

412-17 Poz-

48470 

162388 560174 1.49-1.50  Hollandveen, top 

spoor 7 

Phragmites veen,  

matrix 

2595±30 824-668 BC ca.750 BC 

412-21 Poz-

48471 

162388 560174 1.53-1.54 Hollandveen, 

midden spoor 7 

Phragmites veen,  

matrix 

2800±30 1026-847 

BC 

ca.925 BC 

412-24 Poz-

48473 

162388 560174 1.56-1.57 Hollandveen, basis 

spoor 7 

Phragmites veen,  

matrix 

2855±30 1122-926 

BC 

ca.1100 BC 
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ARCHEOLOGISCH TIJDFASERING 

Van de litho- en archeostratigrafie laageenheden die ontsloten waren in de profielen is op basis van 

het archeologisch materiaal uit de laageenheden (sporen) en de bovenstaande 
14

C-dateringen een 

chronostratigrafische indeling gemaakt door Bakker met de fasen 0 t/m 10 (tabel 2.2 en tabel 3.3).
16

 

Tabel 2.2: Fasering 

Fase 0:  lagen / sporen uit de late bronstijd en ouder (ouder dan ca. 1100 v.C.) 

Kwelderkleien van het onderste klastische pakket onder de Hollandveenlaag. 

Laageenheid codes: o.a. spoor 8, 9 en 10 

 

Fase 1: lagen / sporen uit de late bronstijd tot in de late ijzertijd (ca. 1100 v.C. – 200/100 v.C.) 

Hollandveen laag met daarom een kleiig veen en veen gelaagd met kleibandjes, onder het huispodium 

Laageenheid codes: o.a. spoor 6 , 7, 101. 

 

Fase 2: lagen / sporen uit de late ijzertijd (ca. 200/100 – 50 v.C.) 

1e bewoningsfase - op het (kleiig) veen - met vloer van kleizoden  

Laageenheid codes: o.a. spoor 5, 6, 174, 180 

 

Fase 3: lagen / sporen uit einde late ijzertijd t/m begin vroeg-Romeinse tijd (ca. 50 -0 v.C.) 

2e bewoningsfase, opwerping van podium; humeuze / organogene terplagen 

Laageenheid codes: spoor 13, 14, 15, 16, 72, 164, 186. 

 

Fase 4: lagen / sporen uit de vroeg-Romeinse tijd (ca. 0 – 50 v.C.) 

1
e
 overspoelingsfase, organogene horizont met kleibandjes. 

Laageenheid codes: o.a. spoor 23 = S58 = S170  

 

Fase 5: lagen / sporen uit einde vroeg-Romeinse tot begin midden-Romeinse tijd (ca. 50 - 100 n.C.) 

3e bewoningsfase , aanwezigheid doorlopende akker- of vertrappingslaag  

Laageenheid codes: o.a. spoor 5 = S57 

 

Fase 6: lagen / sporen uit begin midden-Romeinse tijd (vanaf 100 n.C.) 

Venige bodem met daarop natuurlijk afzetting uit 2e overspoelingsfase (supratidal): dunne veenhorizont (spoor 

56) met daarop afzetting schone kalkloze klei  

Laageenheid codes: o.a. spoor 56 (= S46) met daarop spoor 4 (= S59) 

 

Fase 7: lagen / sporen uit de midden-Romeinse tijd 

4e bewoningsfase, met aanwezigheid akker- of vertrappingslaag  

Laageenheid codes: o.a. spoor 3 = S60 

 

Fase 8: lagen / sporen uit de midden/laat -Romeinse tijd - vroege middeleeuwen 

Afzetting met schone kalkloze klei  

Laageenheid codes: o.a. spoor 2 = S62 = S157 

 

Fase 9: lagen / sporen uit de middeleeuwen - nieuwe tijd 

5e bewoningsfase , bestaande uit slootvullingen horende bij naastgelegen middeleeuwse terp (Arkum) 

 

Fase 10: lagen / sporen uit de nieuwe tijd / modern, 

Bouwvoor, inclusief egalisatielagen terp en opgevulde sloten en drainage 

Laageenheid codes: o.a. spoor 0 

 

                                                           

16
 Zie hoofdstuk 3 voor meer informatie over het opstellen van deze fasering. 
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2.6 RESULTATEN HANDBOORONDERZOEK 

Aanvullend op het geologische/geolandschappelijke onderzoek is in het gebied oostelijk van de 

opgravingslocatie een handbooronderzoek uitgevoerd met behulp van een guts (locatie boringen, zie 

fig. 2.1) Doel van dit onderzoek was om na te gaan of er getijdengeulafzettingen aanwezig waren 

oostelijk van de archeologische site, en zo ja of deze getijdengeulen open waren tijdens de 

bewoningsfasen van de terp te Arkum in de ijzertijd en Romeinse tijd. Aanwijzingen voor 

getijdengeulafzettingen oostelijk van de site komen naar voren uit de morfologie van het oppervlak 

(maaiveld). 

Op de AHN hoogtekaart ligt het maaiveld direct oostelijk van de site relatief hoog (lichtblauwe tint op 

de AHN kaart van fig. 3 en 4; maaiveldhoogte tussen ca. 0,25 en 0,75 m – NAP;) vergeleken met 

verder afgelegen veengebieden (paarstint op de AHN kaart van fig. 2.2 en 2.3; maaiveldhoogte rond 

1,5 m –NAP). Het verschil in maaiveldhoogte wordt veroorzaakt door verschillen in klink van de 

bodem. Door kunstmatige ontwatering is de veenondergrond meer ingeklonken dan de gebieden 

met overwegend kleiige en zandige kleiafzettingen. Door de klink is er de afgelopen millennia een 

omkering van het reliëf ontstaan. In de ijzertijd en Romeinse tijd lagen de veengebieden hoger dan 

de kwelderkleigebieden. Dit veranderde na de grootschalige middeleeuwse ontginningen toen op 

grote schaal de veengebieden door de mens ontwaterd werden. Daardoor kwamen de veengebieden 

lager te liggen dan de aangrenzende kleigebieden, wat op de AHN hoogte kaart goed te zien is. Deze 

omkering van de hoogteligging van de klei- en veengebieden, wordt ook wel reliëfinversie genoemd. 

RELIËFINVERSIE 

Het booronderzoek was er op gericht de reliëfinversie aan te tonen en de ligging van het voorkomen 

van de geulafzettingen te bepalen. Voor dit onderzoek zijn 20 boringen verricht (B1431 t/m 1450), 

naast de twee boringen die al op de terplocatie gezet waren (B10G1451 en 1452). De 

boorbeschrijvingen zijn ingevoerd in de DINO database van TNO; de boorstaten zijn weergegeven in 

Bijlage D. Uit de boorbeschrijvingen is een west-oost profiel samengesteld (fig. 2.14). 

De laageenheden die onderscheiden werden, zijn van onder naar boven: 

- Pleistocene ondergrond (Bx). De bovenkant bestaat uit dekzand, behorende tot de Formatie 

van Boxtel. De top ligt op ca. 3,5 tot 4,5 m –NAP; waar niet geërodeerd door jongere 

getijdengeulen. 

- Basisveen (Bv). Het veen bestaat uit riet-zeggeveen waar ook Menyanthus zaden in kunnen 

voorkomen (eutroof tot mesotroof veen). Aan de basis komt veelvuldig hout voor. 

- Onderste Klastische Pakket 1 (OKP1). Klei, grijs, niet of zwak humeus. De geulkleien zijn 

relatief zandig en bevatten ook zandlaagjes. Mariene schelpen waaronder dubbelkleppige 

Scrobicularia planá komen in de kleien voor. De kleien zijn grotendeels afgezet in een 

wadden- of geulmilieu (inter- en subtidal). 

- Onderste Klastische Pakket 2 (OKP2). Blauwgrijze klei, rietdoorworteld vanuit het 

bovenliggende Hollandveen. Kleien zijn vaak brokkelig en overwegend gevormd in een 

kweldermilieu (supratidal). 
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- Hollandveen (Hv). Rietveen, met een kleiige top. Het veen is het best bewaard gebleven 

onder het huispodium van de onderzochte terp. Buiten de terp is de veenlaag sterk 

geoxideerd, kruimelig en donkerbruin tot zwart van kleur. 

- Organogene klei (Org). Humeuze klei met veel omgewerkt organisch materiaal. De 

laageenheid bestaat uit omgewerkt veen. Dit kunnen verstoorde bodems zijn (“cultuurlaag”)  

en organogene slootvullingen. De organogene laag ligt onder de grijze deklaag van het BKP. 

Stratigrafisch gezien wordt de vorming van deze antropogene laag daarom geplaatst in de 

ijzertijd – Romeinse tijd. 

- Terplagen (Terp). In het geologisch overzichtsprofiel (Afb. 2.14) worden alle 

terpophogingslagen tot deze eenheid gerekend (fase 2 t/m 9).  

- Deklaag (BKP). Grijze klei, niet of zwak humeus, vrij zwaar van textuur (20-30 % lutum) en 

veelal stevig. Klei is gevormd in een kweldermilieu (supratidal). 

 
Fig. 2.14: Geologisch profiel aan de oostzijde van de opgraving Arkum (voor locatie zie fig. 2.1). 

Uit het booronderzoek komt naar voren dat de relatief zandige geulafzettingen behoren tot het 

onderste klastische pakket (OKP). Het bovenste klastische pakket (BKP) bestaat uit een deklaag van 

grijze klei. Grote geulpatronen zijn in dit pakket afwezig. Wel is op een aantal plaatsen – vooral nabij 

de recente sloten – de scheidende organische laag (Hv en Org) opgeruimd. Op deze plaatsten zijn 

echter alleen kleinere kreeksystemen te onderscheiden met een beperkte diepte. 
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De grootschalige reliëfinversie oostelijk van de terplocatie (Afb. 2.2) is dus veroorzaakt door 

verschillen in kleidikte van het OKP en niet van het BKP. Dit is een nieuw onderzoeksresultaat. In 

eerdere studies rondom Sneek werd er vanuit gegaan dat deze reliëfinversie veroorzaakt werd door 

dikteverschillen (geulafzettingen) in het Bovenste Klastische Pakket.
17

 In de paleogeografische 

reconstructiekaarten werd om die reden in de ijzertijd en Romeinse tijd bij Arkum een 

getijdengeulsysteem gereconstrueerd. 

De kleinere kreken in het BKP lijken verband te houden met de het slotenpatroon. Het is 

waarschijnlijk dat de mens in de prehistorie sloten heeft gegraven om de natuurlijke ontwatering van 

het kweldergebied te verbeteren. Door de getijdenwerking werden dit getijdensloten waarin de 

werking van eb- en vloed merkbaar was. Via het net van getijdensloten en kanalen werd klei 

aangevoerd die bij extreem hoge waterstanden (stormperioden) over de kwelders werd afgezet. Op 

deze wijze ontstond de deklaag. De goede ontwatering via de sloten zorgde voor een relatief lage 

grondwaterstand waardoor de organische stof van de kwelderplanten na afsterven volledig werd 

verteerd (geoxideerd) en er een ‘’schone’’ (niet humeuze) grijze klei werd afgezet. 

2.7 SYNTHESE: NATUURLIJKE EN ANTROPOGENE PROCESSEN 

IN DE LANDSCHAPSVORMING ROND ARKUM  

Het onderste klastische pakket onder de Hollandveenlaag bij Arkum is gevormd voor ca. 1100 v.C. De 

afzettingen horen bij het getijdensysteem van het Boornebekken dat zijn grootste mariene activiteit 

in het gebied had tussen 2500 en 2000 v.C. Tussen ca. 2000 en 1500 v.C. begint de verlanding en 

breiden de kwelders aan de randen van het systeem zich in zeewaartse richting uit (fig. 2.16). Door 

de verlanding verslechtert de ontwatering (natuurlijke kreeksystemen slibben deels dicht) en breidt 

ook het veen zich in de regio rond Sneek in kustwaartse richting uit. Ook bij Arkum ontwikkelt zich 

een rietveen. De laag die onder het huispodium is terug gevonden is dun, maximaal slechts enkele 

dm. Het veen is sterk gecompacteerd en deels ook geoxideerd. Het oorspronkelijke pakket is 

waarschijnlijk zeker 1 m dik geweest. Het veenoppervlak in de midden-ijzertijd lag boven het 

gemiddeld hoogwaterniveau (GHW) dat rond 0,5 m –NAP lag (fig. 2.16), geschat wordt rond 0 m –

NAP.
18

 Het veenlaagje onder het podium ligt thans rond 1,4 – 1,5 m –NAP. Sinds de ijzertijd is het 

veenoppervlak door klink dus ca. 1,5 m gezakt. 

In de ijzertijd neemt de mariene invloed in de regio toe wat zich uit in kleisedimentatie in het 

veenrandgebied tussen Sneek en Bolsward en dat leidde tot de afzetting van een humeuze, organisch 

rijke (sterk rietdoorwortelde) kleilaag, het zogenaamde Tinga-complex. Ook bij de site Arkum is dit 

het geval. De top van de veenlaag is kleiig. Op grond van de datering van de basis van het kleiige veen 

(175-17; tabel 1b) wordt het begin van de kleisedimentatie geschat rond 600 v.C. Het is echter een 

vrij ruwe datering omdat deze binnen het bereik van het “Halstatt plateau” ligt en daardoor de 2-

sigma betrouwbaarheid range vrij groot (340 jaar) is.  

                                                           

17
 Vos & De Vries 2009 

18
 Zie ook Vos & Cohen 2015. 
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Uitgaande van een datering rond 600 v.C. voor het begin van de kleiafzetting bij Arkum, kan worden 

vastgesteld dat deze afzetting wat vroeger startte dan in het gebied Sneek-De Hemmen, waar het 

begin van de kleiafzetting rond 400-350 v.C. (midden-ijzertijd) gedateerd is. Het moment van 

overslibbing hing af van de laterale ligging van het veen (wel of niet aan de rand van het veengebied) 

en de hoogte van het toenmalige veenoppervlak. Het hele veenverdrinkingsproces verliep om die 

reden in de regio Sneek diachroon. Bij Scharnegoutum bijvoorbeeld ging de oligotrofe veenvorming 

door tot ca. 300 v.C. en nam de marine invloed op deze locatie pas toe in de late ijzertijd.
19

 

Het onderzoek bij Arkum laat zien dat in de vroege ijzertijd de kleisedimentatie in het 

veenrandgebied al toeneemt. De toenemende mariene invloed in het randgebied van het 

getijdensysteem is opmerkelijk omdat in die tijd de Westergose kwelders zich namelijk sterk 

uitbreidden, zulks ten koste van het wadoppervlak. Aan het einde van de ijzertijd was de wad-

kwelder grens in Westergo bij de huidige zeedijk komen te liggen (fig. 2.15).  

Deze schijnbaar tegengestelde ontwikkeling kan verklaard worden door een toename van het 

maximale stormvloed niveau in de veenrandzone waardoor het veenrandgebied vaker overstroomd 

raakte en daar (kwelder) klei werd afgezet.  De verhoging van het maximale stormvloedniveau 

(Extreem HoogWater; EHW; Afb. 2.4) in het achterland van het Boorne getijdensysteem kan 

verklaard worden door twee processen: 

1. Stijging van het gemiddeld zeeniveau die groter is dan de ophoging van het oppervlak door 

veenvorming. In de bronstijd-ijzertijd steeg het gemiddeld hoogwater niveau (GHW) met ca. 

0,1 m per 100 jaar (fig. 17). 

2. Stijging van het stormvloedniveau (EHW) doordat het zeegat van het Vlie groter werd en er 

tijdens stormperioden meer stormwater opgestuwd  kon worden naar het achterland van 

het getijdensysteem. 

De vergroting van het Vlie hing samen met het ontstaan van de verbinding van het noordelijke 

Flevomeer naar de Waddenzee en de vorming van de Zuiderzee. Rond 400 v.C. breekt het hele 

Flevomeergebied open het loopt de afwatering van dit gebied via de Waddenzee en het Vlie. De 

afwatering in westelijke richting via het Oer-IJ verloor zijn functie waardoor deze in de late ijzertijd 

geheel verzandde en afgesloten raakte van de zee door een gesloten strandwallensysteem.
20

 

Omdat de Friese kweldergebieden in de vroege-ijzertijd en eerste helft van de midden-ijzertijd nog 

niet intensief bewoond werden was de menselijke activiteit was nog beperkt.  De toegenomen 

mariene invloed (kleisedimentatie) in het randgebied van het getijdensysteem kan daarom voor die 

periode nog niet aan menselijk handelen worden toegeschreven. 

LANDSCHAPSVORMING TIJDENS DE BEWONING 

De mens trok in de midden-/late ijzertijd (fase 2) naar het overslibde veenrandgebied van Arkum. De 

bodem van het in die tijd relatief hoog liggende overgangsgebied bestond uit humeuze kleien met 

                                                           

19
 Waldus et al. 2005 

20
 Vos et al. 2011 
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veel plantenresten, waaronder rietdoorworteling. Voor de bewoners was het noodzakelijk een 

huispodium op te werpen omdat het gebied tijdens grote stormen regelmatig overstroomde. Voor 

het huispodium – boven het eerste vloerniveau van schone klei (ca. 5 à 8 cm dik) - werd materiaal 

gebuikt dat direct voorhanden was, namelijk de humeuze klei aan het oppervlak en het daaronder 

liggende veen. De oudste ophogingslagen van de terp van Arkum zijn daarom donker van kleur. 

Naast organogeen materiaal vanuit de ondergrond bestaat de terpophoging ook uit mest. 

Toen de mens in het kwelder-veen overgangsgebied rond Arkum trok zal de natuurlijke afwatering 

via kleinere getijdenkreken hebben gelopen. Uit het booronderzoek is naar voren gekomen dat er in 

de midden-ijzertijd geen grote getijdengeulen meer open waren. In de ijzertijd waren deze kreken 

hooguit 1 tot 1,5 m diep. De opgegraven sloten rond het huispodium laten zien dat de mens de 

afwatering rond de nederzetting kunstmatig verbeterde. De milieuomstandigheden zullen 

overwegend brak geweest zijn omdat het gebied tijdens stormperioden regelmatig overstroomde. 

Gezien de beperkte hoogte (rond 1 m) van het eerste huispodium (fase 2 en 3) zal het maximale 

waterniveau tijdens stormen meestal niet meer dan een aantal dm boven het toenmalige oppervlak 

gelegen hebben. Veruit het grootste deel van het jaar lag het gebied droog en was het goed 

toegankelijk voor mens en dier. 

De archeologische ophogingslagen uit de fasen 2 t/m 5 worden afgedekt door een zwart organisch 

niveau (spoor 56). De ouderdom van dit niveau is gedateerd rond 100 n.C. (tabel 2.1c). De zwarte 

laag is een restant van organisch rijke (mor) of venige bodem. De laag is afgedekt met een grijze 

natuurlijke klei (2
e
 overspoelingsfase; fase 6) en daardoor goed bewaard gebleven. In de grijze klei 

komt een vuil grijze, humeuze bodem voor (fase 7), die geïnterpreteerd is als een akker- en 

vertrappingslaag uit de midden-Romeinse tijd. Daarop – direct onder de bouwvoor – ligt weer een 

grijze klei (fase 8) die hoofdzakelijk door kweldersedimentatie is ontstaan. 

Er bestaat lithologisch gezien een groot contrast tussen de archeologische lagen (sporen) uit fasen 2 

t/m 5 en de lagen uit fasen 6 t/m 8. De onderste eenheid is humeus en vaak sterk organogeen 

doordat humeus en venig bodemmateriaal voor de ophoging is gebruikt. De bovenste eenheid is niet 

tot nauwelijks humeus. Dit komt doordat na ca. 100 n.C. in het gebied en over de terp ophoging 

natuurlijke opslibbing plaatsvond. Het ontbreken van organisch materiaal in de 

kwelderkleiafzettingen van de deklaag betekende dat in die periode de kwelderbodem goed 

gedraineerd werd (relatief lage grondwaterstand) zodat het organisch materiaal van de 

kweldervegetatie volledig verteerde (in de bodem oxideerde aan de lucht).  

Een goede drainage van de kwelderbodem bij Arkum - in het achterland van het getijdensysteem - 

kan niet verklaard worden door de aanwezigheid van een grootschalig natuurlijk geulensysteem; het 

booronderzoek sluit de aanwezigheid van een dergelijk systeem uit. De verklaring voor de aanvoer 

van klei en de goede ontwatering van de kwelderbodems bij Arkum wordt gezocht in het grootschalig 

ingrijpen van de mens in het landschap. Door het graven van slootpatronen en kanalen werd het 

achterland goed ontwaterd. De getijdenwerking kon via deze “getijdensloten” tot ver in het 

achterland binnendringen. Met het getij werd via de sloten klei naar het achterland aangevoerd die 

daar bij hoogwater op de kwelders werd afgezet.  

. 
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Fig. 2.15: Paleogeografische kaarten van NW Friesland en gebied rond Arkum (500 v.C., en 100 en 800 n.C.). 

De kleiafzetting op de terp geeft aan dat het maximale stormvloed niveau (EHW) sinds de start van 

de bewoning relatief steeg. De doorgaande zeespiegelstijging (5 tot 10 cm per eeuw in de 
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ijzertijd/Romeinse tijd), inklinking van de bodem, de doorgaande vergroting van  het zeegat van het 

Vlie en de daaraan gekoppelde stormvloedniveau in het getijdenachterland speelden bij deze 

(relatieve) EHW verhoging een rol 

De grijze deklaag klei die in de hele regio rond Sneek voorkomt, is evenwel niet overal gelijktijdig 

afgezet. Bij Arkum begint deze afzetting na 100 n.C. Bij Boazum werd rond 200-250 n.C. grijze klei 

over een overslibde terp afgezet en bij de locaties Sneek-Pasveer en Sneek-Tinga werd pas na 500 

n.C. de grijze deklaag gevormd.
21

 Deze diachroniteit werd bepaald door de ligging van de sites ten 

opzichte van de aanvoersystemen Marne en Middelzee en de dynamiek van deze systemen die mede 

door de mens bepaald werd.  

MORFOLOGISCHE PATRONEN OP DE AHN HOOGTEKAART IN DE REGIO SNEEK 

Op de AHN-hoogtekaart komen de geulpatronen van de middeleeuwse Marne- en Middelzee- 

inbraaksystemen duidelijk tot uiting (blauw-groenkleuren; fig. 2.2 en 2.3). Ook de veengebieden, 

waarvan de bodem na de middeleeuwse ontginningen sterk verlaagd is door inklinking, komen 

duidelijk op de kaart naar voren door hun lage ligging (paarse kleur). 

Het booronderzoek bij Arkum heeft geleerd dat de oppervlaktemorfologie in de regio rond Sneek 

niet alleen bepaald wordt door de jongere afzettingsfase (deklaag: BKP). De relatief hoge ligging van 

het gebied bij Arkum wordt bepaald door de relatief grote (zandige) kleidikte van het onderste 

klastische pakket (OKP). Ook het geulpatroon tussen Nijland en Remswerd, dat op het eerste oog lijkt 

aan te sluiten bij het geulenpatroon van de middeleeuwse Middelzee, is van oudere datum. Het 

verkavelingspatroon van de sloten houdt geen enkel verband met de loop van dit geulpatroon. De 

sloten lopen in dit gebied namelijk dwars over het oude geulpatroon heen, dit in tegenstelling tot de 

verkaveling binnen het middeleeuwse Marne- en Middelzee-systeem, waar het verkavelingssysteem 

wel op de verlande geulen is gericht. 

De loop van de Middelzee ten noorden van de stad Sneek en tussen Bolsward en Boazum heeft een 

opmerkelijk rechte loop. De rechte geulloop doet vermoeden dat deze loop oorspronkelijk door de 

mens gegraven is. Door de invloed van het getij is deze sloot- of kanaalverbinding veranderd in een 

getijdengeul. De geul heeft zich (westelijk van Hoekens) diep ingesneden in de Pleistocene 

ondergrond; tot ca. 10 m – NAP.
22

 

Op grond van het gedateerde kleidek op de overslibde terp van Boazum wordt vermoed dat de 

verbinding tussen het Middelzee en Marne rond 200 n.C. is ontstaan. De Middelzee nam toen een 

deel van het debiet van het Marne systeem over. Daarmee werd het kombergingsgebied van de 

Middelzee een stuk groter en door deze debietvergroting sneed de “antropogene” geul diep in de 

diepere Pleistocene ondergrond. De waterscheiding tussen het Marne- en Middelzee-systeem kwam 

na het ontstaan van de nieuwe verbinding ter hoogte van Bolsward te liggen (fig. 2.15 en 2.16). Het 

gebied rond Arkum bleef liggen binnen het kombergingsgebied van de Marne. De grijze klei die 

                                                           

21
 Boazum (Vos 2007), Sneek-Pasveer (Vos 2002), Sneek-Tinga (Vos 2001). 

22
 Vos & De Vries 2011. 



De landschappelijke veranderingen rond Arkum gedurende de ijzertijd en Romeinse tijd 

74 

 

aangevoerd werd via de “getijdensloten” kan daarom gerekend worden tot de Marne afzettingen en 

is onderdeel van de jonge afzettingen (deklaag: BKP). 

 
Fig. 2.16: Zeespiegelcurve van Noordwest-Friesland tussen 1500 v.C. – 0 n.C. 
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2.8 BEANTWOORDING ONDERZOEKSVRAGEN 

Op grond van het uitgevoerde geologische/geolandschappelijke onderzoek kunnen de vooraf 

gestelde vragen goed beantwoord worden. 

LANDSCHAPPELIJKE UITGANGSSITUATIE VOOR DE AANLEG VAN DE TERP 

Vraag: Hoe dik is het pakket Holocene afzettingen onder de kwelderafzettingen waar de terp op ligt? 

Uit welke lagen bestaat dit pakket, hoe dik zijn die lagen, welke lithologische karakteristieken 

(zandigheid) hebben de afzonderlijke lagen en in welk afzettingsmilieu zijn deze laageenheden 

afgezet (zijn er bijvoorbeeld wadafzettingen onder de kwelderafzettingen aanwezig)?  

Antwoord: Waar de Holocene geulen het Pleistocene oppervlak niet hebben geërodeerd is het 

sedimentpakket onder de terp 2 tot 3 m dik (fig. 2.14). Het pakket bestaat aan de basis uit een 

Basisveen laag (Bv) met een dikte van enkele dm. Daarboven liggen getijden afzettingen die aan de 

basis relatief zandig zijn en hoofdzakelijk gevormd zijn in een geul- of waddenmilieu (OKP1). De top 

bestaat uit een blauwgrijze brokkelige klei die gevormd is in een kweldermilieu (OKP2). 

Vraag: Hoe zettinggevoelig zijn deze afzettingseenheden onder de terplaag? (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.) 

Antwoord: De lagen bestaan uit (zandige) klei en veen en deze lagen zijn klinkgevoelig. Geschat 

wordt dat het veenoppervlak uit de midden-ijzertijd (waarop het huispodium gebouwd is) sinds de 

ijzertijd ca. 1,5 m is gezakt. De afzettingen van en rond de terp zijn dus niet geschikt als sea-level 

index points. 

Vraag: Zijn er in de onderliggende kwelderlaag veenlagen of oude bodemniveaus te herkennen? Is er 

mogelijk sprake van een veenterp, vergelijkbaar met de overslibde terp van de sleutel-site Boazum?  

Antwoord: De locatie Arkum vertoont grote overeenkomsten met de overslibde terp die bij Boazum 

is onderzocht. Ook daar werd onder de  terpophoging een dunne, sterk gecompacteerde veenlaag 

aangetroffen. Het veen te Boazum was van een vergelijkbare ouderdom. 

Vraag: Zijn er in de kwelderafzettingen aanwijzingen te vinden voor het afbranden van de 

kweldervegetatie?  

Antwoord: De terplagen bevatten wel houtskool maar typische zwarte aslaagjes in de 

kwelderafzettingen, die toegeschreven kunnen worden aan het afbranden van de kweldervegetatie, 

zijn niet waargenomen. 

Vraag: Hoe oud zijn de laageenheden / afzettingsmilieus onder en naast de terp; bevinden zich hierin 

dateerbare organische materialen die geschikt zijn voor 
14

C-onderzoek of andere materialen die 

geschikt zijn voor ouderdomsbepaling? 
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Antwoord: Het onderliggende veen bleek met de 
14

C methode goed te dateren. De basis van de 

Hollandveen laag kreeg een datering rond 1100 v.C. en de top ervan rond 300 v.C. Binnen de 

terpophoging kon de zwarte laag die het huispodium afdekte en die als een gefossiliseerde venige 

bodem werd geïnterpreteerd, worden gedateerd op ca. 100 n.C. Daarmee kan het oudste 

huispodium tussen de 300 v.C. en 100 n.C. worden gedateerd; hetgeen goed overeenkomt met de 

dateringen van het aardewerk uit de terplagen.  

LANDSCHAPPELIJKE SITUATIE VLAK VOOR EN TIJDENS DE TERPBEWONING 

Vraag: Is de aangetroffen vondstlaag een ophogingslaag (overslibde nederzetting) of een 

omgewerkte bodem (cultuurlaag) zoals een akkerlaag? 

Antwoord: De aangetroffen lagen zijn terplagen die een huispodium vormen. Daarboven komen 

akkerlagen, betredingniveaus en ook natuurlijke overslibbingslagen voor. 

Vraag: Zijn er natuurlijke overslibbingslagen te herkennen binnen de archeologische vondstlaag? 

Antwoord: Ja, twee duidelijke overslibbingslagen zijn herkend: de 1
e
 overslibbingsfase (sporen spoor 

4/59/1000/1031) en 2
e
 overslibbingsfase (sporen 2/62/67/157/1001). 

Vraag: Zijn er aan de flanken van de terp natuurlijke afzettingslagen aanwezig die uitwiggen in de 

vondstlaag? 

Antwoord: Ja, de grijze deklaag van het bovenste klastische pakket wigt uit over het 

humeuze/organisch rijke huispodium. Deze natuurlijke grijze klei dateert van na 100 n.C. 

Vraag: Zijn de pre-Romeinse kwelderafzettingen (naast en onder de terp) te onderscheiden van de 

jongere middeleeuwse Middelzee-afzettingen? 

Antwoord: De pre-Romeinse (ijzertijd) afzettingen zijn humeus en venig en onderscheiden zich 

duidelijk van de bovenliggende grijze deklaag. Deze grijze, niet of nauwelijks humeuze klei wordt in 

het gebied rond Arkum gevormd na 100 n.C. De grijze “Romeinse klei” bleek in het veld niet te 

onderscheiden van de “middeleeuwse grijze klei”. 

Vraag: Hoe zag het paleolandschap rond de onderzoeksterp eruit tijdens de verschillende 

sedimentatiefasen voor, tijdens en na de terpaanleg? (Relevant voor de landschapsreconstructie).   

Antwoord: Voor de terpaanleg bestond het landschap uit een veenmoeras dat bij extreme 

stormvloeden overstroomde. Deze overstromingen zorgden ervoor dat een kleiig veen werd 

gevormd. In de midden-/late ijzertijd trok de mens dit overgangsgebied tussen kwelder en het 

randveen binnen. Het gebied lag relatief hoog, alleen tijdens grote vloeden werd het overstroomd. 

Het gebied lag het grootste deel van het jaar droog en door een huispodium op te werpen was het 

gebied geschikt voor bewoning. Door de regelmatige overstromingen was het landschap brak. Na 

100 n.C. werd het gebied goed gedraineerd en werd een grijze klei afgezet. De meest waarschijnlijke 

verklaring is dat de goede ontwateringcondities door de mens zijn gecreëerd, omdat grote 

geulsystemen afwezig waren in de directe omgeving van de site.  
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Vraag: Wat zijn, wat betreft de geologische en paleolandschappelijke ontwikkeling, de 

overeenkomsten en verschillen met de omgevingen van de archeologische sleutelsites die in het 

verleden in de omgeving zijn onderzocht? (Dat zijn onder meer de sites Wytmarsum-It Fliet, Sneek-

De Hemmen, Sneek-Pasveer, Boazum en Scharnegoutum.) 

Antwoord: De omgeving van de onderzoekslocatie Arkum lijkt het meest op die van Boazum zowel 

wat betreft de ondergrond (veenlaag aanwezig) als de datering. De andere locaties liggen ook in de 

zone van het veenrandgebied maar de grijze deklaag is daar vooral jonger. Dit wijst op een diachrone 

overslibbing van het veenrandgebied. 

Vraag: Komen de landschappelijke onderzoeksresultaten van Arkum overeen met de geologische en 

archeolandschappelijke kaartgegevens van het gebied van de voormalige gemeenten Sneek en 

Wymbritseradiel? Moeten deze bestaande kaarten worden aangepast? 

Antwoord: De paleogeografische kaartenbeelden moeten worden aangepast, met name de kaart van 

500 v.C. Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat het getijdengeulpatroon  dat op de AHN zichtbaar is  

ouder is dan 1100 v.C. en dat rond 500 v.C. er in het gebied een veenlaag werd gevormd die af en toe 

overstroomd werd tijdens extreem hoge waterstanden. Deze kaartaanpassingen voor de 

reconstructie van 500 v.C. zijn doorgevoerd in fig. 16. 

2.9 SAMENVATTING 

Ter hoogte van de terplocatie Arkum ten zuiden van Bolsward (fig. 2.1) is begin 2012 een 

archeologisch onderzoek uitgevoerd op het terrein waarop de bouw van een nieuw ligboxstal was 

gepland. Onderdeel van het archeologisch onderzoek vormde een geologische studie naar de 

landschapsgeschiedenis van de opgravingslocatie. Het geologische onderzoek bestond uit een 

veldopname van de ontsloten profielwanden in de archeologische opgraving en een booronderzoek. 

Tijdens de geologische opnamen in de archeologische opgravingsputten werden de natuurlijke lagen 

in en onder de terplagen beschreven en bemonsterd voor dateringsonderzoek. Het oudste 

huispodium bleek te liggen op een veenlaag die in de top kleiig was. Deze veenlaag was rondom 

Arkum alleen redelijk goed bewaard gebleven onder de antropogene terplagen. Naast de terp bleek 

de laag sterk aangetast door oxidatie en antropogene omwerking. Uit het dateringsonderzoek kwam 

naar voren dat de veenlaag tussen ca. 1100 en 300 v.C. was gevormd en dat de kleisedimentatie in 

het veen rond 600 v.C. begon. De eerste bewoningsfase dateert uit de midden- tot late ijzertijd. De 

ophogingslagen van het huispodium jonger dan 100 n.C. bestonden uit humeuze/organogene 

afzettingen. De in die tijd aan maaiveld liggende organisch rijke afzettingen zijn gebruikt voor deze 

ophoging. De ophogingslagen  en natuurlijke overspoelingslagen van na 100 n.C. bestonden uit grijze 

klei die niet of hooguit licht humeus waren. Dit wijst erop dat de kwelder na 100 n.C. goed 

gedraineerd was, dat al het plantenmateriaal verteerde aan de lucht en dat er “schone” klei werd 

gevormd. 

Het booronderzoek oostelijk van de site leverde een aantal verrassende resultaten op. Op grond van 

de geomorfologie (zichtbaar op de AHN-hoogtekaart; fig. 2.3 en 2.4) werd voorafgaande aan het 

onderzoek vermoed dat er oostelijk van de site een getijdengeul aanwezig was die nog open was ten 
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tijde van de terpbewoning. Geul- en wadafzettingen bleken daar inderdaad in de ondergrond voor te 

komen, maar deze behoorden tot de oudere Holocene afzettingen (het onderste klastische pakket). 

Deze afzettingen werden afgedekt door de venige laag waarop ook het huispodium lag. De 

geomorfologische rug op de AHN-kaart werd dus in hoofdzaak bepaald door het onderste klastische 

pakket. Het bovenste klastische pakket bleek hoofzakelijk te bestaan uit een deklaag van grijze klei, 

zonder dat daar binnen een groot geulsysteem te ontdekken was. Alleen kleinere kreekafzettingen 

konden onderscheiden worden, die vooral gelegen waren naast de huidige sloten. Op grond van deze 

waarnemingen kan worden geconcludeerd dat de grijze deklaag na 100 n.C. gevormd is. De klei is 

aangevoerd via door de mens gegraven “getijdensloten”. Deze sloten hadden verbinding met het 

zeewaarts gelegen geulsysteem van de Marne. Het waren waterverbindingswegen die tevens 

zorgden voor kleiaanvoer en de ontwatering van het kweldergebied. De kweldervorming in de regio 

rond Arkum is dus vanaf de Romeinse tijd in sterke mate beïnvloed door de mens. 
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3. Van vlaknederzetting tot terp: de sporen en 

fasering van een huisplaats bij Arkum  

M. Bakker 

3.1 INLEIDING 

De geologische wording van het gebied rondom Arkum is besproken in het vorige hoofdstuk over de 

geogenese van het landschap. In dit hoofdstuk ligt de nadruk op het beschrijven en verklaren van de 

grondsporen die zijn ontstaan vanaf het moment dat de eerste bewoners arriveerden. In eerste 

instantie worden de verschillende aangetroffen spoortypen besproken, waarna ingegaan wordt op 

de totstandkoming van de fasering van de sporen. De fasering is gebaseerd op de stratigrafische 

opbouw van de profielen en eventuele oversnijdingen in de aangelegde vlakken. Bij de bespreking 

van de fasering wordt ook ingegaan op de dateringen van de verschillende fasen zoals deze kunnen 

worden bepaald aan de hand van het aardewerk en de beschikbare koolstofdateringen. Daarna volgt 

per fase een uitleg over de daarbij horende sporen en structuren. In het onderdeel discussie wordt 

dieper ingegaan op enkele relevante waarnemingen. Afgesloten wordt met een conclusie waarin de 

resultaten uit het onderzoek worden samengevat.  

Ter illustratie en verduidelijking van de gedefinieerde spoortypen en stratigrafische situatie, is 

gebruik gemaakt van een aantal foto’s van sporen en lagen uit de profielen en vlakken. De bron van 

de opgravingsgegevens, namelijk de spoorbeschrijvingen en de gedigitaliseerde veldtekeningen, zijn 

achter in de bundel te vinden (bijlage 3.1 tot en met 3.9). 

3.2 SPOORTYPEN 

Tijdens de opgraving is een grote verscheidenheid aan sporen in de vorm van vooral grondlagen en 

ingravingen blootgelegd. Een deel van deze sporen heeft een natuurlijke oorsprong en is gevormd 

door sedimentatie (klei) en sedentatie (veen). Het overgrote deel is echter antropogeen van aard en 

vertoont de kenmerken van menselijke activiteiten. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan 

vertrapping, het branden van een haard, het dumpen van nederzettingsvuil, het graven van kuilen en 

het bewust opbrengen van grond om het terrein op te hogen. 

OPHOGINGSLAGEN 

Ophogingslagen bestaan uit door de mens opgebrachte grond om bewust een podium te creëren of 

een bestaand podium actief op te hogen en uit te breiden. Hoewel tijdens opgravingen van andere 

woonpodia dieper in het veengebied vaak is vastgesteld dat ze waren opgebouwd uit veenplaggen, is 

dit in Arkum niet het geval.
1
 In plaats daarvan bestaan de ophogingslagen uit een vrij schone, 

                                                           
1
 Onder andere bij terpen rond Sneek (Elzinga 1962; Niekus 2002) bleek dat huispodia opgehoogd waren met veenplaggen, 

vermoedelijk gestoken in de directe omgeving van de terp. 
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homogene klei (fig. 3.1: spoor 15). Gezien zijn textuur lijkt deze klei afkomstig te zijn uit de kleilaag 

onder het veenpakket. Materiaal uit deze kleilaag was eenvoudig te verkrijgen, zoals blijkt uit 

gegraven kuilen en laagten die dieper dan het veen reikten, tot wel 30 cm diep in de onderliggende 

klei.  

VUILE TERPLAGEN 

Vuile terplagen bestaan uit een vermenging van nederzettingsvuil met de al dan niet natuurlijke 

ondergrond. Een deel van deze lagen ontstaat door het verspreid raken van nederzettingsafval en 

daaropvolgende vertrapping. In de gevallen waar het duidelijk ging om vaak betreden lagen zijn deze 

geïnterpreteerd als oude loopvlakken. Daarnaast bestaan veel vuile terplagen langs de flank en in 

laagtes op de terp uit een mengeling van materiaal dat vrijgekomen is bij spitwerkzaamheden door 

oudere lagen op de terp. Door de ‘vuile’ component zijn deze terplagen op basis van kleur, textuur en 

insluitsels vaak duidelijk te onderscheiden van de schonere ophogingslagen.  

Archeologisch gezien zijn de vuile terplagen interessant, omdat het aanwezige nederzettingsafval, in 

de vorm van aardewerkscherven, botfragmenten en andere artefacten, een duidelijk teken is van 

menselijke activiteiten op een plek. Nadat het spoor gedateerd is, kunnen de aangetroffen artefacten 

ook iets vertellen over de aard van deze activiteiten in een bepaalde periode. Dit echter wel met enig 

voorbehoud, aangezien veel vuile terplagen door hun vermengde aard een palimpsest kunnen zijn 

van nederzettingsafval uit de vroegste antropogene sporen tot het moment waarop de laag is 

gevormd.  

 
Fig. 3.1: Opname van het hoofdprofiel (ingekraste profiel 1: 5-7 m). Van boven naar beneden zijn de volgende lagen te zien: 

de huidige bouwvoor (spoor 1), een vuile terplaag (spoor 27), een ietwat vuile natuurlijke laag (spoor 18), een vuile terplaag 
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(spoor 14), een dikke schone ophogingslaag (spoor 15), twee vuile terplagen die gefunctioneerd hebben als oud loopvlak 

(spoor 16 en spoor 13) en daaronder drie lagen van het veenrestant (spoor 6, 7, 8) op de natuurlijke klei (spoor 10).  

LAGEN VAN VERBRAND MATERIAAL  

Terwijl bij vuile terplagen vaak niet is vast te stellen hoe deze tot stand zijn gekomen, is dit wel 

mogelijk bij lagen die in hoofdzaak bestaan uit verbrand materiaal, zoals verbrande klei, as of 

houtskool. 

Verbrande kleilagen bestaan hoofdzakelijk uit de verbrande resten van klei en hebben een kleur die 

varieert van gelig bruin tot rood of roze. Naast verbrande klei bevatten deze lagen vaak een klein 

aandeel aan houtskoolresten en as. Lagen van dit type kunnen op meerdere manieren zijn ontstaan. 

Te denken valt aan het afbranden van structuren waarvan de vlechtwerkwanden met klei zijn 

besmeerd, of het opzettelijk verbranden van brandbaar materiaal binnen of buiten de nederzetting. 

Hierbij is het vuur dan zo heet geworden dat de onderliggende klei of inclusies van klei in het 

brandbare materiaal mee zijn gebakken. Als oorzaak van het laatste is gedacht aan het winnen van 

zout door het koken van brijn (zoutoplossing) met behulp van opgegraven (kleiig) veen of aan het 

creëren van erfverharding. Bij Arkum zijn geen dekkende verbrande kleilagen aangetroffen. De enige 

verbrande kleilaag die is waargenomen (fig. 3.2: spoor 1072/144), is een klein onregelmatig spoor. 

Het betreft hier waarschijnlijk de gedeponeerde resten van een verbrande structuur.  

 
Fig. 3.2: Vlak 7001 (10-12,5 m) met spoor 1072, een onregelmatig gevormde verbrande kleilaag met een lichtbruine kleur. 

Deze laag wordt omringd door een vuile terplaag met een grijsbruine kleur (spoor 1071). 
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Aslagen en houtskoollagen zijn in de regel het gevolg van het dumpen van afval uit haardplaatsen en 

ovens. In de loop van de tijd zijn ze dan bedekt geraakt met een andere vuile laag of een 

ophogingslaag, waardoor ze goed herkenbaar bewaard zijn gebleven. Hoewel aslagen in terpen vaak 

worden aangetroffen, zijn ze tijdens de opgraving bij Arkum niet waargenomen. Lagen die vrijwel 

volledig bestaan uit houtskool zijn op één uitzondering na evenmin waargenomen. De uitzondering 

betreft een doorgaande laag die deels bestaat uit verkoold materiaal (spoor 23). Het vrijwel 

ontbreken van as- en houtskoollagen wil niet zeggen dat ze te Arkum volledig afwezig zijn. Het is 

namelijk goed mogelijk dat ze resteren in een niet opgegraven deel van de terp. Het is eveneens 

goed mogelijk dat as en verkoold materiaal niet bij herhaling op een speciale plek werden 

gedeponeerd maar buitenshuis werden uitgestrooid en vervolgens vermengd raakten met ander 

nederzettingsvuil. Veel van de vuile terplagen bevatten insluitsels van as en houtskool en een deel 

van de nog te noemen woonlagen (vooral spoor 174 en 177) is zelfs rijk te noemen aan resten van 

houtskool en as. 

WOONLAGEN 

Een woonlaag is een oud loopvlak dat vooral binnen huisplaatsen is te verwachten. Het gaat in het 

geval van Arkum om sporen die bestaan uit sterk humeuze en of vuile klei met daarin brokjes 

houtskool, verbrande klei, as, (verbrand) bot en aardewerk. Omdat het gaat om dunne lagen met een 

compacte concentratie aan fijn vuil zijn ze vaak donkergrijs tot zwart van kleur. De woonlagen 

worden regelmatig afgewisseld met dunne lagen schone klei (fig. 3.3). Vermoedelijk werd periodiek 

op sommige plekken binnen de woning een laagje schone klei opgebracht, mogelijk ter afdekking van 

een woonlaag wanneer deze te vies was geworden of om een ontstane laagte in het woonoppervlak 

op te vullen. 

HAARDPLATEN 

Drie van de aangetroffen sporen (spoor 1041, 1042 en 176) zijn op basis van hun textuur 

vergelijkbaar met een verbrande kleilaag. Gezien hun beperkte omvang en ronde vorm gaat het in dit 

geval om haardplaten: de onderkant van haardplaatsen. Wanneer brandstof gedurende langere tijd 

op dezelfde locatie wordt verbrand, kan de onderliggende klei meegebakken raken. Zo kan een 

stevige plaat ontstaan, bestaande uit bruin tot oranje of roze gekleurde verbrande klei. Twee van 

deze haardplaten (spoor 176, 1041) hebben een doorsnede van rond de 40 cm en zijn 5 cm dik. 

Behalve dat ze rijk zijn aan verbrande klei, bevatten ze kleine restjes houtskool, as, bot en aardewerk.  

Iets groter is een andere haardplaat (spoor 1042: fig. 3.3). Deze heeft een doorsnede van ongeveer 

60 cm en is 10-20 cm dik. Dit spoor bevat naast bruin gekleurde, verbrande kleiresten ook veel 

fragmenten herverbrand en versleten aardewerk van wisselende grootte. Het feit dat al het 

aardewerk herverbrand is, wijst erop dat het al in de haard lag voordat deze buiten gebruik raakte. 

Mogelijk dienden deze aardewerkfragmenten de haardplaats te verstevigen. Voor deze opzet pleit 

ook de hoge dichtheid van aardewerkfragmenten in dit spoor, aangezien deze  veel hoger is dan in 

sporen er omheen. De vondst van diverse haardplaten die omgeven zijn door meerdere als 

woonlagen geïnterpreteerde sporen, is een duidelijke indicatie dat bij Arkum een huisplaats is 

aangesneden die gedurende langere tijd in gebruik is geweest. 
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BETREDINGSZONE RONDOM DE WOONPLAATS 

De grote lengte van de sleuven maakte het mogelijk om niet alleen de bewoningskern, maar ook de 

opbouw van lagen direct rondom de woonplaats te onderzoeken en daarmee het gebruik van de 

directe omgeving van de woonplaats te bestuderen. In de vroegste woonfase gaat het om de door 

sloten doorsneden antropogeen beïnvloedde top van het veen (spoor 101, 122, 146). Deze lagen zijn 

op maar enkele plekken bewaard gebleven, zoals onder ophogingslagen en vuile terplagen van latere 

podiumuitbreidingen. Op de meeste plekken zijn de sporen uit de vroegste woonfase vergraven en 

opgegaan in lagen en sloten uit jongere woonfasen. De latere antropogene lagen rondom de 

woonplaats zijn vooral vuile (terp)lagen die bestaan uit een mix van nederzettingsafval vermengd 

met klei en een organisch component in de vorm van veen of mest.  

 
Fig. 3.3: Eén van de haardplaten (spoor 1042) nadat het spoor gecoupeerd is (opnamen van het ingekraste profiel 6 en 7). 

Direct om het spoor heen liggen de als woonlagen geïnterpreteerde sporen afgewisseld met schone kleilagen. De bovenste 

halve meter bestaat uit schone ophogingslagen en vuile terplagen die aan de bovenkant begrensd worden door de huidige 

bouwvoor. 
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Fig. 3.4: Opname van de betredingszone in het hoofdprofiel (ingekraste profiel 1: 35-37 m). Aan de top is de huidige 

bouwvoor zichtbaar (spoor 1), daaronder ligt een natuurlijke lichtgrijze kleilaag (spoor 62) en vervolgens een iets vuile laag 

(spoor 60). Deze laag vormt de top van een natuurlijk pakket lichtgrijze klei (spoor 59) met daaronder een dunne 

veenhorizont (spoor 56). Hieronder ligt een vuile donkergekleurde laag (spoor 57) die op het restant ligt van een natuurlijke 

organische laag (spoor 58). Onder deze natuurlijke laag is het spoor te zien van een met humeuze klei opgevulde poel (spoor 

61) die uitgegraven is in de onderliggende natuurlijke klei (spoor 10). 

Opvallend is een doorlopende vuile laag (spoor 5/28/57), die deels op en overal rondom de terp ligt 

(fig. 3.4). Deze laag bestaat uit een gehomogeniseerde venige klei die wisselend tussen de 10 tot 30 

cm dik is. Direct boven deze laag ligt een dun zwart laagje (spoor 46/56), dat bestaat uit een kleiig 

veraard veenrestant van een paar centimeter dik. Deze veenhorizont is vervolgens afgedekt met een 

vrij homogeen pakket van zware, lichtgrijze klei (spoor 4/59/1000/1031). Dit natuurlijk afgezette 

pakket is overal ongeveer 20 cm dik. Aan de top hiervan ligt een iets vuile, bruingrijze laag (spoor 

3/60/27) die zich richting het westen niet zo ver uitstrekt als de eerder genoemde doorlopende vuile 

laag (spoor 5/28/57). Al na een aantal meters voorbij het podium wordt deze laag grijzer en lichter 

van kleur om uiteindelijk over te gaan in de onderliggende natuurlijke laag van zware klei. Naar het 

zuiden toe loopt deze laag wel door tot het einde van de dwarssleuf. Deze laag wordt op zijn beurt 

ook weer afgedekt door een vrij homogene, zware, lichtgrijze klei (spoor 2/62/67/157/1001).  

De hierboven geschetste opeenvolging van lagen was overal rondom de terp aanwezig. De lagen 

hieronder waren telkens wel verschillend. Typerend voor Arkum is vooral de verandering in textuur 

van de antropogene lagen door tijd heen. Dit houdt direct verband met de verandering van het 

omringende veenlandschap in een kleilandschap. 
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WATERPUTTEN 

Ongeacht of zij leefden in een brak- of zoetwatermilieu, voor de vroege bewoners van het gebied 

rond Arkum is het creëren en in stand houden van een adequate voorziening van schoon water een 

belangrijke opdracht geweest. Hierin verschilden de Arkumers niet van de bewoners van het 

noordelijker gelegen terpengebied. Elke bewoningsfase in Arkum wordt gekenmerkt door de 

aanwezigheid van een of meerdere waterputten. Waterputten, of beter gezegd hun vullingen, zijn in 

het vlak vooral herkenbaar aan de regelmatige vorm (fig. 3.5). In het profiel of wanneer gecoupeerd 

in het vlak is de diepte van het spoor opvallend; de schachten zijn vaak tot ver in de natuurlijke 

ondergrond gegraven met als doel het grondwater te bereiken (fig. 3.6). De vulling stamt uit de 

periode dat de waterput buiten gebruik raakte en heeft in Arkum over het algemeen een sterke 

veen- of mestachtige component die vaak vermengd is met nederzettingsafval. De vulling van latere 

waterputten is over het algemeen minder organisch te noemen (tabel 3.1). Verder bestaat een deel 

van de vulling soms uit een natuurlijk gelaagde structuur; een teken dat de waterput deels 

dichtgeslibd is.  

Tabel 3.1. Kenmerken van de waterputten te Arkum 

Spoor Spoorrelaties Organisch aandeel in de 

vullingen (gemiddeld) 

Fase Diameter 

top (cm) 

Vorm top Diameter 

schacht (cm) 

Vorm schacht 

78-82 2046-2048 + + + 2 275 rond 60 rond 

2009-2011  + + + 2 250 rond 70 rond 

2023  + + 2 150 rond 100 rond 

2008  + + 2 of 3 125 rond 125 rond 

45 2021-2022 + + + 3 100 rond 60 rond 

137-138 2076 + + + 3 160 n.v.t. 95 vierkant 

2020  + + + 3 100x50 rechthoek 120 rond 

197 2051 + + + 3 n.v.t. n.v.t. 60 rond 

2054 2055 + + + 3 150x75 rechthoek 40 rond 

2012  + + 5 90 rond 40 rond 

34-35 2017-2018 + + + 5 200 vierkant 80 rond 

152 1077 + + + 5 of 7 100 vierkant 75 vierkant 

1047 2056 + + 5 of 7 150 vierkant    100 rond 

9001  + 5  n.v.t. n.v.t. 75 rond 

214-215   + 7 100 n.v.t. 40 rond 

Op het opgravingsterrein bij Arkum zijn vijftien waterputten blootgelegd. In dertien gevallen gaat het 

om een put met een ronde schacht, de andere twee putten hadden een min of meer vierkante 

schacht. Bij geen van de waterputten bij Arkum bleek de schacht verstevigd te zijn met hout, 

kleizoden of ander materiaal. Omdat er bij de blootgelegde delen van deze waterputten geen 

slumpstructuren (duidend op grondverzakkingen) zijn gezien, moeten de putten zonder 

wandbeschoeiing naar behoren hebben gefunctioneerd. Een van de opgegraven waterputten 

functioneerde bijvoorbeeld ook nu nog uitstekend; nadat een afdekkende mestlaag was verwijderd 

welde het grondwater in  deze put gelijk op (spoor 2054).  

Gedurende de ijzertijd en Romeinse tijd zijn waterputten zonder wandbeschoeiing algemeen voor 

nederzettingen op de kwelders. Tijdens het archeologisch onderzoek van onder andere Leeuwarden-

Oldehoofsterkerkhof en de steilkanten van terprestanten werden meerdere waterputten opgegraven 
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met vergelijkbaar dunne schachten zonder wandbeschoeiing.
2
 Dat zulke waterputten ook algemeen 

waren in het voormalig randveengebied blijkt uit de opgravingen bij (Hempens-)Teerns en te Sneek-

Stadsrondweg-Oost.
3
 Van opgravingslocaties op de zandgronden, zoals Midlaren, is bekend dat om 

de schachten stabiel te krijgen deze wel voorzien waren van een wandbeschoeiing.
4
 Zandige gronden 

spoelen gemakkelijk uit en zijn niet te vergelijken met de uit klei en/of veen bestaande ondergrond 

van nederzettingen in het terpengebied of randveengebied.  

 
Fig. 3.5: Waterput zoals die is aangetroffen in het vlak (vlak 1002). Het bredere boveneinde van deze waterput is aan de 

buitenkant gedempt met venig materiaal (spoor 2009) en daarna met klei (spoor 2010). Het bovendeel van schacht is 

gedempt met venig materiaal en kleibrokken (spoor 2011). Interessant is dat rechtsboven deze sporen, de schacht van een 

waterput uit een latere fase (spoor 2012) dwars door de oude vullingen snijdt.  

Uit historische bronnnen is bekend dat waterputten vaak een verhoogde bovenbouw van hout of 

ander materiaal hadden om het ophalen van water te vergemakkelijken en te voorkomen dat 

mensen of dieren in de put vielen. De diameter van het bovenste deel van veel opgegraven 

waterputten is groter dan de schacht, wat mogelijk wijst op een oorspronkelijke bovenbouw van 

hout,of kleizoden. Van een eventuele houten bovenbouw is bij Arkum niets in situ terug gevonden. 

Als er hout gebruikt is, zal het vooraf aan het dempen van de put uitgegraven zijn voor hergebruik.  

                                                           
2
 Het gaat om de volgende steilkantonderzoeken: Englum (2000), Achlum (2009), Jelsum (2010), Oosterbeintum (2011), 

Dronrijp-Zuid en Dronrijp-Oost (2012). Alleen Englum is tot nu toe gepubliceerd (Jongsma 2009), de andere publicaties zijn 

in voorbereiding. Voor waterputten zonder wandbeschoeiing op het Oldehoofsterkerkhof zie Nicolay (2008, 72-74). 

 
3
 Voor de waterputten bij (Hempens-)Teerns zie Waldus (1999; 2000, 37), voor die van Sneek-Stadsrondweg Oost zie Niekus 

(2002, 20-21). 
4
 Nicolay 2008a. 
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Fig. 3.6: Een in het profiel aanwezige waterput (profiel 7: spoor 214/215). Het restant van de bredere bovenbouw gaat 

dwars door vuile terplagen. Reikend naar het onderliggende zand snijdt de schacht van de waterput vervolgens door  

woonlagen, het veenrestant en de natuurlijke klei. 

Bij een van de waterputten in werkput 4 (spoor 1047/2056) is een structuur van klei gezien (fig. 3.7). 

De opening van deze waterput was omringd door een NNO georiënteerd, oorspronkelijk vierkant 

plateau met een omvang van ongeveer drie bij drie meter en een hoogte van minimaal 40 cm. Het 

bleek te zijn opgebouwd uit lichtgrijze kleibrokken (spoor 1046). Mogelijk omringde dit plateau de 

bovenbouw of werd het eerst aangebracht nadat de bovenbouw was verwijderd. In de grijsbruine 

vulling van de putschacht, bestaande uit venige klei en mestrijk materiaal, werden behalve soms vrij 

grote scherven ook de resten van enkele houten balken of palen gevonden. Onduidelijk is of dit de 

restanten zijn geweest van een houten constructie op de put of dat het gaat om dumphout afkomstig 

van een andere structuur op de terp. Dat er grote stukken hout zijn gedumpt is overigens opvallend. 

Gezien het feit dat Arkum destijds een grotendeels boomloos gebied lag en goed bouwhout toen 

schaars was, had verwacht mogen worden dat men zuiniger met grote stukken hout omging.
5
  

De vulling van de waterputten bevat vaak aardewerk- en botfragmenten. Bij twee van de opgegraven 

waterputten (spoor 35/2018 en spoor 9001) zijn op de bodem ook een aantal ‘archeologisch 

complete’ potten aangetroffen (fig. 3.8).
6
 Het komt vaker voor dat waterputten op de bodem of 

halverwege hun vulling een of enkele potten bevatten. Een restant van touw om de hals of door het 

                                                           
5
 Zie hoofdstuk 10. 

6
 Met ‘archeologisch compleet’ wordt hier bedoeld dat de pot weliswaar niet meer intact is, maar dat met de scherven de 

complete potvorm wel gereconstrueerd kan worden. 
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oor zou dan betekenen dat de pot verloren is gegaan tijdens het putten van water.
7
 Bij de potten uit 

de waterputten in Arkum lijkt dit niet het geval te zijn. Er zijn geen resten gevonden van touw om de 

hals of door het oor. Verder is opvallend dat een deel van dit vaatwerk behoort tot bekers en 

wijdmondig aardewerk: beide vormen zijn niet erg geschikt voor het putten van water.
8
 

 
Fig. 3.7: Waterput (spoor 1047/2056) met daaromheen een vierkant plateau van lichtgrijze kleibrokken (spoor 1046). Aan de 

rechterkant wordt dit spoor doorsneden door twee latere ingravingen die stammen uit de middeleeuwen (spoor 1048 en 

1049). 

 
Fig. 3.8: Links een voetbeker (vondstnr. 346 – ID 3) en een engmondige pot (vondstnr. 348 – ID 36) in het spoor van een 

waterput (spoor 35). Rechts een close-up van de voetbeker. Zie voor de voetbeker ook hoofdstuk 6, fig. 6.4. 

DRINKWATERVOORZIENING VOOR HET VEE 

                                                           
7
 Waldus 2000, 37-38. 

8
 Voor deposities van aardewerkvormen zie hoofdstuk 5. 
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Bekend van de buitendijkse kweldergebieden van Nederland en de dorpsgemeenschappen van de 

Duitse Halligen is het gebruik van grote waterbassins om regenwater in op te vangen.
9
 Omwald met 

een hoge, stevige muur van grond of op een hoog deel van de terp gelegen functioneert een dobbe 

als watervoorziening voor het vee zelfs wanneer bij stormvloed het land rondom onderloopt met 

zeewater. Van Giffen noemde als een van de eersten de overeenkomsten tussen de vormen van 

watervoorziening bij de Halligen en de oude terpen uit het terpengebied.
10

 Hij ging er dan ook vanuit 

dat ook op de oude terpen een algemeen gangbaar systeem functioneerde van waterkuilen die in 

verbinding stonden met een centrale dobbe.
11

 Omdat het gaat om open, stilstaand water is het 

water uit de dobbes op de Halligen ongeschikt voor menselijke consumptie, reden voor de bewoners 

om gebruik te maken van waterputten.
12

 Vee kan het water uit de dobbes wel drinken. Zelfs als bij 

een zeer hoge stormvloed enig zeewater in de dobbe zou raken, zou het water in de dobbe drinkbaar 

kunnen blijven voor runderen, paarden en schapen, omdat deze dieren licht brak water nog goed 

kunnen verdragen.
13

  

Tijdens recent steilkantonderzoek te Englum (2000), Anjum (2006), Firdgum (2011) en een terp ten 

zuiden van Dronrijp (Dronrijp-Zuid: 2013) zijn dobben aangesneden. Ook op basis van dit onderzoek 

mag worden aangenomen worden dat gebruik van dergelijke waterbassins voor het vee algemeen is 

geweest in het terpengebied. Dat bij andere recente steilkantonderzoeken zoals die van Achlum 

(2009), Jelsum (2010) en Oosterbeintum (2012) geen dobbe is aangesneden heeft waarschijnlijk te 

maken met de positie van de steilkant; de dobbe zal ergens anders op de terp hebben gelegen. Bij 

enkele van deze laatst genoemde opgravingen wel zijn aan de rand van de terp wel omvangrijke 

laagtes aangetroffen. Deze waren waarschijnlijk als waterpoelen voor het vee bedoeld. 

Hoewel bij Arkum een aanzienlijk deel van de nederzetting is blootgelegd, is er geen dobbe 

aangetroffen. Er zijn ook geen sporen in de zin van opgeworpen kades of dijkjes gevonden die in 

relatie kunnen staan tot een mogelijk nabije dobbe. Wel is een grote laagte aangetroffen in het 

zuiden van het oorspronkelijke hoofdprofiel (profiel 1: spoor 61, 66). Deze laagte strekt zich uit vanaf 

33 meter vanaf het nulpunt tot aan het einde van dit profiel op 53,20 meter (fig. 3.9). Dat deze laagte 

door vee als drinkwaterpoel werd gebruikt bleek toen met de aanleg van het tweede vlak de 

vertrappingsporen van een koegang werden gevonden (spoor 2024). De koegang bestond uit 

donkere hoefafdrukken die duidelijk zichtbaar waren in de lichte klei van de top van de natuurlijke 

kwelder. De donkere kleur en vulling van de hoefafdrukken is veroorzaakt door het intrappen van het 

venige loopvlak direct boven de ondergrond van  klei. Ook in het profiel was dit vertrapte venige 

loopvlak naast de poel zichtbaar (spoor 47). 

                                                           
9
 In het Noord-Nederlandse buitendijkse gebied worden deze waterbassins dobbes genoemd (dobbe is Fries voor grote 

kuil), in het Zeeuwse buitendijkse gebied worden ze hollestellen genoemd (een stelle is daar een vluchtheuvel), op de 

Halligen wordt de term Fehting gebruikt. 
10

 Van Giffen (1917, 18-20) bespreekt drie putten, aangetroffen tijdens de afgraving te Wierhuizen, waarvan twee met 

goten in verbinding stonden met een ‘zoetwatervijver’. 
11

 Van Giffen 1919, 29-31. 
12

 Op de Halligen zorgden de bewoners er voor dat de watervoorziening voor mens en dier altijd gescheiden bleef. De 

mensen haalden hun drinkwater uit de waterputten die direct in verbinding met het grondwater stonden en verder uit 

kleine bassins waarin regenwater van de daken werd opgevangen. 
13

 Brak water bevat een zoutpromillage tussen de 0,5 en 30 promille. De principiële maximumnorm voor melkvee ligt bij 3 

promille, melkgift wordt problematisch boven een zoutpromillage van 8. Vleesvee en schapen kunnen een veel hoger 

promillage verdragen (Ter Voorde & Velstra 2009, 20-24). 
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Fig.3.9: Hoefafdrukken van runderen (spoor 2024) naast de poel (rechtsboven: spoor 2026). 

Na het buiten gebruik raken van deze laagte als poel is deze deels opgevuld met een iets vuile, 

donkergrijsbruin gekleurde venige klei (spoor 61/2026) en voor de rest met een vrij homogene 

donkergrijze klei (spoor 66/2028). In verband met het al vrij snel instorten van dit deel van het 

profiel, zijn deze sporen tijdens de opgraving niet meer over de gehele lengte met de graafmachine 

verdiept tot in de natuurlijke ondergrond. Tijdens de machinale aanleg van de gierkelder bleek nog 

een klein deel van de poel (spoor 2026, 2028) zichtbaar op het natuurlijk vlak. Dit diepste deel van de 

poel lag rond de 40 meter gemeten vanaf het nulpunt van profiel  1.  

 
Fig. 3.10: Uitsnede van de veldtekeningen (profiel 1: ca. 30 - 53,20 m) met daarop de poel (vulling: spoor 61, 66) en het 

loopvlak naast de poel (spoor 47). De sloot in de top van de poel (vulling: spoor 64) is gegraven nadat de poel opgevuld was 

geraakt. 
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Onbekend is hoe de hoofddrinkwatervoorziening voor het vee geregeld werd nadat de poel buiten 

gebruik was geraakt. Over de vullingen van de poel heen liggen namelijk antropogene lagen, waarin 

onder anderen botmateriaal van runderen is gevonden, terwijl voor die latere bewoningsfasen geen 

sporen zijn gevonden die duiden op een drenkplaats voor vee. Ook tijdens de machinale aanleg van 

de gierkelder zijn geen verstoringen gezien in het vlak, die kunnen duiden op een andere 

drenkplaats. Een mogelijkheid is dat het vee al zijn drinkwater haalde uit de vele sloten. Gezien het 

hoge risico op een incidentele overstroming vanuit zee, lijkt het onwaarschijnlijk dat het vee alleen 

maar uit sloten dronk. Waarschijnlijk is er dus later een nieuwe drenkplaats aangelegd, aan de 

andere kant van de huisplaats bijvoorbeeld of verder weg. 

SPOREN VAN PAALGATEN, PAALKUILEN EN PAALRESTANTEN 

Met tien stuks zijn tijdens de opgraving maar weinig paalsporen aangetroffen (tabel 3.2). Er zijn vier 

houten paalresten in situ gevonden. Bij de andere zes paalsporen gaat het om gaten waar de paal 

destijds al uitgetrokken is voor hergebruik. Deze sporen waren alleen te herkennen omdat ze gevuld 

waren met materiaal dat duidelijk afstak tegen de omliggende lagen. Er kan dan ook rekening mee 

worden gehouden dat veel van de minder diepe paalgaten niet herkend zijn in het vlak.  

Het herkennen van dergelijke paalgaten is een erkend probleem bij terpopgravingen.
14

 Een 

dichtgetrapt ondiep paalgat is vaak niet te onderscheiden van omliggende cultuurlagen, die door 

nederzettingsafval vaak ook al vlekkerig en in wisselende mate vuil gekleurd zijn. Uit de aard en 

samenstelling van een terplaag volgt trouwens ook dat een ingetrapte brok klei zelfs na couperen 

gemakkelijk kan worden aangezien voor een ondiep, effen gevuld paalgat. Een van de paalgaten in 

Arkum was bijvoorbeeld zeer ondiep (spoor 1012) en het is niet onmogelijk dat het hier gaat om een 

brok siltige klei dat destijds in de grond is getrapt. Een tweede probleem is het dateren van 

paalsporen in het vlak. Een spoor van een paalgat kan (veel) jonger zijn dan het vlak waarin het is 

aangetroffen, omdat het van bovenaf komen kan. Soms bevat de vulling dateerbaar materiaal dat 

uitsluitsel kan bieden, maar bij paalgaten is dit niet zo vaak het geval als bij bijvoorbeeld 

waterputten. Als het spoor ook niet valt te relateren aan naburige gedateerde paalgaten of 

paalrestanten, blijft alleen de optie over om het spoor ruim te dateren. 

Tabel 3.2. Aangetroffen paalsporen. 

Aard spoor Spoor Fase 

Houten paalrestant aanwezig 2006 2 

 2007 2 

 2037 3 

 2043 3 of 5 

Opgevuld paalgat 2029 2 of 3 

 2027 3 of 5 

 22 5 

 1008 5 

 1050 5 of 7 

Paalgat of ingetrapte brok klei 1012 7 

                                                           
14

 Waterbolk 2009, 2. 
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OVERIGE KUILEN 

In het totaal zijn er tijdens de opgraving 20 kuilen aangetroffen die in de categorie ‘overig’ 

thuishoren. Het gaat hier om sporen waarvan de vorm en grootte in het vlak vaak te vergelijken is 

met die van een waterput, maar die (veel) minder diep reiken. Een deel van de als kuilen 

geïdentificeerde sporen zou op basis van de vulling met nederzettingsvuil, geïnterpreteerd kunnen 

worden als afvalkuil (spoor 20, 24, 68/1021, 86, 167, 1066, 1083, 2077). Maar behalve het 

nederzettingsvuil waarmee deze kuilen uiteindelijk zijn dichtgegooid, zijn er geen andere 

aanwijzingen op grond waarvan te bepalen is voor welk doel de kuilen  oorspronkelijk gegraven zijn. 

De nabijheid van de meeste van deze sporen tot de huisplaats maakt het aannemelijk dat ze in relatie 

staan met huishoudelijke activiteiten rondom de woning. Om wat voor activiteit(en) het hierbij gaat 

is echter niet duidelijk. Zo vertoont het vondstmateriaal van de vullingen geen piek aan bepaalde 

resten. 

Andere kuilen bleken gevuld te zijn met een venige of met mest vermengde klei waarin zich weinig 

tot geen nederzettingsvuil bevond, zoals vier kuilen uit vlak 2002 van werkput 2 (spoor 2040-2042, 

2072) en een kuil uit vlak 7002 van werkput 7 (spoor 2079). Deze kuilen liggen verder van de 

huisplaats af dan de eerder genoemde ‘afvalkuilen’, wat mogelijk ook wordt weerspiegeld door de 

minder vuile vulling. Voor het dichtgooien zal gebruik zijn gemaakt van grond die beschikbaar was 

gekomen bij graafwerkzaamheden vlakbij, zoals het uitgraven, dan wel periodiek uitdiepen van 

nabije sloten.  

De oorspronkelijke functie van de laatstgenoemde kuilen is nog onzekerder dan die van de kuilen 

direct op en rond het podium. Hoewel ook hier niet is uit te sluiten dat ze een rol speelden bij een 

bepaalde activiteit op en rond het erf, is er niets dat daarop duidt. Een tweede mogelijkheid is dat 

het oorspronkelijk met regenwater gevulde waterkuilen voor het vee zijn geweest. Bezwaar 

hiertegen is de directe nabijheid van veel sloten waaruit door het vee eveneens gedronken kon 

worden. Daarbij komt dat deze kuilen niet dieper waren dan de sloten die er om heen lagen; in een 

droge periode zouden deze kuilen als eerste droogvallen. Ook blijkt nergens uit dat ze omkaderd zijn 

geweest met een kleine wal van grond: ten tijde van een eventuele overstroming met zeewater 

zouden deze kuilen net als de sloten vollopen met zout of brak water. Een derde mogelijkheid is dat 

een deel van de kuilen gegraven zijn door dieren. Van honden en paarden, maar vooral van runderen 

(o.a. stierenkuilen) is bekend dat ze kuilen graven waarbij de grond sterk verspreid raakt en grond 

van ergens anders moet worden gebruikt om de kuilen op te vullen.  

SLOTEN EN GREPPELS 

Uit vrijwel alle bewoningsfasen zijn sporen van sloten en greppels aangetroffen. Het creëren en in 

stand houden van een afwateringsysteem blijkt al vroeg een belangrijke activiteit te zijn geweest in 

dit gebied. Omdat het handmatig graven en onderhouden van sloten zeer arbeidsintensief is, toont 

de dichtheid van het slotenpatroon aan dat het gebied gedurende die fasen eerder intensief dan 

extensief is gebruikt; bij een intensievere benutting van een nat landbouwgebied zal men meer 

aandacht en energie in het afwateringsysteem steken dan bij extensieve benutting. Bij extensief 

gebruikt wordt ook eerder geaccepteerd dat het gebied een groot deel van het jaar onbruikbaar is 

omdat het onder water staat. 
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De sloten bij Arkum kunnen verdeeld worden in twee soorten: de ringsloten die in een baan rondom 

een structuur zoals een huisplaats liggen en de sloten die de afwatering verzorgen van een stuk land 

en tegelijkertijd als vorm van begrenzing kunnen worden gezien. Daarnaast zijn er greppels 

aangetroffen, deze zijn smaller en minder diep dan sloten en verzorgden de afwatering naar een 

sloot toe. Omdat in veel gevallen alleen de onderkant van de ontwateringssloten is aangetroffen, is 

moeilijk te bepalen of het oorspronkelijk ging om echte sloten of om flink uitgevallen greppels. In 

deze gevallen zijn de sporen geïnterpreteerd als sloten. De aangetroffen sloten en greppels worden 

verderop in dit hoofdstuk per fase toegelicht. In de discussie worden enkele opgevallen 

slootpatronen behandeld. 

3.3 DE FASERING EN DATERING VAN DE VINDPLAATS 

Het toewijzen van de aangetroffen sporen aan een specifieke fase is van belang voor het 

archeologisch onderzoek omdat hierdoor slootpatronen en structuren, zoals paalkuilen, haarden en 

waterputten, aan een bepaalde woonfase kunnen worden toegekend. Daarnaast stelt het 

specialisten in staat om het uit sporen verzameld en bemonsterd vondstmateriaal, dat behoort aan 

de specifieke materiaalgroep waarin zij zich gespecialiseerd hebben, chronologisch te plaatsen. De 

resultaten van het onderzoek naar de gefaseerde structuren en andere sporen in combinatie met het 

de resultaten uit het onderzoek naar het gefaseerde vondstmateriaal verduidelijken uiteindelijk de 

chronologische opbouw van een vindplaats.  

TOTSTANDKOMING GLOBALE OPZET FASERING 

Al in het veld is gekeken naar de stratigrafische opbouw. Hierbij is in eerste instantie uit gegaan van 

de aangetroffen doorgaande natuurlijke- en antropogene lagen. Als doorgaande natuurlijke laag was 

bij Arkum de oorspronkelijke kwelder (spoor 9-10) belangrijk omdat deze in elk profiel zichtbaar was. 

Hetzelfde geldt voor twee natuurlijk afgezette kleilagen (spoor 4/59 en spoor 2/62/157), behalve ter 

hoogte van de afgevlakte top van de terp waren deze twee lagen eveneens in elk profiel zichtbaar. 

De natuurlijke veenlagen konden maar deels worden gevolgd over de profielen omdat ze buiten het 

terplichaam waren vergraven of weggeoxideerd. Wat betreft de antropogene lagen van het podium 

zijn voor de fasering vooral die ophogingslagen en vuile terplagen belangrijk geweest die doorliepen 

over meerdere profielen. Ook enkele doorgaande vuile lagen rondom het podium konden over 

meerdere profielen aan elkaar gekoppeld worden en daarmee van betekenis zijn voor het bepalen 

van de globale fasering.  

Vervolgens is gekeken naar de onderlinge oversnijding van sporen. In het vlak zijn de oversnijdingen 

bepaald door het couperen van sporen en het zetten van kleine secties op de overgang van sporen in 

het vlak. De oversnijdingen zijn aangegeven op de veldtekeningen van de vlakken. Uitgaand van het 

feit dat een oversnijdend spoor jonger is dan het onderliggende kunnen op deze manier al 

voorzichtige uitspraken worden gedaan over de relatieve chronologie van de vindplaats. Dit is in het 

veld op de veldtekeningen van de profielen aangegeven met notities en tijdslijnen in kleur. Voordeel 

hiervan is dat de complexe delen van de stratigrafie zichtbaar worden en nog in het veld 

gecontroleerd kunnen worden door het zetten van een extra coupe in het vlak, of het nog eens een 

keer extra opschaven van een stuk profiel. Zodra het archeologische veldwerk is afgesloten is dit niet 

meer mogelijk en moet alles aan de hand van de documentatie worden bepaald. 
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DATERING VAN DE ARCHEOLOGISCHE EN NATUURLIJKE FASEN 

Dankzij het in het veld bepalen van de  stratigrafische opbouw van doorgaande sporen was bij de 

afsluiting van het veldwerk een globale opzet van de fasering tot stand gekomen. Tijdens de 

uitwerking van de opgraving is deze fasering gecontroleerd door de al gemaakte koppelingen na te 

lopen en vooral door na te gaan of er ook andere koppelingen zijn te maken tussen de profiel- en 

vlaksporen en koppelingen met sporen in aangrenzende putten. Ten tweede is er een tijdsdiepte aan 

de verschillende fasen gegeven op basis van dateerbare objecten uit de antropogene sporen. 

Hiervoor is gebruik gemaakt van het aangetroffen aardewerk. Een aanzienlijk deel van het aardewerk 

bezit diagnostische kenmerken die met behulp van een typochronologie gedateerd kan worden.
15

 

Daarnaast bevat bijna elk antropogeen spoor aardewerkfragmenten.
16

 

Het aardewerk dat uit de sporen afkomstig is bestaat bijna compleet uit handgevormd materiaal dat 

valt te verdelen in twee chronologische groepen: het zogenaamde ‘terpaardewerk’ en het 

‘kogelpotaardewerk’.
17

Terpaardewerk is een verzamelnaam voor de handgevormde 

aardewerkvormen die typerend zijn voor Noord-Nederland van de ijzertijd tot en met de Romeinse 

tijd. Voor het determineren van dit aardewerk is gebruik gemaakt van de typochronologie van 

Taayke.
18

 Kogelpotaardewerk wordt gekenmerkt door zijn bolle bodem en is het gangbare 

gebruiksaardewerk in Noord-Nederland van de 8e eeuw tot in de late middeleeuwen. Er is maar een 

kogelpotfragment gevonden dat uit een spoor kwam (spoor 115: vondstnummer 334 – 

identificatienummer 88). Het gaat hier om een ‘type A’ uit de IJlst typologie met een datering van 

eind 12e tot begin 14e eeuw.
19

 Een klein deel van het aardewerk is gemaakt op een draaischijf. 

Daarvan konden vier scherven aan drie archeologische sporen worden gekoppeld (spoor 115, 128 en 

129). Naast een stukje roodbakkend, gaat het hier om proto- en bijna-steengoed met een 

laatmiddeleeuwse aanvangdatering van 1200/1250. 

Omdat gedurende alle bewoningsfasen oudere lagen zijn vergraven en er tegelijkertijd vaak ophoging 

heeft plaatsgevonden, waarbij ook grond uit oudere cultuurlagen is gebruikt, lijkt het 

aardewerkarchief uit de sporen van een vindplaats als Arkum op een palimpsest van verschillende 

perioden. Aangezien een oude laag echter geen aardewerk zal bevatten uit een latere periode, 

terwijl een jongere laag wel aardewerk kan bevatten uit een oudere periode – de zogenaamde opspit 

- is het bij het dateren van sporen de regel dat uitgegaan wordt van de jongste aardewerktypes uit 

een spoor en niet van de oudste aardewerktypes.  

Al met al kon op basis van aardewerk aan de fasering, zoals deze op basis van de oversnijdingen was 

bepaald een globale absolute datering worden gegeven (zie tabel 3.3). Het was zo ook mogelijk om 

eveneens een groot aantal sporen in het vlak, zoals kuilen en waterputten, die stratigrafisch niet aan 

andere sporen gerelateerd konden worden, te dateren en deze toch nog aan een fase toe te kennen.  

                                                           
15

 Andere materiaalcategorieën zoals dierlijk bot, houtresten, verbrande kleiresten, hamerslag en sintels, hebben geen 

eigen dateerbare diagnostische kenmerken. Een deel hiervan kan wel gedateerd worden met behulp van bepaalde 

wetenschappelijke methodes die een absolute datering leveren, maar dat is zeer prijzig. Het heeft daarom de voorkeur om 

voor de datering van een archeologisch spoor eerst na te gaan of er dateerbare artefacten uitkomen. 
16

 Metalen artefacten kunnen ook dateerbare diagnostische kenmerken hebben. Daar kon in dit geval echter geen gebruik 

van worden gemaakt omdat deze artefacten te Arkum niet of amper in spoorcontext zijn aangetroffen. 
17

 Zie hoofdstuk 5. 
18

 Taayke 1996. 
19

 Verhoeven 1998, 156. 
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Tabel 3.3. De aangetroffen fasen te Arkum met datering. 

Fase Beschrijving  Globale datering  
Kenmerkend 

aardewerk * 

Gekalibreerde 14C 

dateringen **  

0 Natuurlijk: kwelder  tot omstreeks 1100 v.C. - - 

1 Natuurlijk:  

a. veenvorming  

 

 

b. veenvorming met 

mariene invloed 

a: 1100 v. Chr – 700 v.C. 

 

 

 

b: 700 v.C. - 3e eeuw v.C. 

- a: 1377-1091 v.C. 

a: 1122-926 v.C. 

a: 1026-847 v.C. 

a: 906-801 v.C. 

b: 824-668 v.C. 

b: 766-419 v.C. 

b: 748-401 v.C. 

b: 399 -209 v.C. 

2 Bewoningsfase I 2
e
 eeuw v.C. – eind 1

e
 eeuw v.C. K3, G4/5, V3 - 

3 Bewoningsfase II 

 

Eind 1e eeuw v.C. - 50 n.C. G5-Wierum, V4a/b - 

4 Natuurlijk: Zwarte laag met 

kleibandjes 

Omstreeks 50. n.C. - - 

5 Bewoningsfase III  

 

Tweede helft 1e eeuw n.C. K4, G6/7, V4c - 

6 Natuurlijk: veenhorizont 

met daarop kleiafzetting  

Omstreeks 100 n.C. -  40 v.C.-121 n.C. 

 28-214 n.C. 

7 Bewoningsfase IV 

 

Tweede helft 2e eeuw n.C. K4, G6/7, V4c - 

8 Natuurlijk: kleiafzetting Aanvang: ca.  3e eeuw n. Chr - - 

9 Bewoningsfase V 

 

Aanvang: middeleeuwen Kogelpot( IJlst-A), 

proto- en bijna 

steengoed 

- 

10  Bouwvoor, drainagebuizen (Sub)recent - - 

* Bij de hier genoemde aardewerktypen zijn alleen de typische vormen meegenomen en niet de vormen met een langere 

periode van voorkomen. De categorie ‘opspit’ (ouder aardewerk in jongere lagen) is ook buiten beschouwing gelaten.  

** Koolstofdatering is gekalibreerd met Oxcal 2010( v4.1.5) met 95% waarschijnlijkheid (foutenmarge σ2). 

Voor het onderzoek naar de geogenese van het landschap zijn meerdere monsters voor 

koolstofdatering genomen uit de veenlagen die nog aanwezig waren. De opbouw van de natuurlijke 

lagen is op deze manier van een datering voorzien (tabel 3.3).
20

 De datering van het veenrestant 

(spoor 6: 2270±30 BP / 399 -209 v.C.) dat direct onder de oudste cultuurlaag ligt, is ook van belang 

voor de datering van de vroegste bewoning van het gebied. Andere monsters voor datering zijn 

genomen uit de al eerder genoemde dunne zwarte laag (spoor 46/56). Twee koolstofdateringen van 

deze veenhorizont (1960±30 / 40 v.C.-121 n.C. en 1900±30 / 28-214 n.C.) zijn niet strijdig met de 

datering van omstreeks 100 n.C., zoals deze aan de hand van het aardewerk is vastgesteld. De 

mariene kleiafzetting die direct op deze veenhorizont ligt en een nog latere mariene kleiafzetting 

konden niet op deze wijze worden gedateerd omdat deze lagen geen houtskool of materialen met 

koolstof bevatten. De eerste mariene kleiafzetting kan echter globaal gedateerd worden aan de hand 

van dateringen uit de lagen eronder en erboven. De tweede mariene afzettingslaag heeft een (veel) 

ruimere datering: de laag eronder bevat midden-Romeins aardewerk en uit oversnijdende sporen is 

het eerder genoemde laatmiddeleeuwse aardewerk afkomstig. 

3.4 BESCHRIJVING VAN DE ARCHEOLOGISCHE FASEN 

Tot de late bronstijd (omstreeks 1100 v.C.) bestond het gebied rond Arkum nog uit kwelder (fase 0). 

Door verdere uitbreiding van het kustgebied van Westergo in noordelijke richting verminderde de 

                                                           
20

 Zie hoofdstuk 2. 
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invloed van de zee rond Arkum. Door de hogere opslibbing van jonge kwelders in het noorden, 

verslechterde de natuurlijke afwatering van het zuidelijke achterland van Westergo, waar ook het 

gebied rond Arkum deel van uitmaakte. Deze twee factoren maakten de vorming van rietveen 

mogelijk waardoor het gebied rond Arkum veranderde in een kustveengebied (fase 1). Vanaf 

omstreeks 700 v.C. nam de mariene invloed weer toe bij Arkum, waardoor tijdens overstromingen 

dunne lagen klei werden afgezet.
21

 Ondanks deze verandering ging de veenvorming door, wat ervoor 

zorgde dat het rietveen bedekt raakte met een pakket kleiig veen. Dit proces van veengroei, dat in 

ieder geval doorging tot de 3e eeuw v.C., stopte met de komst van de eerste ontginners. 

FASE 2: BEWONINGSFASE I (LATE IJZERTIJD) 

De oudste sporen die duiden op menselijke invloed in het gebied rond Arkum dateren van het begin 

van de late ijzertijd (in de 2e eeuw v.C.). De komst van de mens hield mogelijk verband met een 

tijdelijk afname van mariene invloed. Om in dit veengebied een dragende zode te creëren diende het 

veen ontwaterd te worden, wat bewerkstelligd werd met het graven van ontginningssloten. 

Opzettelijke ontwatering blijkt uit een brede WNW-OZO georiënteerde ontginningssloot (spoor 

2005/2045) waarvan in het profiel twee vullingen te onderscheidden zijn (profiel 3/7: spoor 76/217, 

77/218). Uit dezelfde tijd stamt een loopvlak (spoor 146) bestaande uit kleibrokjes en veen dat direct 

op het natuurlijke veen (spoor 6) ligt. Uit het micromorfologisch onderzoek bleek dat deze laag niet 

alleen opgebracht is maar ook vermengd is geraakt met de onderliggende veengrond.
22

 Behalve in 

profiel 7 is dezelfde laag waargenomen in profiel 3 (werkput 3) en profiel 1 (werkput 1). De 

ontginningssloot en het bijbehorende loopvlak zijn de oudste antropogene sporen aangetroffen te 

Arkum.  

Duidelijke sporen van bewoning zijn een haardplaat (spoor 1042: fig. 3.3) en twee dunne 

onregelmatige lagen schone klei (spoor 181 en 175) die beide afgedekt zijn door een donkere 

woonlaag (spoor 180 en 174). Beide woonlagen bevatten ook zeer dunne laagjes schoon materiaal. 

Voor de aanleg van het eerste vloerniveau (spoor 180) is de eerdere ontginningssloot in ieder geval 

voor een deel gedempt. Het gedempte deel van de sloot en het oude loopvlak (spoor 146) zijn 

afgedekt met een vuile laag (spoor 145/219). Mogelijk moet in geval van de genoemde oudere 

ontginningsloot en het bijbehorende loopvlak gesproken worden van een aparte subfase die vooraf 

ging aan bewoning op deze plek. Aan deze eventuele subfase kan echter geen eigen absolute 

datering worden toegekend, aangezien het eerste loopvlak en de direct daar boven liggende lagen 

evenoud aardewerk bevatten en de sloot gedempt is met materiaal uit de tijd van de eerste 

vloerniveaus. 

De haardplaat ligt direct op het schoon opgebrachte laagje klei (spoor 181) en eromheen ligt de vuile 

top van het eerste vloerniveau (spoor 180).
23

 Hoewel de haardplaat niet zichtbaar was in het profiel, 

blijkt uit de NAP meting van de top van de haard dat deze op gelijke hoogte heeft gelegen als de 

beide woonlagen (fig. 3.3). Bij deze sporen van bewoning hoort ook een met mestrijk materiaal 

gevulde kleine geul of greppel in werkput 4 (spoor 2049). Dit spoor begint vrij abrupt anderhalve 

meter uit de kant van profiel 7 en loopt met een lichte kromming door tot op anderhalve meter 

                                                           
21

 Zie hoofdstuk 2. 
22

 Zie hoofdstuk 4. 
23

 Zie ook fig. 3.1. 
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afstand van profiel 6 waar de geul of greppel lijkt aan te sluiten op de ringsloot (spoor 2052/195). Uit 

dezelfde periode stamt ook een tweede loopvlak, dat is waargenomen bij profiel 1 (spoor 13) en 

profiel 3 (spoor 75), en een waterput (vlak 1002: spoor 2009-2011) die de eerdere ontginningsloot 

oversnijdt.  

 
Fig. 3.11: Deel van profiel 3. De rode lijn loopt onder het tweede loopvlak (spoor 175). Links onder deze lijn is een deel van de 

oude ontginningssloot (spoor 76, 77) te onderscheiden. Rechts zijn de vullingen van de bovenbouw van een waterput uit 

dezelfde subfase zichtbaar (spoor 78-81), in het midden hiervan bevindt de schacht van een latere waterput (spoor 82). 

Tussen de sloot en de waterputten ligt het veenrestant met daaronder de natuurlijke klei.  

Aan deze fase kunnen twee of mogelijk drie waterputten worden toegeschreven. De waterput met 

spoornummer 2023 hoort zeker tot deze fase, maar vanwege de ontbrekende relatering aan 

aangrenzende sporen uit dezelfde fase kan niet bepaald worden of deze put aan het begin of aan het 

einde van de eerste bewoningsfase behoorde. Interessant is een groep sporen die behoren tot twee 

waterputten (spoor 78-82/2046-2048), waarbij de ene waterput door de vulling van de andere en 

dus oudere gaat. De oudste waterput van dit duo (spoor 78-81) wordt oversneden door het tweede 

loopvlak (spoor 175) en stamt daarmee uit een vroege periode van de eerste bewoningsfase. 

Doordat de vulling van de waterput naderhand is gaan inklinken is het spoor van het tweede loopvlak 

op deze plek iets gaan verzakken. Ook de natuurlijke lagen direct naast en deels onder de vulling van 

dit spoor zijn verzakt. Dit zou verklaard kunnen worden door instorting van de put of door latere 

inklinking van de putvulling, waarbij de bovenliggende en omliggende lagen deels zijn meegezakt. De 

vulling van de tweede waterput (spoor 82/2048) wordt oversneden door ophogingslagen uit de 

volgende fase. Dit betekent dat deze waterput niet met zekerheid aan deze fase toegekend kan 

worden: hij kan stammen uit het einde van deze fase of uit de aanvang van de volgende fase.  

FASE 3: BEWONINGSFASE II (EINDE LATE IJZERTIJD – BEGIN VROEG-ROMEINSE TIJD) 

Wanneer veen wordt ontwaterd gaan twee natuurlijke processen van start. Dit is ten eerste het 

proces van inklinking en krimping; het aanvankelijk met water volgezogen veen droogt uit door de 

ontwatering, waardoor het een hogere dichtheid krijgt maar ook krimpt in volume. Hierdoor komt 

het maaiveld lager te liggen waardoor het land tijdens een periode van hoge waterstand weer natter 

wordt. Om die vernatting tegen te gaan moet de afwatering hersteld worden en dienen sloten dieper 

te worden gemaakt. Tijdens een periode van lage waterstanden leidt dit tot verder inklinking van het 

veen. Het tweede proces is de oxidatie van het veen en is op de lange termijn veel ingrijpender. Door 

de blootstelling van de ontwaterde toplaag van het veen aan de buitenlucht, reageert de koolstof 

waaruit de halfvergane plantenresten van het veen bestaan, met zuurstof en vormt het gas 
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koolstofdioxide. Het veen vergaat hierdoor langzaam, resulterend in nog meer daling van het 

maaiveld en verdere vernatting.
24

  

Beide processen zijn ook in Akrum opgetreden. De toenemende vernatting van hun woongebied 

moet de eerste bewoners van Arkum voor de keuze hebben gesteld de woonkern te verlaten en 

dieper het achterland in te trekken naar een plek waar het veen nog niet was ingeklonken of te 

blijven en een podium op te werpen om op die manier een droge woonplek te behouden. Men koos 

voor het laatste en de tweede bewoningsfase kenmerkt zich door de actieve ophoging van de 

woonplek met ophogingslagen van klei en vuile terplagen over de eerdere bewoningssporen.
25

 

Het opgeworpen podium bereikte in deze fase uiteindelijk een hoogte van ongeveer een halve 

meter, wat kennelijk voldoende was om een droge woonplek te hebben. Behalve ophoging vond 

tijdens het verdere verloop van deze fase meer ruimtelijk uitbreiding plaats van het podium. Mede 

op basis van de opeenvolging van schone ophogingslagen, vuile terplagen en woonlagen zoals 

gedocumenteerd in profiel 6 en 7 kan de opbouw van het terplichaam in werkput 4 in drie subfases 

opgedeeld worden (fig. 3.12). De vroegste ophoging bevindt zich direct boven de vloerniveaus van de 

vorige woonfase en bestaat uit twee ophogingslagen (spoor 179 en 183) en drie woonlagen (spoor 

173, 178 en 212).  

Vervolgens werd het podium fiks opgehoogd en uitgebreid. Hiervan getuigt een serie schone 

ophogingslagen (spoor 211, 171-172, 182, 184 en 191-193) en vuile terplagen (spoor 216, 213, 210, 

185, 194, 190, 200). Tijdens deze groei werd een sloot opgevuld (spoor 201/2057, 204) en overdekt. 

De  sporen uit deze tweede subfase worden aan de top begrensd door een haardplaat (spoor 176). 

Tijdens de derde subfase vond geen ophoging van de kern meer plaats, maar wordt alleen de 

uitbreiding uit de vorige subfase opgehoogd met achtereenvolgend een schone ophogingslaag (spoor 

189), een vuile terplaag (spoor 187), nog twee schone ophogingslagen (spoor 188, 198) en een vuile 

terplaag (spoor 186). Omdat de drie subfases van ophoging en uitbreiding alleen stratigrafisch van 

elkaar te onderscheiden zijn en geen onderscheid kennen in aardewerkdateringen, is onduidelijk 

hoeveel tijd er tussen de verschillende subfases zit. Vooral de tweede en derde subfase kunnen 

relatief kort na elkaar hebben plaatsgevonden.  

Op grond van de sporen van het podium in werkput 1 (profiel 1) en 2 (profiel 4) zijn maar twee 

subfases te onderscheiden. De eerste subfase bestaat uit een vuile terplaag (spoor 16) die op het 

oude loopvlak (spoor 13) ligt. Uit de tweede subfase dateert een dikke schone ophogingslaag (spoor 

15) en een afdekkende vuile terplaag (spoor 14/94). Opvallend is dat deze vuile laag naar de kanten 

toe dikker wordt en een sloot afdekt die in deze subfase moet zijn gedempt (spoor 29/2016/2071).  

Deze slootdemping is te koppelen aan de slootdemping in die in werkput 4 is vastgesteld en die 

eveneens tijdens de tweede subfase moet hebben plaatsgehad. Dat de tweede subfase van het 

podium in werkput 1 (nagenoeg) gelijktijdig is aan de tweede podiumsubfase in werkput 4, blijkt ook 

uit de stratigrafie van profiel 7. Op grond van de podiumuitbreiding richting het noordoosten in 

profiel 7 (spoor 211, 213, 216) kan namelijk evenenees gesteld worden dat de ophoging van het 

                                                           
24

 Met het eerste proces moet mensen al vroeg bekend zijn geweest, de krimp gebruikte men om de toplaag droog en 

daarmee nuttig te maken. Van het oxidatieproces werd men zich pas in de loop van de 20e eeuw bewust. 
25

 Alleen in enkele afgedekte sloten en kuilen en onder het opgeworpen podium, plekken waartoe geen zuurstof kon 

doordringen, bleef een restant van het oude veen intact. 



Opgraving Tjerkwerd-Arkum. Ontginning en hergebruik van een later verdwenen (klei-op-)veenlandschap 

101 

 

podium in werkput 1 tijdens of anders vlak na de tweede subfase van het podium in werkput 4 moet 

hebben plaatsgevonden.  

 
Fig. 3.12: Bewerkte opname van profiel 6 met drie verschillende subfasen van ophoging aangegeven. Lichtgeel is het 

oorspronkelijke loopvlak uit de eerste bewoningsfase. Met een lichtrode kleur is de top van de eerste subfase van ophoging 

aangegeven. De rode kleur toont de top van de ophoging uit de tweede subfase, waarin ook enkele sloten gedempt worden. 

Met een donkerrode kleur is de top van de laterale uitbreiding naar het zuiden aangeduid. 

Behalve door podiumbouw wordt deze fase gekenmerkt door het dempen en graven van een groot 

aantal sloten. Hierbij is een tweedeling te maken in de diepe sloten die gelijk in het begin van deze 

fase gedempt worden en de later gegraven sloten, waarvan een deel nog in deze fase gedempt wordt 

en bedekt raakt (tabel 3.4). Omdat de vulling van de vroeg in deze woonfase gedempte sloten 

thuishoort bij de tweede bewoningsfase zijn ze als dusdanig gefaseerd. Het is echter aan te nemen 

dat een groot aantal van deze sloten actief waren gedurende de vorige woonfase. Naast deze sloten 

zijn er nog een aantal sporen van betreding (spoor 47, 121, 167) en sporen van watervoorziening 

voor het vee (spoor 61, 66, 2026, 2028, 2032) die ook vroeg in deze fase gedempt zijn en daarmee op 

basis van vulling thuishoren in deze woonfase, maar actief waren in de vorige woonfase. De latere 

bedekte sloten illustreren ook dat de ophoging en uitbreiding van het podium gefaseerd plaatsvond. 

Overigens zijn veel van de latere sloten, ook die verder van het podium af lagen, nog tijdens deze 

fase gedempt of anders dichtgeraakt. De vullingen van veel van deze sloten zijn namelijk bedekt door 

het met kleibanden gelaagde spoor uit de volgende fase.  

Vijf waterputten en een als waterkuil geïnterpreteerd spoor kunnen met zekerheid aan deze fase 

worden toegekend. Twee van deze waterputten (spoor 45/2021/2022 en 137-138/2076) zijn 

gedempt tijdens de ophogingen. Bij een andere waterput (spoor 2020) kan op basis van oversnijding 

gesteld worden dat hij toen nog open moet zijn geweest. Van de resterende twee waterputten is dit 

niet te bepalen omdat hiervan alleen vlaksporen resteren (spoor 2054-2055), of omdat het 

profielspoor niet stratigrafisch te plaatsen valt in verband met de helling van het profiel (spoor 
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197/2051).
26

 Het als waterkuil geïnterpreteerde spoor (profiel 7: spoor 169/2079) betreft een diepe 

brede kuil die ongeveer 40 m buiten de kern lag. 

Tabel 3.4. Vroege en late sloten en greppels van fase 3: bewoningsfase II. 

Type Fase Aantal Spoor 

Sloot onzeker fase 2 of 3 5 2062; 2063; 2066; 2067; 2068 

 
fase 3: gelijk gedempt, mogelijk 

in vorige fase actief 
9 

25/2013; 92/2035-93; 100/2073/2080; 104-106; 108/2074; 

195/2052-196/2053; 2004; 2050; 2060; 2064 

 fase 3: later actief en gedempt 17 

29/2016; 37/2014; 38/2019; 63; 64/2030; 87/2038, 88; 110-113; 

99; 125-127; 160-163/2078; 201/2057; 203-204; 2015; 2059; 

2065; 2070; 2071 

Greppel onzeker fase 2 of 3 1 
2033 

 

 fase 3: vanaf begin gedempt 1 
2003 

 

  fase 3: later actief en gedempt 1 
1070 

 

FASE 4: VERLATING TERP EN NATUURLIJKE OVERSLIBBING (HALVERWEGE VROEG-

ROMEINSE TIJD) 

Uit deze fase dateert een donkerbruine, fijn gebande laag met daarop een zwarte brokkelige laag 

(spoor 18/23/58/65/142/170) die met doorlopende lichtgrijze kleilaagjes is geband (fig. 3.15). 

Hoewel de zwarte brokkelige laag op veel plekken is vergraven, is hij wel in elk profiel aanwezig. 

Omdat in het profiel zowel lage als hoge delen (podium) bedekt zijn, kan aangenomen worden dat 

deze laag oorspronkelijk doorliep over het hele terplichaam. In eerste instantie werd gedacht dat het 

ging om een pakket dat was ontstaan gedurende een periode waarin de terp verlaten was. 

Aangenomen werd dat het ging om veenachtige lagen, ontstaan tijdens hernieuwde veenvorming als 

gevolg van vernatting van het gebied. De meerdere spoellagen van lichtgrijze klei, werden gezien als 

bewijs dat het gebied tijdens dit proces enkele malen is overstroomd.  

Om zekerheid te hebben over de totstandkoming van deze laag zijn er drie monsters genomen voor 

micromorfologisch onderzoek (vnr. 180, vnr. 179 en vnr. 385). Uit dit onderzoek blijkt ten eerste dat 

de lichtgrijze kleibanden inderdaad het resultaat zijn van kleisedimentatie door natuurlijke 

overslibbing. Bewoning van de terp in deze fase is daarmee nog steeds uitgesloten. De aard van de 

brokkelige zwarte laag bleek echter anders dan verwacht. In plaats van om uitsluitend  natuurlijke 

vegetatielagen blijkt het aan de basis afwisselend om laagjes met verkoold organisch materiaal en 

klei te gaan. Later in deze fase ontstonden wel veenachtige laagjes, die de top vormen van de 

bewuste laag. 

FASE 5: BEWONINGSFASE III (EINDE VROEG-ROMEINSE TIJD – BEGIN MIDDEN-ROMEINSE 

TIJD) 

Uit de tweede helft van de eerste eeuw n.C. dateren sporen die duiden op hernieuwde bewoning en 

hernieuwd gebruik van het gebied rond de terp. Gebruik van de directe omgeving blijkt uit een 

rondom het terplichaam gelegen vuile tot erg vuile, donkere laag met daarin lichtgrijze kleibrokjes, 

                                                           
26

 Een profiel wordt veelal machinaal onder een lichte hellingshoek aangelegd, dit in verband met de veiligheid. Hierdoor is 

het mogelijk om dat een recht naar beneden gaande schacht van een waterput in het profiel zichtbaar wordt onder een 

veel oudere laag. 
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houtskool, aardewerkfragmenten en soms korrels verbrande klei (spoor 5/57/1020/1030/1057). 

Opvallend is dat op de plekken waar deze laag het dikst is, de gebande laag uit de vorige fase zeer 

dun is, of ontbreekt. Dit en het feit dat de gebande laag met de vuile, donkere laag een 

overeenkomstige samenstelling hebben vormen aanwijzingen dat de donkere laag grotendeels tot 

stand gekomen is als gevolg van het doormengen van de eerste laag met, getuige de vele 

aardewerkscherven, opgebracht materiaal in de vorm van nederzettingsafval. Op basis van deze 

waarnemingen lijkt het hier om een laag te gaan die (herhaaldelijk) bewerkt is. Om verder na te gaan 

of deze laag als akker in gebruik is geweest zijn er ook monsters genomen voor micromorfologisch en 

botanisch onderzoek.
27

 

In profiel 1 is te zien dat de vuile laag voorbij de sporen van een waterput (spoor 34/2017, 35/2012) 

richting het podium overgaat in een vuile terplaag (spoor 28/1014) die verder de terp op steeds 

lichter van kleur wordt. Het lichter worden van deze laag wordt veroorzaakt doordat het kleiige 

materiaal hier minder vermengd is met de gebande laag eronder, die op deze plekken nog vrij intact 

is. Op andere plekken van het terplichaam heeft in deze fase getuige enkele vuile terplagen (profiel 3: 

spoor 140/150, 71) eveneens ophoging plaatsgevonden. Profiel 1 toont dat in deze fase over de 

eerste bedekkende vuile terplaag nog een vuile terplaag is opgeworpen (spoor 36), die verderop 

vergraven is bij de vorming van sporen uit de vierde- en vijfde woonfase (fase 7 en 9). Vergraving is 

ook op andere delen van de terp aantoonbaar. De gebande laag uit de vorige fase ligt daar onder 

latere woonfasen of soms zelf direct onder de huidige bouwvoor (onder andere in profiel 4). 

Twee waterputten dateren met zekerheid uit deze fase. Een ervan is de al genoemde waterput 

(spoor 34/2017, 35/2012) die tegen de flank van de terp is gegraven. Na coupering bleek deze put 

onder in de schacht (spoor 35) een groot aantal ‘archeologisch complete’ potten te bevatten. Verder 

is er in het vlak een waterput (spoor 2018) aangetroffen die ook in deze fase is aangelegd. Dit blijkt 

uit enkele aardewerkvondsten uit de midden-Romeinse tijd en uit het feit dat de put bedekt wordt 

door een vuile terplaag uit deze fase (spoor 28/1014). Uit dit laatste gegeven is af te leiden dat deze 

waterput niet lang in gebruik is geweest. Mogelijk was de put instabiel omdat de schacht half door de 

vulling van een waterput (spoor 2009-2011) uit de eerste woonfase gegraven was.  

Van twee andere waterputten (spoor 152/1077: fig. 3.13 en 1047/2056) is niet met zekerheid te 

zeggen of ze uit deze fase of de volgende woonfase komen. Deze waterputten kunnen niet 

stratigrafisch gekoppeld worden en op basis van de jongste aardewerkvondsten, die uit de midden-

Romeinse tijd dateren, kunnen ze aan beide woonfasen toegewezen worden. Een andere waterput 

werd aangetroffen tijdens het aanleggen van de gierkelder. De vondst van een complete pot met 

streepbandversiering, samen met compleet aardewerk uit de vroeg- en midden-Romeinse tijd, geeft 

dit spoor een jongste einddatering van 100 n.C.  

Twee paalsporen kunnen op basis van de stratigrafie met zekerheid toegekend worden aan deze 

woonfase (spoor 22 en 2027). Bij spoor 22 gaat het om de vulling van een paalgat dat wordt 

oversneden door een vuile laag uit fase 7 (spoor 27). Spoor 2027 is een houten paalrestant 

aangetroffen in vlak 2002, dat oversneden wordt door een natuurlijke slootvulling uit fase 7 op vlak 

2001 (spoor 1027). Een ander paalspoor (spoor 1050) kan op basis van het aardewerk met redelijke 

zekerheid aan deze fase toegekend worden. Interessant is verder dat dit paalspoor samen met spoor 

                                                           
27

 Zie voor de micromorfologische resultaten hoofdstuk 4 en voor de botanische resultaten hoofdstuk 9. 
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22 op een lijn ligt met een ander paalspoor (spoor 1008). Deze laatste kon niet gedateerd worden op 

basis van vulling en aan de hand van de stratigrafie kan alleen worden gezegd dat het spoor zichtbaar 

was in een vlakspoor uit fase 4 (spoor 1009).  

 
Fig. 3.13: Opname van de schuin aangesneden waterput (profiel 3: spoor 152/1077). Naar boven toe wordt dit spoor smaller 

en verdwijnt het onder het loopvlak van fase 2. Omdat dit spoor al ook al aangesneden werd in vlak 7001 kan het alleen uit 

fase 5 of 7 stammen. 

Slechts één sloot (spoor 11/12), gelegen aan de flank van de terp in profiel 1, kon met zekerheid aan 

deze fase worden gekoppeld. Gezien de jongere sporen van slootvullingen erboven zijn er vaker 

sloten getrokken langs deze flank van de terp. Opvallend is dat er altijd sporen van jongere sloten 

lopen tussen de overgang van de zeer vuile, donkere laag rondom de terp (spoor 

5/57/1020/1030/1057) en de terplagen die gebruikt zijn voor ophoging van de terpflank. Hoewel het 

aannemelijk is dat in deze fase aan deze flanken sloten hebben gelopen die later vergraven zijn bij de 

aanleg van jongere sloten, was dit mogelijk niet het geval. De waterput die tegen de flank van de terp 

is gegraven (spoor 35), ligt in het traject van het ringslotenpatroon. Een teken dat dit deel van de 

ringsloot niet actief was in deze fase. Een deel van de ringsloot uit fase 7 (spoor 31) loopt door de 

vulling van de top van deze waterput heen (spoor 34). 

FASE 6: NATUURLIJKE VEENHORIZONT EN AFZETTING KALKLOZE KLEI (BEGIN MIDDEN-

ROMEINSE TIJD) 

De vorige fase werd afgesloten met de vorming van een dunne veenhorizont (spoor 46/56: fig. 3.14). 

Een dergelijke horizont ontstaat wanneer bij vernatting van de omgeving afgestorven plantmateriaal 

niet de kans heeft om te reageren met zuurstof waardoor de opeenhoping ervan sneller gaat dan de 

afbraak. Onduidelijk is of de verlating van de terp (de terp was in fase 6 onbewoond) direct 

veroorzaakt is door de vernatting van het milieu of dat de vernatting pas plaatsvond nadat de terp 
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verlaten is. Wel is zeker dat beide fenomenen met elkaar te maken hebben omdat na verlating van 

de terp eventuele sloten, nodig voor de afwatering, niet meer onderhouden werden, waardoor het 

woongebied per definitie natter moet zijn geworden. Dat de veengroei beperkt bleef en slechts 

leidde tot de vorming van een dunne veenhorizont komt door een toenemende invloed vanuit zee 

waardoor de net ontstane veenbodem bedekt werd met een pakket kalkloze klei (spoor 

4/59/1000/1031) van ongeveer 20 cm dik.  

 
Fig.3.14: Close-up van het hoofdprofiel (profiel 1: 36  m). Van onder naar boven gaat het om spoor 57 (vuilgrijs met afval), 

spoor 56 (zwartgrijs bandje van 2 cm dik), spoor 4 (lichtgrijze klei, ca. 20 cm), spoor 3 (grijze, iets vuile klei, ca. 15 cm), spoor 

2 (lichtgrijze klei, ca. 10 cm) en spoor 1 (bouwvoor: ca. 1 cm hier). 

FASE 7: BEWONINGSFASE IV (HALVERWEGE DE MIDDEN-ROMEINSE TIJD) 

Hoewel tijdens een periode van overstromingen zich snel een dikke kleilaag kan afzetten, is dit 

gedurende fase 6 te Arkum niet gebeurd. De aanwezige klei bevat vrijwel geen zand, wat erop duidt 

dat de sedimentatie in een rustige omgeving heeft plaatsgevonden en daardoor enkele tientallen 

jaren, maar ook veel langer kan hebben geduurd. Hierdoor is het onduidelijk wanneer de vierde 

bewoningsfase precies begon. Wel is op basis van het aangetroffen aardewerk zeker dat deze 

bewoningsfase in de midden-Romeinse periode te dateren is. Zogenaamd ‘Driesum’ aardewerk is 

niet aangetroffen (datering tussen 200/250 tot 350/400 n.C.).
28

 Op basis van deze twee gegevens kan 

                                                           
28

 Taayke V 1996, 180 
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de vierde bewoningsfase alleen in de periode tussen de tweede helft van de 2e eeuw n.C.  en het 

begin van de 3e eeuw n.C. geplaatst worden. 

Van de sloten uit deze woonfase is vooral het ringslotenpatroon (spoor 32/1058, 21/1002, 31/1059, 

89/1026/1028, 90/1025, 91/1024/1027/2036, 205, 207, 208, 209/1053) rond de flanken van het 

terplichaam opvallend. Hoewel dit patroon duidt op hervatte bewoning gaat het om sloten met 

meerdere vullingen. Hiermee lijkt het er sterk op dat deze sloten meerdere keren opgevuld zijn met 

grond of slib en weer zijn uitgegraven, waarbij ze niet altijd volledig zijn uitgediept.  

 
Fig. 3.15: Deel van het hoofdprofiel (profiel 1: 24 m) waar de gebande donkere laag van fase 4 (spoor 23) onder een vuile 

laag van fase 5 loopt (spoor 28). De gebande laag ligt hier op twee slootvullingen van fase 3 (bewoningsfase II: spoor 37, 

45). Rechtsboven is te zien dat op de laag van fase 5 de dunne zwarte band uit fase 6 (spoor 56) ligt, met daar weer boven 

een wisseling van vuile terplagen (spoor 43, 41, 39) en twee schone natuurlijke kleilagen (spoor 42 en 40). Deze wisseling 

van lagen dateert uit fase 7. Daarboven liggen nog twee lagen: een vuile terplaag uit de middeleeuwen en de grijsbruine 

bouwvoor (spoor 1). 

Van ophoging van de terp of de terpflank is niet meer te zien dan enkele vuile terplagen (spoor 27, 

41, 43, 39 en 50). Hierbij gaat het mogelijk eerder om loopvlakken dan om echte ophogingen (fig. 

3.15). Veel van de zichtbare lagen uit deze fase liggen direct onder de bouwvoor die is ontstaan bij 
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egalisatie van de terp aan het eind van de 20e eeuw. Dat er gedurende deze zevende fase nog 

geregeld opslibbing van natuurlijke klei plaatsvond, blijkt uit een paar natuurlijke kleilagen aan de 

flank van de terp (profiel 1: spoor 32, 33, 42) en de afwissing die zij vertonen met twee van de eerder 

genoemde vuile terplagen (spoor 41, 43).  

Verder is er sprake van een iets vuile grijze kleilaag rondom de terp in de top van het sediment uit de 

vorige fase. In deze ietwat humeuze band (spoor 3/60) zijn in het veld onduidelijke sporen van 

vertrapping waargenomen. Naar alle schijn gaat hier om het oude loopvlak rond de terp. Het enige 

duidelijke bewijs voor meer dan betreding is een waterput (spoor 214, 215), aangelegd op de top van 

de terp. In een los spoor is een paalkuil herkend. Het was echter zeer ondiep en het kan gezien de 

aard van de vulling net zo goed handelen om een los brok siltige klei. 

FASE 8: NATUURLIJKE AFZETTING KALKLOZE KLEI (EINDE MIDDEN-ROMEINSE TIJD – 

MIDDELEEUWEN) 

In deze periode werd een pakket kalkloze klei afgezet waarmee alle sporen van de vorige fase afdekt 

raakten. Net als de klei uit fase 6 is de klei zwaar, wat indicatief is voor een rustig afzettingsmilieu. 

Hoe dik dit pakket oorspronkelijk is geweest is niet meer na te gaan. Het pakket gaat namelijk over in 

enkele latere lagen, die waarschijnlijk grotendeels uit deze klei zijn gevormd.  

FASE 9: BEWONINGSFASE V (MIDDELEEUWEN) 

Uit deze fase dateren alle sporen die het kleipakket van de voorafgaande fase afdekken  of zijn 

ontstaan bij het doorgraven van het pakket en waarvan zeker is dat ze niet recent zijn. Voor het 

merendeel gaat het hier om sloten en verder om enkele vlaksporen van mogelijke kuilen en putten. 

Omdat er op de eerdergenoemde laatmiddeleeuwse scherven na geen ander dateerbaar materiaal 

uit deze lagen komt, kan geen uitspraak worden gedaan over welke sporen onderling gelijktijdig zijn. 

Doordat de top van de terp later is afgevlakt zal een deel van de middeleeuwse sporen aan de top 

verdwenen zijn.  

(SUB)RECENTE SPOREN 

Hieronder vallen de sporen van bewerkingen die in de afgelopen honderd jaar zijn uitgevoerd. Het 

gaat om het graven en dempen van sloten alsmede om egalisatie van het perceel. Van deze 

egalisatie, die plaatsvond op het einde van de vorige eeuw, is de huidige teeltlaag, die vanaf top 

maaiveld een dikte heeft van tussen de 20 en 30 cm, het product. Direct na het egaliseren zijn er 

drainagebuizen getrokken. Deze buizen liggen wel in de terplaag maar hun aanleg heeft tot relatief 

weinig verstoring geleid. 

3.5 DISCUSSIE 

Hieronder wordt eerst ingegaan op de locatie van een woonerf uit fase 2 en de mogelijke sporen van 

een woonstalhuis uit deze periode. Vervolgens wordt aan de hand van de slotenpatronen bepaald 

wat er gezegd kan worden over de verkaveling op en rond de terp. 
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EEN WOONERF EN DE LOCATIE VAN EEN MOGELIJK WOONSTALHUIS IN BEWONINGSFASE I 

(FASE 2) 

Opvallend aan de sporen uit fase 3 (bewoningsfase II) is een serie sloten (spoor 25/2013; 92/2035-

93; 100/2073/2080; 104-106; 108/2074; 195/2052-196-197/2053; 2004; 2050; 2060; 2064) die gelijk 

met de aanvang van deze fase van eerste terpophoging gedempt zijn. Bij de bespreking van de fase is 

al gezegd dat de vulling van deze sloten hoort bij deze derde fase (bewoningsfase I), maar dat de 

sloten actief moeten zijn geweest in de voorafgaande bewoningsfase (fase 2: bewoningsfase I). 

Uitgelicht op de vlaktekeningen van werkput 1 tot en met 5 laten deze sloten een NNO-ZZW 

georiënteerde rechthoekige vorm zien, die loodrecht staat op de vroegste ontginningssloot (fig. 

3.16). 

Wanneer gerekend wordt vanuit de middenas van de sloten, is de breedte van de ruimte die de 

sloten uitsparen ongeveer 11 m. Aan de hand van de breedte van de top van enkele sloten in het 

profiel mag ervan uitgegaan worden dat de sloten aan de lange zijden in ieder geval minimaal 1,2 m 

breed waren.
29

 Op grond van deze schatting kan het bebouwbare oppervlak maximaal 9,8 m breed 

zijn geweest. Van één van de sloten (spoor 2004) uit werkput 1 kon de breedte van de top in het 

profiel niet bepaald worden. Het spoor van deze sloot, die voor een deel diep in de natuurlijke klei 

reikt en waarop ook nog het spoor van een greppel – met de schopsteken van het uitgraven nog 

zichtbaar - aansluit, wordt snel ondieper richting de wand van profiel 1 en is hierin niet zichtbaar. De 

sloot aan de andere kant van dit profiel in werkput 2 (spoor 2035) verschijnt abrupt na een meter in 

het vlak. Mogelijk fungeerde dit deel tussen beide sloten oorspronkelijk als oversteekplaats. Een 

tweede oversteekplaats is aanwezig in werkput 4, eveneens herkenbaar als een niet uitgegraven deel 

tussen twee sloten (respectievelijk spoor 2050 en spoor 195/2052-196-197/2053). In de werkput 

ernaast (werkput 3) is niet meer dan een deel van een sloot (spoor 2004) zichtbaar. De oorzaak 

hiervoor zal liggen in het iets dieper aanleggen van deze werkput ten opzichte van het tweede vlak in 

werkput 1. 

De functie van de ruimte binnen het rechthoekig slotenpatroon is niet met zekerheid vast te stellen. 

Toch is aannemelijk te maken dat hier om een woonerf handelt waarop een woonstalhuis stond van 

een vergelijkbare vorm en opbouw als die welke eerder zijn opgegraven bij Wartena-Warstiens, 

Leeuwarden-Oldehove en Sneek.
30

 De aangetroffen en zojuist behandelde oversteekplaatsen 

maakten het terrein goed toegankelijk. Vervolgens kunnen de dunne, afwisselend schone en vuile 

lagen (profiel 6 en 7, respectievelijkspoor 174 en 180) die hier zijn aangetroffen, alleen als 

vloerniveaus geïnterpreteerd worden. De resten van twee aangepunte paaltjes met een 

tussenafstand van een meter, aangetroffen in vlak 1002 (spoor 2006 en 2007), blijken in NNO-ZZW 

richting geplaatst te zijn, parallel aan de sloten van de lange zijde. Een hulplijn getrokken over beide 

paalsporen richting profiel 6 komt uit bij de net genoemde vloerniveaus van fase 2, juist op het punt 

waar deze overgaan in een minder vuile laag (spoor 220). De hulplijn loopt ook net langs de geul met 

mestrijke vulling (spoor 2049), waardoor dit spoor net buiten de mogelijke woning ligt.  

                                                           
29

 De top van spoor 92/2035-93 is 2,4 m, die van spoor 25/2013 is 1,2 m en die van spoor 195/2052-196-197/2053 is ook 

1,2 m. 
30

 Deze woonstalhuizen hebben een lengte van 14 tot 30 m en een breedte van 5,5 tot 7 m (Waterbolk 2009, 69 en 71; 

Nicolay 2008b, 44-55; Niekus & Huisman 2002, 19-20). 



Opgraving Tjerkwerd-Arkum. Ontginning en hergebruik van een later verdwenen (klei-op-)veenlandschap 

109 

 

De meest duidelijke aanwijzing voor een woonstalhuis op deze locatie is de aanwezigheid van een 

haardplaats (spoor 1042). Het gaat om een structuur die typisch is voor gebruik binnen een woning. 

Over de lengte en mogelijke aanwezigheid van verschillende functionele ruimten binnen het 

woonstalhuis kan niets gezegd worden, of het moet dan zijn dat in elk geval de haardplaats kan 

worden aangewezen. De breedte van het huis zal maximaal 6,5 m hebben bedragen, tenminste 

wanneer mag worden aangenomen dat de aangetroffen paalpunten afkomstig zijn van de buitenste 

wand en vervolgens dat de tegenoverliggende wand op kleine afstand heeft gelegen van de 

westelijke sloot (spoor 2004). 

 
Fig. 3.16: Uitsnede van de veldtekeningen van het tweede aanlegvlak. Sporen die niet aan een enkele fase zijn toe te wijzen 

en sporen uit latere fasen zijn niet ingekleurd. Bewoningsfase IIa en IIb op basis van oversndijngen (tabel 3.3). 
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DE WATERHUISHOUDING IN BEWONINGSFASE I EN II (FASE 2 EN 3) 

De huidige verkaveling rond Arkum is ontstaan nadat het gebied bedekt is geraakt door klei. Bij het 

graven van sloten is daarbij gebruik gemaakt van de bochtige loop van natuurlijke 

afwateringsstromen door het knipkleigebied. Dit heeft geleid tot een onregelmatige blokvormige 

verkaveling die vooral goed te zien is op de oudste kadastrale kaarten van het gebied.
31

 Door middel 

van het over de werkputten heen aan elkaar koppelen van de aangetroffen sloten kan ook een deel 

van de oude slootpatronen gereconstrueerd worden. Bij de bespreking van het woonerf is al 

aannemelijk gemaakt dat er in de eerste bewoningsfase sprake was van een rechthoekig patroon van 

sloten rondom een woonerf. In de tweede bewoningsfase liepen er sloten rondom het opgeworpen 

podium. Ook in de daaropvolgende fasen volgden ringsloten de flanken van de terp.  

Behalve deze ringsloten die verband hielden met de afwatering van en rond de woonplaats en de 

terp, zijn er ook sloten buiten de woonplaats en de terp gevonden. De oudste ervan is een brede 

rechte sloot gegraven in WNW-OZO richting (spoor 217-218/2005, 2045). Deze moet bedoeld zijn 

geweest voor de ontwatering van het veen om het geschikt te maken en te houden voor agrarisch 

gebruik. Hoewel het zichtbare deel van deze sloot gedempt is in de eerste bewoningsfase, is het 

mogelijk dat dit alleen gebeurde bij het woonerf. Twee sloten uit werkput 6, die vroeg in de tweede 

bewoningsfase gedempt zijn (spoor 99-100/2073,2080; 108/2074), moeten deze ontginningssloot 

namelijk gekruist hebben even ten zuiden van werkput 6 (fig. 3.11). Interessant is te zien dat de 10 m 

westelijker aangetroffen sloot (spoor 108/2074) dieper was dan de andere. Aan de diepte van de 

eerder genoemde ontginningssloot was ook te zien dat deze ondieper werd richting het oost-zuid-

oosten en daarmee richting het west-noord-westen zal hebben afgewaterd.  

De volgende 10 m verder richting het westen is in hetzelfde profiel geen diepe sloot te zien die 

gedempt is in de eerste of tweede bewoningsfase. Wel is er een slootvulling gedocumenteerd die is 

toegewezen aan de middeleeuwen (spoor 120-2075), hoewel uit deze sloot geen dateerbaar 

vondstmateriaal komt. Het spoor kan niet anders dan gekoppeld worden aan de grote, direct 

daarboven gelegen sloot (spoor 116-119).
32

 Deze grote sloot die stratigrafisch gezien over het 

kleisediment van fase 8 gaat, is (sub)recent gedempt.
33

 Het is echter niet onwaarschijnlijk dat op 

dezelfde plek al in een van de vroege bewoningsfasen sloten hebben gelopen.
34

  

Van een laatste sloot die 7 m westelijker is gelegen, is onzeker of deze oorspronkelijk ook tot de 

verkaveling uit de eerste woonfase heeft behoord. Deze minder diepe sloot is gevuld met natuurlijk 

organisch slibmateriaal (spoor 125-127) en wordt afgedekt door natuurlijk venig materiaal uit fase 4 

(spoor 123-124). Deze stratigrafische informatie pleit ervoor om activiteit van deze sloot te plaatsen 

in tot het einde van de tweede bewoningsfase (fase 3).  

                                                           
31

 Zie hoofdstuk 1: de uitsnede van de kadastrale kaart uit 1832 (afbeelding 1.2). 
32

 Overigens komt de vulling van de onderste sloot, bestaande uit donker grijsbruin humeus materiaal meer overeen met de 

eveneens grijsbruine humeuse vullingen van de andere oude dwarssloten, dan die van de grote sloot erboven, die 

overwegend gevuld is met grijze klei. 
33

 De sloot is gedempt door de huidige landeigenaar vooraf aan de egalisatie (persoonlijke mededeling van de 

landeigenaar). 
34

 Dat de baan van oude opgevulde of dichtgeslibde sloten later gebruikt wordt voor het graven van jongere sloten is ook al 

gezien bij de ringsloten aan de flanken van de terp. 
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Een kleine 15 m oostelijker is sprake van een tweede ondiepe dwarssloot (spoor 110-113) die ook 

met zekerheid later is net zoals de zojuist genoemde sloot, aangezien hij deels de vulling van een 

dwarssloot uit de vorige fase oversnijdt (spoor 108). Op ongeveer 7 m ten oosten van deze 

dwarssloot is een derde ondiepe dwarssloot aangetroffen (spoor 104-106). Deze dwarssloten zijn 

vermoedelijk op een natuurlijke manier dichtgeraakt. Wederom op 7 m ten oosten hiervan ligt nog 

een vierde ondiepe dwarssloot (spoor 99). Mogelijk gaat het hier om een sloot die door de vulling 

van een dwarssloot uit de vorige fase gaat (spoor 100), of beide sporen maken deel uit van dezelfde 

sloot. Deze zal dan later in deze fase nog opzettelijk gedempt zijn met twee vullingen, gezien de vuile 

laag die er overheen loopt (spoor 98). Op 7 m afstand ten oosten van deze sloot begint de flank van 

de terp waar vermoedelijk de ringsloot heeft gelopen.
35

 

Het is onzeker of de dwarssloten gedurende de tweede bewoningsfase nog aansluiting hadden op 

een actief restant van de oude ontginningssloot. Er was toen ook een andere brede sloot actief, die 

zichtbaar was in werkput 2 (spoor 2038, 2043) en aansloot op de ringsloot uit deze periode in 

werkput 5 (spoor 2060). Deze had dezelfde WNW-OZO oriëntatie als de eerdere ontginningssloot. 

Wanneer vanaf deze brede sloot een hulplijn wordt getrokken richting het west-noord-westen kruist 

deze de ondiepe dwarsloten uit de bewoningsfase, wat een aanwijzing kan zijn dat de sloten met 

elkaar in verbinding hebben gestaan .  

 
Fig. 3.17: Uitsnede van de veldtekening van het profiel in werkput 6 (profiel 1: -41 – 0 m: linksbovenin begint bij -41 m).  

Hoewel de bovenstaande verhandeling over de verkaveling deels berust op de veronderstelling dat 

de oude ontginningsloot in de eertste bewoningsfase nog deels heeft gefunctioneerd, is er duidelijk 

sprake van twee verschillende slootpatronen (fig. 3.17). In de eerste bewoningsfase zijn er 

dwarsloten gegraven om de 10 m, loodrecht op een afwateringssloot. Tijdens de tweede 

bewoningsfase worden deze sloten gedempt en worden nieuwe, minder diepe sloten of flinke 

greppels gegraven en wel om de 7 m, die eveneens loodrecht staan op in ieder geval één 

afwateringssloot. De enige kanttekening die gemaakt moet worden luidt dat de onderste vulling van 

                                                           
35

 Bij dat deel van de terpflank zijn alleen jongere sloten uit fase 5 en 7 gezien (zie opmerking vorige voetnoot). 
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de (sub) recente sloot bij de reconstructie van beide patronen een sleutelpositie vervult. Deze past 

precies in de onderlinge afstand van het oudste verkavelingspatroon en ook precies in de onderlinge 

afstand van de daaropvolgende verkaveling. Voorbij het woonerf en de terp zijn geen sporen van 

dwarssloten uit de eerste bewoningsfase aangetroffen omdat hier de drinkwaterpoel voor het vee 

lag, die in de tweede bewoningsfase is gedempt (spoor 61/2026; 66/2028). Een dwarssloot uit de 

tweede bewoningsfase is hier wel aangetroffen (spoor 64/2030). Deze doorsnijdt de vulling van de 

eerdere drinkwaterpoel (fig. 3.10). 

Een andere aanwijzing voor een rechthoekig ontwateringsysteem wordt geleverd door de 

aangelegde dwarssleuf met daarin profiel 3 en vlak 7001 en 7002 (werkput 7). Hier zijn geen 

dwarssloten en ook geen mogelijke afwateringssloten aanwezig uit de eerste en tweede 

bewoningsfase. Omdat de functie van afwatering al werd verzorgd door de eerder genoemde 

afwateringssloten waren extra sloten of greppels niet noodzakelijk. Een dwarssloot is niet zichtbaar 

omdat die ongeveer parallel met de sleuf enkele meters ten westen ervan zal hebben gelopen. In 

plaats daarvan is alleen een brede sloot uit fase 3 met een bocht erin gedocumenteerd (spoor 160-

163/2078/1079), waar jongere slootvullingen uit fase 7 bovenop liggen (spoor 158/1080, 159/1082). 

Het gaat hier om een deel van de ringsloot rond de terpfank die weer zichtbaar wordt in het profiel 

van werkput 1 (fase 7: spoor 21) en werkput 2 (fase 7: spoor  89/1026/1028, 90/1025, 

91/1024/1027/2036).  

DE ONTBREKENDE SPOREN VAN WATERHUISHOUDING UIT BEWONINGSFASE III EN IV (FASE 

5 EN 7) 

Zo rijk aan sloten en greppels als de eerste en tweede bewoningsfase zijn, zo arm zijn de derde en 

vierde bewoningsfase. De kans dat dergelijke sporen niet zijn aangesneden lijkt miniem gezien de 

langgerekte T-vormige structuur van de sleuven. Zowel de doorgaande laag van de derde 

bewoningsfase (fase 5: spoor 5/57/1020/1030/1057) als die van de vierde bewoningsfase (fase 7: 

spoor 3/60) bleken niet door sloten doorsneden te worden. Eén mogelijke uitzondering ligt overigens 

weer bij de (sub) recente gevulde sloot (spoor 120-2075; spoor 116-119). Mogelijk is hier ook al 

eerder een sloot aanwezig geweest, maar zeker is dat niet. Er kan ook geen relatie worden gemaakt 

met andere vormen van afwatering.  

Een verklaring voor het (ogenschijnlijk) ontbreken van sloten en greppels, zou de mogelijkheid 

kunnen zijn dat een gebrek aan waterstandregulatie en veescheiding geen probleem was, omdat het 

niet noodzakelijk werd gevonden voor de functie van het gebied. Akkerbouw lijkt dan 

onwaarschijnlijk. Hoewel akkerbouw niet verwacht werd voor de vierde bewoningsfase, gezien het 

uiterlijk van de doorgaande laag (spoor 3/60) uit die fase, werd het zeker niet uitgesloten voor de 

derde bewoningsfase. De doorgaande laag uit deze fase (spoor 5/57) is sterk gehomogeniseerd, 

waarbij ook nederzettingsafval in de vorm van fragmentarisch aardewerk en bot is betrokken. Het 

ontbreken van greppels en sloten uit de derde bewoningsfase in de blootgelegde profielen kan er 

echter ook op duiden dat een fijnmazig greppelsysteem niet noodzakelijk was om intensieve 

landbouw te bedrijven, omdat het algehele ontwateringssysteem van de ontginningseenheid waar 

Arkum destijds deel van uitmaakte al - of liever gezegd nog steeds - goed genoeg functioneerde. Het 

gehomogeniseerde, vruchtbare uiterlijk van de doorgaande laag uit deze fase (spoor 5/57) doet in 

ieder geval eerder denken aan een nederzettingsafvalrijke bouwvoor, dan aan een arm loopvlak met 
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sporen van overslibbing of moerasvorming zoals de hieroverheen liggende laag (spoor 46/56) uit fase 

6. 

3.6 CONCLUSIE 

Met de opgraving bij Arkum van een vindplaats van een verwachte hoge archeologische waarde is 

inzicht verkregen in de datering, aard en ontwikkeling de vroegste bewoning op deze plek. Vooral de 

koppeling tussen sporen uit het vlak en die in de profielen over de meerdere werkputten, heeft het 

mogelijk gemaakt om verschillende bevindingen met elkaar in verband te brengen. Juist hierdoor 

bleek het mogelijk de chronologische opbouw van de vindplaats gedetailleerd in kaart te brengen en 

vervolgens erachter te komen welke strategieën op agrarisch gebied men volgde bij het ontginnen en 

bruikbaar houden van het landschap.  

De eerste menselijke activiteit in het gebied is te plaatsen in de late ijzertijd en wordt weerspiegeld in 

een oud loopvlak en een ontginningsloot die gegraven werd om het venige land te ontwateren. De 

eerste bewoning startte vervolgens met een vlaknederzetting direct op het veen (bewoningsfase I). 

Dit blijkt uit bewoningssporen in de vorm van enkele vloerniveaus, enkele waterputten en de 

aanwezigheid van een haard. Interessant is dat in ieder geval een deel van de eerdere 

ontginningsloot werd gedempt om plaats te maken vooreen rechthoekig slotenpatroon. De 

afmetingen van het door de sloten begrensde terrein, gekoppeld aan de daarop aangetroffen 

bewoningssporen, doen vermoeden dat hier een NNO georiënteerd woonstalhuis heeft gestaan. Dat 

er vee werd gehouden blijkt archeologisch uit vertrappingsporen van runderhoeven naast een 

drinkpoel. Een intensief gebruik van het landschap direct om de woonplaats blijkt uit de aanleg van 

dwarssloten die met onderlinge afstand van ca. 10 m afwaterden op een brede sloot. Door deze 

ontwatering erodeerde de veenlaag. Dit zorgde voor verlaging van het maaiveld en een verdere 

vernatting van het gebied.  

De bewoners richten in de daaropvolgende fase, die moet zijn begonnen aan het einde van de late 

ijzertijd, een kernpodium op van klei (bewoningsfase II). Hiervoor moesten de sloten rondom de 

woonplaats uit de vorige fase worden gedempt. Er werd langs de flanken van het podium een nieuwe 

ring van sloten aangelegd. Gedurende deze fase werd ook de drinkpoel voor het vee gedempt en 

werden nieuwe sloten gegraven in de directe omgeving van de terp, nu op een regelmatige 

onderlinge afstand van ongeveer 7 m. Hiervoor werden de dwarssloten uit de vorige fase gedempt, 

gezien het feit dat sommige van de oude slootvullingen deels oversneden worden door sloten uit 

deze periode 

De terp werd verlaten halverwege de vroeg-Romeinse tijd, getuige een natuurlijk laag die over de 

sporen van de voorafgaande fase ligt. Opvallend is dat deze laag in de top bestaat uit met schone 

laagjes klei geband, verkoold organisch materiaal waarvan de vorming onzeker is. Aan de basis 

bestaat deze laag uit venig materiaal. Dit gegeven is samen met de doorgaande kleilaagjes een 

duidelijke indicatie dat de terp destijds onbewoond was.  

In de 2e helft van de 1e eeuw raakte de terp opnieuw bewoond (bewoningsfase III). In deze periode 

werden meerdere waterputten gegraven. Rond de terp werd een dikke gehomogeniseerde laag 

gevormd toen (een deel van) de onderliggende, met klei gebande laag uit de vorige fase en 

opgebracht materiaal met veel nederzettingsafval met elkaar vermengd raakten. Van een 
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afwateringspatroon in de vorm van greppels of sloten in het gebied direct om de terp zijn geen 

sporen gevonden. Intensief agrarisch gebruik van dit gebied in de vorm van akkerbouw kan echter 

niet worden uitgesloten en is zelfs zeer aannemelijk gezien hetvuile, doorgemengde uiterlijk van de 

genoemde gehomogeniseerde laag rondom de terp. Rond 100 n.C. wordt de plek andermaal verlaten 

en vormde zich opnieuw veen. Deze veenhorizont kon gevolgd worden in alle profielen als een 

dunne, zwarte band. De veenvorming stopte door een toegenomen invloed van de zee. Bovenop de 

zwarte band ligt een pakket klei met een dikte van twintig centimeter, dat gezien zijn zware structuur 

is afgezet in een rustig milieu.  

Ergens in de 2e helft van de 2e eeuw n.C. moeten de omstandigheden weer gunstiger zijn geworden 

voor agrarisch gebruik en zelfs bewoning. Vanaf dat moment was er sprake van bodemvorming 

rondom de terp. Het ringslotenpatroon aan de flank werd hersteld en op de terp onstonden enkele 

dunne vuile lagen (bewoningsfase IV). Het enige spoor dat wijst op meer dan alleen betreding, is een 

waterput. Omdat er geen ‘Driesum-aardewerk’ is aangetroffen moet een definitieve verlating 

hebben plaatsgevonden omstreeks het begin van de 3e eeuw. In de periode daarna liet de zee 

rondom de voormalige woonplaats een laag van zware klei achter. De jongste, niet moderne sporen, 

bestaan uit enkele middeleeuwse sloten en ingravingen die in verband moeten staan met het 

middeleeuwse buurtschap Arkum (bewoningsfase V). 
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4. Aarde, water, vuur. Micromorfologisch 

onderzoek van het huispodium te Arkum 

D.J. Huisman 

4.1 INLEIDING 

Tijdens de opgraving van het huispodium van Arkum bleven verschillende vragen over de vorming 

van de verschillende lagen en pakketten onbeantwoord, ondanks de gedetailleerde studie van 

archeologische pakketten en natuurlijke afzettingen. Om een beter begrip te krijgen van de 

samenhang van natuurlijke processen en menselijke activiteiten op deze locatie is in het veld een 

serie ongestoorde monsters genomen voor micromorfologisch onderzoek (tabel 4.1). In tabel 4.1 

staan ook verschillende specifieke vragen aangegeven bij bepaalde monsters of lagen. De vragen 

hebben met name betrekking over de genese van een aantal lagen. Zo wordt onder meer uitgezocht 

of er sprake is van akkerlagen. Voor een verdere beschrijving van lagen en sporen, en voor een 

periodisering verwijs ik naar hoofdstuk 5 van dit rapport. Fig. 4.1 geeft een overzicht van de 

stratigrafische verhoudingen tussen de verschillende monsters. 

Tabel 4.1: Overzicht van de genomen monsters met vragen uit het veld. 

Vnr Put Vlak Spoor Vragen 

174 1 1 13; 16; 15 S13 = oud loopvlak? 

181 1 1 15; 26; 16 S26 = natuurlijk? 

180 1 1 23; 14  

179 1 1 27; 23 S27 = VT boven veenlagen/kleibandjes 

336 6 1 2; 3 S3 = akker? 

337 6 1 2; 4 S3 = akker? 

331 6 1 4; 56; 5 S5 = akker? 

332 6 1 5; 101;8 S5 = akker? 

365 7 3 62; 6 s60=akker? 

366 7 3 60; 59  

367 7 3 56; 57  

368 7 3 57; 146 s57 = akker? 

385 4 6 23; 186 S23 = veenlagen/kleibandjes, natuurlijk? 

406 4 6 174; 180 s180 = woonlaag? 

407 4 6 70; 71 S70 = natuurlijk? 

413 4 7 146; 6 S146 = vertrapt of opgebracht? 

 

4.2 MATERIALEN EN METHODEN 

De monsters zijn in het laboratorium van de Universiteit van Stirling met de aceton-

vervangingsmethode geïmpregneerd met kunsthars. Omdat de gebruikte kartonnen bakjes bij deze 

behandeling uit elkaar vallen zijn eerst iets kleinere submonsters in aluminium bakjes geplaatst. Na 

impregnatie werden er slijpplaten gemaakt van de geïmpregneerde blokken. De monsters bleken 

lastig te impregneren omdat de zeer zware klei en veen slecht doorlatend zijn. Dat leverde 

problemen op in de slijpfase. Zo bleek het na meerdere pogingen niet mogelijk om van één van de 
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monsters (te weten monster 365) een goede plaat te maken; in de betreffende slijpplaat zijn een 

aantal gaten ontstaan. Door de moeizame impregnatie is de grondmassa in sommige monsters 

gescheurd. Het zo ontstane scheurpatroon is verder genegeerd in de beschrijvingen. Bij een aantal 

monsters is op de slecht geïmpregneerde delen onder het dekglas een laagje lucht o.i.d. gebleven, 

waardoor het lastig is de klei lastig goed te bestuderen. 

De monsters werden bestudeerd in het microscopie laboratorium van de Rijksdienst van het 

Cultureel Erfgoed, met een Wild M420 Macroscoop - met onderverlichting, opvallend licht en 

polarisatie optie - en een Zeiss Axioskop 40 polarisatiemicroscoop met fluorescentie optie. 

4.3 RESULTATEN 

De waarnemingen aan de diverse slijpplaten zijn samengevat in bijlage 4.1. In deze tabel wordt in een 

groot aantal monsters onderscheid gemaakt tussen verschillende lagen of eenheden met 

verschillende eigenschappen. In de meeste gevallen kunnen deze lagen worden gecorreleerd met 

een of meer spoornummers. Er wordt daarbij ook aangegeven bij welke periode of fase deze 

afzetting hoort. Een aantal van de kolommen behoeft mogelijk extra uitleg: 

GESMOLTEN SILICIA 

Hiermee worden de glazige slakachtige fragmenten bedoeld die macroscopisch ook zijn herkend en 

beschreven door Patrice de Rijk.
1
 

STRUCTUUR 

Bij “Structuur” komen vier hoofdgroepen voor, te weten massief, gelaagd, aggregaat en open 

porfyrisch. Een massieve grondmassa vertoont geen herkenbare structuur en heeft weinig poriën. 

Een gelaagde structuur spreekt voor zichzelf. Bij een aggregaat structuur is de grondmassa 

opgebouwd uit aggregaten (kluitjes). Deze kunnen gescheiden zijn door poriën, maar ze kunnen ook 

direct op elkaar aansluiten. Soms zijn de aggregaten vrijwel identiek, soms verschillen ze sterk in 

gehaltes aan organische stof en ijzer, waardoor ze op kleur zeer goed te onderscheiden zijn. Bij een 

open porfyrische structuur bestaat de grondmassa uit een serie vrij grote objecten die zijn ingebed in 

een fijne grondmassa zonder dat ze elkaar raken.
2
 In de Arkum monsters gaat het om afgeronde 

brokken (“concreties”) met ijzeroxides geïmpregneerde klei in een grondmassa van schone klei. Soms 

komen in de concreties ook sporen van het mineraal jarosiet voor. Naast de basis structuur wordt 

ook aangegeven in hoeverre er verschillende soorten poriën voorkomen in het bodemmonster, 

waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen verschillende soorten bioporiën en scheuren. Een deel 

van de scheuren is ontstaan na monstername, maar dat geldt zeker niet voor alle. 

EIGENSCHAPPEN 

Hieronder worden een aantal waarnemingen gegroepeerd die iets zeggen over de verschillende 

processen die gespeeld hebben bij de vorming van de lagen (en monsters): In veel monsters zijn 

delen van de grondmassa geïmpregneerd met ijzer; in sommige gevallen is daarbij ook jarosiet 

                                                           
1
 Zie hoofdstuk 7.  

2
 Een term naar Stoops 2003 
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herkenbaar. Een aanwijzing dat in een eerdere fase pyriet voorkwam in de bodem, die later – onder 

invloed van zuurstof – is geoxideerd en omgezet naar ijzer en jarosiet. Het is niet duidelijk of dat voor 

al het voorkomen van ijzerimpregnatie geldt 

In veel monsters komen laagjes pure klei voor die scheuren of poriën opvullen. Soms zijn in dit 

materiaal schimmeldraden te herkennen en vaak ook ingeschakelde bandjes zeer fijn verdeelde 

organische stof. Bij gekruiste polarisatoren vertoont dit materiaal een opvallend 

dubbelbrekingspatroon, wat de indruk wekt dat het niet gaat om ingespoeld materiaal, maar om 

nieuw gevormde mineralen. Dergelijke huidjes ontstaan in een milieu waar zoet en zout/brak water 

elkaar afwisselen: Onder zoete omstandigheden zijn met de kleimineralen vooral calciumionen 

verbonden. Als het milieu zout of brak wordt, worden de calciumionen vervangen door 

natriumionen. Dit zorgt ervoor dat de mineralen elkaar meer gaan afstoten. In een zout milieu wordt 

dat nog gecompenseerd door hogere zoutgehaltes. Als het water vervolgens weer zoet wordt, laten 

de kleimineralen elkaar los (“disaggregeren” of “dispergeren”) en worden ze individueel 

getransporteerd door in de bodem wegzakkend water. Ze worden afgezet op de wanden van 

scheuren en porieën waarbij zij heldere kleihuidjes vormen. 

Dit materiaal is lokaal geïmpregneerd met ijzer en wellicht ook jarosiet. In de gelaagde structuren in 

de kleihuidjes komen – soms grote – fragmenten voor die bestaan uit hetzelfde gelaagde materiaal; 

soms hoekig, soms ijzergeimpregneerd en afgerond. Het gaat hier waarschijnlijk om fragmenten van 

huidjes die in een latere fase zijn aangetast: fragmenten zijn vervolgens opgenomen in een latere 

fase van vorming van kleihuidjes. Dit betekent dat: 

− Verdrinking met brak of zout water meerdere keren is opgetreden; bij latere fasen zijn 

eerder gevormde kleihuidjes weer afgebroken, en de fragmenten opnieuw afgezet. 

− De overstromingen met zout of brak water vonden iedere keer plaats over bodems die 

uitgedroogd waren – de scheuren waarin de klei is ingespoeld zijn waarschijnlijk 

droogtescheuren. Bovendien kan alleen dan de waargenomen ijzerneerslag ontstaan. 

De kleiige grondmassa vertoont veelal oplichtende banen onder gepolariseerd licht (“striaties”). De 

banen kunnen zowel willekeurige oriëntaties hebben, als gevolg waarvan de banen elkaar kunnen 

kruisen (“polystriated”), als parallel lopen aan grote korrels, poriën of aggregaten (“granostriated”). 

De striaties ontstaan doordat (plaatvormige) kleimineralen die oorspronkelijk in een willekeurige 

oriëntatie zijn afgezet, onder druk parallel aan elkaar gaan lopen. 

4.4 INTERPRETATIE 

De verschillende samenstellingen, structuren en fenomenen zijn op verschillende manieren gevormd. 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de verschillende vormingsprocessen. In de discussie 

wordt vervolgens ingegaan op de algehele opeenvolging van processen en activiteiten. De 

verschillende voorkomende structuren hebben elk een verschillende genese. In het geval Arkum 

kunnen die als volgt worden geïnterpreteerd (NB dit is geen universele interpretatie van deze 

structuren): 
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DE GELAAGDE STRUCTUUR 

De vastgestelde gelaagdheid is het gevolg van sedimentatie of afzetting als natuurlijke processen. Zo 

ontstond de veenafzetting in monster 413 en de kleiafzetting in de andere. Spoor 180 (monster 406) 

is een uitzondering. De (deels vrij fijne) gelaagdheid is hier opgebouwd uit fytolieten in verschillende 

stadia van smelten, met ingebed veel fragmenten gesmolten silica. De fytolieten zijn waarschijnlijk 

afkomstig van verbrande (maar niet geheel verglaasde) mest, mogelijk aangevuld  met stro of riet. De 

variaties in de mate van verglazing zouden kunnen duiden op variaties in de hitte van het vuur, maar 

zouden evengoed kunnen samenhangen met variaties in de gehaltes aan alkalis (K uit mest; Na uit 

zout). Het is niet zo dat ieder laagje een aparte brandfase vertegenwoordigt; één vuur kan een hele 

serie laagjes opleveren. Het zeer fijn gelaagde karakter van het monster duidt er op dat dit materiaal 

direct is gevormd als product van vuur, en naderhand niet is verplaatst. Bij verplaatsing, bijvoorbeeld 

bij het leegvegen van een vuurplaats en dumpen van de as, zou de fijne gelaagdheid verloren zijn 

gegaan. 

AGGREGAATSTRUCTUUR 

Aggregaatstructuur betekent dat de laag waar het monster uit komt is gevormd door een fysiek 

proces, waarbij grond gemengd (en ook vaak verplaatst) is geraakt. Als aggregaten met verschillende 

samenstellingen door elkaar heen voorkomen zijn bij die menging verschillende lagen door elkaar 

gemengd. Verschillende activiteiten kunnen leiden tot een dergelijke structuur; menselijk activiteiten 

als betreden/vertrappen, (éénmalig) vergraven en grondbewerking maar ook natuurlijke processen 

als bioturbatie, cryturbatie of bepaalde erosie/sedimentatieprocessen kunnen ook tot 

aggregaatvorming leiden. 

In het geval van Arkum is in alle gevallen een menselijke activiteit het waarschijnlijkst. Of het daarbij 

gaat om betreding, vergraving of grondbewerking is vaak niet te bepalen. In het geval van enkele 

lagen of monsters is over de aard van de activiteiten toch wel iets te zeggen. Het bovenste deel 

(spoor 146 en 181) van monster 413 bevat brokken veen uit het onderste deel (spoor 6). Bovendien 

is de grens tussen de twee delen onregelmatig en scherp. Dit is waarschijnlijk het gevolg van 

vergraven. Bij simpelweg opbrengen zou geen materiaal uit de onderliggende laag zijn opgenomen 

en gemengd. Dit in combinatie met de hoge biologische activiteit (ingevulde graafgangen) maakt het 

waarschijnlijk dat deze laag is gevormd als gevolg van herhaalde bewerking voor akker-of tuinbouw. 

Spoor 5/57 vertoont in monsters 331, 368 en 369 een grondmassa die aggregaten en antropogeen 

materiaal bevat en in zo’n mate gemengd is dat het hier waarschijnlijk om een laag gaat die 

herhaaldelijk is bewerkt voor akker- of tuinbouw. 

DE OPEN PORFYRISCHE STRUCTUUR 

De in de monsters gesignaleerde open porfyrische structuur is ontstaan door twee processen: In de 

eerste plaats zijn delen van de grondmassa geïmpregneerd geraakt met ijzeroxides – gezien de 

aanwezigheid van jarosiet waarschijnlijk als gevolg van pyriet oxidatie. In de tweede plaats is de 

grondmassa herhaaldelijk uitgedroogd en weer nat geworden. Als gevolg hiervan is de bodem gaan 

krimpen en scheuren (droog) en weer opzwellen (nat). In de natte fase ontstaat onder dergelijke 

omstandigheden druk waardoor de bodem gaat vervormen en bewegen. Door deze processen is 

kleioriëntatie ontstaan (“striaties”) in die zin dat rondom objecten en aggregaten banen zijn ontstaan 
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waarin de kleimineralen dezelfde orientatie hebben. Door de bodembewegingen zijn daarbij de 

stukken ijzergeïmpergneerde klei afgerond, waardoor ze de eivormige “nodules” zijn gaan vormen 

die nu voor de open porfyrische structuur zorgen. In de meeste gevallen is door deze bodemvorming 

niet meer vast te stellen of het pakket origineel een (natuurlijke) gelaagde structuur had, of een 

(antropogene) aggregaat structuur. De massieve structuur betekent in dit geval dat de grondmassa 

zo homogeen is dat lagen of aggregaten niet kunnen worden onderscheiden. 

 
Fig. 4.1: Stratigrafische verhouding van de monsters. 
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Bij de holtes is onderscheid gemaakt tussen scheuren en poriën. Scheuren zijn ontstaan als gevolg 

van uitdrogen en krimpen van de klei. De poriën zijn hier ontstaan door biologische activiteit. We 

kunnen onderscheid maken tussen: 

− Grote poriën (groter dan ca. 1 cm). Deze zijn gevormd door mesofauna (wormen, kevers etc.) 

of plantenwortels. Soms maakten ze daarbij gebruik van al bestaande scheuren of poriën. De 

fauna-poriën zijn soms door de dieren zelf ingevuld. Beide soorten poriën kunnen ook zijn 

ingevuld doordat materiaal van ondiepere lagen inspoelt of inzakt. In de monsters uit Arkum 

is het vaak niet mogelijk om deze twee vormen van invulling te onderscheiden. Opvallend is 

dat veel van de poriën nog steeds open zijn, en dat er vrijwel geen huidjes zijn gevormd. 

− Kleine poriën, die waarschijnlijk hoofdzakelijk gevormd zijn door kleine plantenwortels. 

Het voorkomen van kleihuidjes in veel van de monsters is opvallend. Dit materiaal heeft moeten 

inspoelen na overstromingen met zout of brak water. Aangezien de inspoeling voorkomt tot in het 

meest recente monsters (336 en 365; spoor 3 en 2; fase 8; midden-/laat-Romeinse tijd tot vroege 

middeleeuwen) is het het meest waarschijnlijk dat deze overstromingen plaatsvonden in of na die 

laatste fasen. De klei is daarbij in de oudere, dieper gelegen afzettingen gedrongen. 

4.5 TIJDLIJN EN DISCUSSIE 

Als we de verschillende waarnemingen en interpretaties chronologisch op een rij zetten volgt het 

volgende beeld.
3
  

FASE 1: LATE BRONSTIJD - LATE IJZERTIJD (VEEN)4 

Afzetting gelaagd eutroof veen met opvallend veel verkoolde resten erin. Kleiige inschakelingen. In 

monster 332 kleiige afzettingen. 

FASE 2: LATE IJZERTIJD (1E BEWONINGSFASE MET VLOERNIVEAU VAN KLEI DIRECT OP HET 

VEEN)5 

Spoor 146/181 bestaat uit kleiaggregaten die zijn gemengd met stukjes veen, waarschijnlijk uit 

onderliggend spoor 6. Dit materiaal is waarschijnlijk opgebracht, waarbij een deel van de ondergrond 

verspit is. Monster 406 komt uit het woonniveau direct rondom een haard. Het bestaat uit verbrande 

resten; voor het overgrote deel fytolieten in verschillende stadia van smelten en stukken verglaasde 

silica. Dit is een aanwijzing dat mest in ieder geval een van de brandstoffen was die regelmatig 

werden gebruikt. 

 

 

                                                           
3
 Een samenvatting van de interpretatie per laag staat in tabel 4.2. 

4
 Spoor 6 (monster 413); spoor 8, 101 (monster 332). 

5
 Spoor 146 (monster 413); spoor 174, 180 (monster 406). 
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FASE 3: VROEG-ROMEINSE TIJD (2E BEWONINGSFASE MET OPWERPING VAN PODIUM)6 

Spoor 16 (monster 174, 181) is een gestorte laag klei met antropogeen materiaal die mogelijk is 

bewerkt. De laag wordt in monster 174 aan de bovenkant afgesloten door een aantal opeenvolgende 

kleiige banden of lagen; de laatste daarvan is zeer donker van kleur. Dit correleert met een dik 

gelaagd zwart pakket met min of meer gelaagde aggregaten in spoor 26 (monster 174, 180). De 

dunne banden onder het zwarte niveau zijn te heterogeen voor een natuurlijk afzetting en vertonen 

overgangen die niet overeenkomen met natuurlijke sedimentaire sequenties. Mogelijk gaat het hier 

om dunne betredings- of vloerniveaus. 

Het zwarte niveau in beide monsters bestaat uit gedegradeerd veen en organisch rijke klei die is 

gestort en door betreding min of meer horizontaal is georiënteerd. Het zou om een vloerniveau 

kunnen gaan, maar dat is niet met zekerheid te zeggen. Het vlekkerige patroon in monster 174 is 

veroorzaakt door graafgangen van bodemdieren of door wortelgangen uit een latere fase. Het 

bodemmateriaal vertoont behoorlijk wat scheuren en bioporien, al dan niet ingevuld, met 

verschillende formaten en vormen. Dit patroon stopt vrij abrupt op de overgang naar het 

bovenliggende pakket van spoor 15. Dit geeft aan dat dit niveau een tijdje aan het oppervlak heeft 

gelegen. Het nu zichtbare patroon is daarbij ontstaan als gevolg van afwisselingen tussen natte en 

droge periodes en activiteiten van plantenwortels en bodemdieren. Ook de bioporien in de 

afzettingen uit fase 2 zoals te zien in monster 406 zijn mogelijk in deze fase ontstaan. 

Spoor 14 (monster 180) bestaat uit een zeer heterogene opeenstapeling van aggregaten in een min 

of meer gelaagde structuur. Het is moeilijk wijs te worden uit de genese van dergelijke patronen. In 

dit geval lijkt een combinatie van verspitting en betreding de meest logische verklaring. 

De podiumafzettingen van fase 3 in de bovenste zone van monster 174 (spoor 15) en de onderste 

zones van monsters 180, 368, 385 en 407 (respectievelijk spoor 14, 164, 186 en 72) worden vooral 

gekenmerkt door de aanwezigheid van veel antropogeen materiaal. Zowel aardewerkscherven als 

verglaasde silica komen veel voor. In monsters 179 en 180 valt verder op dat de aggregaatstructuur 

nauw aansluit en vloeiende patronen vertoont; een aanwijzing dat het materiaal nat gestort is. 

Plaggenstructuren konden niet herkend worden. In spoor 186 (monster 385: direct onder de fijne 

gelaagdheid) en in spoor 15 (monster 179) komen opvallend veel bioporiën voor. Dit zou er op 

kunnen duiden dat dit deel aan het oppervlak heeft gelegen en begroeid is geweest. 

FASE 4: VROEG-ROMEINSE TIJD (EERSTE OVERSPOELINGSFASE)7 

Spoor 23 wordt in het algemeen gekenmerkt door een gelaagde opbouw, waarin bandjes verkoold 

plantmateriaal worden gescheiden door dunne kleilaagjes. Met name in het centrale deel van 

monster 385 is dat duidelijk te zien. Dit fijn gelaagde patroon was ook in het veld goed 

waarneembaar. Daarbovenop ligt – binnen het zelfde spoor – een pakket waarin brokken 

gedegradeerd veen ingebed liggen in een kleiige matrix. Het gelaagde pakket moet zijn gevormd 

tijdens sedimentatie bij hoge waterstanden. Het feit dat er zulke hoge concentraties verkoold 

materiaal mee worden afgezet is opvallend; verkoold materiaal drijft in de regel, en wordt dus vooral 

                                                           
6
 Spoor 16, 26, 15 (monster 174, 181); spoor 14 (monster 180); spoor 164 (monster 368); spoor 186 (monster 385). 

7
 Spoor 23 (monster 179, 180, 385). 
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aan de vloedlijn afgezet. Mogelijk kijken we naar een overstroming, waarbij bij iedere (tijdelijke) 

verlaging van de waterstand juist op het iets hoger gelegen huispodium verkoold materiaal wordt 

afgezet. Dit verkoolde materiaal kan afkomstig zijn van de terpbewoning zelf (vuurplaatsen maar 

bijvoorbeeld ook verbrande rieten/strooien daken of hooibergen). 

In de laatste fase van de afzetting wordt ook onverkoold materiaal afgezet; een aanwijzing dat op 

deze locatie vegetatie gaat groeien. Doorworteling in diepere pakketten kan in ieder geval deels aan 

deze fase worden toegeschreven. Waarschijnlijk is dit het begin van de afzetting van een pakket 

natte vegetatieresten of veen. Dat wordt in een volgende fase vergraven, vertrapt of anderszins 

verstoord, waardoor de gedegradeerde veenbrokken ontstaan die bovenin monster 385 zichtbaar 

zijn. 

FASE 5: VROEG-ROMEINSE TIJD TOT MIDDEN-ROMEINSE TIJD (3E BEWONINGSFASE: 

DOORLOPENDE AKKER- OF VERTRAPPINGSLAAG)8 

Dit niveau (spoor 5/57), dat zich over een groot deel van het podium uitstrekt, vertoont bijna zonder 

uitzondering een aggregaatstructuur. Zoals al aangegeven in de interpretatie vertoont dit niveau een 

zodanige menging in een heterogene grondmassa met aggregaten en antropogeen materiaal dat het 

hier waarschijnlijk om een laag gaat die herhaaldelijk is bewerkt voor akker- of tuinbouw. Kennelijk is 

de locatie na de verdrinking van fase 3 weer voldoende droog geworden om enige teelt mogelijk te 

maken. Alleen monster 407 (spoor 71) heeft een structuur waarin geen sporen van bewerking te 

herkennen zijn. 

FASE 6: MIDDEN-ROMEINSE TIJD (TWEEDE OVERSPOELINGSFASE)9 

Gelaagde afzettingen van zware klei duiden op verdrinking, gevolgd door sedimentatie van zware 

klei. Het voorkomen van ijzeroxides en jarosiet duidt er op dat dit in een brak of zout milieu 

plaatsvond waarbij pyriet is gevormd. In een latere fase is die pyriet weer geoxideerd. Er zijn geen 

aanwijzingen dat ouder terpmateriaal is opgenomen of omgewerkt. 

FASE 7 EN 8; MIDDEN-ROMEINSE TIJD T/M POST-ROMEINSE TIJD (4E BEWONINGSFASE EN 

DERDE OVERSPOELINGSFASE)10 

Fasen 7 en 8 zijn micromorfologisch niet goed van elkaar te scheiden. De monsters vertonen allemaal 

een open porfyrische tot massieve structuur, zonder herkenbare antropogene invloeden. Fase 7 en 8 

zijn het beste te interpreteren als perioden met afzettingen van schone zware klei, waarschijnlijk in 

een zout of brak milieu, net als tijdens de vorming laag 6. Opvallend is dat de klei zeer rijk is aan 

diatomeeën. (Dat geldt in feite voor alle klei in de Arkumer monsters). Naderhand is de klei weer 

uitgedroogd geraakt, waarbij bodemvorming is opgetreden. Hierbij is pyriet geoxideerd en is de 

structuur veranderd door afwisselingen tussen natte en droge omstandigheden.  

                                                           
8
 Spoor 5/57 (monster 331, 332, 367, 368), spoor 71 (monster 407). 

9
 Spoor 4 (monster 331, 337); spoor 56 (monster 367). 

10
 Spoor 27 (monster 179); spoor 2 (monster 336); spoor 3 (monster 336, 365); spoor 59 (monster 366); spoor 60 (monster 

365, 366); spoor 62 (monster 365); spoor 70 (monster 407). 
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Er is vanuit de micromorfologie geen reden om onderscheid te maken in de sedimentatiefasen 6, 7 

en 8. De in het veld waargenomen verschillen tussen de pakketten kunnen waarschijnlijk het beste 

worden toegeschreven aan bodemvorming en niet aan variaties in sedimentatie of aan antropogene 

activiteit. De inspoeling van klei in scheuren en holtes van veel van de monsters, inclusief monsters 

uit fase 8, is een aanwijzing dat de bodemvorming is samengegaan met afwisseling tussen zoete en 

zoute of brakke omstandigheden. Het is goed mogelijk dat het gaat om mariene overstromingsfasen, 

waarbij de zoete fasen horen bij periodes dat de bodem vooral gevoed is door regenwater. 

Tabel 4.2: Interpretaties 

Vondstnr Spoor Fase Omschrijving sublaag Interpretatie 

413 146,181 2 Bovenste en middelste deel Verstoorde of opgebrachte klei 

 6 1 
Onderste ca. 1 cm, rechts uitlopend tot bijna 

halverwege 

Natuurlijke veen afzetting, maar veel verkoold 

materiaal. 

332 5 5 Bovenste helft Bewerkte (akker?) laag 

 8, 101 1 Onderste helft Natuurlijke kleiafzettingen 

406 180, 174 2  
Haardvulling; as waarschijnlijk vooral van 

herbivorenmest 

174 15 3 Bovenste c. 2 cm klei Gestort 

 26 3 Zwarte band in midden (c. 2 cm) Vloer of betredingsniveau. Later  begroeid geweest. 

 
16 3 Onderste  donkerder klei Gestort; wellicht vloerniveau 

181 15 3 Klei bovenhoek links Gestort 

 26 3 Centrale donkere deel 
Gestort; betredingsniveau of vloer. Later  begroeid 

geweest. 

 
16 3 Klei onderste 1-2 cm Gestort; wellicht vloerniveau 

385 23 4 Bovenste donkere 1-3 cm Vertrapt of vergraven gedegradeerd veen 

 
23 4 Gelaagd pakket in midden Natuurlijke afzetting met verkoold materiaal 

 
186 3 Onderliggende klei (0-3 cm) Gestort 

180 23 4 Bovenste helft Vertrapte of vergraven natuurlijke afzettingen 

 
14 3 Onderste helft Gestort 

368 57/5 5 Bovenste helft Bewerkte (akker?) laag 

 164 3 Onderste helft Gestort 

407 70 7 Bovenste helft Natuurlijke afzettingen 

 71 5 Onderste helft Gestort? 

179 27 7 Bovenste helft Lokale afzetting van omgewerkt terpmateriaal? 

 
23 4 Onderste helft Vertrapte of vergraven natuurlijke afzettingen 

331 4 6 Bovenste klei Natuurlijke afzettingen 

 56 6 Donkere band (ca 1 cm) in midden  

 
5 5 Onderste klei Bewerkte (akker?) laag 

367 4 6 Bovenste klei Natuurlijke afzettingen; brak of zout 

 
56 6 Donkere band (ca 1 cm) in midden Natuurlijke afzettingen; brak of zout 

 
5 5 Onderste klei Bewerkte (akker?) laag 

337 4, 3 6, 7  Natuurlijke afzettingen 

366 60/3,59/4 7, 8  Natuurlijke afzettingen 

336 3,2 7,8  Natuurlijke afzettingen 

365 60/3,62/2 7,8  Natuurlijke afzettingen 
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4.6 CONCLUSIES 

De bemonsterde afzettingen in Arkum vertonen op microscopische schaal een duidelijke 

opeenvolging. Op een natuurlijk niveau van veen en venige klei wordt in de vroege ijzertijd het 

vloerniveau aangelegd van een gebouw (fase 2). In dat gebouw was een haard aanwezig, die werd 

gestookt met mest of met een combinatie van mest en plantaardig materiaal of veen. In de vroeg-

Romeinse tijd wordt de locatie opgehoogd (fase3). Een betredingsniveau is bewaard gebleven, maar 

het is niet zeker of dat bewust als vloer is aangelegd. Dit niveau raakt begroeid en het podium raakt 

herhaaldelijk overspoeld, waarbij lokaal materiaal wordt omgewerkt en in bandjes wordt afgezet 

(fase 4). Er wordt een laagje plantenresten of veen afgezet. Het terrein wordt vervolgens in de 

vroege tot midden-Romeinse tijd (fase 5) in gebruik genomen als akker of tuin en meerdere malen 

bewerkt. Tenslotte raakt het terrein definitief verlaten en worden opeenvolgende pakketten klei 

afgezet (fase 6, 7 en 8). Deze klei is onderhevig aan herhaalde afwisseling van uitdroging en 

verdrinking, waarbij zoete en brakke of zoute omstandigheden elkaar opvolgden. 
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5. Huisraad uit een vroege ontginningsnederzetting 

bij Arkum. Het onderzoek aan het aardewerk, de 

keramische artefacten en de verbrande kleiresten 

M. Bakker en T. W. Varwijk 

5.1 INLEIDING1 

De archeologisch onderzochte terp te Arkum hoort thuis in de categorie huisterpen en niet in de 

categorie van grotere dorpsterpen, waarvan eerder steilkanten zijn onderzocht, zoals de terpen van 

Achlum (2009) en Jelsum (2010). Toch is in Arkum een veel grotere hoeveelheid aardewerk en ander 

van klei gemaakt materiaal geborgen dan bij genoemde steilkantonderzoeken. Dit is het gevolg van 

het feit dat bij een steilkantonderzoek maar een relatief klein deel van een terplichaam wordt 

onderzocht. Bij Arkum is door de aanleg van meerdere sleuven en werkputten een groot deel van de 

archeologische vindplaats blootgelegd. Interessant aan deze opgraving is dan ook dat er met 

zekerheid materiaal komt uit alle delen van de nederzetting: het woonareaal, de flanken met 

ringsloten en het door sloten ontgonnen land direct om de woonplaats gelegen. Hierbij moet ervan 

worden uitgegaan dat net als bij een steilkantonderzoek van een terp, niet alle perioden even goed 

vertegenwoordigd zijn. Net als de terpen van Achlum en Jelsum is die van de bij Arkum onderzochte 

ontginningsnederzetting niet compleet. Dat heeft in dit geval niet te maken met een eerdere 

commerciële afgraving voor terpaarde, maar met het aftoppen van de terp in het verleden. Hierdoor 

is mogelijk een deel van de jongste cultuurlagen opgenomen in de huidige bouwvoor van het 

perceel.
2
  

Een van de belangrijkste redenen voor het aardewerkonderzoek ligt in de dateerbare eigenschappen 

die een deel van de gedetermineerde objecten heeft. Hierdoor is het vervolgens mogelijk om het 

spoor waaruit een aardewerken object komt globaal te dateren. Behalve het leveren van dateringen 

ten behoeve van het in de tijd plaatsen van de nederzetting en haar ontwikkeling zijn er nog andere 

redenen voor het aardewerkonderzoek. Aardewerk en andere van klei gemaakte voorwerpen zijn 

gemaakt met het oog op een bepaalde functie en het vinden daarvan zegt iets over de activiteiten 

van de bewoners van de betreffende nederzetting. Daarnaast is bekend dat de vorm van aardewerk 

met een bepaalde functie niet alleen door de tijd heen veranderd, maar dat er ook regionale 

verschillen zijn in stijl. Bij eerdere opgravingen van terpen is naast lokaal materiaal ook niet lokaal 

materiaal gevonden, mogelijk is dit ook zo bij Arkum. Als laatste kan het aardewerk mogelijk iets 

vertellen over lokale depositiegebruiken en over de duur en intensiviteit van bewoning per 

                                                           
1
 Het onderzoek aan het aardewerk, de keramische artefacten en de verbrande kleiresten van de opgraving bij Arkum vond 

plaats in 2012. Een eerdere versie van dit verslag verscheen als hoofdstuk in de masterscriptie van een van de auteurs (M. 

Bakker). Voor de huidige versie zijn enkele redactionele wijzigingen doorgevoerd en is de opmaak aangepast. Met 

uitzonderingen van het aanbrengen van vernieuwing in de literatuurlijst (enkele van de in 2012 gebruikte bronnen waren 

toen nog in voorbereiding of in druk en zijn inmiddels gepubliceerd), zijn er geen nieuwe gegevens toegevoegd. 
2
 Zie hoofdstuk 1 en 3. 
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bewoningsfase. Met behulp van het aardewerkonderzoek kunnen daarom antwoorden worden 

gezocht op de volgende onderzoeksvragen:  

1. Wanneer vangt de eerste bewoning aan?  

2. Welke activiteiten vonden plaats op de vindplaats?  

3. Zijn er verschillende regionale aardewerkstijlen aantoonbaar en zo ja, duidt zij op contacten 

met bevolkingsgroepen buiten de regio? 

4. Zijn er mogelijk bepaalde gebruiken geconstateerd in betrekking tot de depositie van 

aardewerk? 

5. Wat is de minimale hoeveelheid aardewerk (MIA) en wat is de betekenis daarvan met 

betrekking tot de bewoningsfasen? 

De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt: in het onderdeel methoden wordt ingegaan op de 

gehanteerde werkwijze en de gebruikte typochronologieën. Daarna wordt het aardewerk besproken 

per archeologische fase. In het onderdeel discussie wordt dieper ingegaan op enkele opvallende 

zaken die tijdens het onderzoek aan het licht zijn gekomen en wordt aandacht besteed aan het 

beantwoorden van de centrale onderzoeksvragen. Afgesloten wordt er met een conclusie waarin de 

resultaten uit het onderzoek worden samengevat. 

5.2 METHODEN EN MATERIAAL 

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van het onderzoek naar twee materiaalgroepen: objecten van 

aardewerk en resten verbrande klei. Aardewerkobjecten zijn daarbij opgedeeld in drie 

vondstcategorieën: vaatwerk dat is gevormd met de hand (handgevormd aardewerk), vaatwerk dat is 

vervaardig met een pottenbakkerswiel (draaischijfaardewerk) en objecten van aardewerk die niet 

vallen onder vaatwerk (keramische artefacten). Tijdens de opgraving bij Arkum zijn er in totaal 5990 

fragmenten handgevormd aardewerk verzameld met een totaalgewicht van iets meer dan 262 kg en 

12 fragmenten draaischijfaardewerk die bij elkaar 0,16 kg wegen. Het aantal keramische artefacten 

bedraagt 69 objecten met een totaalgewicht van 7,4 kg. In het geval van verbrande kleiresten (leem 

is niet aangetroffen) gaat het om niet intentioneel gebakken of verbrande restanten van bijvoorbeeld 

ovenwanden, haardplaten en resten van muren. Van deze materiaalgroep zijn in totaal 220 brokken 

geborgen met een totaalgewicht van bijna 5,6 kg.  

WERKWIJZE 

Het verzamelen van de vondsten tijdens de opgraving is zowel met de hand als door het zeven van 

grondmonsters gebeurd. In verband met de winterse omstandigheden ten tijde van de opgraving is al 

het vondstmateriaal binnen gewassen en gedroogd. Daarna is het gesplitst, waarbij per 

vondstnummer (vondstnr.) en per materiaalcategorie de gegevens over aantallen en het gewicht in 

een database zijn ingevoerd. Vervolgens is het handgevormde aardewerk dat aan een spoor in het 

profiel of vlak konden worden gekoppeld (4232 stuks: 196,8 kg) gescheiden van ‘contextloos’ 

aardewerk (1758 stuks: 65,5 kg). Het materiaal met een spoornummer is eerst gedetermineerd. 

Reden voor deze werkwijze was de vraag naar een snelle datering van de sporen, zodat de fasering 

van de vindplaats definitief gemaakt kon worden.  
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Van interessante stukken zijn foto’s gemaakt waarvan enkele zijn toegevoegd aan dit verslag.
3
 Een 

selectie van het aardewerk en de kermaische artefacten is ook getekend. Gegroepeerd per soort 

aardewerk zijn deze tekeningen in de vorm van negen platen toegevoegd (plaat 5.1 tot en met 5.9).  

HANDGEVORMD AARDEWERK BINNEN ARCHEOLOGISCHE CONTEXT 

Bij het onderzoek van het handgevormde aardewerk dat aan een spoor kon worden gekoppeld, zijn 

eerst op een basislijst alle verschillende aardewerksoorten per vondstnummer genoteerd. 

Vervolgens zijn op basis van het soort fragment (rand, wand, bodem, oor of een combinatie hiervan), 

de hardheid en de magering verschillende categorieën gemaakt.
4
 Per categorie zijn de fragmenten 

gewogen en geteld, waarbij aan elkaar passende fragmenten als één fragment zijn geteld. Tenslotte 

is bij de opmerkingen vermeld hoeveel fragmenten een bepaalde oppervlaktebewerking verttonen 

(bijvoorbeeld geglad, gepolijst of besmeten), hoeveel er beroet zijn, sporen van kookaanslag dragen 

en/of versleten zijn. 

 
Fig. 5.1: Lijst van de vaatwerkvormen in de typochronologie van Westergo (gebaseerd op Taayke 1996, V, 182). 

                                                           
3
 Tenzij anders opgegeven zijn de foto’s gemaakt door de auteurs (M.Bakker & T.W. Varwijk, RUG/GIA). 

4
 Vanwege de grote hoeveelheid aardewerk en grote tijdsdruk is besloten om de wandfragmenten niet op te delen in 

verschillende categorieën. 
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Een deel van deze objecten bevat diagnostische kenmerken, dat wil zeggen dat zij aan de hand van 

de vorm, versiering of een ander specifiek kenmerk binnen een typochronologie passen en op basis 

hiervan gedateerd kunnen worden. Deze objecten (634 stuks: 94,4 kg) zijn op een determinatielijst 

genoteerd (bijlage 5.1) en voorzien van een uniek identificatienummer (ID). Naast de gegevens uit de 

basislijst zijn ook de wanddikte, binnen- en buitenwandkleur en eventuele randdiameter bepaald. 

Daarnaast zijn eventueel aanwezige versieringen vermeld, waarbij in het geval van 

streepbandversiering (type versiering met horizontale ingekraste lijnen op de hals) ook het aantal 

lijnen is opgeschreven. Hoewel de 634 objecten in deze determinatietabel vaak al samengesteld zijn 

uit meerdere scherven, bleek tijdens een controle dat er alsnog enkele objecten aan elkaar pasten. 

Deze aan elkaar passende scherven hebben hun ID-nummer behouden, maar bij de opmerkingen is 

het ID-nummer van de passende scherf genoemd. Het minimum aantal unieke objecten dat aan 

sporen gekoppeld kon worden, bedraagt daarmee 625. 

Na het beschrijven is aan de hand van een bestaande typologie het type gedefinieerd. Het 

handgevormde aardewerk uit de ijzertijd en de Romeinse tijd is gedetermineerd aan de hand van 

Taayke’s typochronologie.
5
 Voor vier steekproefgebieden in Noord-Nederland, te weten Westergo, 

Oostergo, Midden-Groningen en Noord-Drenthe, heeft Taayke verschillende vaatwerkvormen 

onderscheiden, waarbij de veranderingen in stijl per steekproefgebied en per vaatwerkvorm de basis 

vormen onder de door hem opgestelde typochronologie. De verschillende vaatwerkvormen zijn: 

klein aardewerk (K), overwegend middelgroot aardewerk met een gladde rand (G) en overwegend 

groot aardewerk met een versierde rand (V). Vaatwerkvorm G is verder nog onderverdeeld in een 

wijdmondige variant (Gw) en een engmondige variant (Ge). Het nummer dat na deze letters volgt, is 

het hoofdtype en geeft min of meer de relatieve plaats in de tijd weer, waarbij een hoger nummer 

later in tijd geplaatst moet worden. De letter die na het cijfer volgt, geeft het subtype weer.  

Het aardewerk uit Arkum kon grotendeels binnen Taayke’s typochronologie voor Westergo worden 

geplaatst (fig. 5.1). Een klein deel van het aangetroffen aardewerk uit de ijzertijd en Romeinse tijd 

deed qua vorm meer aan als aardewerk typisch voor Oostergo of Groningen. Voor de enige 

middeleeuwse handgevormde scherf is gebruik gemaakt van een typologie die is opgesteld aan de 

hand van middeleeuws kogelpotmateriaal uit IJlst.
6
 Enkele fragmenten konden niet aan een specifiek 

type worden toegewezen. Omdat ze door hun opvallende kenmerken wel waardevol zijn voor het 

aardewerkonderzoek zijn ze op de determinatielijst gezet als ‘bijzondere vorm’. 

HET ‘CONTEXTLOZE’ HANDGEVORMDE AARDEWERK EN HET DRAAISCHIJFAARDEWERK 

Voor het onderzoek aan het contextloze handgevormde aardewerk zijn alleen de diagnostische 

objecten beschreven (254 stuks). De informatie is ondergebracht in een determinatielijst (bijlage 5.2) 

die gelijk is aan die van het handgevormde aardewerk dat wel aan een spoor kon worden gekoppeld. 

Er is geen basislijst gemaakt voor alle contextloze scherven omdat tijdens het splitsen al het 

aardewerk al is geteld en gewogen per vondstnummer en de onderlinge verhouding op bijvoorbeeld 

het gebied van magering in hun geval geen aanvullende informatie over de vindplaats biedt. Wel is 

bij het contextloze materiaal gekeken of er nog (niet-diagnostische) scherven waren die pasten aan 

                                                           
5
 Taayke 1996. 

6
 Verhoeven 1998, 145-159. 
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de determineerbare objecten. Waar dit het geval was zijn deze scherven bij elkaar in een 

vondstenzakje gedaan. 

Van de twaalf aangetroffen scherven draaischijfaardewerk konden zeven stuks aan een spoor 

gekoppeld konden worden. Vanwege hun geringe aantal zijn de gegevens over alle twaalf op één lijst 

geplaatst. Van elke afzonderlijke scherf zijn de basisgegevens en het type genoteerd, tenminste 

wanneer het type kon worden vastgesteld (bijlage 5.3). 

KERAMISCHE ARTEFACTEN EN VERBRANDE KLEIRESTEN 

Voor de vondstgroepen keramische artefacten en verbrande kleiresten zijn eigen lijsten opgesteld 

waarin de basisgegevens (vondstnummer, kleur, hardheid, magering, aantal, gewicht, opmerkingen) 

a zijn vermeld. Bij de keramische artefacten is tevens aangegeven of het om een primair (uit klei 

geboetseerd en gebakken) of secundair (hergebruikt uit aardewerkresten) gemaakt voorwerp gaat 

en welke afmetingen het object heeft (bijlage 5.4). Bij de brokken verbrande klei is gekeken of het 

object ook vlakke zijden en of indrukken van bijvoorbeeld vlechtwerk bevat (bijlage 5.5). Als er 

indrukken aanwezig zijn wordt bij de opmerkingen vermeld welke dikte deze hebben en - als er 

meerdere zijn - hoe ze ten opzichte van elkaar lopen. Dit kan mogelijk iets vertellen over de wijze 

waarop structuren zoals ovenwanden en vlechtwerkwanden van huizen zijn gebouwd. Voor zover 

mogelijk is ook de functie van de objecten genoteerd. Bij de keramische artefacten is daarvoor 

gebruik gemaakt van de typologie die Taayke voor deze groep van artefacten heeft opgesteld.
7
 

5.3 HET HANDGEVORMDE AARDEWERK PER FASE 

Op grond van de ouderdom van het aardewerk kunnen de archeologische sporen en vervolgens de 

verschillende archeologische fasen van de nederzetting bij Arkum gedateerd worden.
8
 Op basis van 

deze archeologische fasering wordt het aardewerkrepertoire besproken (tabel 5.1). Voor het 

overzicht is per fase een afzonderlijke tabel opgesteld waarinhet dateerbare aardewerk is verdeeld 

over de tijdvakken waaruit de verschillende aardewerktypen dateren. Tabel 5.2 verklaart de 

gebruikte afkortingen).
9
  

Een deel van het gedetermineerde aardewerk kon niet aan een spoor gekoppeld worden en valt 

daarmee buiten deze manier van beschrijven. De meest interessante stukken onder dit contextloze 

materiaal worden echter wel meegenomen bij de bespreking van de archeologische fase, waaruit ze 

gezien hun ouderdom zouden moeten dateren. Interessante aardewerkvormen of deposities van 

gedetermineerd materiaal afkomstig uit vlaksporen die niet met zekerheid aan een enkele fase kon 

worden toegeschreven (75 stuks), worden apart beschreven onder het kopje:‘aardewerk uit 

meervoudig gefaseerde sporen’. Omdat het een aparte categorie is wordt ook het 

draaischijfaardewerk apart beschreven. 

                                                           
7
 Taayke 1996. 

8
 Zie hoofdstuk 4. 

9
 Sommige aardewerkvormen zijn niet aan een specifiek tijdvak te koppelen, zoals zeven, schalen en bijzondere vormen. 

Deze zijn niet in de tabel opgenomen maar verder wel besproken per archeologische fase. 
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Het beschrijven van aardewerk aan de hand van de archeologische fasen van de vindplaats heeft 

enkele voordelen boven de traditionele manier volgens welke het aardewerk gegroepeerd per 

aardewerkdatering wordt beschreven. Het eerste voordeel is dat overzichtelijk wordt gemaakt 

hoeveel van elke aardewerkvorm per bewoningsfase voorkomt. Het tweede voordeel is dat er inzicht 

wordt gegeven in de hoeveelheid ‘zekere opspit’ die voorkomt in een bepaalde fase of in bepaalde 

sporen.
10

 Dit is weer een interessant gegeven voor andere materiaalgroepen die geen eigen 

dateerbare diagnostische kenmerken hebben, zoals botmateriaal, metaalslak, sintels, houtresten, 

verbrande kleiresten en botanische resten. Bij sporen die overwegend aardewerk in de vorm van 

opspit vertonen is te verwachten dat ook een deel van de vondsten uit dergelijke materiaalgroepen 

ouder is dan het spoor waarin ze zijn aangetroffen. 

Tabel 5.1: Diagnostisch handgevormd aardewerk in aantal per fase. 

Archeologische fase Dateerbaar aantal Niet dateerbaar aantal Totaal diagnostisch aardewerk 

Fase 2 (woonfase I) 50 2 52 

Fase 3 (woonfase II) 310 16 326 

Fase 4 14 2 16 

Fase 5 (woonfase III) 98 6 104 

Fase 6 2 0 2 

Fase 7 (woonfase IV) 35 4 39 

Fase 8 0 0 0 

Fase 9 (woonfase V) 10 1 11 

Fase 2 of 3 15 2 17 

Fase 5 of 7 30 0 30 

Fase 3 of 5 of 7 27 1 28 

Gefaseerd materiaal 591 34 625 

Ongefaseerd materiaal 251 3 254 

Totaal 842 37 879 

 

Tabel 5.2: Lijst met gebruikte afkortingen en notatie voor beschrijving aardewerk. 

Afkorting tijdvakken Verklaring 

LIJZ Late ijzertijd (250 v.C. - 0 n.C.) 

VROM Vroeg-Romeinse tijd (12 v.C. - 100 n.C.) 

MROM Midden-Romeinse tijd (70 n.C. - 270 n.C.) 

LROM Laat-Romeinse tijd (250 n.C. - 350/400 n.C.) 

LME Late middeleeuwen (1000 n.C. - 1500 n.Chr.) 

Voorbeelden van notatie   

VROM Type artefact met datering vroeg-Romeinse tijd 

LIJZ-VROM Type artefact met datering late ijzertijd t/m vroeg-Romeinse tijd 

LIJZ-VROM (-MROM) Type artefact met datering late ijzertijd t/m vroeg-Romeinse tijd, maar 

het type komt mogelijk nog voor in de midden-Romeinse tijd 

 

                                                           
10

 Archeologische ‘opspit’ is het voorkomen van ouder vondstmateriaal in jongere lagen. Dit is in vroegere tijden 

veroorzaakt door menselijke graafwerkzaamheden waarbij oudere lagen zijn doorgraven of door bioturbatie, bijvoorbeeld 

veroorzaakt door graafwerk van mollen. Vondsten uit deze oude lagen zijn daarbij vermengd geraakt met jonger materiaal 

(zie ook Bakker & Varwijk, 2016; en Varwijk et al., 2015. 
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BEWONINGSFASE I (LATE IJZERTIJD) 

Typerend voor het terpengebied in de late ijzertijd is de snelle opkomst van lichtkleurig, met 

organisch materiaal of potgruis gemagerd vaatwerk met een concave en meestal iets verzonken hals. 

De randvorm kan variëren van eenvoudig afgerond of afgeplat tot tweevoudig gefacetteerd. Op de 

hals zijn vaak meerdere horizontale lijnen aanwezig die voorafgaand aan het bakken zijn ingekrast. 

Deze zogenaamde streepbandversiering kan voorkomen op het kleine (K) en gladrandige (G) 

aardewerk maar is zeer uitzonderlijk op aardewerk met een versierde rand (V).  

Tabel 5.3: Overzicht van het aardewerk uit fase 2 (bewoningsfase I). 

Typologie Datering Aantal % Aardewerktypen 

 

Westergo LIJZ 5 10,0% Gw4b 

 LIJZ-VROM 34 68,0% Ge4, Gw4c, Gw4cd, Gw4d, Gw5bc, Gw5c, V3a, V3b 

 LIJZ-VROM (-MROM) 10 20,0% K3b, G4/5, G5, Gw5cd, Gw5d, V4a, V3a/V4a 

Oostergo LIJZ-VROM 1 2,0% Gw5a Oostergo 

Totaal  (excl. bijzondere 

vormen en indet.) 
   50 100,0%   

Tabel 5.3 geeft een overzicht van de aardewerktypen die in de sporen uit de eerste woonfase 

vertegenwoordigd waren. Op een scherf na passen de vormen binnen de Westergo-typologie. Van de 

37 stuks G-aardewerk uit deze fase dragen 17 een streepbandversiering. Bij twee andere fragmenten 

(vondstnr. 67 – ID 332; vondstnr. 257 – ID 370) is er niet sprake van meerdere lijnen maar van een 

enkele groeflijn (cannelure). Hoewel cannelures typischer zijn voor het voorgaande tijdvak werd deze 

versiering wel degelijk nog toegepast in het Westergose terpengebied van de late ijzertijd.
11

 Op basis 

van de eenvoudig afgeplatte randvorm is een van deze scherven (ID 332: Gw4b) met zekerheid in de 

late ijzertijd te plaatsen. De andere scherf is aan de buitenzijde rand enkelvoudig gefacetteerd en 

behoort daarmee tot een type (ID 370: Gw4c) dat zowel gedurende de late ijzertijd als in de vroeg-

Romeinse tijd voorkomt.  

 
Fig. 5.3: Complete pot van het type Gw5c (vondstnr. 255 – ID 2), aangetroffen in een mestgreppel (spoor 2049).  

                                                           
11

 Taayke 1996 I, 132. 
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Fig. 5.2: Selectie van de aangetroffen Ge-vormen (late ijzertijd tot en met midden-Romeinse tijd) typochronologisch 

gesorteerd en getekend schaal 1:4 (tekeningen door M. Los-Weijns, O. Kandemir, R. Onstwedder, RUG/GIA). 

De resterende 18 objecten vallen onder het type G5, deze zijn grotendeels gelijk in vorm als het net 

genoemde G4-aardewerk met de versierde hals. Wel komt het minder vaak voor dat het oppervlak 

van de pot geglad of gepolijst is; slechts tweemaal, tegenover achtmaal bij het G4-aardewerk. Bij een 

van de 18 objecten gaat het om een complete pot van type Gw5c (vondstnr. 255 – ID 2: fig. 5.3). 
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Deze is gevonden in een mestgreppel (spoor 2049) waaruit behalve veel ander scherven ook nog een 

halve pot afkomstig is (vondstnr. 166 – ID 5).  

 

 

Fig. 5.4: Eerste selectie van de aangetroffen Gw-vormen (late ijzertijd tot en met vroeg-Romeinse tijd) typochronologisch 

gesorteerd en getekend schaal 1:4 (tekeningen door M. Los-Weijns, O. Kandemir, R. Onstwedder, RUG/GIA). 
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Er is maar één fragment K-aardewerk aangetroffen in lagen van deze fase. Het gaat hier om de 

variant die niet met streepband versierd is (K3b). Het V-aardewerk uit deze fase bestaat uit 

middelgroot tot groot vaatwerk met een magering, kleur en halsvorm die vergelijkbaar zijn met die 

van het G-aardewerk. De versiering, in de vorm van vingertopindrukken (V3a) of kerven (V3b), zit aan 

de buitenzijde van de rand. Twee van de twaalf fragmenten V-aardewerk hebben een 

kartelrandversiering maar zijn verder gelijk in vorm. Deze twee V4a-fragmenten komen uit het 

restant van een haardplaats (spoor 1042), samen met vier fragmenten streepbandaardewerk.  

Eén fragment van een pot (vondstnr. 352 – ID 101) kan niet geplaatst worden binnen de 

typochronologie van Westergo, maar past wel binnen de typochronologie van Oostergo als een 

Gw5a. Verder zijn er twee bijzondere vormen aangetroffen die met zekerheid aan deze fase kunnen 

worden toegeschreven. Het gaat hier om twee bodemfragmenten met een secundaire doorboring in 

het midden met een diameter van 12-13 mm (vondstnr. 67 – ID 331; vondstnr. 215 – ID 68). Omdat 

er niets van de bovenbouw resteert, is het onduidelijk of het gaat om een echte zeef of een bewerkte 

pot van G- of V-aardewerk.
12

 

BEWONINGSFASE II (EINDE LATE IJZERTIJD – BEGIN VROEG-ROMEINSE TIJD) 

Wat opvalt aan de tweede bewoningsfase is de explosieve stijging van de hoeveelheid aardewerk 

(tabel 5.4). Een verklaring hiervoor ligt in het opwerpen van een podium tijdens deze fase. Tijdens de 

opgraving werden naast schone ophogingslagen ook vuile terplagen aangesneden die veel 

nederzettingsafval bevatten, waaronder vergraven materiaal uit oudere lagen. Hierdoor bestaat een 

deel van het aardewerk in deze fase uit opspit van de voorgaande fase. Hoe groot dat deel is kan niet 

beredeneerd worden omdat deze tweede bewoningsfase nog in de late ijzertijd start. Hierdoor kan 

het aardewerk dat enkel in late ijzertijd voorkomt (11,9%) niet zomaar aan de voorgaande fase 

worden toegewezen. Daarnaast zijn in de vorige fase aardewerktypes die zowel in de late ijzertijd als 

in de vroeg-Romeinse tijd voorkomen al de grootste groep (70%). Deze types blijken ook in deze fase 

te overheersen (72,6%).  

Tabel 5.4: Overzicht van het aardewerk uit fase 3 (bewoningsfase II). 

Typologie Datering Aantal % Aardewerktypen 

 

Westergo LIJZ 37 11,9% Gw4a, Gw4ab, Gw4b, Gw5a, V3a (vroeg) 

 LIJZ-VROM 225 72,6% Gw5ab, Gw4bc, G4, Ge4, Ge5a, Gw4, Gw4c, Gw4cd, 

Gw4d, Gw5b, Gw5bc, Gw5c, K3a, V3, V3a, V3a 

engmondig, V3b 

 LIJZ-VROM (-MROM) 32 10,3% Gw5bcd, Gw5cd, K3b, G4/5, G5, Gw4/5, Gw5, 

Gw5/6, Gw5/7, Gw5d, Gw5d (+streepband), V4a 

 VROM-MROM 6 1,9% Ge5b, Ge5b/Ge4, V4b, V4bc 

Oostergo LIJZ-VROM 7 2,3% Gw5a Oostergo, Gw5b Oostergo, Gw5bc Oostergo 

Groningen VROM 3 1,0% Gw5 Groningen 

Totaal (excl. bijzondere 

vormen en indet.) 

  
310 100,0% 

  

                                                           
12

 Voor voorbeelden van zeven zie: Taayke 1996 I, fig. 46; Taayke 1996 IV, fig. 33. Voor een voorbeeld van G-aardewerk met 

bodemdoorboring zie: Taayke 1996 IV, fig. 8.8. 
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Opmerkelijk is het voorkomen van vijf scherven die behalve met organisch materiaal en eventueel 

potgruis ook duidelijk met zand zijn gemagerd. Hoewel zand als magering macroscopisch in de regel 

niet goed waar te nemen is - waardoor soms aangenomen wordt dat handgevormd aardewerk 

zonder duidelijke magering met zand gemagerd moet zijn - is dat hier niet het geval. Het oppervlak 

van deze scherven voelt ook zandig aan. Zand kwam destijds niet voor aan de oppervlakte in de 

directe omgeving van de vindplaats. Als dit aardewerk geproduceerd is met lokale middelen moet 

het zand afkomstig zijn uit de diepe Pleistocene ondergrond. Een kleine hoeveelheid zand is ook op 

de opgraving gevonden in een voor de rest met mest en klei opgevulde greppel uit de eerste 

bewoningsfase (vulling nr. 3 uit spoor 2049) die vlak bij een aantal waterputten liep. Mogelijk is in 

Arkum zand vrijgekomen bij het graven van waterputten en hebben de makers van het aardewerk 

geëxperimenteerd met zand als magering. 

Fig. 5.5: Selectie van de aangetroffen V-vormen (late ijzertijd tot en met midden-Romeinse tijd) typochronologisch 

gesorteerd en getekend schaal 1:4 (tekeningen door M. Los-Weijns, O. Kandemir, R. Onstwedder, RUG/GIA). 
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In deze bewoningsfase worden enkele nieuwe aardewerkstijlen geïntroduceerd. Bij het V4- 

aardewerk komt een type op met een meer rudimentaire hals (V4b) en een overgangsvorm (V4bc) 

naar een type met meer uitgetrokken rand (V4c).
13

 Bij het engmondige G-aardewerk komt naast de 

exemplaren met oren aan de hals en een relatief eenvoudige randvorm (Ge4, Ge5a) een nieuw type 

voor met oren aan de rand en een verdikte of tweevoudige gefacetteerde rand (Ge5b).
14

 Eén van 

deze Ge5b exemplaren heeft een streepband, wat ongewoon is (vondstnr. 306 - ID 500).
15

  

Verder is aardewerk aangetroffen dat gemaakt is in de Wierum-stijl (tabel 5.4: Gw5 Groningen). Deze 

stijl kenmerkt zich door vrijwel halsloos aardewerk met een korte uitstaande rand en is de dominante 

aardewerkstijl in Groningen gedurende de vroeg-Romeinse tijd.
16

 Enkele exemplaren zijn recent ook 

aangetroffen onder het aardewerk afkomstig uit Jelsum en Oosterbeintum in Oostergo.
17

 In Arkum 

zijn twee fragmenten van aardewerk in de Wierum-stijl gevonden in gedempte sloten (vondstnr. 63 – 

ID 309: spoor 2035/92). Een van deze sloten bevond zich onder een latere uitbreiding van het 

podium (vondstnr. 196 – ID 362: spoor 2016/29). Verder komt er een fragment uit een vuile terplaag 

aan de toenmalige top van het podium (vondstnr. 421 – ID 122: spoor 186).  

 

Fig. 5.6: Selectie van de aangetroffen K-vormen (late ijzertijd tot en met midden-Romeinse tijd) typochronologisch 

gesorteerd en getekend schaal 1:4 (tekeningen door M. Los-Weijns, O. Kandemir, R. Onstwedder, RUG/GIA). 

                                                           
13

 Taayke 1996 I, 148-150. 
14

 Taayke 1996 I, 133-136. 
15

 Taayke 1996 I, 209. 
16

 Taayke 1996 III, 50; Taayke 1996 V, 175. 
17

 Bakker en Varwijk (2016); Schrijver et al. (in voorbereiding). 
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Vergelijkbaar in vorm met het Wierum-aardewerk is een halsloze versie van een V3a scherf waarvan 

de schouder en rand in doorsnede taps toelopen (vondstnr. 264 – ID 386). Een vergelijkbare 

engmondige V3a scherf is onder het contextloze aardewerk aangetroffen (vondstnr. 281). Een 

andere V3a scherf moet mogelijk als overgangstype tussen het V3a en het oudere V2a aardewerk 

worden beschouwd. Deze eveneens engmondige, maar donkergrijze randscherf (vondstnr. 313 – ID 

549) vertoont wat betreft vorm en kleur overeenkomsten met het V2a type uit de midden-ijzertijd.
18

 

De overeenkomst met het overwegend lichtgekleurde V3a type zit hem in de organische magering. 

De versiering van vingertopindrukken bevindt zich tussen de buitenzijde en bovenkant van de rand. 

Bij V2 types is de versiering standaard aangebracht aan de bovenkant van de rand en bij V3 types aan 

de buitenzijde van de rand. De rest van de V3a scherven hebben de gebruikelijke vorm met een 

overwegend concave hals, soms een halsafzet en versiering aan de buitenzijde van de rand.
19

  

Het type Gw5d onderscheidt zich van ander Gw5-aardewerk door een licht verdikte, tweevoudig 

gefacetteerde rand en hogere hals. Normaliter is dit type net als het overige G5 aardewerk 

onversierd, maar bij twee objecten uit deze fase is dit niet het geval. Eén scherf (vondstnr. 17 – ID 

158) heeft een streepbandversiering. De andere Gw5d scherf (vondstnr. 214 – ID 71) draagt een zeer 

ongewone versiering in de vorm van een serie horizontale cannelures die van de top van de schouder 

tot de onderkant van de rand doorgaan. Deze laatste scherf is ook een van de met zand gemagerde 

scherven.  

Van de bijzondere vormen uit deze fase zijn er vijf fragmenten met een of meer doorboringen. 

Wederom is van geen van de fragmenten de bovenkant bewaard gebleven. Eén fragment (vondstnr. 

313 – ID 508) heeft vier secundaire doorboringen: drie gaten op rij waarvan een in het centrum en 

een vierde haaks op deze lijn recht tegenover de centrale doorboring. Hoewel de helft van de bodem 

ontbreekt, is er waarschijnlijk sprake geweest van vijf doorboringen in kruisvorm. Een ander 

bodemrestant (vondstnr. 263 – ID 389) bevat een primaire doorboring en heeft mogelijk eveneens 

meerdere doorboringen gehad. Behalve doorboorde bodems is een deel van een schaal gevonden en 

fragmenten van vijf miniatuurpotjes, waarvan een met streepbandversiering. Niet nauwer te 

determineren als terpaardewerk is een wandscherf versierd met minimaal vijf horizontale 

uitgetrokken dunne banden.  

Ook uit deze fase zijn enkele bijzondere, of (vrijwel) complete objecten afkomstig. Een bijzonder 

object zijn de resten van een versinterd driehoekig potje (vondstnr. 309 – ID 445; fig. 5.7) uit een 

slootvulling (spoor 2060). Het potje werd als smeltkroesje geïnterpreteerd en is opgestuurd naar de 

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed om onderzocht te worden met XRF. Uit het onderzoek bleek dat 

het naar alle schijn inderdaad gaat om een smeltkroesje, en wel een dat gebruikt is voor de 

verwerking van ‘non-ferro’ metaal zoals koperlegeringen.
20

 Uit dezelfde sloot komt ook een bijna 

complete pot (vondstnr. 312 – ID 6) van het engmondige met streepband versierde Ge4-type. Uit een 

andere sloot (spoor 2078) komt een ‘archeologisch compleet’ potje (vondstnr. 296 – ID 1; fig. 5.8). 

Met ‘archeologisch compleet’ wordt hier bedoeld dat de complete potvorm gereconstrueerd kan 

worden. Ondanks dat het potje in scherven ligt en er mogelijk een of meerdere kleine fragmenten 

                                                           
18

 Parallel in vorm als Taayke 1996 I, fig. 26.9 en 26.11. 
19

 Taayke 1996 I, 145-146. 
20

 Pers. med. dr. D.J. Huisman (21-04-2017). 
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missen mag worden aangenomen dat het voorwerp bij deponering compleet was. Dit donkerbruine 

potje met een oor en streepbandversiering behoort tot type K3a en is gemagerd met organisch 

materiaal en potgruis. Het werd gevonden met het restant van een koord van wilgenbast om de 

hals.
21

 

 
Fig. 5.7: Versinterd fragment van een smeltkroesje (vondstnr. 309 – ID 445; foto door D.J. Huisman, RCE). 

 

 

 
Fig. 5.8: ‘Archeologisch compleet’ potje van het type K3a (vondstnr. 296 – ID 1) dat is aangetroffen in een sloot (spoor 2078) 

met een koord om de hals.  

 

                                                           
21

 Voor verder informatie over het touw zie hoofdstuk 10. 
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BEWONINGSFASE III (EINDE VROEG-ROMEINSE TIJD – BEGIN MIDDEN-ROMEINSE TIJD) 

Bij het aardewerk van de derde bewoningsfase (fase 5) is ook het aardewerk uit de natuurlijke fasen 

4 en 6 gerekend. In geval van aardewerk uit fase 4 is dit gedaan, omdat de datering van het materiaal 

grotendeels gelijk is aan materiaal dat verder pas voorkomt in fase 5 of later. Het gaat hier naar alle 

schijn om ingetrapte scherven. Bij een van de twee objecten uit fase 6 gaat het om een verweerde 

scherf die vermoedelijk aan het eind van fase 5 aan het oppervlak gelegen heeft. Tijdens het 

uittroffelen van de lagen is waarschijnlijk een vergissing gemaakt toen de scherf (vondstnr. 30 – ID 

575) gekoppeld werd aan de natuurlijke veenhorizont (spoor 56) uit fase 6 in plaats van de 

onderliggende antropogene laag (spoor 57). De andere scherf (vondstnr. 326 – ID 56) lijkt te zijn 

verspoeld en is mogelijk afkomstig van de top of flank van de terp. Deze scherf is aangetroffen in de 

kleilaag (spoor 59) die zich afzette rondom de terp boven de genoemde veenhorizont. Kenmerkend 

voor deze kortdurende woonfase is, naast de daling in de hoeveelheid aardewerk, de introductie van 

materiaal met een puur midden-Romeinse datering (tabel 5.5). Verder kan een aandeel ‘zekere’ 

opspit (3,5% tot 37,7%) voor het eerst worden aangetoond in deze fase.
22

   

Tabel 5.5: Overzicht van het aardewerk uit fase 4, 6 en 5 (bewoningsfase III). 

Typologie Datering Aantal % Aardewerktypen 

 

Westergo LIJZ 4 3,5% Gw4b, Gw5a  

 LIJZ-VROM 39 34,2% G5, Ge5a, Gw4, Gw4c, Gw4d, Gw5b, Gw5bc, Gw5c, 

V3, V3a, V3b 

 LIJZ-VROM (-MROM) 28 24,6% G5/6, Ge5, Gw5, Gw5cd, Gw5d, Gw5d met lage 

hals/Gw6a Oostergo, K3, K3?, K3b, V4a 

 VROM-MROM 14 12,3% Ge5b, Ge5b/Ge6, Gw5d/Gw6a, K3b/Ge5b, V4, 

V4ab, V4b, V4bc 

 MROM 28 24,6% G6, Ge6, Gw6a, Gw6b, Gw7b, K4, K4a, K4a/Gw7, 

K4ab, K4c, V4c 

Oostergo MROM 1 0,9% Ge6 Oostergo 

Totaal (excl. bijzondere 

vormen en indet.) 

  
114 100,0% 

  

Onder de gevonden midden-Romeinse aardewerktypen zijn het V4-type met uitgetrokken rand (V4c), 

de meeste G6- en G7-typen en enkele K4-typen te rekenen. Het Ge6-type onderscheidt zich vooral 

van de eerder engmondige G-typen door zijn slanke ‘vaasachtige’ vorm en de meervoudige 

facettering van de rand.
23

 Uit deze fase komt onder andere een halve pot van dit type (vondstnr. 348 

– ID 36), uit een waterput waarin meerdere complete potten werden aangetroffen (spoor 35: fig. 4.7 

en fig. 5.10). De gevonden Gw6-types kenmerken zich door het ontbreken van een hals in combinatie 

met een soms uitgetrokken, driehoekig of tweevoudig gefacetteerde randvorm (type a) of door een 

korte wijkende hals met een drie- of viervoudig gefacetteerde rand (type b).
24

 Het gevonden Gw7b-

fragment (vondstnr. 65 – ID 321) komt grotendeels overeen met de gevonden Gw6b-fragmenten, 

                                                           
22

 Kanttekening hierbij is dat ook een deel van het aardewerk dat zowel uit de late ijzertijd als de vroeg-Romeinse tijd 

dateert, opspit moet zijn. Dit geldt mogelijk ook voor een deel van het aardewerk dat zowel in vroeg-Romeinse tijd als de 

midden-Romeinse tijd dateert. De werkelijke hoeveelheid opspit zal waarschijnlijk dan ook veel hoger liggen. 
23

 Taayke 1996 I, 140. 
24

 Taayke 1996 I, 137-140. 
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met dat verschil dat de pot anders is afgewerkt. Het oppervlak van het type G7 heeft een donkere 

kleur en is gepolijst.25
  

Het K4-type betreft klein, vaak donkerkleurig en geglad of gepolijst vaatwerk met een korte of 

terugwijkende hals. Het heeft een verdikte en meestal gefacetteerde rand en vaak een bodem in de 

vorm van een standvoet.
26

 Onder de gevonden exemplaren kunnen twee typen worden 

onderscheiden: het type met vlakke schouder, (lichte) buikknik en soms een korte standvoet (type 

K4a) en het type zonder schouder met convexe buikwand en een standvoet als bodem (K4c). Van dit 

laatste type is een complete versie (vondstnr. 346 – ID 3) gevonden in een waterput waaruit ook het 

Ge6 exemplaar kwam (spoor 35: fig. 3.7).  

 

Fig. 5.9: Tweede selectie van de aangetroffen Gw-vormen (midden-Romeinse tijd) typochronologisch gesorteerd en 

getekend schaal 1:4 (tekeningen door M. Los-Weijns, O. Kandemir, R. Onstwedder, RUG/GIA). 

 
Fig. 5.10: Selectie van de meest complete potten uit spoor 35. Van links naar rechts gaat het om ID 631 (Ge5b), ID 4 (Ge5b), 

ID 3 (K4c) en ID 630 (Ge5b).  

Die waterput (spoor 35) bevatte naast de al genoemde exemplaren nog vier andere vrijwel complete 

potten. Drie hiervan behoren tot het eerder beschreven Ge5b-type (fig. 5.2 en 5.10). Hiervan heeft 

                                                           
25

 Het type G7 onderscheid zich van het type G6 door de vaak donkerdere kleur en betere afwerking, in de vorm van een 

geglad of gepolijst oppervlak, en tevens ook door de over het algemeen kleinere vorm (Taayke 1996 I, 140). 
26

 Taayke 1996 I, 152-153. 
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de eerste pot maar één oor (vondstnr. 347 – ID 4), de tweede twee oren (vondstnr. 453 – ID 630) en 

de derde geen oren (vondstnr. 455 – ID 631). Verder komt uit deze put nog een beroete, 

oorspronkelijk mooi gepolijste Gw5d met een afwijkende lage hals (vondstnr. 459 – ID 634; vondstnr. 

460 – ID 613, 617). Omdat de lage hals niet typisch is bij het type Gw5d kan het ook gaan om de 

Oostergo-variant van het type Gw6a, dat wel een lage hals heeft en vergelijkbaar is in randvorm. 

Wat betreft interessante vondsten, hebben de sporen uit deze fase geen aardewerkobjecten met 

doorboorde bodems prijsgegeven. Wel is er een fragment aangetroffen van een schaaltje met 

vingertopversiering bovenop de rand (vondstnr. 23 – ID 570). Verder zijn er twee opvallende 

randscherven gevonden die afkomstig zijn van potten met een middelgrote randdiameter (vondstnr. 

21 - 161; vondstnr. 28 – ID 193). Bijzonder aan beide scherven is de randvorm waar een deel van de 

lip als een ‘vleugel’ is uitgetrokken.
27

 Een dergelijke randvorm komt vaker voor in deze fase. Twee 

verbrande V4a-randscherven (vondstnr. 57 – ID 290; vondstnr. 83 – ID 292), waarvan later bleek dat 

ze aan elkaar pasten, hebben eveneens uitgetrokken lippen. Het is interessant dat dit object niet 

alleen is uitgevoerd met een kartelrandversiering, maar aan de boven- en binnenkant van de 

randtevens, secundair aangebrachte cirkelvormige stempelindrukken heeft. Een andere V4bc-

randscherf (vondstnr. 75 – ID 600) heeft een vergelijkbaar randvorm met uitgetrokken lip en 

eveneens een cirkelvormige stempelversiering, die in dit geval primair is aangebracht. 

 

Fig. 5.11: Selectie van de aangetroffen S-vormen (late ijzertijd tot en met midden-Romeinse tijd) typochronologisch 

gesorteerd en getekend schaal 1:4 (tekeningen door M. Los-Weijns, O. Kandemir, R. Onstwedder, RUG/GIA). 

BEWONINGSFASE IV (MIDDEN-ROMEINSE TIJD: TWEEDE HELFT 2E EEUW N.C.) 

Opvallend aan deze fase is ten eerste het weinige aardewerk (tabel 5.6). Eén mogelijke verklaring 

hiervoor ligt in het aftoppen van de terp
28

, waarbij een onbekende hoeveelheid vondstmateriaal uit 

deze fase in de huidige bouwvoor terecht is gekomen. Wat ten tweede opvalt, is het grote aandeel 

zekere opspit in deze fase (57,1%). Omdat gedurende de vorige fase echter ook al midden-Romeins 

materiaal in omloop was, kan er vanuit gegaan worden dat het werkelijke aandeel opspit nog hoger 

moet zijn.  

Interessant is dat zich onder de opspit van deze fase een van de mogelijk oudste scherven bevindt. 

Het gaat hier om een V2-scherf met de kerfversiering aan de binnenzijde van de rand (vondstnr. 443 

– ID 135). Wel zal het iets later dateren dan gangbaar V2a-aardewerk (400 – 200 v.C.) aangezien de 

scherf lichtgekleurd is en gemagerd met organisch materiaal in plaats van steen- of schelpengruis. Op 

dat punt vertoont de scherf overeenkomsten met het aardewerk uit de late ijzertijd en de Romeinse 

tijd. Een andere bijzondere scherf is een V4b-scherf versierd met een streepband (vondstnr. 44 – ID 

                                                           
27

 Taayke 1996 I, fig. 44.18, fig. 51.2 en fig. 51.3. 
28

 Zie hoofdstuk 3. 



Huisraad uit een vroege ontginningsnederzetting bij Arkum. Het onderzoek aan het aardewerk, de keramische artefacten en 

de verbrande kleiresten 

144 

 

328). Aardewerk met een versierde rand draagt in principe nooit een streepbandversiering.
29

 Op het 

gebied van vormvariatie verschilt deze bewoningsfase verder niet met de voorgaande; er worden 

geen nieuwe typen geïntroduceerd. 

Tabel 5.6: Overzicht van het aardewerk uit fase 7 (bewoningsfase IV). 

Typologie Datering Aantal % Aardewerktypen 

Westergo LIJZ 
4 11,4% V2 (laat), Gw4b, Gw5a 

 LIJZ-VROM 14 40,0% G4, Gw4c, Gw4d, Gw5b, Gw5bc, Gw5C, V3a, V3b 

 LIJZ-VROM (-MROM) 7 20,0% Ge5, Gw5, Gw5d, K3b, V4a, V4ab 

 VROM-MROM 3 8,6% V4b, V4b (met streepband), V4bc 

 MROM 5 14,3% Gw6a, Gw6a?, Gw7a, K4, K4c 

Oostergo LIJZ-VROM 2 5,7% Gw5b Oostergo 

Totaal (excl. bijzondere 

vormen en indet.) 

  
35 100,0% 

AARDEWERK UIT MEERVOUDIG GEFASEERDE VLAKSPOREN 

Onder de meervoudig gefaseerde vlaksporen vallen de sporen die vanwege een ontbrekende of 

onduidelijke koppeling met het profiel niet nauwkeuriger gedateerd konden worden dan late ijzertijd 

t/m vroeg-Romeinse tijd (fase 2+3), midden-Romeinse tijd (fase 5+7) of Romeinse tijd (fase 3-7). Op 

het gebied van vormenvariatie leverden deze sporen geen nieuwe typen op. Wel zijn er vijf (vrijwel) 

complete objecten gevonden in twee van deze sporen. Deze worden hieronder besproken. 

Uit een vuile terplaag die niet nauwkeuriger kon worden gedateerd dan als uit de Romeinse tijd komt 

een lichtkleurig miniatuurpotje dat uit die periode afkomstig is (spoor 1045; vondstnr. 129 – ID 241). 

Wat opvalt aan dit miniatuurtje is een oortje dat geen opening bevat.  

 
Fig. 5.14: Verweerde pot van het type Gw7a (vondstnr. 451 – ID 628)  

                                                           
29

 Taayke 1996 I, 209. 
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Fig. 5.15: Zij- en bovenaanzicht van het V4 potje met uitgetrokken lippen (vondstnr. 450 – ID 627) uit spoor 9001. 
 

 

 
Fig. 5.16: Pot van het type Gw4d (vondstnr. 449 – ID 626) uit spoor 9001. 

Uit een midden-Romeinse waterput (spoor 9001) kwamen vier potten.
 30

 Het gaat hier om een pot 

van het type Ge6 (vondstnr. 450 – ID 627) die sterk lijkt op het twee-orige exemplaar van een van de 

Ge5b potten uit spoor 35 (ID 630). Een sterk beroete maar oorspronkelijk gegladde pot van het type 

Gw7a (vondstnr. 451 – ID 628: fig. 5.14). Een klein V4-potje waarvan bij delen van de rand de lip is 

uitgetrokken tot een vleugel (vondstnr. 452 – ID 629: fig. 5.15). En tenslotte nog een vrijwel complete 

pot met streepbandversiering van het type Gw4d (vondstnr. 449 – ID 626: fig. 5.16). Hoewel dit spoor 

                                                           
30

 Deze put en potten werden aangetroffen na de opgraving en wel tijdens de aanleg van de fundering van de stal. 
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stratigrafisch niet te koppelen was aan het profiel is er reden om deze waterput enkel aan fase 5 toe 

te kennen. Ten eerste komt het kleine V4-potje door de uitgetrokken lip in stijl sterk overeen met de 

eerder genoemde exemplaren uit fase 5. En ten tweede zal het bij de met streepband versierde 

Gw4d-pot, die een einddatering van rond 100 n.C. heeft, niet om opspit handelen, omdat het om een 

vrijwel complete pot gaat. De einddatering van fase 5 ligt ook rond 100 n.C., terwijl fase 7 pas in de 2
e
 

helft van de 2
e
 eeuw start. 

 

Fig. 5.12: Selectie van de aangetroffen M-vormen (late ijzertijd tot en met midden-Romeinse tijd) typochronologisch 

gesorteerd en getekend schaal 1:4 (tekeningen door M. Los-Weijns, O. Kandemir, R. Onstwedder, RUG/GIA). 

 
Fig. 5.13: Twee bijzondere vormen (late ijzertijd tot en met midden-Romeinse tijd) typochronologisch gesorteerd en 

getekend schaal 1:4 (tekeningen door M. Los-Weijns, O. Kandemir, R. Onstwedder, RUG/GIA). 

BEWONINGSFASE V (MIDDELEEUWEN) 

Uit sporen gekoppeld aan deze fase zijn maar elf handgevormde diagnostische scherven afkomstig, 

waarvan tien aan een dateerbaar type konden worden toegewezen. Hiervan kan er maar één 

daadwerkelijk als middeleeuws worden bestempeld (tabel 5.7). De resterende negen dateerbare 

scherven zijn zeker opspit, aangezien het gaat om terpaardewerk uit de late ijzertijd of Romeinse tijd. 

De elfde en laatste diagnostische scherf betreft een fragment van een schaal. Hoewel hier geen 

typochronologie voor is in Westergo, mag op basis van de matige hardheid van de scherf, de lichte 

kleur en de organische magering aangenomen worden dat het hier ook opspit betreft. Een dergelijke 

combinatie van kenmerken is typerend voor terpaardewerk van de late ijzertijd tot en met de 

midden-Romeinse tijd.  

Tabel 5.7: Overzicht van het handgevormde aardewerk uit fase 9 (bewoningsfase V). 

Typologie Datering Aantal % Aardewerktypen 

IJlst-typologie LME 1 10,0% Type A 

Westergo LIJZ-VROM 6 60,0% Gw4, Gw5ab, Gw5b, Gw5bc, Gw5c, 

V3b 

 LIJZ-VROM (-MROM) 2 20,0% G5 

Oostergo LIJZ-VROM 1 10,0% Gw5bc Oostergo 

Totaal (excl. bijzondere 

vormen en indet. 

 
10 100,0% 

  

Bij de middeleeuwse scherf gaat het om een sterk verweerd randfragment van een kogelpot 

(vondstnr. 334 – ID 88). Kogelpotten worden gekenmerkt door hun bolle bodems. Het is een 
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aardewerkvorm die in de vroege 8
e
 eeuw opkomt en in Nederland al vrij snel de dominante vorm van 

handgevormd gebruiksaardewerk wordt. In Noord-Nederland blijven kogelpotten het dominante 

gebruiksaardewerk tot in de late middeleeuwen. Op basis van de verdikte randvorm, waarbij de lip 

onverdikt is en schuin naar buiten afgerond, kan de gevonden kogelpotscherf in de typologie van een 

laatmiddeleeuwse pottenbakkerij uit IJlst worden geplaatst als een type A.
31

 Dit type wordt op basis 

van zijn karakteristieke randvorm door Verhoeven een ‘sikkelrand’ genoemd en kan aan de hand van 

vergelijkbare vondsten in Leeuwarden gedateerd worden in de 12
e
 en 13

e
 eeuw.

32
 

5.4 HET DRAAISCHIJFAARDEWERK 

Met slechts twaalf stuks is het gedraaide aardewerk zwaar ondervertegenwoordigd in de categorie 

aardewerk. Er konden vijf stuks aan een spoor worden gekoppeld (tabel 5.8). Hiervan konden vier 

gekoppeld worden aan een middeleeuws spoor en een roodbakkend fragment aan de bouwvoor. Er 

is geen draaischijfaardewerk aangetroffen dat eerder gedateerd kan worden dan de late 

middeleeuwen. 

Bij het gedraaide aardewerk uit de middeleeuwse sporen gaat het onder andere om een wandscherf 

proto-steengoed (vondstnr. 334 -AWD 2) uit een sloot (spoor 115) die te dateren valt van tussen 

1200 – 1280.
33

 Hetzelfde vondstnummer heeft ook betrekking op een wandscherf van roodbakkend 

aardewerk met loodglazuur, een type aardewerk dat vanaf 1200 opkomt.
34

 Beide gedraaide scherven 

zijn interessant omdat in hetzelfde spoor ook het eerder besproken kogelpotfragment is 

aangetroffen (datering 12
e
 – 13

e
 eeuw).  

Tabel 5.8: Overzicht van het draaischijfaardewerk met spoornummer 

ID Spoor Vondstnummer Fase Baksel Begindatering Einddatering 

AWD 7 1 328 10 roodbakkend ca. 1200 - 

AWD 2 115 334 9 proto-steengoed ca. 1200 ca. 1280 

AWD 3 115 334 9 roodbakkend 1200 - 

AWD 10 128 427 9 (bijna/proto-) steengoed 1200/1250 - 

AWD 11 129 428 9 bijna steengoed 1250 1310 

De twee andere scherven uit middeleeuwse context, komen uit een groep sporen die in het veld als 

vullingen van een poel zijn geïnterpreteerd (spoor 128, 129). Uit spoor 129 komt een wandscherf 

bijna-steengoed (datering 1250 en 1310) met draairingen en een licht geglazuurd en tegelijkertijd 

ietwat ruw aanvoelend oppervlak.
35

 Uit spoor 128 komt een fragment waarvan het niet zeker is het 

                                                           
31

 Verhoeven 1998, 150. 
32

 Verhoeven 1998, 156; De kogelpotrandvormen van het Gouverneursplein in Leeuwarden zijn beschreven en gedateerd 

aan de hand van draaischijfaardewerk door De Langen (1989). 
33

 Bartels 1999, 43-47. 
34

 Bartels 1999, 105-146. 
35

 Bartels 1999, 43-44, 47-48. 
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het handelt om proto- of bijna-steengoed. De scherf is van een hard baksel van gelig bakkende klei 

met vingerindrukken aan de binnenkant; de vroegst mogelijke begindatering ligt rond 1250.
36

 

Het middeleeuwse draaischijfaardewerk zonder spoorcontext bestond uit een wandscherf steengoed 

(datering vanaf ca. 1275), een bodemfragment proto-steengoed, een wandscherf bijna-steengoed en 

een hardgebakken randscherf van pingsdorfaardewerk (vondstnr. 112 – AWD 9) van het type 3D dat 

dateert uit begin 13
e
 eeuw.

37
 

5.5 KERAMISCHE ARTEFACTEN  

De 69 fragmenten van keramische artefacten die tijdens het onderzoek in Arkum zijn verzameld, 

bleken afkomstig van ruim 30 voorwerpen (zie bijlage 5.4). Ongeveer de helft hiervan is te 

beschouwen als een (fragment van een) deksel of plaat. Ook bij andere terpen in het randveengebied 

zijn deze deksels en platen veelvuldig aangetroffen. Zo zijn 80 fragmenten aangetroffen tijdens het 

onderzoek in Wartena-Warstiens.
38

 Bij Sneek-Stadsrondweg Oost zijn de fragmenten van 36 

verschillende platen aangetroffen.
39

 De dikte van deze deksels en platen bedraagt 2 tot 3 centimeter. 

Voor zover dit kon worden bepaald liggen de diameters tussen de 15 en 30 centimeter. De resten van 

de deksels en platen zijn matig hard gebakken en de klei is vermengd met organisch materiaal, zoals 

gras, hooi, stro of riet. Er is veelal sprake van een zeer ruw of stroef oppervlak. Op enkele platen 

en/of deksels zijn vingertopindrukken aan de rand waargenomen. In één geval (vondstnr. 257 – ID 1) 

werd deze versiering aangevuld met vingertopstrepen van de rand naar het midden waar zich 

vermoedelijk een handvat (vondstnr. 257 – ID 3) heeft bevonden (fig. 5.18). Ook het handvat is 

versierd met vingertopindrukken en vingerstrepen.  

Behalve dergelijke versierde stukken zijn er nog enkele opvallende stukken verzameld. Het gaat 

hierbij om twee stukken met een opvallend zandige magering (vondstnr. 117 en 298) die hierom als 

(bak)plaat zijn geïnterpreteerd. Er zijn echter geen sporen van roet of verbranding waargenomen. Vijf 

andere restanten van platen (of deksels) zijn wel tijdens gebruik in aanraking met vuur gekomen.
40

 

Eén van deze opnieuw verbrande fragmenten (vondstnr. 113) vertoont sporen van aankoeksel. Twee 

andere stukken (vondstnr. 116 – ID 1 en ID 2) zijn beroet. Een derde beroet fragment (vondstnr. 47 – 

ID 2) is niet zichtbaar secundair verbrand. Tenslotte is er nog een fragment van een plaat met een 

opvallende randvorm aangetroffen (vondstnr. 83). In tegenstelling tot de overige randen van borden 

en platen die tijdens het onderzoek bij Arkum zijn aangetroffen, heeft dit fragment een opstaande 

rand: de rand van circa 1 centimeter dik maakt een vrijwel haakse hoek met de ruw afgewerkte 

plaat/deksel die een omtrek van 16 centimeter heeft.  

Van slechts enkele fragmenten kon de herkomst met enige zekerheid worden bepaald, maar in bijna 

alle gevallen gaat het om deksels en platen uit de late ijzertijd en het begin van de vroeg-Romeinse 

                                                           
36

 Bartels 1999, 43-44, 47-48. 
37

 Verhoeven 1998, 72-74; fig. 22. 
38

 Taayke 1996 III, 137. 
39

 Ufkes 2002b, 53. 
40

 Het gaat om vondstnr. 113, vondstnr 116 – ID 1 en ID 2, vondstnr 120 en vondstnr 422 die secundair zijn verbrand. In 

geval van vondstnr 113 is het fragment ook ter plaatse van de breuk verbrand. Een teken dat de plaat gebroken is voor of 

tijdens het opnieuw in aanraking komen met vuur. 
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tijd. Het fragment met de opstaande rand (vondstnr. 83) is afkomstig uit een waterput (spoor 2012) 

die gedateerd is op de overgang tussen de vroeg- en midden-Romeinse tijd. Eveneens uit een 

Romeinse waterput (spoor 2056) is een circa 7 centimeter hoge aardewerken ring afkomstig 

(vondstnr. 273: fig. 5.19). Vermoedelijk gaat het hier om een standring die is gebruikt om een ander 

voorwerp - mogelijk een pot - te ondersteunen. De vorm van de doorsnede is driehoekig en de 

diameter varieert tussen 23 centimeter aan de bodem en 29 centimeter aan de rand. De opening in 

de bodem is onregelmatig en heeft een doorsnede van ongeveer 12 centimeter. 

 
Fig. 5.17: Standring en een archologisch complete plaat of deksel. 

Naast keramische artefacten die met vaatwerk en koken in verband kunnen worden gebracht, zijn 

ook de resten van voorwerpen gevonden die gebruikt zijn bij spinnen en weven. Het gaat om drie 

ronde weefgewichten (vondstnr. 2, 80 en 121; variant 4) en een fragment dat vermoedelijk afkomstig 

is van een kegelvormig weefgewicht (vondstnr. 8; variant 3).
41

 Van twee ronde weefgewichten kon 

worden vastgesteld dat ze uit de late ijzertijd of vroeg-Romeinse tijd dateren. Het kegelvormige 

weefgewicht is tijdens de aanleg van de onderzoekssleuf gevonden ter hoogte van vuile terplagen die 

dateren uit de midden-Romeinse tijd.  

Ook zijn er fragmenten van spinklosjes en spinschijfjes aangetroffen. Eén spinsteentje (vondstnr. 363) 

had een duidelijk conische vorm en was in gebruik gedurende de midden-Romeinse periode. Het 

andere spinsteentje (vondstnr. 155) betreft een herverbrand fragment met een dubbelconische vorm 

die gevonden is tijdens de aanleg van een vlak. De spinschijfjes zijn vervaardigd uit scherven 

terpaardewerk en hebben een diameter die ligt tussen de 3,5 en 6,5 centimeter. Net als de 

spinklosjes hebben de spinschijfjes een doorboring van 7 à 8 millimeter. Deze spinschijfjes hebben 

mogelijk dezelfde functie als de eerder genoemde spinklosjes of weefgewichten.
42

 Twee spinschijfje 

(vondstnr. 217 en 430) komen uit lagen uit de late ijzertijd, waarvan één (vondstnr. 430) uit het 

woonniveau van de oudste bewoning (spoor 174).
43

 Een ander spinschijfje (vondstnr. 324) is 

                                                           
41

 Varianten naar Taayke 1996, I, 164. 
42

 Taayke 1996, I, 163. 
43

 Zie hoofdstuk 4. 
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afkomstig uit de hierop volgende periode van de late ijzertijd tot het begin van de vroeg-Romeinse 

tijd. 

 
Fig. 5.18: Beide zijden van een plaat of deksel met vingertopindrukken. Het vermoede handvat is op de foto ernaast 

geplaatst maar was oorspronkelijk in het midden bevestigd (foto door G.J.M. van Oortmerssen, RUG/LCM). 
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Niet alleen spinschijfjes maar ook speelsteentjes werden uit de resten van terpaardewerk gemaakt. 

Bij Arkum zijn vier van deze speelsteentjes aangetroffen, allemaal met een diameter van rond de 3 

centimeter. Drie speelsteentjes (vondstnr. 63, 86 en 276) zijn gevonden in lagen uit het einde van de 

late ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd. Het laatste steentje (vondstnr. 129) is mogelijk eveneens uit 

deze periode afkomstig, maar kan evengoed uit de midden-Romeinse tijd dateren.  

 
Fig. 5.19: Zij- en bovenaanzicht van een aardewerken standring (vondstnr. 273; foto door G.J.M. van Oortmerssen, 

RUG/LCM). 



Huisraad uit een vroege ontginningsnederzetting bij Arkum. Het onderzoek aan het aardewerk, de keramische artefacten en 

de verbrande kleiresten 

152 

 

5.6 VERBRANDE KLEIRESTEN 

Tijdens het onderzoek in Arkum is ruim 5,5 kilogram verbrande klei verzameld. Van slechts een kleine 

3 kilogram is de herkomst bekend (Tabel 5.9). Enkele fragmenten met (tak- of riet)indrukken zijn een 

indicatie voor het gebruik van klei als huttenleem om (vlechtwerk)wanden wind- en waterdicht te 

maken. Het feit dat sommige fragmenten indrukken dragen die elkaar kruisen of die met elkaar 

vervlochten lijken te zijn (wat wellicht de beste omschrijving is), maakt duidelijk dat zij inderdaad van 

een structuur met vlechterwerkwanden afkomstig zijn.  

Tabel 5.9: Overzicht van alle verbrande klei per type spoor (I/Z: indruk en/of vlakke zijde).  

Aardspoor I/Z Aantal Gewicht (gr) 

Vuile terplaag 1x I, 1x ZI, 1x Z 49 1.022 

Haardplaat 3x Z 14 532 

Waterput 3x ZI, 2x Z 19 502 

Sloot 1x I, 4x Z 22 490 

Kuil 1x I 3 170 

Ophogingslaag 1x I, 1x Z 7 81 

Natuurlijke laag 1x Z 3 76 

Oud loopvlak  1 16 

Onbekend 9x I, 4x ZI, 28x Z 41 2.754 

Totaal 13x I, 8x ZI, 40x Z 159 5.643 

Vrijwel alle indrukken hebben een diameter van circa 1 tot 1,5 centimeter. Hieruit kan afgeleid 

worden dat de twijgen of rietstengels die om de staken waren gevlochten een gelijke dikte hadden. 

Vlakke zijden kunnen afkomstig zijn van een buitenzijde van de wand. Uit een groter aantal resten 

verbrande klei met indrukken en vlakke zijden had de dikte van de wand kunnen worden bepaald.
 44

 

Het geringe aantal fragmenten maakt het echter niet mogelijk om iets te zeggen over de onderlinge 

afstand, de dikte van de staken of de dikte van de wand. 

5.7 DISCUSSIE 

In dit onderdeel wordt ingegaan op de onderzoeksvragen die genoemd zijn in de inleiding. Het gaat 

hier ten eerste om de datering van de vroegste bewoning. Vervolgens worden enkele objecten 

besproken die in een andere regionale aardewerkstijl zijn gemaakt, waarna wordt ingegaan op de 

activiteiten die op de huisplaats hebben plaatsgevonden. Naast de onderzoeksvragen worden nog 

drie andere zaken behandeld die tijdens het onderzoek de aandacht trokken. Omdat er zeer veel 

streepbandaardewerk is gevonden tijdens de opgraving, is er aan dit versierde aardewerk een 

vergelijkend onderzoek uitgevoerd, Vervolgens is dit streepbandaardewerk vergeleken met het te 

Arkum opgegraven onversierde aardewerk met een gelijke vorm en datering. Mogelijk kan er op 

grond van meetbare kenmerken iets over deze versieringsvorm worden gezegd. Aan het slot is 

ingegaan op het ‘minimum aantal aardewerk’ (MIA) per fase en wat dit aantal zou kunnen betekenen 

voor de bewoningsduur en -intensiteit per fase. 

                                                           
44

 Zie bijvoorbeeld ook: Varwijk 2010 en Bakker & Varwijk, 2016. 



Opgraving Tjerkwerd-Arkum. Ontginning en hergebruik van een later verdwenen (klei-op-)veenlandschap 

 

153 

 

DATERING VAN DE BEWONING 

De twee oudste aangetroffen scherven zijn te plaatsen op de overgang tussen Taayke’s V2- en V3-

aardewerk en dateren daarmee in de eerste helft van de late ijzertijd.
45

 Waarschijnlijk gaat het hier 

om de eerste tekenen van menselijke activiteit in het gebied. Beide scherven komen echter uit 

sporen van latere bewoningsfases. Het betreft dus duidelijke gevallen van opspit. Het oudste 

aardewerk uit de eerste bewoningsfase behoort tot het Gw4b-type dat stamt uit de late ijzertijd en 

volgens Taayke zeker voorkomt in de periode van 150 v.C. tot 50 v.C.
46

 Ander aardewerk uit deze fase 

betreft gebruiksaardewerk dat over een langere periode in gebruik is geweest, maar zeker ook al 

voorkwam in de late ijzertijd. De vroegste bewoning van het gebied kan daarmee gedateerd worden 

in de 2
e
 eeuw v.C.  

Het jongste aardewerk uit de Romeinse tijd bestaat uit Gw7-, K4- en V4-vormen die globaal dateren 

van eind 1
e
 eeuw n.C. tot in de 3

e
 eeuw n.C. Dat er geen Driesum-aardewerk is aangetroffen 

(Taayke’s G8), is een belangrijke bevinding voor de einddatering van deze fase. Deze jongere 

aardewerkstijl, die pas voorkomt vanaf begin 3
e
 eeuw, is zeer zeldzaam in Westergo, wat de reden is 

om aan te nemen dat Westergo al in de loop van de 3
e
 eeuw n.C. grotendeels verlaten wordt.

47
 

Omdat het niet is aangetroffen bij Arkum kan verlating omstreeks het einde van de 2
e
 of het begin 

van de 3
e
 eeuw n.C. ook voor deze vindplaats aangenomen worden. Het vroegste aardewerk van na 

deze verlating stamt pas uit de 13
e
 eeuw. Het gaat hier om een laatmiddeleeuwse kogelpotscherf en 

enkele fragmenten proto- en bijna steengoed.  

AARDEWERK VAN BUITEN DE REGIO  

Eerder onderzocht aardewerk van enkele in Friesland uitgevoerde steilkantonderzoeken leverde al 

de wetenschap op dat er in afzonderlijke nederzettingen niet alleen aardewerk volgens lokale stijlen 

in gebruik was maar ook aardewerk dat is gemaakt in de stijl van naburige regio’s.
48

 Het aandeel 

‘vreemd’ aardewerk wisselt per nederzetting. In Arkum zijn van de 879 gedetermineerde objecten 

slechts 16 exemplaren typologisch gezien niet afkomstig uit Westergo. Dergelijke scherven worden 

wel in verband gebracht met immigratie.
49

 Een andere verklaring is dat de aardewerkvormen buiten 

de regio verspreid raken door uitwisseling van huwelijkspartners.
50

  Gezien het kleine aandeel 

scherven van buiten de regio is deze laatste interpretatie in geval van Arkum aannemelijk.  

Wat de betekenis is van de drie scherven die behoren tot de Wierum-stijl (of type Groningen G5), is 

niet duidelijk. De gebruikelijke datering van deze scherven, dat wil zeggen vanaf het begin van de 

jaartelling, is in elk geval problematisch. Eén van de scherven (vondstnr. 196 – ID 362) is namelijk 

afkomstig uit een greppel (spoor 2035) die gedempt moet zijn aan het begin van de tweede 
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 Het gaat hier om de late V2-scherf (vondstnr 443 – ID 135) en de vroege V3a-scherf (vondstnr 313 – ID 549). 
46

 Dit is de voorzichtige datering, mogelijk komt dit aardewerk namelijk al voor vanaf 200 v.C. en zijn er nog exemplaren in 

gebruik geweest tot het jaar nul (Taayke 1996 V. 182). 
47

 In Westergo is alleen maar Driesum-aardewerk waargenomen bij materiaal uit Wijnaldum, Hatsum bij Dronrijp (Taayke 

1996 V, 194) en recent bij Achlum (Varwijk et al, 2015).  
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 Varwijk et al. (2015), Bakker en Varwijk (2016) 
49

 Taayke V, 191. 
50

 Nieuwhof 2008, 295, 298. 
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bewoningsfase.
51

 De gebruikelijke datering zou inhouden dat de tweede bewoningsfase slechts kort 

zou hebben geduurd, aangezien de start van de derde bewoningsfase vrijwel zeker in de tweede helft 

van de 1
e
 eeuw geplaatst moet worden. Dit laatste blijkt uit een combinatie van de aangetroffen 

aardewerktypen en absolute dateringen en het feit dat de natuurlijke spoelbandjes in de zwarte 

brokkelige laag die de tweede en derde bewoningsfase scheidt, gedurende enkele decennia zijn 

afgezet.
52

 

Een korte bewoningsduur van deze tweede bewoningsfase is echter niet aannemelijk. Hiermee zijn 

het opwerpen van een podium en het gebruiken van een grote hoeveelheid aardewerk tijdens deze 

periode niet in overeenstemming. Dit zorgt ervoor dat het begin van de tweede bewoningsfase al 

voor de jaartelling moet worden geplaatst. Daarom is ervoor gekozen om de begindatering van het 

aardewerk in de Wierum-stijl met twee generaties (ca. 50 jaar) te vervroegen. Hoewel dit drastisch 

lijkt om te doen op basis van enkele scherven, wordt een vroegere begindatering van de stijl ook 

vermoed door A. Nieuwhof.
53

 

ACTIVITEITEN OP EN ROND DE TERP AAN DE HAND VAN HET AARDEWERK  

Op grond van het voorkomen van keramische artefacten als spinklosjes, spinschijfjes en 

weefgewichten is te stellen dat men lokaal textiel heeft vervaardigd. Op basis van de diverse platen 

en potten, die beroet zijn of sporen van kookaanslag vertonen, is eenvoudig te concluderen dat men 

deze heeft gebruik voor het bereiden van voedsel. De diverse platen met kooksporen, zoals roet en 

aanslag, maken het overigens aannemelijk dat zij eerder als bakplaten en deksels moeten worden 

geïnterpreteerd dan als ‘borden’.54 
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 Zie hoofdstuk 4.  
52

 Zie hoofdstuk 3 en 4. 
53

 Persoonlijke mededeling: dr. A. Nieuwhof kwam afzonderlijk tot deze conclusie. 
54

 Ufkes ziet deze artefacten als borden en niet als deksels of platen (2002a, 32 en 2002b). 
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Grafiek 5.1: Kooksporen per aardewerkvorm
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Het is in geval van de vondsten uit Arkum interessantom te kijken of de functie van aardewerk 

verband houdt met zijn vorm. Voor deze vergelijking is alleen gekeken naar de meest gangbare 

vormen (Gw, Ge, V en K). Doordat de dateringen van de aardewerktypen weinig overeenkomen met 

de bewoningsfasen is het niet zinvol om een vergelijking tussen de onderscheiden bewoningsfasen te 

maken. Er wordt daarom alleen gekeken naar de verhouding tussen de aantallen van elke vorm en 

het percentage dat al dan niet beroet is (grafiek 5.1). 

Een aantal zaken vallen op. Zo is het aantal fragmenten van Gw-potten substantieel groter dan het 

aantal scherven van de overige typen. Dit is ook bekend van andere opgravingen.
55

 Een verklaring 

hiervoor zou kunnen zijn dat de Gw-potten vaker dan de overige typen als kookpotten gebruikt 

werden. Door het steeds verhitten en afkoelen hebben ze dan een grotere kans op breken gehad. 

Het blijkt echter dat verhoudingsgewijs juist de Ge- en V-types te Arkum vaker kooksporen in de 

vorm van beroeting of aanslag vertonen. Van potten van het V-type werd al vermoed dat zij gebruikt 

zijn als kookpotten, maar van het Ge-type werd verondersteld dat het eerder voorraadpotten 

waren.
56

 Het lijkt er dus op dat de engmondige vaatwerkvormen te Arkum ook, en procentueel 

gezien juist vaak, als kookpot dienst hebben gedaan. Zoals gezegd toont Arkum een afwijkend beeld. 

Uit Taayke’s onderzoek naar het aardewerk uit zijn steekproefgebied in Westergo blijkt dat 

gemiddeld rond de 20% van de Ge-types kooksporen te vertonen terwijl 25% van de V-types dat 

doen.
57

 Gw-types vertonen veel variatie in Westergo. Gemiddeld zijn op 40% van alle Gw4, Gw5 en 

Gw6 potten kooksporen waargenomen. De ruime hoeveelheid scherven van Arkumer Gw-potten 

moet voor een deel dus samenhangen met andere functies die niet gerelateerd zijn aan kookvuren. 

STREEPBANDVERSIERING  

Kenmerkend voor Noord-Nederland in de late ijzertijd en de vroeg-Romeinse tijd is het voorkomen 

van streepbandversiering op het kleine en middengrote vaatwerk.
58

 In de regel gaat het hier om twee 

tot vier doorlopende horizontale lijnen die voor het bakken met een spatel zijn aangebracht op de 

hals of overgang van schouder naar hals. Bij sommige exemplaren is ook het oor en de ooraanzet 

versierd met verticale en of diagonale lijnen, waarbij soms ook enkele dellen zichtbaar zijn op dit deel 

van de pot. Verder hebben enkele exemplaren in plaats van de twee tot vier lijnen een enkele lijn of 

één tot twee horizontale dikkere lijnen (groeven of cannelures). Het streepbandaardewerk komt 

algemeen voor in Friesland: iets meer in Westergo dan in Oostergo. Richting Groningen en Drenthe 

neemt het aantal af. Verder komt het voor in Noord-Holland, maar dan vaak met wandversiering. In 

(veel) geringer aantallen komen potten met streepbandversiering voor in Zuid-Holland, Utrecht, 

Overijssel en het aangrenzende kustgebied van Noordwest-Duitsland.
59

  Volgens Taayke zijn deze 

streken als de periferie van het verspreidingsgebied te beschouwen.
60

 Van het vaatwerk uit Arkum 

bevat een aanzienlijke deel streepbandversiering. De onderlinge verhouding in Arkum tussen het 

streepbandaardewerk en het vrijwel gelijktijdig voorkomende aardewerk zonder streepband komt 

goed overeen met die van Taayke’s steekproefgebied in Westergo (tabel 5.10). 
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 Taayke 1996 I, tabel 14; Varwijk et al., in voorbereiding; Bakker & Varwijk 2016. 
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 Taayke 1988; Taayke 1996 V, 183; Den Hengst et al. 2010, 231-232. 
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 Taayke 1996 I, tabel 12. 
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 Taayke 1996 I, 173-175; V, 173-174 
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 Taayke 1996 I, 174. 
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 Taayke 1996 V, 173. 
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Tijdens het determineren van het aardewerk is in het geval van streepbandversiering elke keer 

genoteerd of het gaat om groeven (cannelures) of daadwerkelijke streepband, daarnaast is elke keer 

het aantal lijnen geteld (zie ook bijlage 5.1). Het idee hierachter is te onderzoeken of er bepaalde 

overeenkomsten zitten tussen het aanbrengen van versiering en of de versiering verband houdt met 

de vorm en uitvoering van het aardewerk. Bij dit onderzoek is alleen uitgegaan van het gefaseerde 

G4-aardewerk (met versiering) en gefaseerd G5-aardewerk (zonder versiering) dat geplaatst kon 

worden binnen de typologie van Westergo.
61

   

Tabel 5.10: Verhoudingen van vrijwel gelijktijdig aardewerk met en zonder streepbandversiering. 

Aardewerkvorm 

 

Westergo *
1 

 
% 

 

Oostergo *
1 

 
% 

 

Arkum 

 

% 

 

K (streepband) 84 46,4% 41 41,8% 11 47,8% 

K (geen) 97 53,6% 57 58,2% 12 52,2% 

G (streepband) 810 49,1% 327 28,3% 167 44,3% 

G (geen)
2
 840 50,9% 827 71,7% 210 55,7% 

*
1
 = Het gaat hier om Taayke’s steekproefgebieden in beide regio’s (Taayke 1996 I, tabel 14; 1996 IV, tabel 11a en 11b; Bij 

Oostergo is i.p.v. verschil K3a en K3b (zoals bij Westergo) gebruik gemaakt van K2a tegenover K2b) 

*
2 

= Hier is alleen het Gw5 en Ge5 aardewerk geteld dat in de regionale stijl is gemaakt (Westergo). 

In eerste instantie is het streepbandaardewerk uit de eerste en tweede bewoningsfase apart van 

elkaar gegroepeerd op basis van subtype (Gw4a t/m Gw4d), type (Gw4, Ge4) en secundaire 

oppervlaktebewerking (mat, glad, overgang van geglad tot gepolijst en gepolijst). Hieruit blijkt dat de 

eerste bewoningsfase te weinig materiaal bevat om het beoogde onderzoek mogelijk te maken. Daar 

komt bij dat niet uitgesloten kan worden dat een deel van het materiaal gevonden in lagen uit de 

tweede bewoningsfase mogelijk bij de eerste bewoningsfase hoort. Daarom is als derde groep het 

gevonden materiaal uit alle fasen samengevoegd (zie bijlage 5.6a). Vervolgens is hetzelfde gedaan 

voor het G5-aardewerk, waarbij gelijk is overgegaan naar het samenvoegen van het materiaal uit alle 

fasen (zie bijlage 5.6b). 

Het ruimst vertegenwoordigd binnen de Gw4 subtypen over alle fasen is Gw4c (35,5%) op enige 

afstand gevolgd door Gw4b (21,7%) en Gw4d (21,0%). Bij Gw4b en Gw4d komt een 

streepbandversiering bestaande uit twee lijnen het vaakst voor, terwijl bij Gw4a en Gw4c de 

versiering vaker bestaat uit drie lijnen. Verder is enigszins opvallend dat cannelures of groeflijnen in 

plaats van conventionele streepbandversiering bij 8 van de 49 gevonden Gw4c-objecten voorkomen 

(16,3%). Bij de andere subtypen gaat het elke keer om een enkel geval met groeflijn(en) in plaats van 

streepband. Het totaal aan Gw4 aardewerk levert op dat streepbandversiering bestaande uit twee 

(33,8%) of drie lijnen (33,1%) het meest voorkomt. Het Ge4-type verschilt van het Gw4-type, behalve 

in de vorm, in de sterkere voorkeur die er is voor drie lijnen (47,1%). Groeflijnen zijn bij het Ge4-type 

niet aangetroffen.  

Globaal gezien komt G4-aardewerk met twee of drie lijnen het meest voor, cannelures of vier lijnen 

zijn zeldzamer en een enkele lijn is een noviteit. Wanneer gekeken wordt naar de versiervorm en 

eventuele oppervlaktebehandeling is er een licht verschil tussen een streepband bestaande uit twee 

of vier lijnen, en een streepband bestaande uit drie lijnen. Bij de eerste twee heeft gemiddeld 28% 

oppervlaktebewerking, tegenover 36,8% bij de laatste. Vaatwerk met groeflijnen of cannelures is het 
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 Het K-aardewerk bestaat uit een te klein aantal (N=23) om er conclusies aan te verbinden. 
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vaakst geglad of gepolijst van het G4 aardewerk (38,5%). Verder kan geconcludeerd worden dat met 

de uitgevoerde vergelijking er geen uitspraken kunnen worden gedaan over het type versiering aan 

de hand van potvorm.  

Wanneer het G4- en G5-aardewerk met elkaar worden vergeleken vallen eerst vooral de 

overeenkomsten op. De gemiddelde randdiameter van het type Gw4 (236,6 mm) verschilt niet 

substantieel met type Gw5 (235,5 mm). Bij het Ge-aardewerk is er wel sprake van een klein verschil 

tussen Ge4 (161,1 mm) en de beide Ge5-typen (gemiddeld 158,0 mm), maar het verschil tussen de 

twee Ge5 subtypen onderling is groter.
62

 De wanddikte van Gw4-aardewerk (7,95 mm) is gemiddeld 

slechts 0,3 mm dunner dan die van Gw5-aardewerk (8,28 mm). Verder bestaat bij beide ongeveer 

een tiende van het verzamelde aardewerk uit engmondige objecten.  

Wat betreft de verschillen tussen het G4- en G5-aardewerk is het enige dat werkelijk opvalt het 

minder vaak voorkomen van secundaire oppervlaktebehandeling aan het G5-aardewerk. Maar 18,1% 

van het G5-aardewerk heeft een geglad of een geglad tot gepolijst oppervlak tegenover 30,6% van 

het G4-aardewerk. Daarnaast is bij het G4-aardewerk een magering van organisch materiaal 

gecombineerd met potgruis dominant, gevolgd op enige afstand door een puur organische magering. 

Bij het G5-aardewerk heeft deze combinatie van potgruis met organisch materiaal maar net de 

overhand en komt een puur organische magering vaker voor dan bij G4.  

Dat het G5-aardewerk iets ruwwandiger is als het G4-aardewerk, is eerder al door Taayke opgemerkt 

voor Westergo.
63

 Omdat de opkomst van G4-aardewerk iets vroeger is als dat van Gw5 en deze 

laatste iets langer in omloop blijft, heeft dit mogelijk te maken met de algemene trend in het 

terpengebied dat vanaf de midden-ijzertijd het aardewerk steeds minder vaak 

oppervlaktebehandeling ondergaat. In de midden-Romeinse tijd neemt oppervlaktebehandeling 

weer toe met de introductie van twee nieuwe aardewerktypen (G7 en K4).
64

 Dat het Gw4-aardewerk 

gemiddeld (iets) groter is dan het Gw5-aardewerk in Westergo en vaker potgruis bevat in de 

magering kan bij Arkum niet ontkend worden, hierin komt het overeen met de rest van Westergo.
65

  

DE DEPOSITIE VAN (ARCHEOLOGISCH) COMPLETE POTTEN 

Tijdens het onderzoek zijn veel (archeologisch) complete potten aangetroffen. Eén van de 

archeologisch complete potten (vondstnr. 383 – ID 237) is afkomstig uit de haardplaat (spoor 1042: 

fase 3). De fragmenten van deze pot en andere losse scherven uit de haardplaat zijn sterk versleten 

en herverbrand. Het aardewerk is vermoedelijk gebruikt als verharding van de ondergrond. Dit geldt 

mogelijk ook voor de scherven van een pot (vondstnr. 402 – ID 116) die in het vloerniveau (spoor 

181) zijn gevonden. De overige complete potten zijn aangetroffen in enkele waterputten en sloten. 

Het overgrote deel van de potten uit de late ijzertijd tot vroeg-Romeinse tijd is afkomstig uit sloten 

rondom of onder het oudste waargenomen woonniveau. Uit de oudste ontginningssloot (fase 2: 
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 De randdiameter van Ge5a is gemiddeld 167,9 mm en die van Ge5b gemiddeld 148,0 mm. Wanneer opgeteld en gedeeld 

door twee levert dit 158,0 mm op. Als in plaats hiervan alle Ge5 opgeteld worden en gedeeld door het aantal waarvan 

randdiameter bekend is (n=22) levert dit 165,0 mm op, omdat Ge5a bij Arkum meer voorkomt dan Ge5b. 
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 Taayke 1996 I, tabel 6. 
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 Taayke 1996 I, tabel 6. 
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 Taayke 1996 I, 176. 
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spoor 2049) zijn vijf vrijwel complete potten aangetroffen. Tien potten zijn aangetroffen in de sloten 

die het eerste woonniveau hebben begrensd (fase 3: spoor 2035, 2060, 2078). Behalve deze 

complete potten zijn in deze sloten eveneens veel losse scherven aangetroffen, die afkomstige zijn 

van enkele tientallen potten. Eén pot ten slotte was afkomstig uit een waterput (fase 2: spoor 2023).  

Het lijkt er sterk op dat men een aanzienlijk deel van de huisraad heeft weggegooid tijdens het 

opwerpen van het podium dat leidde tot de demping van de sloten, greppels en de waterput.
66

 

Complete en deels complete potten die in een sloot of waterput belanden, hebben meer kans om 

heel te blijven dan (kapotte) potten die op het vlak belanden. Dat een deel van de gevonden 

complete potten al eerder in sloten is beland, is onwaarschijnlijk. Om te blijven functioneren dienen 

sloten periodiek uitgebaggerd te worden anders slibben ze dicht of verlanden ze. Bij het uitbaggeren 

zou dit aardewerk, samen met het andere uitgebaggerde materiaal uiteindelijk weer verspreid raken 

op het vlak of rondom de nederzetting.  

Hetzelfde gebruik geldt vermoedelijk voor de complete potten uit de volgende bewoningsfase. Deze 

zijn allemaal afkomstig uit waterputten (spoor 35 en 9001). Het lijkt er sterk op dat men wederom 

huisraad heeft gedeponeerd na het verbouwen of verlaten van de woning. Ditmaal vonden de 

deposities van complete potten samen met veel losse aardewerkscherven plaats. Dat men de 

huisraad niet heeft achtergelaten in greppels of sloten is te verklaren met het ontbreken van deze 

sporen. Vermoedelijk zijn ze verdwenen toen in een latere fase nieuwe sloten werden gegraven.
67

  

DE MINIMALE HOEVEELHEID AARDEWERK (MIA) EN DE BETEKENIS PER BEWONINGSFASE 

In het totaal is er een minimum aantal van 879 aardewerken objecten geborgen, waarvan 625 uit een 

spoor kwamen dat aan een of meerdere fasen toegekend was. Hiervan konden 509 dateerbare 

objecten aan een fase worden gekoppeld. Dit laatste getal kan gebruikt worden om iets te zeggen 

over de minimale hoeveelheid aardewerk per bewoningsfase (tabel 5.11). Hierbij wordt het materiaal 

uit fase 4 en 6 bij fase 5 (derde bewoningsfase) gerekend, net als bij de bespreking van het materiaal 

is gedaan. Uitgegaan wordt van het aantal fragmenten en niet van het totaalgewicht per fase. De 

reden hiervoor is dat uit enkele fases ook complete potten komen die soms meer dan een of twee 

kilo per stuk wegen. De middeleeuwse fase wordt buiten beschouwing gelaten wegens het kleine 

aantal vondsten. 

Tabel 5.11: MIA per woonfase 

Archeologische fase 

 

Aantal 

 

Zekere opspit 

 

MIA (minimum aantal 

minus zekere opspit) 

% 

 

 Duur in 

generaties 

MIA / duur 

 

Fase 2 (woonfase I) 50 - 50 5,8% - - 

Fase 3 (woonfase II) 310 - 310 35,7% - - 

Fase 2 + 3 (woonfase I+II) 360 - 360 41,4% Ca. 7 (6 à 8) 51,4 

Fase 5 (woonfase III) 114 4 110 13,1% Ca. 2 55,0 

Fase 7 (woonfase IV) 35 20 15 4,0% Ca. 1 15,0 

Totaal 509 24 485 100,0% 9 à 10 - 
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 Zie ook W. Waldus (2000, 42-44) die tot dezelfde conclusie komt bij de opgraving bij Teerns in 1998. 
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 Zie hoofdstuk 3.  
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Daarnaast is er rekening gehouden met de opspit, voor zover dit mogelijk is. De precieze hoeveelheid 

daarvan is niet bekend, maar een minimale hoeveelheid is wel te bepalen. Van het dateerbare 

aardewerk uit de derde bewoningsfase bestaat minimaal 3,9% uit opspit en van de vierde 

bewoningsfase minimaal 57,1%. Aangezien niet met zekerheid kan worden gezegd dat een bepaalde 

hoeveelheid opspit aan een bepaalde fase toegewezen kan worden, kunnen de schattingen omtrent 

de opspit hier niet worden verrekend. De oudste fases missen daardoor meer aardewerk dan de 

jongste fases.
68

 

Als er rekening wordt gehouden met de opspit levert het gelijk een vertekening op van de 

verhouding tussen de eerste en de tweede bewoningsfase (tabel 5.11). Omdat het aannemelijk is dat 

de tweede bewoningsfase mogelijk veel oud aardewerk in vuile lagen heeft zitten, zijn de getallen 

voor beide fasen ook nog eens gecombineerd gegeven. Om meer inzicht te krijgen in het minimale 

verbruik is de tijdsduur van de verschillende fasen globaal geschat.
69

 Het resultaat is niet 

ongeloofwaardig, gezien de andere bevindingen over de vierde bewoningsfase.
70

 De eerste drie 

bewoningsfasen gaan gelijk op, maar de vierde bewoningsfase wijkt sterk af. Het aftoppen van de 

terp kan gezorgd hebben voor een lagere hoeveelheid aardewerk uit deze fase, maar hier gaat het 

wel om een groot verschil. Een mogelijkheid is dat de bewoning nog korter geduurd heeft dan nu is 

aangeven. Het is ook mogelijk dat er minder personen op de terp leefden, of dat er niet het hele jaar 

door gebruik werd gemaakt van de terp. Een combinatie van deze mogelijkheden is ook een optie.  

5.8 CONCLUSIE 

Het aardewerk, de keramische artefacten en de verbrande kleiresten die te Arkum zijn opgegraven 

bieden een goed inzicht in de aard van de bewoning en enkele van de activiteiten die de bewoners 

hebben verricht. Uit het aardewerkonderzoek blijkt dat men zich al in de late ijzertijd hier vestigde. 

De vroegste sporen bevatten veel streepbandaardewerk en aardewerk dat in vorm hieraan gelijk is 

maar deze versiering niet draagt. De twee oudste scherven stammen uit het begin van de late 

ijzertijd. Het gaat hier echter om eertijds al opgespit materiaal: beide scherven zijn ouder dan de 

lagen waarin ze zijn gevonden. Mogelijk stammen deze scherven uit het begin van de eerste 

bewoningsfase. Het kan ook zijn dat het gaat om de schaarse overblijfselen van menselijk activiteit 

kort voorafgaand aan de eerste bewoning. 

In de tweede bewoningsfase wordt een podium opgeworpen. Deze fase kenmerkt zich door een 

explosieve stijging in de hoeveelheid aardewerk. Het is echter goed mogelijk dat een deel van het 

aardewerk uit de vorige fase stamt, aangezien voor de podiumbouw mogelijk ook grond uit oudere 

cultuurlagen is gebruikt. In de derde bewoningsfase was naast materiaal uit de vroeg-Romeinse tijd 

ook materiaal in gebruik dat gangbaar is voor de midden-Romeinse tijd. Wel laat deze bewoningsfase 

een afname in aardewerk te zien. De vierde bewoningsfase, gedateerd in de midden-Romeinse tijd, 

leverde nog minder aardewerk op. Mogelijk is de terp toen maar kort in gebruik geweest of is er 

                                                           
68

 Het gegeven aantal potten is het absolute minimum, er zijn veel meer individuele vaatwerkobjecten verzameld en er is 

een aanzienlijk deel niet opgegraven. 
69

 Dit is deels op basis van veronderstellingen en daarbij komt dat onbekend is hoeveel mensen in elke periode in de 

nederzetting hebben gewoond. 
70

 Zie hoofdstuk 3, 4, 8 en 9. 
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sprake van een periodiek dan wel seizoensmatig gebruik. Op basis van alleen het aardewerk is dat 

niet te zeggen. Na de midden-Romeinse tijd is het een lange tijd stil op de terp. De eerste scherven 

die weer worden aangetroffen stammen uit de late middeleeuwen. Middeleeuws aardewerk is 

helemaal schaars. 

Uit de gevonden weefgewichten en spinklosjes blijkt dat men in ieder geval in de late ijzertijd en 

vroeg-Romeinse tijd lokaal weefde en spon. Verder zijn er veel resten gevonden van grof gebakken 

deksels en platen die uit dezelfde periode en/of het begin van de midden-Romeinse tijd stammen. 

Dergelijke objecten worden vaak in verband gebracht met kookwerkzaamheden. Een waterput uit de 

Romeinse tijd bevatte een forse aardewerken ring. Vermoedelijk gaat het hier om een standring om 

een pot of een ander voorwerp te ondersteunen. 

Interessant is de grote hoeveelheid complete en bijna complete potten die zijn gevonden. Deze 

vondsten stammen uit de eerste drie bewoningsfasen. De meeste kwamen uit gedempte sloten en 

waterputten. Mogelijk heeft dit te maken met een gebruik om een aanzienlijk deel van de (oude) 

huisraad weg te gooien wanneer herbouw van de woning plaatsvindt of de terp verlaten wordt. 
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6. Met nagels bevestigd 

J.A.W. Nicolay 

6.1 INLEIDING 

Dankzij het systematische gebruik van een metaaldetector is in Arkum een voor terpen in het klei-op-

veengebied relatief groot aantal metalen voorwerpen aangetroffen. Ondanks de slechte conservering 

van vooral de ijzeren objecten kon de oorspronkelijke vorm van deze voorwerpen veelal worden 

vastgesteld dankzij het maken van röntgenfoto’s (fig. 6.1) en het schoonmaken van een selectie van 

de objecten. Naast enkele sub-recente objecten uit de bouwvoor gaat het hierbij om een smeltbrok 

van lood en 19 ijzeren nagels of delen daarvan (bijlage 6.1). Nadat de vondsten in de volgende 

paragraaf kort zijn beschreven en waar mogelijk zijn gedateerd, wordt in de discussie ingegaan op 

het gebruik van de ijzeren nagels in de context van de opgegraven nederzetting en op de vraag of de 

aangetroffen smeltbrok met de bewerking van metaal ter plaatse kan samenhangen. 

 

 
Fig. 6.1: Röntgenfoto van een deel van de ijzeren nagels uit Arkum. Op de foto is goed te zien dat veelal slechts de ijzeren 

kern – of maar een deel hiervan – bewaard is gebleven (foto G. van Oortmerssen, RUG/GIA). 
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6.2 BESCHRIJVING EN DATERING VAN DE METAALVONDSTEN 

Het overgrote deel van de metaalvondsten bestaat uit ijzeren nagels die duidelijk zijn geklonken (fig. 

6.2). Voor zover dit was vast te stellen, hebben de nagels een vierkante of enigszins rechthoekige 

doorsnede en een spitse punt. Hoewel de koppen veelal zijn afgebroken of hun oorspronkelijke vorm 

als gevolg van corrosie niet goed meer herkenbaar is, lijken ze een ronde doorsnede en een platte of 

iets bolle bovenzijde te hebben. Met een doorsnede in het midden van de stift van 0,5 tot 0,8 cm zijn 

de nagels over het algemeen zwaar van uitvoering. Slechts eenmaal is een ‘fijnere’ nagel met een 

doorsnede van slechts 0,4 cm aangetroffen (vondstnr. 4.1). De lengte van de complete nagels 

varieert van 4,4 (vondstnr. 13) tot ca. 8 cm (vondstnr. 299, gebogen). Alle nagels zijn tijdens de 

aanleg van het eerste vlak en de profielen aangetroffen, waarbij het vaak onduidelijk is of ze uit de 

bouwvoor of de hieronder liggende terplagen stammen. Dit betekent dat voor geen van de nagels 

een zekere contextdatering beschikbaar is. 

 
Fig. 6.2: Selectie van ijzeren nagels uit Arkum. Alle nagels hebben een vierkante tot rechthoekige doorsnede en een 

vermoedelijk ronde kop (van links naar rechts vondstnrs. 230, 253, 299; foto’s. G. van Oortmerssen, RUG/GIA). 

Het enige stuk lood is een kleine smeltbrok van 1,8 bij 1,0 cm (vondstnr. 115: fig. 6.3). Het stuk is grijs 

van kleur en sterk onregelmatig van vorm. In tegenstelling tot de nagels komt dit object wel uit een 

gesloten archeologische context, namelijk uit een vuile terplaag die in fase 3 (late 1e eeuw v.C.-

midden 1
e
 eeuw n.C.) of in fase 7 (tweede helft 2

e
 eeuw n.Chr.) is te plaatsen. Een toewijzing aan één 
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specifieke fase is niet mogelijk, omdat de in het vlak herkende terplaag na koppeling met het profiel 

twee verschillende fasen bleek te vertegenwoordigen.   

 
Fig. 6.3: Klein smeltbrok van lood (vondstnr. 115; foto G. van Oortmerssen, RUG/GIA). 

 

De overige stukken bestaan uit een ijzeren object, dat vermoedelijk als muuranker is te interpreteren 

(vondstnr. 444.4: fig. 6.4), en de enige twee objecten die uit een koperlegering bestaan: een 

sierbeslag van een meubelstuk of wellicht een emmer (vondstnr. 444.1), en de vermoedelijke poot of 

het hengsel van een onbekend object (vondstnr. 444.2) (fig. 6.5). Het sierbeslag is uitgevoerd in de 

vorm van een vaas met een bos bloemen; centraal in het boeket is een nog duidelijk herkenbare 

bloem frontaal weergegeven. De voorzijde is in reliëf uitgevoerd en de achterzijde is hol. 

Bevestigingspunten zijn niet herkenbaar. De vermoedelijke poot of het handvat is hol en aan het 

gebogen uiteinde afgebroken, het intacte uiteinde vertoont een versmalling tussen twee verdikte 

randen. Centraal in het intacte uiteinde is een klein en in het tegenoverliggende uiteinde een groter 

rond gat aanwezig; aan één van de lange zijden bevindt zich daarnaast een lang, rechthoekig gat. De 

grijze kleur wijst erop dat in dit object relatief veel lood aanwezig is. Het muuranker, het sierbeslag 

en de vermoedelijke poot of het handvat zijn globaal in de (late) 19
e
 of vroege 20

e
 eeuw te dateren, 

als de naastgelegen boerderijplaats wordt bewoond. 

 
Fig. 6.4: Muuranker van ijzer (vondstnr. 444.4; foto G. van Oortmerssen, RUG/GIA). 
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Fig. 6.5: Twee sub-recente objecten uit de stort van de opgraving: een sierbeslag (links) en een vermoedelijke poot of 

handvat van een onbekend loden object (rechts). Foto’s door G. van Oortmerssen, RUG/GIA. 

 

6.3 DISCUSSIE 

Hoewel geen van de ijzeren nagels uit een gesloten context afkomstig is, wijst de mate en vorm van 

corrosie erop dat het hier stukken betreft die ten tijde van de bewoning van de terp zijn te dateren, 

ofwel in de late ijzertijd of de Romeinse tijd (2
e
 eeuw v.C.-vroege 3

e
 eeuw n.C.). Dat nagels al vóór de 

middeleeuwen algemeen voorkwamen, toont het grootschalige archeologische onderzoek dat in 

Midlaren-‘De Bloemert’ (Noord-Drenthe) is uitgevoerd. Dankzij het systematische gebruik van een 

metaaldetector zijn hier maar liefst 69 nagels en ook drie krammen aangetroffen, alle afkomstig uit 

een nederzetting die van de ijzertijd tot ver in de middeleeuwen is bewoond.
1
 Bijzonder is dat het 

merendeel van de vondsten afkomstig is uit een dateerbare context (44 nagels en 2 krammen), zodat 

deze op typologische gronden niet of nauwelijks te dateren objecten aan specifieke bewoningsfasen 

zijn toe te wijzen. Binnen de groep nagels uit Midlaren zijn vier typen onderscheiden, waarbij alle 

stukken uit Arkum vergelijkbaar zijn met die van het eerste type (type A). Dit type, dat wordt 

gekenmerkt door een ronde of ovale, veelal platte kop, is op grond van de contextdateringen in ieder 

geval gedurende de Romeinse tijd, de volksverhuizingstijd en de Merovingische periode in gebruik 

geweest.  

Binnen het kweldergebied zijn ijzeren nagels niet vaak aangetroffen, of in ieder geval niet bijzonder 

genoeg bevonden om te worden verzameld, bewaard en/of gepubliceerd. Een uitzondering vormt 

het grootschalige onderzoek in de dorpsterp van Hallum (Friesland), waar eveneens systematisch 

met een metaaldetector is gezocht. Hoewel in vergelijking met Midlaren relatief weinig nagels zijn 

                                                           
1
 Nicolay 2008b, 363-365, fig. 18.1. 
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aangetroffen, kunnen in ieder geval enkele exemplaren op grond van de vondstcontext van de 

volksverhuizingstijd tot in de Ottoonse periode (5
e
-11

e
 eeuw) worden gedateerd.

2
 

Over de functie van de ijzeren nagels zijn slechts voorlopige uitspraken te doen, aangezien ze binnen 

Noord-Nederland vrijwel nooit in associatie met een stuk hout of een bepaalde houtconstructie zijn 

aangetroffen.
3
 Uitgesloten lijkt dat de nagels voor de houten constructie van waterputten zijn 

gebruikt, alleen al vanwege de uitvoering in ijzer. Daarnaast zijn in geen van de ruim 30 waterputten 

uit Midlaren ijzeren nagels of sporen daarvan waargenomen, hoewel het gebruikte hout veelal goed 

geconserveerd was.
4
 In plaats daarvan was in alle gevallen van de traditionele pen-gatverbinding 

gebruik gemaakt. Waarschijnlijker is dat de nagels in houten gebouwen zijn gebruikt, waarbij het 

interessant is dat zes van de ijzeren nagels uit Midlaren ter plekke van een verbrand huis uit de 

midden-Romeinse tijd zijn aangetroffen.
5

 Ook in Hallum is een associatie met gebouwen 

aantoonbaar, waarbij één van de nagels in directe samenhang met zodenhuis 7 is aangetroffen.
6
 Als 

wordt aangenomen dat de relatief zware, dakdragende onderdelen van het huis ook met een pen-

gatverbinding – of in het terpengebied wellicht met touw – waren bevestigd, moet voor de nagels 

vermoedelijk aan een ander gebruik worden gedacht. Mogelijk dienden zij in de constructie van 

bijvoorbeeld deuren en kisten of als haken voor het ophangen van keukengerei of olielampen. 

Daarnaast kan in het geval van de ‘fijnere’ nagels gedacht worden aan de bevestiging van ijzeren 

gereedschap aan een houten steel of handvat. 

Aannemelijk is dat de nagels gedurende de periode van bewoning op dezelfde wijze in gebruik zijn 

geweest, waarbij de vroegste datering van het type A uit Midlaren aan de hand van de vondsten uit 

Arkum met één à twee eeuwen kan worden vervroegd. Het is echter wachten op goed 

geconserveerd hout waarin nog nagels bevestigd zijn voordat over de specifieke gebruiksvormen met 

meer zekerheid uitspraken zijn te doen. 

Het enige object dat in een gesloten context is aangetroffen, te weten de smeltbrok van lood, is ook 

het enige stuk dat op het lokaal bewerken van metaal kan wijzen. Hoewel De Rijk in zijn hoofdstuk 

over het slakmateriaal aangeeft dat duidelijke aanwijzingen voor het bewerken van ijzer in Arkum 

ontbreken, vormt de smeltbrok een concrete aanwijzing voor het ter plaatse smelten van metaal.
7
 

Lood was vooral voor de productie van ‘bronzen’ objecten van belang, omdat door toevoeging van 

lood het smeltpunt kon worden verlaagd. Aanwijzingen voor een dergelijk gebruik van lood dateren 

echter niet van vóór de laat-Romeinse tijd .
8
 Dit kan betekenen dat in Arkum al relatief vroeg lood op 

een dergelijke manier is gebruikt, of – waarschijnlijker – dat dit stuk tijdens het aanleggen van het 

vlak verplaatst is en daardoor aan een te oud spoor is gekoppeld. Tegen de lokale bewerking van 

brons in Arkum spreekt verder dat aanwijzingen hiervoor altijd in beperktere mate voorkomen dan 

                                                           
2
 Daleman et al.  2011, 162, 173, 177-178, 182. In de beschrijving van de vondsten wordt een onderscheid gemaakt tussen 

‘nagels’ en ‘spijkers’; onduidelijk is op grond waarvan dit is gebeurd. 
3
 Een uitzondering vormen twee stukken hout uit Anjum, waarvan de functie echter onbekend is (Bottema-Mac Gillavry 

2010, 156, vondstnrs. 194-1 en 194-2).  
4
 Zie Nicolay 2008a. 

5
 Nicolay 2008b, 265. 

6
 Daleman et al. 2011, 173 (gesproken wordt van een nagel die in een plaggenwand is aangetroffen, maar waarschijnlijk is 

dat de nagel ter plekke van een afgebroken gebouw is verloren). 
7
 Zie hoofdstuk 7. 

8
 Pers. inf. P. de Rijk (ArcheoMedia BV, Nieuwerkerk aan den IJssel). 
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de aanwijzingen voor ijzerbewerking – een activiteit die vrijwel zeker door dezelfde (deeltijd-)smid 

werd uitgevoerd. Vooralsnog wordt aangenomen dat de smeltbrok uit Arkum tot een latere periode 

behoort en met metaalbewerking op de naastgelegen, middeleeuwse terp samenhangt. 

6.4 CONCLUSIE 

De variatie aan metalen objecten uit Arkum is helaas beperkt, maar dat maakt deze vondstcategorie 

niet minder interessant. De meeste objecten zijn ijzeren nagels, die vermoedelijk voor het maken van 

de deuren van huizen of kisten, voor de bevestiging van ijzeren gereedschappen en binnenshuis als 

haken zijn gebruikt. Hoewel geen van de nagels uit een gesloten context komt, is het aantal vondsten 

te groot om een associatie met de opgegraven huisplaats in twijfel te trekkenen. De loden smeltbrok 

lijkt niet met het bewerken van metaal ter plaatse samen te hangen, maar is als een latere, 

middeleeuwse ‘vervuiling’ te beschouwen.  De overige objecten zijn op zijn vroegst in de 19
e
 eeuw te 

dateren en zullen gebruikt zijn door de bewoners van de direct naast de opgravingsputten gelegen, 

nog steeds bewoonde boerderijplaats. 

Dat Arkum, ondanks de relatief beperkte omvang van het onderzoek, één van de belangrijkste 

vindplaatsen van ijzeren nagels uit de ijzertijd en Romeinse tijd vormt, betekent dat elders niet 

systematisch met een metaaldetector is gezocht of dat de aangetroffen nagels als zijnde (sub-)recent 

zijn weggegooid – of in ieder geval niet zijn gepubliceerd. Het onderzoek bij Arkum bevestigt dat 

ijzeren nagels vermoedelijk al vanaf de ijzertijd binnen Noord-Nederland tot het gebruikelijke 

vondstenspectrum in rurale nederzettingen behoren en als een volwaardige categorie in toekomstig 

onderzoek moeten worden betrokken! 

6.5 DANKWOORD 

Dankzij de altijd enthousiaste inzet van Johannes Bloem (Birdaard) is alle in Arkum verzette grond 

zorgvuldig met een metaaldetector doorzocht. Enkele van de nagels en de objecten van een 

koperlegering zijn door Gert van Oortmerssen schoongemaakt en geconserveerd in het Laboratorium 
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7. Het slakmateriaal uit Arkum 

P. de Rijk 

7.1 INLEIDING 

Tijdens archeologisch onderzoek in de buurtschap Arkum zijn de resten van een nederzetting 

opgegraven die dateert van de late ijzertijd tot en met de Romeinse tijd. Hierbij is onder andere een 

geringe hoeveelheid slak gevonden. In het PvE zijn geen onderzoeksvragen geformuleerd die op deze 

materiaalgroep zijn toegespitst.
1
 Bij het slakonderzoek zal daarom de nadruk worden gelegd op de aard 

en de ontstaanswijze van het aangetroffen slakmateriaal en wat zijn aanwezigheid betekent voor de 

opgegraven huisplaats in kwestie. 

7.2 METHODIEK EN CONSERVERING 

Ongeveer 60% van het slakmateriaal is met de hand en per spoor en vulling verzameld. De rest komt uit 

monsters die gezeefd zijn over een zeef met een maaswijdte van resp. 5 mm en 2 mm. De slak is 

macroscopisch onderzocht waarbij gelet is op de vorm, grootte, insluitingen en afdrukken, kleur en 

textuur van de slak. Ook zijn het gewicht en magnetisme van de slak vastgesteld.
2
 Met behulp van deze 

kenmerken kan in veel gevallen worden bepaald bij welk proces de slak ontstaan is en kan informatie 

worden gewonnen over de vorm en het type haard of oven. 

De slak is over het algemeen goed bewaard gebleven. Wel zijn bijna alle fragmenten zeer klein en kon 

van ruim een kwart van de fragmenten het precieze gewicht niet worden bepaald omdat zij lichter 

waren dan de nauwkeurigheid van 0,1 g van de gebruikte weegschaal. De geringe grootte van de 

slakfragmenten is van grote invloed op de macroscopische interpretatie van het materiaal. De 

fragmenten betreffen namelijk bijna altijd stukjes die van grotere stukken slak zijn gebroken. Hierdoor 

ontbreken kenmerken die bij complete slak wel zichtbaar zouden zijn geweest, zoals vloeistructuren en 

afdrukken. Om zoveel mogelijk karakteristieke kenmerken te verzamelen is aanvullend op het gebruik 

van een vergrootglas (vergrotingsfactor 8x) gebruik gemaakt van een binoculair met een glijdende 

vergrotingsfactor van 7x tot 45x. 

7.3 SLAKBESCHRIJVING 

Tijdens de opgraving zijn 785 stukjes slak geborgen met een totaalgewicht van ongeveer 125 g 

(tabel 7.1). Het grootste deel hiervan kan als niet-metaalslak worden geduid. Daarnaast zijn enkele 

                                                           
1
 Boonstra 2011, 9. 

2
 Hiervoor is een digitale weegschaal met een bereik tot 3 kg en een nauwkeurigheid van 0,1 g gebruikt. Voor de bepaling van 

het magnetisme werd een blokmagneet gebruikt en de magnetische aantrekking relatief geschat. Hierbij is onderscheiden 

tussen licht magnetisch (zwakke aantrekking), magnetisch (magneet blijft aan de slak hangen) en sterk magnetisch (slak kan 

met de magneet worden opgetild). 
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stukjes mogelijk smeedafval gevonden. Het betreft delen van ijzerrijke smeedslak, haardwand en 

hamerslag. 

Tabel 7.1: Slakmateriaal per categorie. 

Type Aantal Gewicht (g) Aantal  (%) Gewicht  (%) 

ijzerrijke smeedslak (?) 5 <0,1 0,6 0,0 

haardwand (?) 1 <0,1 0,1 0,0 

hamerslag (?) 20 <0,1 2,6 0,0 

niet-metaalslak 759 123,1 96,7 100,0 

totaal 785 123,1 100,0 100,0 

 

NIET-METAALSLAK 

De gevonden niet-metaalslak is licht en heeft een vesiculaire textuur. Het aantal vesicles of gasblaasjes 

ligt meestal boven 40%, waarbij grote en kleine gasblaasjes naast elkaar voorkomen en het middelgrote 

formaat domineert. Als kleur overheersen lichte grijstinten, in een enkel geval met een lichtgroene 

glans. Op weinige uitzonderingen na zijn alle slakfragmenten incompleet. De uitzonderingen hebben 

afgeronde vormen, zijn vaak hol en hebben een oppervlak dat getuigt van een hoge viscositeit. De 

grootste slak, die min of meer compleet is, weegt 36 g en meet ca. 6 x 5 x 4 cm (fig. 7.1). 

  

Fig. 7.1: Niet-metaalslak V421. De slak is op de breuk lichtgrijs 

van kleur terwijl het oppervlak sterker naar wit neigt. De 

schaalverdeling is in cm. 

Fig. 7.2: Doorsnede door niet-metaalslak V421. Aan de rechter 

zijde zijn lineaire afdrukken te zien dien van stengels kunnen 

stammen. De schaalverdeling is in cm. 

De gasblaasjes zijn het gevolg van vluchtige stoffen, zoals water en kooldioxide, die door de gesmolten 

slak zijn opgenomen. De hoeveelheid vluchtige stoffen die opgenomen kan worden, neemt af bij 

afnemende druk en temperatuur. Er ontstaan dan kleine blaasjes die groter worden naarmate druk en 

temperatuur dalen. De slak stolt het eerst aan de rand waardoor de blaasjes daar immobiel worden. 

Hoe langer de slakkern de temperatuur vasthoudt, en dus vloeibaar tot viskeus blijft, hoe meer blaasjes 

naar het gestolde oppervlak kunnen stijgen en hoe meer deze daar zullen samengroeien. Het 

overheersen van middelgrote blaasjes in de gevonden slak wijst op een min of meer gelijktijdig stollen 

van oppervlak en kern. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de geringe grootte van de slak. 
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De grote hoeveelheid gasblaasjes wijst op een hoog aandeel vluchtige stoffen. Zij kunnen door 

bijvoorbeeld de verbranding van een organisch materiaal, waarbij onder andere waterdamp en 

kooldioxide ontstaan, door de gesmolten slak zijn opgenomen. Een aanwijzing hiervoor zijn de 

afdrukken van stengels die in vijf slakfragmenten zijn waargenomen (fig. 7.2).  

Minder dan 5% van de stukken is aan het oppervlak of op de breuk (deels) verglaasd. Glas is het gevolg 

van een snelle afkoeling. De geringe hoeveelheid glas kan erop wijzen dat de slak matig snel is 

afgekoeld. De smelttemperatuur kan hieraan niet worden ontleend; deze is afhankelijk van de 

chemische samenstelling van de slak.  

 

Fig. 7.3: Vindplaatsen met niet-metaalslak in Nederland. Met uitzondering van Enkhuizen-Kadijken (nr. 9), dat in de bronstijd 

gedateerd wordt, stammen alle uit de Romeinse tijd en vroege middeleeuwen. 1: Birdaard. 2: Jelsum. 3: Leeuwarden. 4: 

Marssum. 5: Dronrijp. 6: Dongjum. 7: Achlum. 8: Midlaren. 9: Enkhuizen. 10: Limmen. 11: Leiderdorp. 12: Zaltbommel. 13: 

Berkel-Enschot. 14: Holtum. Rode stip: Arkum. 
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Soortgelijke slak is ook uit andere vindplaatsen uit de Romeinse tijd en vroege middeleeuwen bekend, 

met name in het terpengebied maar ook daar buiten. Voorbeelden hiervoor zijn de opgravingen bij 

Achlum, Birdaard, Dongjum en het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden
3
 alsook van Jelsum, Dronrijp en 

Enkhuizen
4
 en van de terpen Feddersen Wierde en Niens in Noordwest-Duitsland (fig. 7.3).

5
 De 

gevonden hoeveelheid slak varieert van een paar stukjes tot tientallen kilo’s. Vooral de vondst van ca. 

0,5 kg grijze silicaatrijke slak uit de bronstijd nederzetting van Enkhuizen-Kadijken is interessant. Deze 

kon namelijk door middel van chemische analyse als verbrande koeienmest worden gedetermineerd.
6
 

SMEEDAFVAL 

Naast de niet-metaalslak zijn in Arkum enkele stukjes gevonden die eventueel als smeedafval, 

meer specifiek als ijzerrijke smeedslak, haardwand en hamerslag geïnterpreteerd kunnen 

worden. Door hun geringe grootte en, zoals in het geval van de mogelijke hamerslag, hun 

roestige uiterlijk is een determinatie als zodanig echter niet zeker. 

Het smeden van ijzer vertegenwoordigt de laatste fase binnen de zogenaamde chaîne 

opératoire van ijzer. In tabel 7.2 worden de verschillende bewerkingen genoemd die nodig zijn 

om van ijzererts een gesmeed ijzeren voorwerp te maken. Deze fasen betreffen het produceren 

van ijzer uit ijzererts in een oven, de verdere bewerking van het in de oven verkregen ijzer of 

wolf in een oven of smeedhaard (het zogenaamde herverhitten) en het smeden van de van slak 

gereinigde en gecomprimeerde wolf tot gebruiksvoorwerp in een smeedhaard. 

Tabel 7.2: Vereenvoudigde weergave van de ‘chaîne opératoire’ van ijzer. 

Actie Grondstof Object Afvalproduct Eindproduct 

produceren erts oven productieslak Wolf 

herverhitten wolf oven/smeedhaard herverhittingslak gesmede wolf/baar 

smeden gesmede wolf/baar smeedhaard smeedslak gebruiksvoorwerp 

Bij het smeden wordt ijzer in een smeedhaard verhit en op een aambeeld bewerkt. Hierbij 

ontstaat slak, zowel in de smeedhaard als op het aambeeld. De slak die in de smeedhaard 

ontstaat is het resultaat van de reactie van het oppervlakteoxide van het ijzer met de leem van 

de haardbekleding, de brandstofas en een eventueel toegevoegd vloeimiddel. Daarnaast vloeit 

ook nog in het ijzer ingesloten productieslak in de haard. Afhankelijk van de verhouding tussen 

de bovengenoemde slakcomponenten ontstaat een ijzerrijke tot ijzerarme slak. In Arkum zijn 

vijf fragmentjes gevonden die mogelijk als ijzerrijke smeedslak geduid kunnen worden. Dit type 

slak is meestal planoconvex, dat wil zeggen vlak van boven en half bol van onder. De gevonden 

stukjes zijn alle onregelmatig gevormd en licht magnetisch. Het magnetisme wijst erop dat ijzer 

in metallische vorm of als het oxide magnetiet in de slak is opgenomen.  

                                                           
3
 De Rijk 2008, 187; 2010a, 239; 2010b, 87-91. 

4
 Onderzoek van dr. D.J. Huisman, senior onderzoeker degradatie archeologisch materiaal van de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed. 
5
 Niet gepubliceerd eigen onderzoek. 

6
 Van Os et al. 2010, 10-11. 
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Naast de in de tabel genoemde grondstof waren in ieder stadium ook houtskool als brandstof 

en leem voor de bouw van oven en haard benodigd. In Arkum is één roodbruin stukje leem 

aangetroffen. Dit zou een fragment van een hitteschild kunnen zijn. Het hitteschild stond 

tussen de haard en de blaasbalg en beschermde de laatste tegen hitte en vonken uit de haard. 

Ofschoon het fragment dezelfde karakteristieke kleur als een hitteschild heeft, wijst de kleur er 

alleen op dat de leem verhit is geweest. In principe kan het fragment in elk soort haard zijn 

ontstaan. 

Behalve in de smeedhaard ontstaat ook bij het smeden van ijzer op het aambeeld slak, dat naar 

de actie waarbij het ontstaat hamerslag genoemd wordt. Hamerslag is vaak slechts enkele 

millimeters groot en magnetisch. Binnen de categorie hamerslag zijn verschillende vormen te 

onderscheiden; er zijn schilfers, kogels, afgeplat bolvormige, ofwel sferoïdale stukken en 

onregelmatig gevormde stukken. In Arkum is eventueel de schilfervormige variant aanwezig. 

Het is echter ook mogelijk dat het om vlakke stukjes roest of concretie gaat die bijvoorbeeld 

van ijzer zijn gebroken. 

7.4 SLAKVERSPREIDING 

De onderzochte slak komt uit vijf werkputten en concentreert in werkput 4 (tabel 7.3). Ook in 

de werkputten 1 en 5 zijn veel fragmenten gevonden. Zij komen voornamelijk uit vuile 

terplagen en waterputten. Veelzeggend is dat het mogelijke smeedafval, met uitzondering van 

de mogelijke hamerslag, over de hele terp en in verschillende sporen gevonden is. In 

combinatie met de geringe grootte is dit een aanwijzing dat het materiaal, mocht het 

daadwerkelijk om smeedafval gaan, waarschijnlijk niet op de onderzoekslocatie is ontstaan. 

Enkel de mogelijke hamerslag komt hoofdzakelijk uit één haard in werkput 4. Gewoonlijk wordt 

hamerslag echter niet in haarden gevonden maar op de grond rond het aambeeld. Dit kan 

betekenen dat het in geval van deze fragmenten niet om hamerslag gaat maar om roest of 

concretie die door de hitte en reducerende omstandigheden in de haard deels magnetisch is 

geworden. 

Tabel 7.3: Niet-metaalslak en mogelijk smeedafval per werkput. 

Werkput Aantal Gewicht (g) Aantal (%) Gewicht (%) 

1 198 4,9 26,8 4,1 

2 28 5,5 3,8 4,6 

4 423 91,1 57,2 76,6 

5 73 4,5 9,9 3,8 

7 18 13,0 2,4 10,9 

totaal 740 119,0 100,0 100,0 
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7.5 CONCLUSIE 

Op de onderzoekslocatie zijn twee typen slak gevonden: niet-metaalslak en mogelijk 

smeedafval. De niet-metaalslak is hierbij het best vertegenwoordigd. Het materiaal is licht en 

heeft een vesiculaire textuur en kan op grond van chemische analyses aan vergelijkbare slak 

van andere vindplaatsen waarschijnlijk het best als restmateriaal gedetermineerd worden dat 

bij de verbranding van mest is overgebleven. 

Het materiaal dat als mogelijk smeedafval is geïnterpreteerd is door de geringe grootte van de 

fragmenten niet met zekerheid als smeedafval te duiden. Het zou ook om roest of concretie 

kunnen gaan dat door warmte en reducerende omstandigheden deels magnetisch is geworden. 

Mocht het toch om smeedafval gaan, dan is het materiaal, gezien de geringe grootte en de 

verspreiding van de fragmenten, waarschijnlijk niet op de onderzoekslocatie zelf ontstaan. 

Immers, zelfs als slechts weinig gesmeed zou zijn, hadden de hoeveelheid en het formaat van 

de ijzerrijke smeedslak groter moeten zijn dan werkelijk is aangetroffen. 
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8. Dieren uit Arkum: veeteelt op veen en klei-op-

veen 

A.G.J. Hullegie en W. Prummel 

8.1. INLEIDING 

De opgraving van de terp Arkum heeft 736 goed geconserveerde resten van dieren opgeleverd (tabel 

8.1-8.3).
1
 Het gebruik van dieren op de terp gedurende de periode late ijzertijd tot en met de 

midden-Romeinse tijd kan zo worden onderzocht (fasen 2 tot en met 7). Om dit gebruik te 

achterhalen is de informatie over de samenstelling van de veestapel van groot belang. 

Leeftijdsgegevens, seksebepalingen en schofthoogten spelen eveneens een grote rol bij de 

interpretatie. Ook snij- en haksporen, sporen van pathologieën en werktuigen leveren veel 

informatie over het gebruik van dieren. Sporen die horen bij de nabijgelegen middeleeuwse terp 

(fase 9) hebben eveneens dierlijk botmateriaal prijsgegeven, maar dit is te gering van omvang voor 

een uitspraak over het toenmalige gebruik van dieren. 

De dierlijke resten zijn gedetermineerd met behulp van de archeozoölogische vergelijkingscollectie 

van het Groninger Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen. De leeftijden 

waarop de huisdieren de dood vonden zijn waar mogelijk bepaald aan de hand van de 

leeftijdstabellen van K.H. Habermehl.
2

 Voor zeer jonge dieren is gebruik gemaakt van de 

vergelijkingscollectie van het Groninger Instituut voor Archeologie. De botmaten zijn genomen 

volgens de methode van A. von den Driesch.
3
 De schofthoogte van een wild zwijn is bepaald aan de 

hand van de regressievergelijkingen voor gedomesticeerde varkens van E. May et al.
4
 De registratie 

van de vondsten is verricht volgens de standaard beschrijvingsmethode van het GIA in 2012, waarna 

de data werden vastgelegd in een Access-database. 

Dierlijke resten zijn aangetroffen in sporen en lagen uit de late ijzertijd (fase 2), de vroeg-Romeinse 

tijd (fase 3 en 4), de midden-Romeinse tijd (fase 5, 6 en 7) en de vroege middeleeuwen (fase 9). 

Sommige resten konden niet aan een enkele fase worden toegewezen; zij kregen een gecombineerd 

fasenummer, bijvoorbeeld fase 2+3. Ook komen er dierlijke resten uit sporen die vrijwel zeker uit een 

bepaalde fase dateren, maar waarvoor niet is uit te sluiten dat zij tot een andere fase gerekend 

moeten worden. Deze tweede fase staat dan tussen haken. Zo houdt de aanduiding fase 3(+7) in dat 

deze dierlijke resten waarschijnlijk uit fase 3 komen, maar mogelijk uit fase 7.
5
 

 

                                                           
1
 Een groot aantal kleine fragmenten kokkelschelp werd niet geteld en valt buiten deze 736 resten (tabel 8.1). 

2
 Habermehl 1975, 57-132. 

3
 Von den Driesch 1976. 

4
 May et al. 1996. 

5
 Indien er slechts geringe twijfel bestond over de fasering is aangenomen dat deze juist is. Zo is fase 3? samengenomen 

met fase 3 en fase 2+3? met fase 2+3. 
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8.2 RESULTATEN 

De dierlijke resten aangetroffen te Arkum bestaan voornamelijk uit met de hand verzameld materiaal 

(tabel 8.1). Daarnaast is een redelijke hoeveelheid botmateriaal aangetroffen in zeefresidu’s. Het met 

de hand verzamelde materiaal bestaat uit 530 resten (+ een niet geteld aantal 

kokkelschelpfragmenten) met een totaalgewicht van 12,8 kg. De 5 mm-zeeffractie omvat 126 resten 

met een totaalgewicht van 84,2 gram. De 2 mm-zeeffractie telt 80 resten met een totaalgewicht van 

3,1 gram (tabel 8.1-8.3). Voor de als schaap/geit gedetermineerde resten wordt aangenomen dat 

deze groep in zijn geheel bestaat uit schapenbotten. Alleen het schaap is namelijk aangetoond. Uit 

onderzoek aan andere terpen komt eveneens naar voren dat geiten niet of slechts in zeer geringe 

aantallen in het terpengebied werden gehouden.
6
 De resultaten van de analyse van de dierlijke 

resten uit Arkum worden per fase besproken, en daarbinnen per spoor. Binnen ieder spoor worden 

eerst de met de hand verzamelde resten vermeld en daarna, indien van toepassing, de resten uit de 

5 en 2 mm-zeeffracties. Dierlijke resten zijn aangetroffen in sporen uit elke bewoningsfase (tabel 8.1-

8.3). 

Tabel 8.1: Aantallen resten (NR) per diersoort (handverzameld). 

Fase ? 2 3 4 5 6 7 9 2+3 3(+7) 3+7 5+7 

hond, Canis familiaris - - 2 - - - - 1 1 - - - 

paard, Equus caballus 6 1 9 - 1 - 1 - - - 1 - 

varken, Sus domesticus 1 1 - - - - - - - - - - 

rund, Bos taurus 59 41 93 2 11  17 1 5 13 2 4 

schaap, Ovis aries 2 1 3 - 3 - - - 2 - - - 

schaap/geit, Ovis aries/Capra hircus 5 5 19 2 3 - - - 15 - - 1 

rund/paard-grootte 9 48 19 - 5 1 1 - - 6 2 2 

schaap/geit/varken-grootte 6 - 5 1 - - 1 - - - - 1 

zoogdier, grootte onbekend 20 23 14 - - 13 5 - - - 2 2 

Totaal gedomesticeerd zoogdier 108 120 164 5 23 14 25 2 23 19 7 10 

wild zwijn, Sus scrofa - - - - 1 - - - - - - - 

Totaal wilde zoogdieren - - - - 1 - - - - - - - 

middelgrote Anas-eend 1 - - - - - - - - - - - 

raaf, Corax corax - - - - 1 - - - - - - - 

Vogel totaal  1 - - - 1 - - - - - - - 

platte slijkgaper, Scrobicularia plana - - - - 2 - - - - - - - 

brakwaterkokkel, Cerastoderma lamarcki - - - - - - - 1 - - - - 

kokkel, Cerastoderma spec. - - - - - - - * - - - - 

ongedetermineerde mollusk - - - - - - - 1 - - - - 

Totaal Mollusca - - - - 4 - - 2* - - - - 

brakwatergrondel, Pomatoschistus microps - - - - - - - 1 - - - - 

Totaal vis - - - - - - - 1 - - - - 

Totaal 109 120 164 5 29 14 25 5* 23 19 7 10 

*Zeer gefragmenteerd, niet geteld. 

                                                           
6
 Onder meer: Knol 1993; Prummel 2006; Prummel 2007; Hullegie 2010; Kranenburg 2012; Prummel et al. 2013; Hullegie & 

Prummel 2015; Van Gent 2015. 
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Tabel 8.2: Aantallen resten (NR) per diersoort (5 mm-zeeffractie). 

Fase 2 3 5 7 9 2+3 5+7 

rund, Bos taurus - 6 6 - 2 - 1 

schaap/geit, Ovis aries/Capra hircus - 3 - - - - - 

rund/paard-grootte 1 8 8 - - 1 3 

schaap/geit/varken-grootte - 11 11 2 - 9 1 

zoogdier, grootte onbekend - 20 16 - 2 - 15 

Totaal gedomesticeerde zoogdieren 1 48 41 2 4 10 20 

 

Tabel 8.3: Aantallen resten (NR) per diersoort (2 mm-zeeffractie). 

Fase 2 3 5 2+3 5+7 

schaap/geit/varken-grootte 2 - 1 2 - 

zoogdier, grootte onbekend - 52 17 1 1 

Totaal gedomesticeerde zoogdieren 2 52 18 3 1 

 

muis, Mus 

 

- 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

Totaal wilde zoogdieren - 1 1 - - 

 

paling, Anguilla anguilla 

 

- 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

Totaal vis 

 

- 2 - - - 

Totaal 2 55 19 3 1 

 

FASE 2: LATE IJZERTIJD (200 V.C. – EIND 1E EEUW V.C.) 

In deze periode raakte de vindplaats bij Arkum voor het eerst bewoond. Arkum bevond zich toen nog 

in de veenrandzone.
7
 Het botmateriaal uit deze fase bestaat geheel uit resten van gedomesticeerde 

zoogdieren (tabel 8.1-8.3). Van het oudste loopvlak (spoor 146) komt een deel van een epifyse
8
 van 

een middenhands- of middenvoetsbeen van een jongvolwassen rund.
9
 Uit een ontginningssloot uit 

deze periode (spoor 2005) komt een rechterrotsbeen van een rund. In het profiel waren in deze sloot 

twee vullingen te onderscheiden. Een daarvan leverde een grote hoeveelheid botmateriaal op (spoor 

218), waarvan de meerderheid aan het skelet van een jongvolwassen rund toebehoorde. Van dit 

skelet zijn delen van de schedel met de beide onderkaken, de eerste halswervel (atlas), een 

borstwervel, vier lendenwervels, acht ribben, de beide spaakbeenderen, een schouderblad en een 

eerste teenkoot teruggevonden. Op het linkerspaakbeen zijn slachtsporen te zien. Een groot aantal 

(NR=41) kleine schedelfragmenten kon niet op soort worden gebracht, maar behoort zeer 

waarschijnlijk tot ditzelfde skelet. Dit geldt ook voor vier botfragmenten van een onbekend groot 

                                                           
7
 Zie hoofdstuk 2 en 3. Voor een beschrijving van de sporen zie hoofdstuk 3. 

8
 Een epifyse is een afzonderlijke verbeningskern van een bot, die nog niet is samengegroeid met de andere delen van het 

bot. Dit samengroeien (of verbenen) gebeurt op een voor iedere epifyse specifieke leeftijd. Een los gevonden epifyse duidt 

dus op een dier dat voor die leeftijd werd geslacht (of stierf).  
9
 Voor de leeftijdsklassen foetaal/neonaat, infantiel, juveniel, jongvolwassen, volwassen en oud van het rund en het schaap 

in maanden zie tabel 8.4 en 8.5. 
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zoogdier.
10

 In dit spoor werden ook de beide onderkaken van een jongvolwassen schaap en een 

rechtermiddenhandsbeen van een volwassen schaap gevonden. Ook is een aantal 

ondetermineerbare tandfragmenten aangetroffen (NR=21). Twee botfragmenten zijn 

ondetermineerbaar. Een hiervan is verbrand. 

In een kleilaag bevond zich een deel van de onderkaak van een jongvolwassen rund (spoor 181). 
 
Een 

middenhandsbeen van een infantiel rund is afkomstig uit een woonlaag met veel houtskool- en 

asresten (spoor 174). Een geultje of greppel gevuld met mestrijk materiaal, eveneens daterend uit 

fase 2, bevatte voornamelijk resten van runderen (spoor 2049). Op een halswervel bevinden zich 

sporen van hondenvraat. Twee rechterribben waarvan een met een hakspoor, zijn afkomstig van een 

jongvolwassen of volwassen rund. Een schedelfragment met de basis van de rechterhorenpit, 

afkomstig van een jongvolwassen of volwassen rund, vertoont snijsporen, haksporen en sporen van 

hondenvraat (fig. 8.1). Een tweede schedelfragment van een rund met een deel van de 

linkerhorenpit is mogelijk afkomstig van hetzelfde rund. Dit geldt wellicht ook voor een ander 

schedelfragmentje van een jongvolwassen of volwassen rund. Tevens is een fragment van de 

rechterzijde van de schedel van een infantiel rund aangetroffen. 

 
Fig. 8.1: Horenpit + schedeldakfragment van een rund met sporen van hondenvraat, snijsporen en haksporen (spoor 2049, 

vnr: 257) (foto auteurs). 

Uit hetzelfde spoor (spoor 2049) stamt een linkeronderkaak van een meer dan twee jaar oud rund. 

Ter hoogte van de derde premolaar
11

 tastte een ontsteking een deel van de kaak aan (fig. 8.2). Een 

vierde premolaar uit een linkeronderkaak van een rund komt van een ander dier. Verder zijn een 

fragment van het rechteropperarmbeen van een rund aangetroffen en een derde teenkoot van een 

jongvolwassen rund. Ook bevonden zich in dit spoor het rechterscheenbeen van een schaap, een 

rechteronderkaak van een lam en een fragment van de rechteronderkaak van een jongvolwassen of 

volwassen varken.
12

 Dit laatste vertoont snijsporen. Drie fragmenten van grote zoogdieren konden 

niet op soort worden gebracht. 

                                                           
10

 Voor niet op soort determineerbare fragmenten zoogdierbot werd geschat in welke grootteklasse het dier valt waarvan 

het fragment afkomstig is. Groot zoogdier betekent rund/paard-grootte, middelgroot zoogdier schaap/geit/varken-grootte 

(zie tabel 8.1-8.3). 
11

 Premolaren zijn de voorste kiezen, in het Nederlands valse kiezen genoemd; zij verschijnen eerst als melkkies, later als 

blijvende kies. Achter de premolaren staan de molaren, de ware kiezen. Deze verschijnen alleen in het blijvende gebit. 
12

 Een varken is jongvolwassen tussen 14 en 21 maanden; een volwassen varken is ouder dan 24 maanden. 
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Een kies uit de onderkaak van een volwassen rund, een deel van de onderkaak van een infantiel of 

juveniel rund en een kies uit de linkeronderkaak van een jongvolwassen of volwassen schaap zijn 

afkomstig van een tweede loopvlak (spoor 13 en spoor 75). In een waterput (spoor 2011) is het 

rechterspaakbeen van een jongvolwassen of volwassen rund aangetroffen. Het bot is verbrand en 

vertoont vraat- en snijsporen op de volare zijde.
13

 In de 5 mm-zeeffractie uit dit spoor bleek een 

verbrand fragment van een lang been van een groot zoogdier aanwezig, dat waarschijnlijk afkomstig 

is van hetzelfde spaakbeen. Uit een andere waterput (spoor 2023) komt een deel van de onderkaak 

van een jongvolwassen tot volwassen paard. In de 2 mm-zeeffractie uit dit spoor zijn twee 

fragmenten van middelgrote zoogdieren gevonden. 

 
Fig. 8.2: Linkeronderkaak van een volwassen rund met een ontsteking ter hoogte van de derde premolaar (spoornummer 

2049, vnr. 242) (foto auteurs). 

FASE 3: VROEG-ROMEINSE TIJD (EIND 1E EEUW V.C. – 50 N.C.) 

Tijdens de tweede bewoningsfase van de vindplaats (fase 3) werd een podium opgeworpen. Aan de 

hand van enkele ophogingslagen en vuile terplagen zijn sub-fasen onderscheiden.
14

 Zo zijn in werkput 

4 drie sub-fasen van ophoging en uitbreiding herkend en in werkput 1 twee. In zowel ophogingslagen 

als vuile terplagen is botmateriaal aangetroffen. Een lang been van een groot zoogdier met 

snijsporen en een deel van een halswervel van een rund komen uit de woonlagen die tot de eerste 

sub-fase in werkput 4 behoren (respectievelijk spoor 173 en spoor 178). 

Uit twee vuile terplagen van de derde sub-fase in werkput 4 is botmateriaal geborgen. In de eerste 

vuile terplaag (spoor 187) is een lang been van een groot zoogdier aangetroffen. Onder het 

botmateriaal uit de tweede vuile terplaag (spoor 186) bevindt zich het linkermidddenvoetsbeen IV 

van een ongeboren kalf, evenals een fragment van een borstwervel van een jongvolwassen rund en 

een fragment van een dijbeen van een paard. In spoor 186 werden ook twee ondetermineerbare 

fragmenten aangetroffen van middelgrote zoogdieren. Een vuile terplaag (spoor 14) uit de tweede 

sub-fase die is onderscheiden in werkput 1, bevatte een verbrand fragment van een lang been van 

een middelgroot zoogdier. 

Een groot aantal andere vuile terplagen en ophogingslagen van fase 3 zijn niet ingedeeld naar sub-

fase. De diverse vuile terplagen bevatten elk een beperkt aantal botfragmenten. Een fragment van 

een borstwervel van een rund werd aangetroffen in een van de vuile terplagen (spoor 72). In een 

andere vuile terplaag (spoor 73) zaten een lendenwervel van een rund en een botfragment van een 

                                                           
13

 De volare zijde van een spaakbeen is de achterzijde van het bot. 
14

 Deze sub-fasen zijn geen tijdsperioden. 
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middelgroot zoogdier. Een middenvoetsbeen van een jongvolwassen tot volwassen rund is gevonden 

in een derde vuile terplaag (spoor 141).  

De linkerellepijp van een infantiel rund werd aangetroffen in een vuile terplaag (spoor 1011). In het 

zeefmateriaal uit de 5 mm-fractie uit dit spoor bevinden zich twee fragmenten van zoogdieren van 

onbekende grootte, waarvan één verbrand is. Een ellepijp van een jongvolwassen rund uit een 

andere vuile terplaag (spoor 1051) vertoont snijsporen. Ook op een bekkenfragment van een hond 

zitten snijsporen. Verder werd in deze terplaag een botfragment van een groot zoogdier gevonden. 

Een fragment van een linkerrib van een rund is samen met een verbrand fragment van een groot 

zoogdier aangetroffen in een andere vuile terplaag (spoor 1062). 

Een van de vuile terplagen (spoor 1072) heeft een groter aantal dierlijke resten opgeleverd dan de 

andere sporen; het overgrote deel hiervan is zeefmateriaal. Het enige met de hand verzamelde bot is 

een verbrand linkermiddenhandsbeen van een jongvolwassen of volwassen rund. De 5 mm-

zeeffractie bestaat uit botfragmenten van vier grote zoogdieren waarvan er drie verbrand zijn. Een 

van deze botten behoorde toe aan een zeer jong groot zoogdier. Ook werden zeven verbrande 

botfragmenten van middelgrote zoogdieren aangetroffen. Negen verbrande botfragmenten konden 

niet naar grootteklasse worden ingedeeld. Wel werd een verbrand fragment van het 

linkerscheenbeen van een schaap herkend. De 2 mm-zeeffractie uit spoor 1072 bestaat uit 30 

botfragmenten van zoogdieren van onbekende grootte. Negen hiervan zijn verbrand. Ook werden 

twee ondetermineerbare tandfragmenten, twee palingwervels en een verbrand fragment van een 

muizenschedel in de 2 mm-zeeffractie aangetroffen. 

Uit fase 3 dateert eveneens een aantal sporen van betreding door mens en vee. Een daarvan (spoor 

47) is een vuile terplaag met betredingssporen. Hierin werden een deel van een runderrib en een 

ondetermineerbaar botfragment van een groot zoogdier gevonden. 

Een aantal sporen uit fase 3 zijn geïnterpreteerd als ophogingslagen. In spoor 84 werd een 

rechterellepijp van een schaap gevonden. Spoor 1037 bevatte een ribfragment van een rund en een 

onderkaak van een infantiel rund. Spoor 1067 bevatte een linkermiddenhandsbeen en een eerste 

teenkoot van een foetaal of neonaat rund. Een tweede halswervel (draaier) komt van een 

jongvolwassen of volwassen rund. Ook een rechtermiddenhandsbeen van een paard werd in het 

materiaal uit deze ophogingslaag aangetroffen. Op het bot zitten sporen van hondenvraat. Een 

molaar van een jongvolwassen schaap en een handwortelbeentje van een schaap (os carpale 

secundum+tertium) werden eveneens in dit spoor aangetroffen. Een verbrand botfragment van een 

groot zoogdier en een botfragment van een zoogdier van onbekende grootte konden niet verder op 

soort worden gebracht. In de 5 mm-zeeffractie van spoor 1022 is een verbrand fragment van een 

middelgroot zoogdier gevonden. De 2 mm-zeeffractie bevatte een verbrand fragment van een 

zoogdier van onbekende grootte.  

Bij deze fase kan een tweedeling gemaakt worden in sloten die gedurende fase 2 waren gegraven, 

maar bij de aanvang van fase 3 gedempt waren met materiaal uit fase 3, en sloten die tijdens fase 3 

waren gegraven. Een aantal van de sloten die aan het begin van de vroeg-Romeinse tijd gedempt 

waren, heeft dierlijk botmateriaal opgeleverd. Een daarvan (spoor 2013) bevatte een 

linkeronderkaak van een pasgeboren runderkalf, een kies (rechtermolaar 3) van een volwassen rund 
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en een linkersprongbeen van een jongvolwassen rund met sporen van hondenvraat. Twee verbrande 

ondetermineerbare fragmenten waren aanwezig in de 5 mm-zeeffractie. In de 2 mm-zeeffractie 

werden vier ondetermineerbare fragmenten aangetroffen, waarvan drie verbrand zijn. 

Een andere sloot (spoor 92) bevatte resten van zowel runderen als schapen. Een rechterhorenpit van 

een volwassen stier met een deel van het schedeldak eraan vast is deels verbrand en vertoont 

snijsporen (fig. 8.3). De snijsporen wijzen op het verwijderen van de huid. Een deel van de opvallend 

grote linkeronderkaak van een volwassen rund vertoont eveneens snijsporen. Een 

linkermiddenvoetsbeen behoorde toe aan een volwassen rund. Op het rechterschouderblad van een 

rund werden snijsporen en sporen van hondenvraat aangetroffen. Ook op het linkerschouderblad 

van een pasgeboren kalf zitten snijsporen. Een linkerschouderblad is afkomstig van een juveniel 

schaap en een rechtermiddenhandsbeen van een juveniel of jongvolwassen schaap. 

 
Fig. 8.3: Horenpit + schedeldakfragment van een rund met snijsporen (spoor 92, vnr: 208) (foto auteurs). 

Een derde sloot (spoor 2035) bevatte in totaal 45 dierlijke resten. Enkele daarvan behoorden toe aan 

hetzelfde juveniele of jongvolwassen rund. Dit zijn het linker- en rechtermiddenhandsbeen, twee 

handwortelbeentjes (os carpi intermedium en os carpi ulnare), het rechtermiddenvoetsbeen en het 

rechter-centrotarsale (een voetwortelbeen). Snijsporen werden aangetroffen op het centrotarsale en 

het rechtermiddenhandsbeen. Een hond heeft op het rechtermiddenhandsbeen geknaagd. In totaal 

werden zeven fragmenten van runderkaken in het spoor aangetroffen. Een eerste snijtand en een 

derde melkpremolaar stammen mogelijk van dezelfde linkeronderkaak van een juveniel rund. Verder 

werden fragmenten aangetroffen van de linkerkaak van een jongvolwassen rund, een deel van de 

kaak van een jongvolwassen tot volwassen rund en een deel van de rechterkaak van een 

jongvolwassen rund. Voor de overige twee kaakfragmenten kon de leeftijd niet worden vastgesteld. 

In de sloot is ook een mogelijke coproliet, een verhard uitwerpsel, aangetroffen. Een deel van het 

object werd in een natriumhydroxideoplossing opgelost. In de oplossing zijn enkele 

ondetermineerbare botfragmenten van grote zoogdieren aangetroffen. Het object zou een coproliet 

van een hond kunnen zijn. 
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Een opperarmbeen en een borstwervel behoorden toe aan juveniele of jongvolwassen runderen. 

Fragmenten van een rechteropperarmbeen, een linkerrib, een eerste teenkoot en een 

linkerbekkenhelft stammen van jongvolwassen tot volwassen runderen. Ook werd een lendenwervel 

van een jongvolwassen rund aangetroffen. Verder zijn het linkeropperarmbeen van een pasgeboren 

kalf en het linkermiddenhandsbeen van een infantiel rund gevonden. Op zowel het 

linkeropperarmbeen van het kalf als een bekkenfragment van een jongvolwassen tot volwassen rund 

zitten snijsporen. Op het bekkenfragment zijn ook sporen van hondenvraat zichtbaar. 

Naast runderbotten zijn in spoor 2035 resten van paarden en schapen aangetroffen. De 

paardenbotten zijn een fragment van een linkeronderkaak met sporen van hondenvraat (fig. 8.4), 

een onderkaak van een volwassen paard en een premolaar uit een rechterbovenkaak. Het schaap is 

vertegenwoordigd door een linkeropperarmbeen van een jongvolwassen tot volwassen schaap, een 

rechterspaakbeen en een rechterscheenbeen. Op het opperarmbeen zijn snijsporen aangetroffen. 

Twaalf resten uit spoor 2035 konden niet op soort worden gebracht. Dit zijn tien botfragmenten van 

grote zoogdieren en twee van zoogdieren van onbekende grootte. Zes van de tien fragmenten van 

grote zoogdieren komen van lange beenderen. Vier hiervan zijn verbrand en op één fragment zitten 

snijsporen. De overige resten van grote zoogdieren zijn een verbrand fragment van een onderkaak en 

drie bovenkaakfragmenten. 

 
Fig. 8.4: Onderkaak van een paard met sporen van hondenvraat (spoor 2035, vnr: 196) (foto auteurs). 

Alle dierlijke resten uit een vierde sloot (spoor 108) zijn runderbotten. Dit zijn twee fragmenten van 

linkeronderkaken van jongvolwassen of volwassen runderen, een lendenwervel met haksporen, een 

middenvoetsbeen van een jongvolwassen of volwassen rund met sporen van hondenvraat en een 

molaar die waarschijnlijk hoort bij de eerder genoemde onderkaak.  

In een vijfde sloot (spoor 2053) werd een fragment van de schedel van een zoogdier van onbekende 

grootte aangetroffen. Ook werd hierin een mogelijke coproliet aangetroffen. Hieruit stak een stuk 

bot van een groot zoogdier. In een natriumhydroxideoplossing kwamen enkele ondetermineerbare 

botfragmentjes tevoorschijn. Ook dit object kan een coproliet van een hond zijn. 
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Een zesde sloot (spoor 2004) bevatte resten van een rechterrib van een infantiel rund, een 

linkerhorenpit van een jongvolwassen rund en een tweede en derde molaar uit de linkerkaak van een 

jongvolwassen of volwassen schaap; de beide kiezen komen vrijwel zeker uit een en dezelfde kaak. In 

de 5 mm-zeeffractie werd een snijtand aangetroffen van een rund met een leeftijd jonger dan vijf 

maanden. Verder werd een ribfragment van een zoogdier van onbekende grootte gevonden.  

Een zevende sloot bevatte een zeer grote hoeveelheid dierlijk botmateriaal (spoor 2060). Het 

grootste deel bestaat uit resten van runderen (NR=25). Uit een linkervoorhoofdsbeen van een 

pasgeboren kalf werd een rond voorwerp gesneden, dat vervolgens vanaf de binnenzijde werd 

doorboord (fig. 8.5 en 8.6). Op een rib van een jongvolwassen rund werden snijsporen aangetroffen. 

Het linkermiddenvoetsbeen van een volwassen rund is gebruikt als werktuig. Het gaat hier om een 

wrijf- of polijstinstrument, aangezien sterke slijtage en glans op zowel de proximale en distale 

uiteinden als de diafyse zichtbaar zijn (fig. 8.7). 

Een aantal runderbotten uit spoor 2060 kon gebruikt worden om de slachtleeftijd vast te stellen. 

Delen van een rechterrib, een rechterdijbeen, een lendenwervel, een rechteronderkaak, twee 

linkeronderkaken, een rechterbekkenhelft en een rechterspaakbeen met daarmee gefuseerde 

ellepijp en een rechterscheenbeen zijn afkomstig van jongvolwassen tot volwassen runderen. Het 

middenhandsbeen dat als wrijf- of polijstinstrument werd gebruikt, een linkerdijbeen en een 

linkeronderkaak behoorden toe aan volwassen runderen. Een linkeronderkaak, een 

linkermiddenhandsbeen, een rechtermiddenvoetsbeen, een rechterscheenbeen en een 

rechterschouderblad stammen van kalveren. Een deel van een borstwervel, waarvan beide 

groeischijven gesloten waren, komt van een oud dier. Vijf andere runderbotten konden niet gebruikt 

worden om de leeftijd vast te stellen. 

Drie resten van paarden zijn in deze sloot (spoor 2060) aangetroffen: een middenhandsbeen en een 

linkermiddenvoetsbeen van jongvolwassen tot volwassen paarden en een rechtermiddenhandsbeen 

van een volwassen paard. Het rechtermiddenvoetsbeen en het linkermiddenhandsbeen vertonen 

sporen van hondenvraat. Ook schapenbotten zijn in het materiaal uit deze sloot aangetoond. Een 

linkermiddenvoetsbeen, een linkerschouderblad, een linkerscheenbeen en een rechterscheenbeen 

zijn afkomstig van jongvolwassen of volwassen schapen. Hondenvraat werd aangetroffen op het 

middenvoetsbeen en het rechterscheenbeen. Snijsporen bevinden zich op het linkerscheenbeen. Een 

linkerdijbeen komt van een jongvolwassen schaap; het vertoont snijsporen. Een linkeronderkaak 

komt van een volwassen schaap. Ook werd een klein fragment van het linkerdijbeen van een schaap 

aangetroffen. De hond is ook in het botmateriaal uit deze sloot aangetoond. Het betreft een 

penisbeen van een jongvolwassen of volwassen reu (fig. 8.8).  

Enkele resten uit spoor 2060 konden niet op soort worden gedetermineerd. Het betreft een 

onderkaakfragment van een groot zoogdier, drie fragmenten van lange beenderen van middelgrote 

zoogdieren waarvan een verbrand is, en negen fragmenten van zoogdieren van onbekende grootte. 

Het zeefmateriaal uit de 5 mm-fractie van spoor 2060 bevat een rechterhandwortelbeentje (os carpi 

radiale) van een rund met snijsporen die wijzen op het verwijderen van de huid (fig. 8.9). Ook een 

melksnijtand uit de rechteronderkaak van een rund en een runderkies zijn in deze fractie 

aangetroffen. Een dijbeenfragment van een schaap is verbrand. Ook een fragment van het kraakbeen 

dat het borstbeen met de ribben verbindt, is verbrand. Dit kraakbeen kon helaas niet op soort 
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worden gebracht. De 2 mm-zeeffractie uit spoor 2060 bestaat uit vier tandfragmenten van een 

zoogdier van onbekende grootte en vijf ondetermineerbare verbrande botfragmenten.  

 

Fig. 8.5: Schedeldak pasgeboren kalf met doorboring (spoor 2060, vnr: 313) (foto auteurs). 

 

Fig. 8.6: Schedeldak pasgeboren kalf met doorboring (spoor 2060, vnr: 313) (foto auteurs). 

In de achtste sloot (spoor 2064) zijn een rechtermiddenhandsbeen van een rund aangetroffen en een 

fragment van een middenvoetsbeen van een rund met snijsporen op de distale en laterale zijden. In 

de 5 mm-fractie bevindt zich een fragment van een onderkaak van een rund met snij- en haksporen. 

Verder bevat dit zeefmateriaal een ondetermineerbaar fragment van een groot zoogdier en een 

ondetermineerbaar verbrand botfragment van een zoogdier van onbekende grootte.  
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Fig. 8.7: Middenvoetsbeen van een rund met sterke glans en slijtage; het werd gebruikt als wrijf- of polijstinstrument, 

bijvoorbeeld op huiden of textiel (spoor 2060, vnr: 313) (foto auteurs). 

In sloten die later in de vroeg-Romeinse tijd werden gegraven, is weinig dierlijk botmateriaal 

aangetroffen. Enkele zijn nog gedurende deze fase gedempt. In een van deze sloten (spoor 2016) is 

de rechteronderkaak van een jongvolwassen of volwassen rund aangetroffen; het bot heeft 

snijsporen op de mediale zijde. Een andere rechteronderkaak komt van een jongvolwassen rund. Een 

linkermiddenhandsbeen is afkomstig van een pasgeboren kalf. Ook werd in deze slootvulling een 

linkerscheenbeen van een jongvolwassen of volwassen rund gevonden.  

Een tweede sloot (spoor 2014) bevatte fragmenten van een linkerrib van een volwassen rund met 

snijsporen. Een fragment van een rechteronderkaak stamt van een jongvolwassen of volwassen rund. 

Ook een rechtermiddenhandsbeen van een rund behoort tot deze leeftijdsklasse; het vertoont 

snijsporen en sporen van hondenvraat. Een linkerscheenbeen is afkomstig van een kalf. Een 
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rechterschouderblad van een paard heeft vraat- en snijsporen. De 5 mm-zeeffractie bevat een 

verbrand fragment van een lang been van een groot zoogdier, een vierde premolaar uit de 

linkeronderkaak van een infantiel of juveniel schaap en twee botfragmenten van zoogdieren van 

onbekende grootte.  

 

Fig. 8.8: Penisbeen jongvolwassen of volwassen reu (spoor 2060, vnr: 313) (foto auteurs). 

 

Fig. 8.9: Handwortelbeentje (os carpi radiale) van een rund met snijsporen (spoor 2060, vnr: 314) (foto auteurs). 

 

In een derde sloot (spoor 160) zijn twee verbrande fragmenten van runderribben aangetroffen. De 

vierde sloot (spoor 162) bevatte een fragment van een lang been van een groot zoogdier. Uit een 

vijfde sloot (2078) komen resten van het rechteropperarmbeen van een oud rund met sporen van 

hondenvraat. Ook werd een kies uit de onderkaak van een rund aangetroffen. Een linkerscheenbeen 

en een linkerrib zijn afkomstig van schapen. Een fragment van het rechterscheenbeen van een 

jongvolwassen of volwassen schaap werd aangetroffen in een zesde sloot (spoor 2057). In de 

zevende sloot (spoor 2015) werd een linkerdijbeen van een volwassen rund gevonden met sporen 

van hondenvraat. Een achtste sloot (spoor 2014) bevatte de vierde premolaar uit de linkerkaak van 

een infantiel of juveniel schaap. Verder werden een verbrand fragment van een lang been van een 

groot zoogdier en twee ondetermineerbare fragmenten aangetroffen.  

Ook enkele waterputten bevatten dierlijke resten uit fase 3. In waterput spoor 2021 is een premolaar 

uit de onderkaak van een rund aangetroffen. In de 2 mm-zeeffractie van een andere waterput (spoor 
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2020) zitten twee verbrande botfragmenten van zoogdieren van onbekende grootte. Uit de 5 mm-

zeeffractie van dit spoor komen twee fragmenten van lange beenderen van grote zoogdieren. Een 

van de fragmenten is verbrand. Hetzelfde geldt voor drie botfragmenten van middelgrote 

zoogdieren. 

FASE 4: VROEG-ROMEINSE TIJD (OMSTREEKS 50 N.C.) 

Omstreeks 50 n.C. werd de nederzetting verlaten. Uit die tijd dateert een met doorlopende 

kleilaagjes gebande, zwarte brokkelige laag, die aan de basis bestaat uit verkoold organisch 

(botanisch) materiaal en in de top uit veen. Bewoning in het gebied gedurende deze fase lijkt 

uitgesloten.
15

 Er zijn echter wel dierlijke resten aangetroffen in een tweetal sporen in deze laag, die 

vermoedelijk zijn ontstaan door intrapping van boven af of door verspoeling. Spoor 142 bevatte een 

fragment van een rechterrib van een rund, spoor 23 een eerste teenkoot van een jongvolwassen of 

volwassen rund. In spoor 23 zijn tevens een spaakbeen van een schaap, de linkerellepijp van een 

schaap en een lang been van een middelgroot zoogdier aangetroffen. 

FASE 5: MIDDEN-ROMEINSE TIJD (TWEEDE HELFT 1E EEUW N.C.) 

Het gaat hier om de derde bewoningsfase van de terp. Acht sporen zijn geïnterpreteerd als vuile 

terplagen. In spoor 28 zijn een deel van een rib en een linkerschouderblad van een infantiel rund 

aangetroffen. Spoor 36 bevatte het linkermiddenvoetsbeen IV van een volwassen wild zwijn (fig. 

8.10). Op beide zijkanten van het ondereind van het bot zitten snijsporen.
16

 Deze zijn vermoedelijk 

ontstaan bij het verwijderen van de huid. De schofthoogte van het dier werd op basis van de grootste 

lengte van het bot (GL=108,2 mm) op 105,3 cm geschat. Een fragment van een lang been van een 

groot zoogdier is aangetroffen in spoor 57. 

In spoor 1005 zijn een fragment van een opperarmbeen van een rund en een fragment van een lang 

been van een groot zoogdier aangetroffen. In het handverzamelde materiaal uit spoor 2014 bevindt 

zich een linkeropperarmbeen van een rund met vraatsporen. Verder werden een linker- en een 

rechterkies uit de bovenkaak van een volwassen rund gevonden. De overige resten zijn een drietal 

botfragmenten van grote zoogdieren, een linkerrib van een schaap en een fragment van een 

middenhandsbeen van een schaap. De 5 mm-zeeffractie van spoor 1020 bevat een verbrand 

ribfragment van een middelgroot zoogdier, de 2 mm-zeeffractie twee botfragmenten van zoogdieren 

van onbekende grootte, waarvan één is verbrand.  

De 5 mm-zeeffractie uit spoor 1030 bevat vier verbrande botfragmenten van middelgrote zoogdieren 

en een verbrand botfragment van een zoogdier van onbekende grootte. De 2 mm-zeeffractie uit dit 

spoor bevat zes verbrande fragmenten van een zoogdier van onbekende grootte. In de 5 mm-

zeeffractie van spoor 2014 is een borstwervel van een pasgeboren of iets ouder kalf aangetroffen. 

Verder bevat deze zeeffractie drie verbrande botfragmenten van grote zoogdieren, een fragment van 

een rib van een groot zoogdier, een verbrand ribfragment van een schaap, een verbrand 

botfragment van een schaap en vier verbrande botfragmenten van zoogdieren van onbekende 

grootte. 

                                                           
15

 Zie hoofdstuk 4 over micromorfologie en hoofdstuk 3 over sporen en fasen. 
16

 Deze snijsporen zijn niet te zien op de foto in figuur 8.10. 
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Fig. 8.10: Middenvoetsbeen IV van een volwassen wild zwijn (spoor 36, vnr: 242) (foto auteurs). 

Een waterput (spoor 2012) bevatte een fragment van een onderkaak van een jongvolwassen of 

volwassen schaap. In de 5 mm-zeeffractie werd een verbrand fragment van een zoogdier van 

onbekende grootte aangetroffen. Een andere waterput bevatte een groot aantal dierlijke resten 

(spoor 35). Een linkerdijbeen van een volwassen rund vertoont sporen van hondenvraat. Ook bevond 

zich een fragment van een linkeronderkaak van een rund in deze waterput. Een 

linkermiddenvoetsbeen van een rund heeft snijsporen en sporen van hondenvraat. Een linker- en 

een rechtermiddenvoetsbeen komen mogelijk van hetzelfde jongvolwassen tot volwassen rund. Op 

beide middenvoetsbeenderen zijn sporen van vraat zichtbaar. Op het linkermiddenvoetsbeen zijn 

snijsporen aangetroffen. Op beide middenvoetsbeenderen zijn botwoekeringen als gevolg van 

overbelasting te zien. Het linkermiddenvoetsbeen is zelfs vergroeid met het centrotarsale (fig. 8.11). 

Een eerste teenkoot uit het linkerachterbeen van een jongvolwassen tot volwassen paard uit deze 

waterput vertoont sporen van hondenvraat. Drie fragmenten van de schedel van een infantiel schaap 

werden eveneens in deze waterput aangetroffen. Opvallend is de vondst van het linkerspaakbeen 

van een volwassen raaf in dit spoor. 

Spoor 2017 en spoor 2018 waren eveneens waterputten. In de 5 mm en 2 mm-zeeffracties van beide 

sporen is dierlijk botmateriaal aangetroffen. De 5 mm-zeeffractie van spoor 2017 bevat een kies uit 

de rechteronderkaak van een rund, een fragment van een verbrand lang been en een fragment van 

het kraakbeen dat het borstbeen met de ribben verbindt, beide van onbekende grote zoogdieren. 

Ook werd een ribfragment van een middelgroot zoogdier in deze zeeffractie aangetroffen. De 2 mm-

zeeffractie van dit spoor bevat vier verbrande botfragmenten van zoogdieren van onbekende 

grootte.  
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Fig. 8.11: Middenvoetsbeen van een rund met een vergroeide centrotarsale als gevolg van overbelasting (spoor 35, vnr: 348) 

(foto auteurs). 

In de 5 mm-zeeffractie van spoor 2018 zitten een verbrand en een onverbrand ribfragment van een 

middelgroot zoogdier, een verbrand fragment van een lang been van een middelgroot zoogdier en 

een verbrand fragment van een zoogdier van onbekende grootte. In de 2 mm-zeeffractie van dit 

spoor werden een verbrande snijtand van een muis, een verbrand ribfragment en twee verbrande 

botfragmenten van onbekende zoogdieren aangetroffen.  

In spoor 1013, waarvan de aard onbekend is, is alleen dierlijk botmateriaal aangetroffen in de 5 mm-

zeeffractie. Alleen een rib en een fragment van een lang been van een rund konden worden 

gedetermineerd. De overige resten bestaan uit twee verbrande fragmenten van een lang been van 

een groot zoogdier en een verbrand fragment van een middelgroot zoogdier. Van de negen 

fragmenten van zoogdieren van onbekende grootte uit spoor 1013 zijn drie verbrand.  
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FASE 6: MIDDEN-ROMEINSE TIJD (OMSTREEKS 100 N.C.) 

Fase 6 betreft een tweede natuurlijke overspoelingsfase bestaande uit een dunne veenhorizont 

waarop schone kalkloze klei is afgezet. Vanaf deze fase bevond zich rond de terp een klei-op-

veenlandschap met in elk geval periodiek mariene invloed. Slechts één spoor bevatte dierlijke resten, 

die uit de midden-Romeinse tijd dateren. Het gaat om een verbrand fragment van een lang been van 

een groot zoogdier en twee botfragmenten van zoogdieren van onbekende grootte waarvan een is 

verbrand. 

FASE 7: MIDDEN-ROMEINSE TIJD (TWEEDE HELFT 2E EEUW N.C.) 

Het botmateriaal uit deze vierde bewoningsfase is afkomstig uit vuile terplagen, sloten en 

waterputten. In een vuile terplaag (spoor 27) zijn een fragment van een middenvoetsbeen van een 

rund en een tweede teenkoot van een jongvolwassen of volwassen rund aangetroffen. Spoor 1052, 

eveneens een vuile terplaag, bevatte een deel van een rib van een jongvolwassen of volwassen rund. 

Uit vuile terplaag spoor 2025 komen twee fragmenten van de linkerbekkenhelft van een rund. Op het 

ene fragment zitten sporen van hondenvraat en op het andere sporen van een ontsteking van het 

beenvlies (fig. 8.12). 

 

Fig. 8.12: Bekken van een rund met sporen van een ontsteking van het beenvlies (spoor 2025, vnr: 68) (foto auteurs). 

In vier sloten die een ringslotenpatroon langs de terpflanken vormden, zijn dierlijke resten gevonden. 

In sloot/spoor 1026 werd een verbrand ribfragment van een middelgroot zoogdier aangetroffen. 

Spoor 1025 bevatte een fragment van een lang been van een middelgroot zoogdier. In spoor 207 

bevond zich een botfragment van een middelgroot zoogdier. In spoor 1053 werden een 

middenhandsbeentje van een paard (os carpi radiale) en een fragment van een middenhands- of 

middenvoetsbeen van een groot zoogdier gevonden. 
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Ook in vier andere sloten is dierlijk botmateriaal aangetroffen. Spoor 31 bevatte een tweede 

teenkoot van een jongvolwassen of volwassen rund. In spoor 55 is een linkerschouderblad van een 

jongvolwassen of volwassen rund gevonden. Een derde teenkoot van een jongvolwassen of 

volwassen rund met snijsporen is aangetroffen in spoor 158. In dit spoor bevonden zich ook twee 

verbrande botfragmenten van zoogdieren van onbekende grootte. In spoor 1054 zaten zeven 

fragmenten van een premolaar van een jongvolwassen rund en drie verbrande botfragmenten van 

zoogdieren van onbekende grootte. Spoor 1080 bevatte een deel van een linkerhorenpit van een 

juveniel of jongvolwassen rund. Spoor 251 was een waterput en bevatte een deel van een 

linkermiddenhandsbeen van een rund.  

FASE 9: AANVANG MIDDELEEUWEN 

Uit deze fase dateren enkele sloten die vermoedelijk horen bij de middeleeuwse buurtschap Arkum, 

die uit verschillende terpjes bestond. Het faunamateriaal uit deze fase is zeer beperkt van omvang. 

Uit spoor 2058 komen een fragment van een spaakbeen van een rund en een deel van de schedel 

van een hond. In spoor 120 zijn een wervel van een brakwatergrondel, een schelp van een 

brakwaterkokkel, een groot aantal zeer kleine fragmenten van kokkelschelpen
17

 en een 

ondetermineerbaar schelpfragment aangetroffen. 

De 5 m-zeeffractie van spoor 1003 bevat een verbrand botfragment van een rund, een tandfragment 

van een rund en twee ondetermineerbare fragmenten van zoogdieren van onbekende grootte. Een 

van de fragmenten is verbrand.  

FASE 2+3: LATE IJZERTIJD OF VROEG-ROMEINSE TIJD  

Het dierlijk materiaal uit fase 2 of 3 komt uit een kuil (spoor 2041), een sloot (spoor 2066), een 

waterput (spoor 2008) en een waterkuil (spoor 2040). In de kuil zijn een ribfragment van een rund en 

een dijbeen van een infantiel rund met snijsporen op het distale uiteinde aangetroffen. Ook werden 

botten van schapen en de schedel van een volwassen hond (fig. 8.13) in de kuil gevonden. Het gaat 

bij de schapenbotten om een deelskelet bestaande uit delen van de wervelkolom, het borstbeen, 

enkele ribben, een opperarmbeen en een schouderblad. Het opperarmbeen wijst op een volwassen 

dier. De ribben zijn op basis van de grootte toe te schrijven aan een jongvolwassen of volwassen dier. 

De epifysen van de wervels zijn slechts gedeeltelijk gefuseerd. Ze komen echter wel van een 

volwassen dier, aangezien wervels pas op hogere leeftijd fuseren. Het betreft dus een volwassen 

schaap, dat geslacht en gegeten is, zoals aangetoond wordt door snijsporen op het opperarmbeen, 

het schouderblad, het borstbeen en het heiligbeen. Alle resten zijn afkomstig van skeletelementen 

waarop zich vlees van hoge kwaliteit bevond. Het betreft hier zeer waarschijnlijk consumptieafval.  

Uit de 2 mm-zeeffractie van deze kuil (spoor 2041) komen twee fragmenten van lange beenderen 

van middelgrote zoogdieren; hiervan is één verbrand. Verder is nog een verbrand fragment 

aangetroffen van een zoogdier van onbekende grootte. In de 5 mm-zeeffractie zijn twee fragmenten 

van middelgrote zoogdieren aangetroffen. Deze resten behoren waarschijnlijk tot het hierboven 

beschreven deelskelet van een schaap.  

                                                           
17

 Er kon niet worden vastgesteld of deze schelpfragmenten afkomstig zijn van de brakwaterkokkel (Cerastoderma 

lamarcki), van de gewone kokkel (Cerastoderma edule) of van beide kokkelsoorten.  
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Fig. 8.13: Vrijwel complete schedel van een volwassen hond uit een kuil (spoor 2041, vnr: 194) (foto auteurs). 

In de sloot (spoor 2066) is een linkermiddenhandsbeen van een rund aangetroffen met snijsporen. 

Een hond heeft op beide uiteinden van het bot geknaagd. In hetzelfde spoor bevonden zich ook een 

vermoedelijke coproliet van een hond (vnr. 162) (fig. 8.14) en een deel van een middenvoetsbeen 

van een rund. De waterput (spoor 2088) leverde alleen botmateriaal op in de 5 mm-zeeffractie. 

Aangetroffen zijn vijf verbrande fragmenten van middelgrote zoogdieren, een schedelfragment van 

een middelgroot zoogdier, een fragment van een lang been van een middelgroot zoogdier en een 

fragment van een lang been van een groot zoogdier. In de waterkuil (spoor 2040) is een 

middenhandsbeen van een foetaal rund aangetroffen (fig. 8.15). Beide helften van het 

middenhandsbeen zijn nog niet vergroeid. Op basis van de lengte van het middenhandsbeen is vast 

te stellen dat de foetus zich in het stadium van ongeveer 230 dagen na de conceptie bevond; dat is 

kort voor de geboorte (280 dagen na de conceptie).
18

 

 

Fig. 8.14: Vermoedelijke coproliet (spoornummer 2066, vnr. 162) (foto auteurs). 

 

 

                                                           
18

 Habermehl 1975. 



Opgraving Tjerkwerd-Arkum. Ontginning en hergebruik van een later verdwenen (klei-op-)veenlandschap 

195 

 

 

Fig. 8.15: Middenhandsbeen foetaal rund (spoor 2040, vnr: 193) (foto auteurs). 

FASE 3(+7) EN FASE 3+7: VROEG-ROMEINSE TIJD OF MIDDEN-ROMEINSE TIJD 

Het botmateriaal uit fase 3(+7) behoort waarschijnlijk tot de vroeg-Romeinse tijd, maar kan ook 

midden-Romeins zijn. In spoor 1040 zijn alleen resten van runderen aangetroffen. Zes botfragmenten 

van grote zoogdieren die niet op soort konden worden gebracht, zijn waarschijnlijk ook afkomstig 

van runderen. Het grootste deel van het materiaal bestaat uit botten uit de onderpoten van 

runderen. Zo zijn twee eerste teenkoten en twee tweede teenkoten van jongvolwassen tot 

volwassen runderen aangetroffen, benevens een derde teenkoot, die afkomstig is van een 

jongvolwassen dier. Twee linkermiddenvoetsbeenderen behoorden toe aan volwassen runderen. 

Ook werden twee linkersprongbeenderen aangetroffen; een daarvan heeft haksporen op de mediale 

en laterale zijden. Een onvolgroeid hielbeen is afkomstig van een jongvolwassen rund. De linker-

centrotarsale van een jongvolwassen tot volwassen rund vertoont sporen van botwoekering 

(exostose) door overbelasting (fig. 8.16). Onder de vondsten bevinden zich eveneens een linkerrib en 

de epifyse van een scheenbeen van een jongvolwassen rund. 

 
Fig. 8.16: Centrotarsale van een rund met sporen van exostose (spoor 1040, vnr. 139) (foto auteurs). 

Fase 3+7 bestaat uit enkele resten uit een vuile terplaag (spoor 1045) uit de vroeg-Romeinse of de 

midden-Romeinse tijd. Naast een deel van een linkerrib en een deel van het linkerscheenbeen van 

een rund werd een rechterschouderblad van een jongvolwassen of volwassen paard in dit materiaal 

aangetoond. Het schouderblad vertoont sporen van hondenvraat en snijsporen. Een 

ondetermineerbaar fragment van een bot van een groot zoogdier is verbrand. Ook werden twee 

ondetermineerbare fragmenten van zoogdieren van onbekende grootte aangetroffen.  
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FASE 5+7: MIDDEN-ROMEINSE TIJD (TWEEDE HELFT 1E EEUW N.C. OF TWEEDE HELFT 2E 

EEUW N.C.) 

Het gaat hier om materiaal uit enkele vlaksporen die uit de midden-Romeinse tijd stammen maar 

niet specifiek aan de derde of vierde bewoningsfase toegewezen konden worden. In een vuile 

terplaag (spoor 1010) zijn een linkerscheenbeen van een rund aangetroffen met sporen van 

hondenvraat en een verbrand botfragment van een middelgroot zoogdier. Een waterput (spoor 

1077) bevatte een rechtermiddenhandsbeen van een jongvolwassen of volwassen rund, een rib van 

een schaap, een botfragment van een groot zoogdier en een verbrand botfragment van een zoogdier 

van onbekende grootte. In een andere waterput (spoor 2056) zat een rechterrib van een rund. In de 

5 mm-zeeffractie van een derde waterput (spoor 1047) werden een verbrande rib van een rund en 

een verbrand fragment van een lang been van een groot zoogdier aangetroffen. De 2 mm-zeeffractie 

van dit spoor bevat een verbrand fragment van een zoogdier van onbekende grootte.  

Het handverzamelde materiaal uit spoor 1050, een paalkuil, bestaat uit een linkerknieschijf van een 

jongvolwassen of volwassen rund en een botfragment van een zoogdier van onbekende grootte. In 

de 5 mm-zeeffractie van dit spoor zijn vijftien fragmenten van botten van zoogdieren van onbekende 

grootte gevonden, waarvan zeven verbrand zijn.  

ONGEDATEERDE DIERLIJKE RESTEN 

In totaal 109 dierlijke resten konden niet aan een fase worden toegewezen. Dit zijn 73 resten van 

huisdieren, 35 ongedetermineerde zoogdierresten en een opperarmbeen van een middelgrote eend 

binnen het genus Anas (smient, krakeend, slobeend of pijlstaart). Onder de resten van de huisdieren 

overwegen die van het rund (tabel 8.1, fig. 8.17). 

8.3 DISCUSSIE 

SAMENSTELLING VAN DE VEESTAPEL 

De dierlijke resten aangetroffen te Arkum zijn voornamelijk afkomstig van gedomesticeerde 

zoogdieren (tabel 8.1-8.3). Rund vormt naar het aantal resten in vrijwel elke fase de grootste groep 

en wordt vrijwel steeds gevolgd door het schaap. De geit is niet aangetoond te Arkum. Kleine 

aantallen resten zijn aangetroffen van honden, varkens en paarden. Varkens waren even schaars op 

deze nederzetting in het veen als op terpen op de kwelders en andere nederzettingen in het veen in 

Noord-Nederland. Runderen en schapen waren de belangrijkste dieren voor de bewoners van de 

nederzetting (fig. 8.17). De beengewichten laten zien dat verreweg het meeste vlees dat door de 

bewoners werd gegeten, van runderen afkomstig was (bijlage A). 

Het door de tijd heen volgen van de ontwikkeling van de veestapel op Arkum wordt bemoeilijkt door 

de beperkte aantallen resten van huisdieren uit sommige bewoningsfasen. Alleen de late ijzertijd 

(fase 2: NR=49) en de vroeg-Romeinse tijd (fasen 3 en 4, samen NR=130) hebben voldoende 

botmateriaal van huisdieren opgeleverd om uitspraken te kunnen doen over de samenstelling van de 

veestapel. Deze resten laten een verschuiving in de samenstelling van de veestapel zien ten tijde van 

de overgang van de late ijzertijd naar de vroeg-Romeinse tijd. Terwijl in de late ijzertijd overwegend 
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runderen werden gehouden (81% van de aantallen resten van huisdieren), nam in de vroeg-

Romeinse tijd de schapenteelt toe (van 12 naar 17%), terwijl het aandeel van de runderteelt afnam 

(tot 74%). De aantallen huisdierbotten uit de midden-Romeinse tijd (fasen 5 en 7, beide NR=18) zijn 

te klein om iets over de samenstelling van de veestapel in deze periode te zeggen. 

Fig. 8.17: Gedomesticeerde zoogdieren: aantallen resten (%). 

Het rund was in de ijzertijd op alle tot nu toe onderzochte Friese en Groninger terpen veruit het 

belangrijkste landbouwhuisdier, op afstand gevolgd door het schaap.
19

 Op veel terpen wordt net als 

in Arkum een toename in de schapenteelt en een afname van de runderteelt op de overgang van de 

ijzertijd naar de Romeinse tijd waargenomen. Voorbeelden zijn de terpen Englum, Wommels-Stapert 

en Achlum.
20

 Op de terp Jelsum ontbreekt deze toename. Het aandeel schaap was daar in de ijzertijd 

al hoog (32%) en hield in de Romeinse tijd hetzelfde niveau (32%).
21

 

In de omgeving van al deze terpen vonden op de overgang van de ijzertijd naar de vroeg-Romeinse 

tijd geen grote milieuveranderingen plaats, waarmee een verandering in de samenstelling van de 

veestapel verklaard zou kunnen worden. Economische en mogelijk ook culturele veranderingen 

zullen hebben bewerkstelligd dat de bewoners in de Romeinse tijd in verhouding meer schapen 

gingen houden. Bij economische veranderingen kunnen we denken aan de grote vraag naar wol van 

het Romeinse leger dat in Midden- en Zuid-Nederland was gelegerd. De bewoners van Noord-

Nederland kunnen in de levering van wol aan het leger een bron van inkomsten hebben gezien. Bij 

culturele veranderingen kunnen we denken aan een afname van de voorkeur voor het houden van 
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 Prummel 2006; Kranenburg 2012, Bijlage 6; Hullegie & Prummel 2015; Van Gent 2015. 
20

 Prummel 2007; Cramer 2005; Prummel 2006, tabel 5.6; Hullegie 2010; Prummel 2014; Hullegie & Prummel 2015. 
21

 Kranenburg 2012, Bijlage 1. 
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runderen, die kennelijk in de ijzertijd in grote delen van het Noord-Nederlandse kustgebied 

bestond.
22

 

De nederzetting Arkum lag in de late ijzertijd (fase 2), de vroeg-Romeinse tijd (fase 3) en het begin 

van de midden-Romeinse tijd (fase 5) in een veenlandschap. Vindplaatsen in een vergelijkbaar 

landschap uit de late ijzertijd en de vroeg-Romeinse tijd, waar ook archeozoölogisch onderzoek heeft 

plaatsgevonden, zijn Leeuwarden-Bullepolder van ca. 50 v.C., een nederzetting bij Sneek uit de 1e-3e 

eeuw n.C. en Sneek-Stadsrondweg Oost uit de 1
e
 en 2

e
 eeuw n.C.

23
 

Het veenlandschap was een geheel ander landschap dan het kwelder- en waddenlandschap waarin 

de terpen in Friesland en Groningen, waaronder de hierboven genoemde, in die perioden lagen. Toch 

zien we dat ook in Arkum in de late ijzertijd overwegend runderen werden gehouden en dat de 

schapenteelt in de vroeg-Romeinse tijd in belang toenam. Dit zijn kennelijk tamelijk vaste patronen in 

de veehouderij in Noord-Nederland in de ijzertijd en de Romeinse tijd. Ook in de beide vroeg-

Romeinse veennederzettingen bij Sneek en in de veenontginning Leeuwarden-Bullepolder uit de late 

ijzertijd werden, naast veel runderen (respectievelijk 69, 67 en 56%), behoorlijke aantallen schapen 

gehouden (respectievelijk 24, 23 en 39% van de resten van landbouwhuisdieren).
24

  

Later, gedurende de midden-Romeinse tijd (fase 6), werd rondom Arkum vanuit zee klei afgezet, 

waardoor het landschap rond de nederzetting veranderde van een veenlandschap in een klei-op-

veenlandschap dat af en toe overstroomd werd vanuit zee. Door het geringe aantal botvondsten uit 

fase 7, ook behorend tot de midden-Romeinse periode, kunnen we niet vaststellen of de veestapel 

hierdoor qua samenstelling veranderde. Er zijn alleen resten van runderen en een paard 

aangetroffen. De twee huisdierbotten uit fase 9, het begin van de middeleeuwen, van een hond en 

een rund, komen van de buurtschap Arkum. 

SLACHTLEEFTIJDEN EN GEBRUIKSDOELEN 

De vermoedelijke gebruiksdoelen van de diverse huisdiersoorten zijn af te leiden uit de leeftijden 

waarop de dieren zijn gestorven, en dus in de meeste gevallen werden geslacht. Alleen de late 

ijzertijd (fase 2) en de vroeg-Romeinse tijd (fase 3) hebben voldoende leeftijdsgegevens opgeleverd 

om slachtleeftijdpatronen te kunnen bepalen. Voor alle fasen geldt dat het vlees van alle geslachte 

runderen werd gegeten en dat ook de huiden en pezen van alle runderen werden gebruikt. Hierop 

wijzen ook de snijsporen op de botten. 

De slachtleeftijdsverdeling van het rund in de late ijzertijd (tabel 8.4) laat een patroon zien waarbij 

een gering aantal runderen (10%) op jonge tot zeer jonge leeftijd werd geslacht. Verder werden 

slechts één volwassen en één echt oud rund aangetoond. Het grootste aantal runderbotten 

waarvoor een slachtleeftijd werd bepaald, komt van op jongvolwassen leeftijd geslachte runderen. 

Het hoofddoel van de runderteelt in de late ijzertijd was de vleesproductie. Daarnaast werd er 

mogelijk enige melk geproduceerd voor menselijke consumptie, gezien de aanwezigheid van 

infantiele en oude runderen. Door een deel van de kalveren te slachten kan namelijk melk 
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beschikbaar komen voor de mens. Koeien die een hoge leeftijd bereikten konden gedurende een 

groter aantal jaren melk geven dan op jongere leeftijden geslachte koeien. Ook de runderen van de 

ijzertijdfasen van de terpen Jelsum en Middelstum werden voornamelijk voor het vlees gehouden.
25

 

In andere terpen uit de ijzertijd, zoals Wommels-Stapert en Englum, dienden runderen zowel de 

melk- als de vleesproductie.
26

  

Tabel 8.4: Slachtleeftijdsverdeling van het rund. 

Leeftijd ? 2 3 4 5 7 2+3 3(+7) 5+7 

Foetaal/Neonaat (0 mnd.) 3 - 8 - - - 1 - - 

Infantiel (0-8 mnd.) 1 2 10 - 2 - 1 - - 

Juveniel (8-18 mnd.) 1 1 - - - - - - - 

Juveniel/Jongvolwassen (8-30 mnd.) 1 7 6 - - 1 - - - 

Jongvolwassen (18-30 mnd.) 3 12 10 - - 7 - 3 - 

Jongvolwassen/Volwassen (>18 mnd.) 19 7 24 1 2 5 - 4 2 

Juveniel/Jongvolwassen/Volwassen (>8 

mnd.) 

2 - 1 - - 1 - - - 

Volwassen (>30 mnd.) - 1 11 - 3 - - 2 - 

Oud (> 42-48 mnd.) 13 1 - - - - - - - 

Totaal 43 31 70 1 7 14 2 9 2 

               

Foetaal/Neonaat (0 mnd.) 7% 0% 11% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 

Infantiel (0-8 mnd.) 2% 6% 14% 0% 29% 0% 50% 0% 0% 

Juveniel (8-18 mnd.) 2% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Juveniel/Jongvolwassen (8-30 mnd.) 2% 23% 9% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 

Jongvolwassen (18-30 mnd.) 7% 39% 14% 0% 0% 50% 0% 33% 0% 

jongvolwassen/Volwassen (>18 mnd.) 44% 23% 34% 100% 29% 36% 0% 44% 100% 

Juveniel/Jongvolwassen/Volwassen (>8 

mnd.) 

5% 0% 1% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 

Volwassen (>30 mnd.) 0% 3% 16% 0% 43% 0% 0% 22% 0% 

Oud (> 42-48 mnd.) 30% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Het slachtleeftijdpatroon van het rund in de vroeg-Romeinse tijd (fase 3) laat een duidelijk patroon 

van melkproductie zien met hoge percentages voor op jonge leeftijd (26%) en als volwassen rund 

(16%) geslachte dieren. De runderen die op daartussen gelegen leeftijden zijn geslacht (14%) dienden 

alleen de vleesproductie. Dit beeld is conform de resultaten van onderzoek door H. Kranenburg op 

andere terpen uit de Romeinse tijd. Zij vond een sterke nadruk op de melkproductie in een groot 

aantal terpen uit de Romeinse tijd, waaronder Jelsum.
27

 

De leeftijdsverdeling van het rund uit de midden-Romeinse tijd (fase 5 tot en met 7) is niet duidelijk 

genoeg om expliciete gebruiksdoelen van het rund voor die periode vast te stellen. Wel zijn in fase 5 

(spoor 35) twee middenvoetsbeenderen aangetroffen met botwoekeringen veroorzaakt door 

overbelasting (fig. 8.11). Uit de vroeg- of de midden-Romeinse tijd komt een centrotarsale van een 
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rund met sporen van overbelasting (fig. 8.16). Dit houdt in dat runderen in de Romeinse tijd ingezet 

zijn als trekdier, vermoedelijk mede ten behoeve van de akkerbouw.
28

 

Halici concludeerde voor de runderen uit de vindplaats Stadsrondweg Oost te Sneek, die dateert uit 

de 1
e
-2

e
 eeuw n.C., dat de runderen daar vooral de vleesproductie dienden.

29
 In de nederzetting uit 

de vroege en midden-Romeinse tijd (1
e
-3

e
 eeuw n.C.) bij Sneek werd een deel van de runderen direct 

na de geboorte gedood en andere op variërende leeftijden, waaronder als volwassen dier.
30

 Ook hier 

was het primaire gebruiksdoel de vleesproductie, terwijl de runderen ook melk gaven. 

Tabel 8.5: Leeftijdsgegevens van het schaap. 

Leeftijd ? 2 3 5 2+3 

Foetaal/Neonaat (0 mnd.) -   - -   - -  

Infantiel (0-6 mnd.) - 1 - 3 - 

Juveniel (6-12 mnd.)  -  - 1  -  - 

Juveniel/Jongvolwassen (6-24 mnd.) - - 1 - 1 

Jongvolwassen (12-24 mnd.) 1 2 2  - 2 

Jongvolwassen/Volwassen (>12 mnd.) 2 1 9 1 8 

Volwassen (>24 mnd.)  - 1 1  - 4 

Oud (>36-42 mnd.) - - - - - 

Totaal:  3 5 14 4 15 

      

Foetaal/Neonaat (0 mnd.) - - - - - 

Infantiel (0-6 mnd.) - 20% - 75% - 

Juveniel (6-12 mnd.) - - 7,1% - - 

Juveniel/Jongvolwassen (6-24 mnd.) - - 7,1% - 6,7% 

Jongvolwassen (12-24 mnd.) 33,3% 40% 14,3% - 13,3% 

Jongvolwassen/Volwassen (>12 mnd.) 66,7% 20% 64,3% 25% 53,3% 

Volwassen (>24 mnd.) - 20% 7,1% - 26,7% 

Oud (>36-42 mnd.) - - - - - 

Totaal:  100% 100% 100% 100% 100% 

Er zijn te weinig leeftijdgegevens voor het schaap om met zekerheid de gebruiksdoelen voor het 

schaap in de diverse fasen vast te stellen. Resten van echt oude schapen zijn in Arkum niet 

aangetroffen. Zij zouden een indicatie kunnen zijn geweest voor de productie van wol en/of melk. 

Pasgeboren of als lam geslachte schapen zouden een indicatie zijn voor de productie van melk voor 

menselijke consumptie, maar deze zijn in Arkum nauwelijks aangetoond. Waarschijnlijk werden de 

schapen in Arkum niet voor de melkproductie gehouden, maar vooral voor hun vlees en verder voor 

de wol (tabel 8.5). De meeste in Arkum gehouden schapen werden namelijk als jongvolwassen of 

volwassen schaap geslacht. De snijsporen op verschillende schapenbotten zijn een bewijs dat het 

schapenvlees werd gegeten. Kranenburg concludeerde dat de schapen in Jelsum vooral werden 

gehouden voor de melk en het vlees, en daarnaast voor de wol. In de Romeinse tijd kwam op deze 
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terp de nadruk bij de schapenteelt meer op de wolproductie te liggen. Op andere terpen bleken 

schapen in deze perioden voor hun vlees, wol en melk te worden houden.
31

 

De twee in Arkum aangetroffen resten van varkens, een uit de late ijzertijd (fase 2) en uit een 

ongedateerd spoor, zijn afkomstig van jongvolwassen of volwassen dieren. De meeste varkens 

werden voor hun vlees geslacht zodra ze volgroeid waren. Op een varkensbot uit de late ijzertijd zijn 

snijsporen aangetroffen. 

Het botmateriaal uit de late ijzertijd bevatte een bot van een jongvolwassen of volwassen paard. In 

botmateriaal van de vroeg-Romeinse tijd (fase 3) zijn resten van twee jongvolwassen tot volwassen 

paarden en drie volwassen paarden aangetroffen. Een ander jongvolwassen of volwassen paard is 

gevonden in sporen uit de midden-Romeinse tijd (fase 5). Ook is een bot van een jongvolwassen of 

volwassen paard aangetroffen in een spoor uit de vroeg-Romeinse tijd (fase 3) of de midden-

Romeinse tijd (fase 7). Uit ongedateerde sporen zijn resten van een jongvolwassen tot volwassen 

paard en een volwassen paard aangetroffen. De twee overige resten kwamen van juveniele, 

jongvolwassen of volwassen paarden. Het is duidelijk dat paarden niet op jonge leeftijd werden 

geslacht, maar dat men de paarden in de eerste plaats gebruikte als rijdier of trekdier. Paardenvlees 

werd gegeten, zoals blijkt uit de snijsporen op schouderbladen uit de vroeg-Romeinse tijd en 

mogelijk ook de midden-Romeinse tijd (fase 3+7). De paarden werden waarschijnlijk geslacht zodra 

zij niet meer als rij- of trekdier of als fokdier gebruikt konden worden. 

Slechts vier botfragmenten konden gebruikt worden om vast te stellen hoe oud de honden op de 

nederzetting werden. Een hond uit de late ijzertijd of de vroeg-Romeinse tijd, een hond uit de vroeg-

Romeinse tijd en een hond uit de middeleeuwen zijn op juveniele, jongvolwassen of volwassen 

leeftijd gestorven. In het botmateriaal uit de vroeg-Romeinse tijd is een baculum (penisbeen) 

aangetroffen van een jongvolwassen of volwassen reu. Geen van de honden is op jonge leeftijd 

gestorven. Er is een snijspoor aangetroffen op het bekken van een hond. Het is mogelijk dat men het 

dier heeft gevild voor de huid, maar de consumptie van hondenvlees is niet uit te sluiten, ook gezien 

de wervels van een hond uit de late ijzertijd of vroeg-Romeinse tijd met hak- en snijsporen uit 

Wierum.
32

 

GEBRUIKS- EN BEWERKINGSSPOREN 

Twee botten hebben sporen van bewerking of gebruik. Uit het linkervoorhoofdsbeen van pasgeboren 

kalf uit de vroeg-Romeinse tijd (fig. 8.5 en 8.6) werd een rond voorwerp gesneden, dat vervolgens 

vanaf de binnenzijde van de schedel werd doorboord. Een vrijwel identiek object, in dit geval een 

rechtervoorhoofdsbeen van een pasgeboren kalf, werd in 2013 opgegraven in Groot-Saksenoord, ten 

oosten van Lollum.
33

 Dit dateert uit de late ijzertijd en is eveneens afkomstig uit een sloot.
 

Doorboorde fragmenten van menselijke schedels zijn bekend van andere vindplaatsen in Noord-

Nederland. Deze vertonen duidelijke sporen van het hanteren, mogelijk voor rituele doeleinden.
34
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Dat is niet geval bij beide doorboorde voorhoofdsbeenderen van pasgeboren kalveren uit Arkum en 

Groot-Saksenoord. Het doel van het doorboren van deze schedelfragmenten is onduidelijk. Wellicht 

vormden het uitsnijden uit het voorhoofdsbeen, het doorboren en het vervolgens in een sloot 

werpen als geheel een magische of rituele handeling.
 35

 Een middenvoetsbeen van een rund uit de 

vroeg-Romeinse tijd werd gebruikt als wrijf- of polijstinstrument. Deze objecten worden vaker 

aangetroffen in vindplaatsen in Noord-Nederland.
36

 

DE GRAASGEBIEDEN VAN HET RUND 

Voor vier botmonsters van runderen uit Arkum zijn door het Centrum voor Isotopenonderzoek (CIO) 

te Groningen de δ
13

C- en δ
15

N-isotopenwaarden gemeten. De keuze is daarbij gevallen op twee 

monsters uit de late ijzertijd (fase 2) en twee uit de midden-Romeinse tijd, waarvan een uit fase 5 en 

een uit fase 7 (tabel 8.6). Helaas zijn de uitkomsten van het tweede monster uit de late ijzertijd 

(spoor 218) minder betrouwbaar door te lage koolstof- en stikstofgehalten. Hoewel het gaat om een 

beperkte steekproef zijn de resultaten van het isotopenonderzoek zeer waardevol. De 

isotopenwaarden van het succesvol gemeten monster uit fase 2 en van het monster uit fase 5 

vertonen waarden die overeenkomen met isotopenwaarden van runderen uit de beekdalen in het 

pleistocene gebied van Noord-Nederland. De δ
15

N-waarde voor het runderbot uit fase 7 ligt een stuk 

hoger en komt overeen met isotopenwaarden van runderen die op het kweldergebied hebben 

gegraasd.
37

 

Tabel 8.6: δ13C- en δ15N-waarden van runderen uit de late ijzertijd (fase 2) en de tweede periode binnen de midden-

Romeinse tijd (fase 7).  

Fase Vondstnummer Spoor δ13C %C δ15N %N C/N ratio 

2 257 2049 -21,70 48,6 6,40 16,8 3,4 

2 * 405 218 -18,83 32,2 8,28 13,6 2,8 

5 348 35 -22,25 47,5 6,50 17,0 3,3 

7 417 215 -20,48 45,8 8,50 16,8 3,2 

* De δ13C- en δ15N-waarden voor vondstnummer 405, spoor 218 (fase 2, late ijzertijd) zijn minder betrouwbaar vanwege 

de te lage koolstof- en stikstofgehalten (%C en %N). 

Runderen hebben dus in fase 2 en 5 en vrijwel zeker ook in fase 3 op het veen in de directe omgeving 

de nederzetting gegraasd, ondanks het inklinken en oxideren van het laagveenpakket. Zij werden 

zelfs niet periodiek naar de kwelders ten noorden van de nederzetting gebracht om daar te grazen. 

Het veenlandschap bood kennelijk voldoende mogelijkheid het vee te weiden. In fase 6 werd klei in 

de omgeving van de nederzetting afgezet. Hierbij past de hogere δ
15

N waarde van het runderbot uit 

fase 7.  
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HET GEBRUIK VAN WILDE DIEREN 

Naast resten van gedomesticeerde zoogdieren is een beperkt aantal resten van wilde diersoorten 

aangetroffen. Wilde zoogdieren zijn vertegenwoordigd door een middenvoetsbeen IV van een 

volwassen wild zwijn met een schofthoogte van ca. 105 cm. Het bot is aangetroffen in een spoor uit 

fase 5 (midden-Romeinse tijd). 

Resten van wilde zwijnen zijn zeldzaam in Friese en Groninger terpen. In de terp van Englum (Gr.) 

werd een sprongbeen van een wild zwijn uit de volksverhuizingstijd aangetroffen.
38

 Van Giffen noemt 

in zijn proefschrift schedelfragmenten en hoektanden van wilde zwijnen uit de terpen Cornjum, 

Kimswerd, Marsum-Ritzumazijl en Eenumerhoogte.
39

 Resten van wilde zwijnen werden ook 

aangetroffen op de Noord-Duitse vindplaatsen Bentumersiel en Jemgumkloster, gelegen langs de 

Ems, en op de Noord-Duitse terpen Feddersen Wierde (late ijzertijd - Romeinse tijd) en Elisenhof 

(vroege middeleeuwen).
40

 

Wilde zwijnen komen voornamelijk voor in bebost of halfopen gebied. Bentumersiel, Jemgumkloster, 

Feddersen Wierde en Elisenhof lagen op de klei, maar op korte afstand van zand- en veengebieden. 

Hier kunnen de in deze vindplaatsen aangetoonde wilde zwijnen zijn gejaagd. Maar het wilde zwijn 

trok ook wel naar het kweldergebied. Hierop wijzen de vondsten van wilde zwijnen uit de terpen 

Englum, Eenumerhoogte, Cornjum, Kimswerd en Marsum-Ritzumazijl. Het wilde zwijn dat in Arkum is 

aangetoond, kan vanuit Arkum op het veen in de directe omgeving of verder noordelijk op de 

kwelders zijn bejaagd. Deze soort droeg op geen van deze nederzettingen sterk bij aan de 

voedselvoorziening. 

In de 2 mm-zeeffracties zijn twee botfragmenten van onbekende muizensoorten aangetroffen, een 

uit de vroeg-Romeinse tijd (fase 3) en een uit de midden-Romeinse tijd (fase 5). Dit zullen toevallige 

vondsten zijn van muizen die op de nederzetting geleefd hebben. Zij werden mogelijk door de 

bewoners bestreden, maar zeker niet gegeten. 

Slechts twee vogelbotten zijn in Arkum aangetroffen: een opperarmbeen van een middelgrote eend 

uit het geslacht Anas in een ongedateerd spoor en een spaakbeen van een raaf in een spoor uit de 

midden-Romeinse tijd (fase 5). Het eendenbot zal afkomstig zijn van een gevangen en opgegeten 

eend. Op Arkum werd echter niet of nauwelijks gejaagd op eenden, ganzen en waadvogels, zoals op 

veel terpen het geval was, vooral op de dicht bij de kust gelegen terpen.
41

 De raaf is een kraaiachtige, 

die waarschijnlijk niet werd gegeten. De raaf wordt niet vaak aangetoond in faunamateriaal uit de 

terpen. De enige Noord-Nederlandse terpen waarin tot nu toe botvondsten van raven zijn gedaan 

zijn Tritsum en Winsum-Bruggeburen, beide in Friesland.
42

 Ook werden botten van de raaf 

aangetroffen in de Duitse terpen Feddersen Wierde en Elisenhof.
43
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De raaf is een kraaiensoort die in veel leefomgevingen voorkomt. De meeste raven blijven in het 

gebied waar ze werden geboren, al maken sommige rondtrekkende bewegingen. De raaf heeft een 

veilige en ontoegankelijke nestplaats nodig, bij voorbeeld een rots of een hoge boom, en een groot 

open gebied om te foerageren, onder andere op kadavers. De raaf komt ook in kustgebieden voor. 

Het is dus goed mogelijk dat de in Arkum aangetoonde raaf in de omgeving van de nederzetting 

leefde. Een nestplaats kan het dier gevonden hebben in een boom in het veen in de omgeving of op 

de verder weg gelegen zandgronden (Gaasterland), terwijl het veengebied en de kweldergebieden 

als foerageergebied dienden. De raaf komt na herintroductie vanaf 1966 weer in Nederland voor. Hij 

broedt voornamelijk op de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug en de Sallandse Heuvelrug.
44

 Raven 

speelden vaak een rol in de religie en de mythologie en bij rituelen.
45

 Of dat hier en op de andere 

terpen met raafvondsten het geval was, is onzeker. 

De groep van de vissen is vertegenwoordigd door twee palingwervels in een 2 mm-zeeffractie uit de 

vroeg-Romeinse tijd en door een wervel van een brakwatergrondel in een spoor uit het begin van de 

middeleeuwen (fase 9). De palingwervels zullen consumptievis vertegenwoordigen. Palingen leven in 

zoet, brak en zout water. Palingresten worden regelmatig in terpen in het voormalige kweldergebied 

aangetroffen, soms in grote hoeveelheden.
46

 De ook op veel terpen gegeten vissoorten bot, schol en 

schar zijn in Arkum niet aangetoond. Deze platvissen, vooral de schol en de schar, zijn gebonden aan 

brak of zout water. De afwezigheid in het vondstmateriaal van Arkum van deze soorten en die van 

andere zeevissoorten zoals kabeljauwachtigen, harders en zeebaars is in overeenstemming met het 

zoete milieu op en direct rond de nederzetting in de eerste bewoningsfasen van de nederzetting. De 

wervel van de brakwatergrondel, een tot 6 cm lange vissoort, is niet afkomstig van een door een 

mens gegeten vis. Het visje zal geleefd hebben in een van de middeleeuwse sloten. Zoals zijn naam 

aangeeft, leeft hij in brak water. Het is de eerste vondst van de brakwatergrondel in een Friese of 

Groninger terp. 

Weekdieren zijn alleen aangetoond in sporen uit de eerste fase van de midden-Romeinse tijd (fase 5) 

en het begin van de middeleeuwen (fase 9). In sporen uit de midden-Romeinse tijd (fase 5) zijn twee 

schelpfragmenten van platte slijkgapers aangetroffen. Dit is een echt zeeweekdier. Deze schelpen 

moeten dus naar de nederzetting zijn gebracht. Een schelp van de brakwaterkokkel, 

schelpfragmenten van de brakwater- of de gewone kokkel en een schelpfragment van een 

onbekende weekdiersoort zijn in het begin van de middeleeuwen in de sloten op de nederzetting 

beland. De brakwaterkokkel kan in het brakke water van de sloten uit deze periode hebben geleefd. 

8.4 CONCLUSIE 

De bewoners van de nederzetting Arkum waren gedurende de late ijzertijd, de vroege en de midden-

Romeinse tijd voor producten van dierlijke aard vrijwel geheel afhankelijk van hun 

landbouwhuisdieren. Zij waren wat betreft de vleesvoorziening en - voor zover zij melk gebruikten - 

ook de melkvoorziening zelfvoorzienend. Het rund leverde vermoedelijk pas in de Romeinse tijd melk 

voor menselijke consumptie. In de Romeinse tijd verhandelden de bewoners mogelijk wol. Drie 

                                                           
44

 Vogel 2018. 
45

 Serjeantson 2010. 
46

 Prummel et al. 2013; Timmerman 2012. 



Opgraving Tjerkwerd-Arkum. Ontginning en hergebruik van een later verdwenen (klei-op-)veenlandschap 

205 

 

stabiele isotopenbepalingen laten zien dat het vee in de buurt van de nederzetting werd geweid, 

aanvankelijk op het veen en later op klei-op-veen. De jacht op zoogdieren en vogels werd nauwelijks 

bedreven. Ook werd er weinig gevist. Wel zijn een wild zwijn, een eend, een raaf, paling en de 

brakwatergrondel aangetoond. De laatste vissoort was nog niet eerder aangetroffen in Noord-

Nederland. Dit komt ongetwijfeld doordat nog niet zeer veel onderzoek in de Friese nederzettingen 

in het veen is verricht. 
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BIJLAGE A:  
 

Beengewicht in g per diersoort onder de met de hand verzamelde resten. 

Fase ? 2 3 4 5 6 7 9 2+3 3(+7) 3+7 5+7 

hond, Canis familiaris - - 14,9 - - - - 30,8 172 - - - 

paard, Equus caballus 300,6 28 1172,2 - 69,4 - 4,5 - - - 248,7 - 

varken, Sus domesticus 29,1 10,3 - - - - - - - - - - 

rund, Bos taurus 2250,3 2003,2 3720,3 22,2 657,6 - 518,6 37,1 126 174 41,3 105,3 

schaap, Ovis aries 21,7 12,2 41,8 2,4 14,4 - - - 58,6 - - - 

schaap/geit, Ovis 

aries/Capra hircus 
39,6 99,3 220,2 1,7 7,8 - - - 78,5 - - 0,3 

rund/paard-grootte 55,5 42,7 100,0 - 42,7 3,1 2,7 - - 30,8 5,4 8,2 

schaap/geit/varken-grootte 13,5 - 11,0 - - - 1,9 - - - - 0,6 

zoogdier, grootte onbekend 12,7 4,2 19,3 - - 4,6 10,2 - - - 0,7 1,3 

Totaal gedomestic. zoogdier 2723,0 2199,9 5299,7 26,3 791,9 7,7 537,9 67,9 435,4 204,7 296,1 115,7 

wild zwijn, Sus scrofa - - - - 25,3 - - - - - - - 

Totaal wilde zoogdieren - - - - 25,3 - - - - - - - 

middelgrote Anas-eend 0,6 - - - - - - - - - - - 

raaf, Corax corax - - - - 1,0 - - - - - - - 

Vogel totaal 0,6 - - - 1,0 - - - - - - - 

platte slijkgaper, 

Scrobicularia plana 
- - - - 3,7 - - 

 
- - - - 

brakwaterkokkel, 

Cerastoderma lamarcki 
- - - - - - - 0,6 - - - - 

kokkel, Cerastoderma spec. - - - - - - - 2,1 - - - - 

ongedetermineerde mollusk - - - - - - - 0,0 - - - - 

Totaal Mollusca - - - - 3,7 - - 2,7 - - - - 

brakwatergrondel, 

Pomatoschistus microps 
- - - - - - - 0,0 - - - - 

Totaal vis - - - - - - - 0,0 - - - - 

Totaal 2273,6 2199,9 5299,7 26,3 822,9 7,7 537,9 67,9 435,4 204,7 296,1 115,7 

 

Percentages vleesgewicht gedomesticeerde zoogdieren in het met de hand verzamelde materiaal 

Fase/gewicht in g ? 2 3 4 5 7 9 2+3 3(+7) 3+7 5+7 

hond, Canis familiaris - - 14,9 - - - 30,8 172,4 - - - 

paard, Equus caballus 300,6 28 1172,2 - 69,4 4,5 - - - 248,7 - 

varken, Sus domesticus 29,1 10,3 - - - - - - - - - 

rund, Bos taurus 2250,3 2003,2 3720,3 22,2 657,6 518,6 37,1 125,9 173,9 41,3 105,3 

schaap, Ovis aries 61,3 111,5 262 4,1 22,2 - - 137,1 - - 0,3 

Totaal beengewicht 2641,3 2153,0 5169,4 26,3 749,2 523,1 67,9 435,4 173,9 290,0 105,6 

 

hond, Canis familiaris 

 

- 

 

- 

 

-0% 

 

- 

 

- 

 

- 

 

45% 

 

40% 

 

- 

 

- 

 

- 

paard, Equus caballus 11% 1% 23% - 9% 1% - - - 86% - 

varken, Sus domesticus 1% 0% - - - - - - - - - 

rund, Bos taurus 85% 93% 72% 84% 88% 99% 55% 29% 100% 14% 100% 

schaap, Ovis aries 2% 5% 5% 16% 3% - - 31% - - 0% 

Totaal beengewicht (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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9. Akkerbouw en mogelijke veeteelt in een brak tot 

zoet landschap: botanisch onderzoek aan de terp 

Arkum 

A. Maurer 

9.1 INLEIDING 

Tijdens de opgraving van bewoningsresten van een terp te Arkum in 2012 werden monsters 

genomen voor paleobotanisch onderzoek. Dit vanwege het feit dat de vindplaats binnen het Noord-

Nederlandse kustgebied op een interessante plaats lag, te weten op de grens van de kwelder en het 

veen. De vraag is in hoeverre de vegetatie in de omgeving van Arkum onder mariene invloed stond 

(en zo ja hoe?) en of  deze invloed zijn weerslag had op verschillende bedrijfsvoeringen gedurende de 

verschillende bewoningsfasen.  

Per bewoningsfase zijn minimaal twee monsters geselecteerd voor een analyse. De archeologische 

lagen van de terp Arkum kunnen worden opgedeeld in 11 fasen waaronder 5 bewoningsfasen (tabel 

3.3). Deze bewoningsfasen beslaan een periode van de late ijzertijd tot en met de middeleeuwen. 

Voor het archeobotanische onderzoek zijn de monsters uit de bewoningsfasen van de late ijzertijd 

tot en met de midden-Romeinse tijd onderzocht. Tevens zijn monsters uitgewerkt die afkomstig zijn 

uit de kwelder- en veenlagen van vóór de bewoning. De aangetroffen archeobotanische resten 

worden per fase behandeld (tabel 9.1) 

De meeste plantenresten konden tot op soortniveau worden gedetermineerd. In enkele gevallen 

moest genoegen worden genomen met de bepaling van de familie. Soms konden de zaden van twee 

of meer verwante soorten niet worden onderscheiden, bijvoorbeeld die van spies- en uitstaande 

melde (Atriplex prostrata en Atriplex patula). Een aantal resten bleef ongedetermineerd, deze zijn 

niet in de tabel opgenomen.  

9.2 MATERIAAL EN WERKWIJZE 

In totaal zijn 23 macrobotanische monsters uitgewerkt. De monsters zijn in het veld verzameld uit 

duidelijk aanwijsbare sporen in de aangelegde profielen en vlakken. De monsters zijn eerst in 

luchtdichte bakjes van 800 ml gestopt om daarna op het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) 

over een vijftal zeven met maaswijdten van 5, 2, 1, 0.5 en 0.25 mm te worden gezeefd. Door de 

relatief kleine monstername konden in korte tijd relatief veel monsters worden uitgewerkt. 

Vervolgens zijn de archeobotanische resten uit de monsters geteld en op naam gebracht.
1
 De 

botanische resten zijn in Eppendorfertubes opgeslagen. Bij verkoolde resten gebeurde dit droog en 

bij nat geconserveerde resten werd water toegevoegd. 

                                                           
1
 De nomenclatuur die is aangehouden is die van de Heukels Flora (Van der Meijden 2005). 
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De monsters zijn uit 8 verschillende contexten afkomstig. De monsters komen uit waterputten, 

sloten, vuile lagen op en rondom de nederzetting, woonlagen en venige afzettingen boven de 

onderste in de werkput gedocumenteerde kleiafzetting. Contexten waaruit slechts één monster is 

onderzocht zijn: de onderste kleiafzetting uit de werkput, een haardkuil en een paalkuil. De 

periodisering van deze vondsten lopen van fase 0 (kweldersediment van voor de bewoning) tot en 

met fase 7 (midden-Romeinse tijd). 

Tabel 9.1: Monsterlijst 

Fase Vondstnummer Spoornummer Aard spoor 

0 108 2024 Kwelderlaag van voor de bewoning, met vertrappingssporen 

1 168 6 Veen 

1 169 7 Veen 

1 170 8 Veen 

1 401 146 Veen 

2 447 1042 Haard 

2 103 2011 Waterput 

2 410 18 Woonlaag 

2 408 177 Woonlaag 

2 + 3 109 2029 Paalkuil 

3 105 2013 Sloot 

3 349 138 Waterput 

3 98 2020 Waterput 

3+5 269 2054 Waterput 

5 371 57 'Vuile'  laag 

5 392 5 'Vuile'  laag 

5 209 86 Sloot 

5+7 141 1047 Waterput 

7 391 3 'Vuile'  laag 

7 370 60 'Vuile'  laag 

7 211 91 Sloot 

7 97 2017 Waterput 

- 398 - Sloot 

Bij de interpretatie van de plantenresten dient rekening te worden gehouden met het feit dat bij 

archeobotanisch onderzoek slechts een deel van de plantensoorten die in en nabij de nederzetting 

hebben gegroeid, worden aangetroffen. Hoewel bij Arkum een relatief groot aantal monsters is 

uitgewerkt, geeft het ontbreken van soorten mogelijk aan dat er inderdaad sprake is van een 

vertekening. Deze mogelijke vertekening is een handicap bij de reconstructie van de vegetatie en het 

vaststellen van de rol van planten in de economie van de nederzetting. Vertekening kan zeker ook 

optreden als gevolg van het verschil in zaadproductie tussen de diverse plantensoorten. Zo kan één 

enkele ganzevoet (Chenopodium sp.) vele duizenden zaden produceren terwijl eenbes (Paris 

quadrifolia) ongeveer 20 zaden per individu produceert. Om deze vertekening deels te ondervangen 
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is gebruik gemaakt van een plantenassociatie-analyse
2
. Met deze analyse wordt gekeken in wat voor 

vegetaties de in Arkum aangetroffen taxa regelmatig met elkaar voorkomen.
3
  

9.3 HET KWELDER- EN VEENLANDSCHAP VOORAFGAAND 

AAN DE BEWONING (FASE 0 EN 1) – BRONSTIJD TOT LATE 

IJZERTIJD) 

Het monster uit de onderste kwelderafzettingen (monster 108; spoor 2024) bevat een drietal 

verkoolde graankorrels van 6-rijige bedekte gerst (Hordeum vulgare ssp. vulgare) en verkoolde 

rachisfragmenten van gerst (Hordeum sp.). Daarnaast werd ook nat geconserveerde zaad van vlas 

(Linum usitassimum) aangetroffen. De overige aangetroffen soorten betroffen voornamelijk soorten 

van vochtige en ruderale gronden zoals veerdelig tandzaad (Bidens tripartita), gewoon varkensgras 

(Polygonum aviculare), kruipende boterbloem (Ranunculus repens) en gewone vogelmuur (Stellaria 

media).  

Opvallend is dat alle aangetroffen soorten kenmerkend zijn voor zoetwatermilieus. De aanwezigheid 

van onverbrande zaden van de cultuurplanten gerst en vlas in de natuurlijke lagen van fase 0 lijkt 

opmerkelijk. Mogelijk zijn hun resten afkomstig uit sporen van een jongere bewoningsfase en zijn ze 

ten tijde van de bewoning door vee in de oude kwelderlagen getrapt (spoor 2024, fig. 3.9).  

De monsters uit het veen leveren macroresten op van ruwe bies (Schoenoplectus tabernaemontani), 

gewone waterbies (Eleocharis palustris), kruipende boterbloem (Ranunculus repens) en riet 

(Phragmites australis). De vertegenwoordiging van deze biessoorten, riet en kruipende boterbloem is 

een aanwijzing voor de aanwezigheid van een riet- en biezenmoeras (afb. 9.1). Het lijkt erop dat dit 

moeras onder invloed van ontzilting en ophoping van organisch materiaal is ontstaan op de hogere 

delen van de onderliggende oudere kwelder (Fase 0). 

9.4 BEWONINGSFASE I EN II (FASE 2 EN 3: LATE IJZERTIJD 

TOT IN DE VROEG-ROMEINSE TIJD) 

De omgeving van Arkum heeft gedurende de late ijzertijd tot en met de vroeg-Romeinse tijd 

waarschijnlijk bestaan uit biezenmoerassen en brakke graslanden. Planten die in gebieden van zilt 

water groeien zoals moeraszoutgras (Triglochin palustris), zilte rus (Juncus gerardii), zeeweegbree 

(Plantago maritimus) en schorrenkruid (Suaeda maritima) zijn sporadisch in de monsters 

aangetroffen. Andere indicatoren voor zoute vegetatie zoals lamsoor (Limonium vulgare), zeeaster 

(Aster tripolium) en Engels gras (Armeria maritima) zijn opvallend afwezig. De lage aantallen resten 

van de eerst genoemde soorten en het ontbreken van andere kenmerkende kwelderplanten duiden 

op het ontbreken van de associatie van zilte rus, die traditioneel met het terpengebied wordt 

geassocieerd. Vegetatietypen die wel duidelijk uit de archeobotanische analyse van Arkum naar 

voren komen zijn brakke graslanden, nederzettingsterreinen, vochtige graslanden uit 

                                                           
2
 cf. Schepers et al. 2013. 

3
 Schepers 2014. 
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zoetwatermilieus en vegetaties die voorkomen op groene stranden en in duinvalleien. Hieronder 

worden de verschillende vegetatietypen (associaties) behandeld.  

 
Fig. 9.1: Voorbeeld van riet- en biesplanten bij het Lauwersmeer. Foto genomen door M. Schepers (Rug/GIA). 

BRAK GRASLAND4  

De duidelijkste aanwijzing voor brakwatervegetatie is de associatie van moeraszoutgras en fioringras. 

Deze associatie komt voor in permanent natte, niet of licht bemeste weilanden. De grondwaterstand 

fluctueert relatief weinig. 's Winters ligt het waterpeil ongeveer op het niveau van het maaiveld; in 

het vegetatieseizoen zakt het bodemwater maximaal tot enkele decimeters onder het maaiveld. De 

ondergrond bestaat gewoonlijk uit veen, soms ook uit zand of klei. De gemeenschap wordt 

aangetroffen langs sloten in het laagveengebied; voorts in het kustgebied op relatief zoete delen van 

de kwelders en (zelden) aan de randen van duinvalleien. Een duidelijke invloed van zoet water is 

aanwezig ten gevolge van de toestroom vanuit nabijgelegen duinen of door stagnatie van 

regenwater.  

BRAK GRASLAND EN NEDERZETTINGSTERREIN 

Ook de associaties uit de tandzaadklasse (Bidentetea tripartitae) die verbonden zijn met een brak 

milieu, zijn vertegenwoordigd. Het gaat hierbij om de associatie van ganzevoet en beklierde 

duizendknoop, een vegetatietype die typerend is voor stukgetrapte ingangen en laagten in 

weilanden en aan de oevers van kreken. Tevens komt deze associatie voor op verslempte hoekjes 

                                                           
4
 De hier beschreven plantenassociaties komen uit de plantenassociatie-analyse van Schepers 2014. De beschrijvingen van 

de associaties zijn afkomstig uit Synbiosys, het digitale kennissysteem voor de vegetatiekunde. Dit systeem is ontwikkeld 

door Alterra, onderdeel van de Landbouwuniversiteit Wageningen. 
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van akkers en bij mesthopen. Deze associatie geeft hoogstwaarschijnlijk de vegetatie op de terp 

weer. 

DUINVALLEIEN EN GROENE STRANDEN 

De knopbies-associatie en de draadgentiaan-associatie zijn indicatief voor de aanwezigheid van 

duinvalleien en groene stranden. De knopbies-associatie komt voor in ontzilte, natte, kalkrijke en 

stikstofarme primaire duinvalleien. Daarnaast wordt de associatie aangetroffen op open grond in 

secundaire valleien, mits het zand kalkrijk is of toevoer van kalkrijk grondwater plaatsvindt. In de 

winter kan het waterpeil tot 70 cm boven het maaiveld staan, terwijl in sommige zomers het peil tot 

meer dan 100 cm beneden het maaiveld kan dalen. De draadgentiaan-associatie lijkt in schijnbaar 

zilte omstandigheden voor te komen, zoals op het Groene Strand van Terschelling, maar onderzoek 

uit de jaren '80 heeft aangetoond aan dat de bodem hier toch oppervlakkig ontzilt is. In het 

kustgebied wordt de gemeenschap aangetroffen in begraasde en betreden overgangen tussen zout 

en zoet op de grens van de hoge kwelder en het kalkarme duin, waar toestroming van water vanuit 

het nabijgelegen duincomplex zorgt voor voldoende vocht en ontzilting. 

VOCHTIGE GRASLANDEN UIT ZOETWATERMILIEU 

Naast deze associaties met een brakwatermilieu zijn ook de sporen van graslandvegetaties uit een 

zoetwatermilieu aangetroffen. Het gaat om de boterbloem- en waterkruiskruid-associatie en 

kamgrasweides. De associatie van boterbloem en waterkruiskruid omvat drassige hooilanden of 

hooiweilanden in dalen van grotere beken en riviertjes op kalkarme maar basenrijke, humeuze 

grond. De gemeenschap komt voor op kleigronden, veengronden of klei-op-veengronden die dan 

permanent vrij nat zijn. Verscheidene auteurs wijzen op het belang van sterke, seizoengebonden 

wisselingen van de grondwaterstanden; 's winters staan de standplaatsen gewoonlijk langere tijd 

onder water. De associatie van kamgrasweiden omvat graslanden op vochtige tot natte, weinig 

uitdrogende zand-, leem- of lichte zavelgronden en op licht ontwaterde veengronden. De 

hoofdverspreiding van deze gemeenschap ligt in de pleistocene beekdalen en in het rivierengebied. 

De subassociatie komt ook voor in laagveengebieden, op veengronden met een kleidek of met een 

veraarde, moerige bovengrond. 

DISCUSSIE  

Het is opvallend dat in de omgeving van Arkum in de late ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd vegetaties 

uit zowel brak- als zoetwatermilieus groeiden. Dit betekent dat de verzilting van de bodem als gevolg 

van overstromingen minimaal was. Er zijn zowel soorten uit zouttolerante vegetatietypes zoals 

moeraszoutgras, zilte rus, schorrenkruid en zeeweegbree aangetroffen als ook soorten uit 

zoetwatermilieus zoals waternavel, moeraskartelblad en waterranonkel. Al met al zijn de 

aangetroffen planten grofweg in drie vegetatiegroepen in te delen: grasland, biezenmoeras en 

nederzetting.  

Het materiaal bevat zowel aanwijzingen voor graslanden uit zilte als zoetwatermilieus. Mogelijk is de 

aanwezigheid van zoetwaterrmilieus te verklaren als gevolg van ontzilting door regenwater of 

aanvoer van zoetwater uit het binnenland en opkomend kwelwater bij de grens van zand en klei. De 

aanwezigheid van ruwe bies, gewone waterbies en heen zijn aanwijzingen voor het voorkomen van 
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biezenmoerassen in brakwatergebieden. De latijnse naam van heen (Bolboschoenus maritimus) doet 

vermoeden dat de plant zilte standplaatsen prefereert. Dit is echter niet waar. Heen groeit in zoet of 

brak water. Een overstroming met zeewater verdraagt de plant maar kortstondig. 

De aanwezigheid van een nederzetting uit zich in het voorkomen van verschillende soorten uit de 

tandzaad-klasse. Naast driedelig tandzaad bevatten de monsters verschillende soorten 

ganzevoetachtigen (Amaranthaceae) en duizendknopen (Polygonaceae) die kenmerkend zijn voor 

het Chenopodietum rubri (Associatie van ganzenvoeten en beklierde duizendknoop). Dit zijn 

ruderale planten die indicatief zijn voor omgewerkte of vertrapte bodems. Deze soorten zijn niet 

alleen tekenend voor nederzettingsvegetaties maar kunnen ook duiden op de aanwezigheid van 

akkers. De vondst van zwaluwtong (Fallopia convolvulus), een plant die met akkers wordt 

geassocieerd, ondersteunt dit beeld. 

9.5 BEWONINGSFASE III (FASE 5: VROEG-ROMEINSE TIJD EN 

MIDDEN-ROMEINSE TIJD) 

De vegetatie uit deze fase verschilt weinig van die van de voorgaande fasen. Wat betreft het 

zoetwater signaal kan worden opgemerkt dat één waterputmonster (vondstnummer 269) vele zaden 

van wolfspoot (Lycopus europaeus) bevat en zelfs enkele zaden van gele lis (Iris pseudacorus), 

poelruit (Thalictrum flavum) en moerasandoorn (Stachys palustris): typische planten van oevers uit 

(laagveen-) moerasvegetaties. Het monster bevat ook één verkoold blaadje van dophei (Erica 

tetralix), een plant van natte tot vochtige, zure grond. Andere planten uit zoetwatermilieus, die ook 

in de monsters uit fase 2 en 3 zijn aangetroffen, betreffen: egelboterbloem (Ranunculus flammula), 

kruipende boterbloem (Ranunculus repens), blaartrekkende boterbloem (Ranunculus sceleratus), 

driedelig tandzaad (Bidens tripartita) en gewone waterbies. Planten uit zilte en brakwater milieus zijn 

strandmelde (Atriplex littoralis), zeeweegbree (Rumex maritimus) en ruwe bies. 

Twee monsters uit deze fase komen uit een doorgemengde ‘vuile’ laag die rondom de terp ligt (spoor 

5/57).
5
 Het gaat hierbij om vondstnummers 371 en 392. De monsters bevatten enkele zaden van 

grassen en zilte graslandplanten zoals melkkruid (Glaux maritima) en vertakte leeuwentand 

(Leontodon autumnalis). Daarnaast zijn er zaden van ruwe bies en heen (Bolboschoenus maritimus) 

in aangetroffen. Monster 371 (Spoor 5) is het enige monster met (verkoolde) graanresten. Het 

betreft hier twee verkoolde brokstukken van graan, waarschijnlijk gerst (cf. Hordeum). Samen met de 

eerder genoemde vogelmuur (een akkeronkruid) vormen deze graankorrels een zeer kleine 

aanwijzing voor lokale akkerbouw (vogelmuur komt immers ook voor op ruderale plaatsen zoals 

nederzettingen). 

Er is één monster uit een sloot onderzocht (vondstnummer 209/spoor 86). Opvallend is dat dit 

monster geen uitgesproken kwelderplanten bevat maar voornamelijk ruderale en licht zouttolerante 

plantensoorten. De enige uitgesproken zouttolerante soort betreft zeeweegbree. Daarnaast zijn 

ruwe bies, gewone waterbies en zilverschoon aangetroffen, soorten die ook in brakwatermilieus 

voorkomen. Soorten zoals gewone waternavel (Hydrocotyle vulgaris), wolfspoot, kruipende- en 

                                                           
5
 De  aanduiding ‘vuil’ verwijst naar de aanwezigheid van veel nederzettingsafval in de vorm van aardewerkscherven en 

botfragmenten. 
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egelboterbloem zijn niet zouttolerant. Ruderale soorten die duiden op de stikstofrijke bodem van 

een nederzetting zijn ondermeer stippelganzevoet,  melganzevoet, gekroesde melkdistel (Sonchus 

asper) en speer/akkerdistel (Cirsium vulgare/arvensis).  

 
Fig. 9.2: Voorbeeld van waterranonkel en biezen rond een dobbe bij Noorderleeg (foto door A. Maurer). 

Van waterputmonster nummer 141 (Spoornummer 1047) is niet duidelijk of deze in fase 5 of 7 te 

dateren valt. Dit monster bevat naast de al eerder genoemde ruwe bies, gewone waterbies en 

zilverschoon ook een drietal zaden van waterranonkel (Ranunculus subgenus Batrachium). 

Waterranonkel duidt op de aanwezigheid van zoet water in de waterput dan wel in de directe 

omgeving van de waterput (fig. 9.2).  

DISCUSSIE 

Aan het begin van de midden-Romeinse tijd lijkt er geen sprake te zijn van toenemende verzilting van 

de bodem. Nieuw aangetroffen soorten zoals melkkruid en vertakte leeuwentand zijn samen met 

strandmelde, zilverschoon, ruwe bies en gewone waterbies indicatief voor brakke graslanden en 

biezenvegetaties. De aanwezigheid van gele lis, poelruit en waternavel geeft echter aan dat er ook 
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zoetwatercomponent in de oevervegetaties aanwezig was. Het voorkomen van waterranonkel in de 

waterput is een aanwijzing voor de aanwezigheid van drinkwater. Naast deze planten uit de 

‘natuurlijke omgeving’ bevatten de monsters ook diverse soorten uit vegetaties die in en rond 

nederzettingen groeien, in dit geval de associaties van de tandzaadklasse en de associatie van 

ganzevoet en beklierde duizendknoop. 

9.6 BEWONINGSFASE IV (FASE 7: MIDDEN-ROMEINSE TIJD) 

De aangetroffen soorten uit deze fase komen grotendeels overeen met de vondsten uit de 

voorgaande bewoningsfasen. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Zo bevat waterputmonster 97  

(spoornummer 2017) enkele vruchten van berk en één vruchtje van zannichellia (Zannichelia 

palustris). Zannichellia is een ondergedoken waterplant die voorkomt in zoet tot brak, voedselrijk en 

ondiep water. Samen met moeraszoutgras is deze vondst een aanwijzing dat in de omgeving brak 

grasland aanwezig was. Het voorkomen van berk, gekroesde melkdistel (Sonchus asper), zwarte 

nachtschade (Solanum nigrum) en vogelmuur geeft echter aan dat de brakwaterinvloed gering was.  

Melkdistel, zwarte nachtschade en vogelmuur kunnen samen met de zaden van grote- en kleine 

brandnetel worden gezien als planten die voorkwamen op de stikstofrijke bodem op en rond de 

nederzetting. 

Ook slootmonster 211 (Spoornummer 91) bevat een sterke aanwijzing voor stikstofrijke gronden, 

namelijk twee zaden van vlier (Sambucus nigra). Samen met de twee vruchten van berk uit monster 

97 zijn dit de enige resten van bomen die in de botanische monsters van Arkum zijn aangetroffen. 

Andere plantensoorten van ruderale gronden uit monster 211 zijn beklierde duizendknoop en 

varkensgras. Verder bevat dit monster twee soorten uit het kweldermilieu, namelijk zilte rus en 

strandmelde.  

Uit deze fase stammen ook twee monsters (vnr 370 en 391) uit een laag  die rond de terp lag en 

geïnterpreteerd is als een loopvlak (spoor 3/60). Deze laag leverde weinig botanisch materiaal op. 

Vondstnummer 370 (spoor 60) bevat totaal geen botanische resten. Vondstnummer 391 (spoor 3) is 

zwaar geoxideerd en bevat enkel verkoolde resten van paardenbloem (Taraxacum officinale) en 

grassen (Poaceae). De verkoling van de botanische resten hangt hoogstwaarschijnlijk samen met 

brandactiviteiten op of in de directe omgeving van de nederzetting. De aanwezigheid van 

paardenbloem is een aanwijzing dat er in de omgeving graslandvegetatie zonder kweldercomponent 

aanwezig was. 

9.7 LANDSCHAP, AKKERBOUW EN VEETEELT: DISCUSSIE 

Het beeld van vegetaties uit brakke en zoete milieus komt overeen met de resultaten van het 

onderzoek in Oldeboorn.
6
 Hoewel dit onderzoek verricht werd aan een middeleeuwse bewoningsfase 

wordt in de resultaten beschreven hoe de resultaten wijzen op brak- en zoetwatervegetaties in het 

onbedijkte kustgebied. Omdat in Oldeboorn de meeste van de aangetroffen soorten zowel in zilte als 

in zoete graslanden kunnen voorkomen, is het niet duidelijk in hoeverre niet-zilte graslanden een rol 

van betekenis speelden. Van Zeist suggereert dat op de ontwaterde veengronden zich mogelijk 

                                                           
6
 Van Zeist 1988. 
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graslanden ontwikkelde die kenmerkend zijn voor ontzilte bodems. Bij het archeobotanisch 

onderzoek aan een huisterpje uit de Romeinse tijd aan de Stadsrondweg te Sneek kwam ook een 

beeld naar voren van moeras- en graslandvegetaties uit zoetwatermilieus. Daarnaast werden er ook 

plantensoorten aangetroffen die wezen op de aanwezigheid van brak- en zoutwatervegetaties.
7
 

Tegen de achtergrond van de hierboven weergegeven landschappelijke situtie rond Arkum 

gedurende de verschillende fasen wordt nu kort ingegaan op de aanwijzingen voor lokale akkerbouw 

en veeteelt. 

CULTUURGEWASSEN EN AKKERBOUW 

In totaal zijn resten van drie cultuurgewassen aangetroffen: gerst (Hordeum vulgare), emmertarwe 

(Triticum turgidum ssp. dicoccon) en vlas (Linum usitatissimum). De aanwezigheid van kaf en 

rachisfragmenten van gerst uit monsters uit bewoningsfase I en IV zijn aanwijzingen voor lokale 

verwerking en mogelijk zelfs verbouw van dit graan. 

Er is een opvallende tweedeling in de tijd waarneembaar. De monsters uit de late ijzertijd en het 

begin van de Vroeg-Romeinse-tijd bevatten alle drie de gewassen (bewoningsfase I en II). De 

monsters uit het einde van de vroeg-Romeinse tijd en de midden-Romeinse tijd bevatten alleen gerst 

(bewoningsfase III). Het is niet duidelijk of het hier om een culturele voorkeur gaat of een 

vertekening als gevolg van het beperkte aantal uitgewerkte monsters. Er zijn geen eenduidige 

aanwijzingen dat het verdwijnen van emmertarwe en vlas direct samenhangt met een verandering 

bodemopbouw en de daarmee samenhangendevegetatiestructuur. In het eerder genoemde 

onderzoek aan een huisterpje uit de Romeinse tijd te Sneek zijn verkoolde graankorrels van 

emmertarwe en gerst gevonden, maar niet van vlas.
8
  

Experimenteel onderzoek uit de jaren ’80 toonde aan dat lokale verbouw van vlas en gerst goed 

mogelijk is op de  kwelder.
9
  Gerst is geschikt voor verbouw op licht verzilte gronden en vlas is een 

goed gewas voor venige kleibodems. Van emmertarwe is uit experimenten nog niet bekend of het 

geschikt is voor verbouw in kustgebieden, hoewel het archeobotanisch bodemarchief wel duidelijk 

wijst op lokale verbouw
10

. Emmertarwe is in ieder geval geschikt als zomergraan en is zeer resistent 

tegen ziekten als meeldauw en bladvlekkenziekte.
11

 De aanwezigheid van akkeronkruiden als 

zwaluwtong in bewoningsfase II en vogelmuur in alle onderzocht bewoningsfasen is een kleine 

aanwijzing voor de aanwezigheid van akkers in de omgeving. Het begrip ‘akkeronkruid’ is echter 

breed interpreteerbaar, zo kennen veel akkeronkruiden ook  ruderale standplaatsen zoals 

nederzettingsterreinnen. 

AANWIJZINGEN VOOR BEGRAZING  

De monsters bevatten sterke aanwijzingen de aanwezigheid van vee. Er zijn een groot aantal 

plantensoorten aangetroffen die wijzen op vegetaties van vertrapte gronden. De vondsten van 

                                                           
7
 De Roller 2002. 

8
 De Roller 2002. 

9
 Bottema et al. 1982. 

10
 Schepers, 2016. 

11
 Van Silfhout & Gerechter-Amitai 1988 en 1989. 
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brandnetel, vlier en andere stikstofminnende plantensoorten laten ook de minerale aanrijking van de 

bodem zien, waarschijnlijk als gevolg van de mest van vee. Het houden van vee was goed mogelijk 

aangezien  de verschillende waterputten diverse taxa bevatten welke wijzen op  geschikt drinkwater 

voor vee. De (brakke) graslanden in de omgeving van de terp zullen bij uitstek geschikt zijn geweest 

om vee gedurende de zomermaanden te weiden. In vrijwel alle monsters zijn taxa aangetroffen die 

indicatief zijn voor graslanden die gedurende de winter gedeeltelijk onder water stonden. 

9.8 CONCLUSIE 

Concluderend kan worden gesteld dat in de omgeving van Arkum gedurende de vier onderzochte 

bewoningsfasen voornamelijk brak en zoetwatervegetaties voorkwamen. Zaden en vruchten van 

kwelderplanten zoals zoutgras, schorrenkruid, melkkruid, zilt torkruid en strandmelde  komen slechts 

sporadisch en in kleine aantallen in de monsters voor. Daarnaast ontbreken typische zouttolerante 

soorten zoals Engels gras (Armeria maritima), zulte (Aster tripolium),  lamsoor (Limonium vulgare) en 

zeekraal (Salicornia spp.). 

Helemaal vrij van saliene invloed was het gebied echter niet. Naast de bovengenoemde aangetroffen 

soorten bevatten verschillende monsters, uit alle vier de perioden, diverse taxa die geregeld op 

graslanden en in biezenvegetaties op de hoger gelegen delen in het kustgebied worden aangetroffen. 

Voorbeelden hiervan zijn ruwe bies, gewone waterbies en zilverschoon. Deze soorten kunnen zich 

handhaven op bodems die kort, periodiek overstromen of gedurende de winter deels onder water 

staan. 

De vegetatiegroep die het sterkst vertegenwoordigt is, betreft die van ruderale gronden. Gelet op 

het feit dat alle monsters afkomstig zijn uit een nederzettingscontext valt dit te verwachten. Met 

name vertegenwoordigd zijn de soorten uit de associatie van ganzenvoeten en beklierde 

duizendknoop, een associatie van omgewerkte of vertrapte bodems. Opvallend is verder het 

voorkomen van water- en oeverplanten uit een zoetwatermilieu zoals waterranonkel (bewoningsfase 

I, III en IV), waternavel (bewoningsfase I en II) en gele lis (bewoningsfase II en III). Ook wolfspoot en 

de verschillende soorten boterbloemen zijn een indicator voor de aanwezigheid van een vochtig 

zoetwatermilieu gedurende alle vier de bewoningsfasen. Onder deze zoetwateromstandigheden is 

het voorstelbaar dat bomen zoals de berk (aangetroffen in monsters uit bewoningsfasen I en IV) en 

de vlier (bewoningsfase IV) zich konden handhaven in de omgeving van de nederzetting. 

In totaal zijn er resten van drie cultuurgewassen aangetroffen: 6-rijige bedekte gerst, emmertarwe en 

vlas (Linum usitatissimum). De aanwezigheid van kaf en rachisfragmenten van gerst uit monsters uit 

bewoningsfase I en IV zijn aanwijzingen voor lokale verwerking en mogelijk zelfs verbouw van dit 

graan. Er is een opvallende tweedeling in de tijd waarneembaar. De monsters uit de late ijzertijd en 

het begin van de Vroeg-Romeinse tijd bevatten deze drie gewassen (bewoningsfase I en II). De 

monsters uit het einde van de Vroeg-Romeinse tijd en de Midden-Romeinse tijd bevatten alleen 

gerst (bewoningsfase III). Het is niet duidelijk of het hier om een culturele voorkeur gaat of een 

vertekening als gevolg van het aantal uitgewerkte monsters. Er zijn geen eenduidige aanwijzingen dat 

het verdwijnen van emmertarwe en vlas direct samenhangt met een verandering in de 

bodemopbouw en de daarmee samenhangende gekoppelde vegetatiestructuur. Vlas en gerst zijn 

gewassen die in principe, zo blijkt uit experimenteel onderzoek, geschikt zijn voor verbouw op de 
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hoger gelegen delen in het kustgebied. Van emmertarwe is dit niet bekend uit experimenteel 

onderzoek. Het archeobotanisch archief wijst echter uit dat emmertarwe in het terpengebied zeker 

lokaal werd verbouwd. De aanwijzingen voor een brak- tot zoetwatermilieu in de directe omgeving 

van de terp Arkum betekent dat er mogelijkheden waren voor lokale verbouw.  
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10. Terpbewoners op eigen houtje? Onderzoek aan 

het waterverzadigde hout van Arkum 

J. van der Laan 

10.1. INLEIDING 

Het Noord-Nederlandse kustgebied bestond voor de grootschalige bedijkingen uit een dynamisch 

kwelderlandschap, dat vanaf ca. 650 v.C. werd gekoloniseerd.
1
 De randen van de uitgestrekte 

veengebieden, die het grootste deel van het huidige Zuid-Friesland bedekten, werden pas in de late 

ijzertijd (vanaf ca. 250 v.C.) bewoond.
2
 Toen het gebied rond Arkum bewoond raakte lag het in deze 

randzone, meer specifiek in het grensgebied tussen het noordelijk gelegen kwelderlandschap en het 

zuidelijk gelegen veengebied van Westergo. 

Ondanks dat door geologen en bodemkundigen archeologische sporen werden opgemerkt en 

vondsten werden gedaan en archeologen er tevens een aantal noodopgravingen en verkenningen 

uitvoerden, heeft de kolonisatie van de randzone van het veengebied in de late ijzertijd en vroeg-

Romeinse tijd tot ca. 20 jaar geleden weinig aandacht gehad.
3
 Zeker met de kennis van nu is dat ten 

onrechte, met name omdat dit gebied, dat landschappelijk zo verschilde van het noordelijke 

kweldergebied, specifieke exploitatiemogelijkheden heeft geboden en er gebiedseigen activiteiten 

hebben plaatsgevonden. 

Een van die specifieke exploitatiemogelijkheden hield verband met het feit dat de randzone tussen 

klei- en veengebied een betere toegang tot hout bood dan het van nature boomloze kweldergebied. 

De archeologische opgraving te Arkum biedt de gelegenheid dit aspect nader te onderzoeken. Tijdens 

de opgraving die hier in 2012 door het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) werd uitgevoerd 

werd een deel van een woonplaats uit de 2
e
 eeuw v.C. tot de 3

e
 eeuw n.C. opgegraven. Er is een 

aantal stukken subfossiel hout aangetroffen en verzameld voor nader onderzoek. Doel van het 

onderzoek is om vast te stellen welke functie het aangetroffen hout heeft gehad, welke houtsoorten 

zijn gebruikt, of er bewerkingssporen op het hout aanwezig zijn en eventueel wat de aard van deze 

bewerkingssporen is en welke herkomst het hout heeft. De onderzoeksvragen die hierin centraal 

staan zijn: 

Primaire vraagstellingen 

− Welke functies hebben de houten objecten gehad? 

− Welke houtsoorten zijn gebruikt? Is er een relatie tussen de functies van de objecten en de 

houtsoortkeuze? 

− Hoe is de conservering van het hout? 

                                                           
1
 De Langen 2011, 74. 

2
 De Langen 2011, 75. 

3
 Gerrets 2010, 77. 
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Bewerkings- en gebruikssporenanalyse 

− Zijn er bewerkingssporen op het hout aanwezig? Wat is de aard van deze bewerkingssporen? 

Datering en herkomst 

− Zijn er monsters geschikt voor dendrochronologisch onderzoek? 

− Wat is de herkomst van het hout? 

10.2. MATERIAAL EN METHODE 

Het hout dat tijdens de archeologische opgraving bij Arkum werd aangetroffen is voornamelijk 

afkomstig uit archeologische sporen van sloten en waterputten (tabel 10.1). Dit zijn de dieper 

gelegen sporen waarin het hout normaliter onder het grondwaterniveau en hierdoor in een 

zuurstofarme omgeving bewaard kan blijven. In totaal zijn er 121 houten fragmenten verzameld voor 

onderzoek (bijlage 10.1). Hierbij blijkt het vooral te gaan om overblijfselen van constructiehout: 

houten balken, palen en pennen. Er zijn geen herkenbare gebruiksvoorwerpen gevonden. Het betreft 

hout van de els (Alnus), eik (Quercus), wilg (Salix), hazelaar (Corylus avellana), berk (Betula), gewone 

es (Fraxinus excelsior) en een appelachtige (Pomoideae). 

Tabel 10.1: De archeologische sporen van de opgraving te Arkum waarin hout is aangetroffen.
4
  

Put Vlak Spoor Aard van spoor Fase Fragmenten Gewicht (g) 

1 1       1 530 

1 2 2005 Sloot 2 1 111 

1 2 2006 Paalkuil 2 1 54 

1 2 2007 Paalkuil 2 2 181 

1 2 2008 Waterput 2+3 6 176 

1 2 2013 Sloot 3 1 40 

1 2 2016 Sloot 3 4 68 

1 2 2020 Waterput 3? 6 8 

1 2 2032 Sloot 3 2 108 

2 2 2035 Sloot 3 26 1397 

2 2 2043 Hout 3+5? 2 802 

2 2 2072 Waterkuil 2+3? 3 72 

3 3 85 Paal 2 2 572 

4 2 2049 Sloot 2 3 49 

4 2 2053 Waterput 3 7 498 

4 2 2056 Waterput 5+7 30 10342 

4 2 2058 Kuil 9? 1 39 

4 6 1 30 

5 2 2060 Sloot 3? 13 4158 

5 2 2064 Sloot 3 6 37 

6 1 108 Sloot 3 1 120 

7 2 2 15 

      Totaal:   121 19407 

                                                           
4
 Bij een dubbele fase (bijv. 2+3) was het niet mogelijk om het spoor op basis van de stratigrafie of dateerbaar materiaal 

specifieker te dateren. Dateringen van sporen in fasen met een vraagteken (bijv. 3?) zijn niet zeker, maar kunnen 

waarschijnlijk tot de betreffende fase worden gerekend. 
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Hout is een zeer vergankelijke materiaalcategorie. Zowel tijdens als na het gebruik kan het hout op 

allerlei manieren worden aangetast. Er kan zogenaamde mechanische aantasting plaatsvinden (door 

slijtage en breuk), maar ook biologische- (door levende organismen zoals schimmels), fysische- (door 

vocht) of chemische aantasting (door zuren en basen) kan het hout afbreken.
5
 Wanneer hout na 

depositie in natte, zuurstofarme omstandigheden terecht is gekomen, waardoor het beschermd is 

tegen biologische aantasting, kan het echter eeuwen bewaard blijven. In archeologische context 

wordt hout dan ook vooral aangetroffen in ‘natte’ contexten, zoals sporen van sloten en 

waterputten, of in terplagen als het daar door afdekking en dankzij het door de capillaire werking van 

het terplichaam verhoogde grondwaterpeil onder water bewaard is gebleven. Het hout dat tijdens de 

opgraving van Arkum werd aangetroffen is voornamelijk afkomstig uit voormalige sloten en 

waterputten. Tijdens de opgraving en het onderzoek is het hout zo veel mogelijk nat gehouden door 

het in plasticfolie te wikkelen en in water te bewaren. 

Een groot aantal stukken hout is recent (tijdens de opgraving) beschadigd. Archeologisch hout is 

ondanks goede conservatie erg fragiel. Dit komt doordat de lignine en cellulose die de celwanden van 

het hout hun stevigheid geven, in de loop van de tijd zijn opgelost waarna de cellen zich hebben 

gevuld met water.
6
 Vaak wordt hout tijdens een opgraving pas opgemerkt op het moment dat het 

wordt geraakt door een schep of een troffel. Deze recente beschadigingen zijn doorgaans goed te 

onderscheiden van authentieke bewerkingssporen. 

HOUTONDERZOEK 

Tijdens het onderzoek is het hout individueel gemeten, gewogen, gefotografeerd, beschreven en, 

voor zover mogelijk, gedetermineerd.
7
 Het determineren is gedaan met behulp van de literatuur van 

Schweingruber
8
 en de vergelijkingscollectie van het GIA. Enkele schorsfragmenten konden niet op 

soort worden gedetermineerd. Voor het determineren zijn met behulp van een mesje dunne plakken 

(coupes) van het hout gesneden, waarbij het hout in radiale, transversale en tangentiale richting is 

doorsneden. Met behulp van een microscoop zijn de preparaten bekeken op verschillende 

vergrotingen (tot 400 x). Een deel van het hout is geconserveerd (stukken met goed bewaard 

gebleven bewerkingssporen). Het overige hout en de preparaten zijn na het onderzoek weggegooid. 

Van een aantal stukken hout is het kapseizoen vastgesteld. Dit is alleen mogelijk wanneer de laatst 

gevormde jaarring met bastkant aanwezig is. Deze jaar- of groeiringen tekenen zich af in de 

transversale (dwarse) doorsnede van het hout doordat bomen gedurende een jaar houtcellen en -

vaten aanmaken. Tijdens de winter vindt er een zogenaamde winterstop plaats, waarbij er een 

periode lang een afname in de productie van de cellen is. Hierbij neemt het aantal grote vaten 

(geleidelijk) af in het najaar waarna de houtaanmaak tijdelijk stopt aan het einde van het 

groeiseizoen (winter). De boom vormt nog wel parenchym, dat in de dwarsdoorsnede zichtbaar is als 

                                                           
5
 Van Rijn 2000, 1. 

6
 Van Rijn 2000, 1. 

7
 De afbeeldingen zijn gemaakt door de auteur tenzij anders vermeld. 

8
 Schweingruber 1978. 
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een laag afgeplatte cellen (fig. 10.1).
9
 Wanneer deze cellen de laatste laag zijn in de buitenste jaarring 

van het archeologische hout, dan is de boom in de winter opgehouden met groeien, wat in de 

meeste gevallen betekent dat hij in dat seizoen is gekapt. 

Niet bij alle houtsoorten zijn de kenmerken voor de verschillende groeifasen voldoende te 

onderscheiden om uitspraken over het kapseizoen te kunnen doen. Kringporige soorten zoals eik en 

es maken in het voorjaar grotere vaten aan dan in het najaar. Hierdoor zijn bij deze soorten de 

seizoenen vrij nauwkeurig te bepalen. Bij halfkringporige- en verspreidporige soorten is dit echter 

een stuk moeilijker. Deze soorten maken gedurende het gehele groeiseizoen ongeveer even grote 

vaten aan waardoor voor- en najaarshout nauwelijks zijn te onderscheiden. Halfkringporige soorten 

maken in het voorjaar weliswaar meer vaten aan dan in het najaar, maar op basis hiervan is het 

seizoen alsnog lastig te bepalen. Aangezien jaarringen in dikte erg van elkaar kunnen verschillen is dit 

geen indicatie voor het kapseizoen. Verder moet er met betrekking tot de diktegroei worden 

opgemerkt dat bij de ene boomsoort de sapstroom - en daarmee de vorming van cellen en vaten - 

veel vroeger op gang komt dan bij de andere. 

 
Fig. 10.1: Een transversale doorsnede van een stuk essenhout (kringporig) waarop de winterstop en het verschil tussen voor- 

en najaarshout is aangegeven. 

10.3. BESCHRIJVINGEN VAN DE HOUTVONDSTEN 

De opgraving van de vindplaats bij Arkum heeft hout van zeven verschillende boomsoorten 

opgeleverd (tabel 10.2). Zowel in aantallen als in gewicht zijn els en eik overheersend. Eikenhout is 

relatief zwaar waardoor dit verhoudingsgewijs beter vertegenwoordigd is wanneer de verdeling van 

de houtsoorten op het gewicht is gebaseerd. Daar komt bij dat enkele eikenhouten objecten meer 

volume hebben dan de elzenhouten vondsten. Van essenhout zijn weliswaar meer stukken gevonden 

                                                           
9
 Dijkstra et al. 2008, 192. 
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dan van berkenhout, maar aangezien het alleen houten pennen betreft, is het aandeel van deze 

soort op basis van het gewicht kleiner dan dat van berkenhout. 

DE EERSTE BEWONINGSFASE IN DE LATE IJZERTIJD (VANAF DE 2E EEUW V.C.) 

Een aantal sporen uit de eerste fase van bewoning bevatten houtresten. Een van deze vroegste 

sporen is een brede sloot die met zijn noordwest-zuidoostelijke oriëntatie dwars op de ringsloot uit 

de tweede bewoningsfase (spoor 2005 en 2045) ligt. Hierin is een restant van een aangepunt 

eikenhouten paaltje gevonden van 10 x 6 x 4 cm (vnr. 39). Het paaltje met een stamdiameter van ca. 

6 cm heeft 21 jaarringen en een punt bestaande uit een vlak van 5 cm lang. Een zijde van de paal is 

gaaf, de andere zijde is verweerd en heeft een recente beschadiging tot op het kernhout. Op het 

kapvlak van de punt zijn ca. 4 concave (holle) afslagen zichtbaar. 

Tabel 10.2: De verhoudingen in het soortenspectrum van alle houtfragmenten die te Arkum zijn aangetroffen. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Aantal % Gewicht (g) % 

Els Alnus 51 41,8 8753 45,1 

Eik Quercus 19 15,6 8332 42,9 

Hazelaar Corylus avellana 13 10,7 382 2,0 

Wilg Salix 11 9,0 348 1,8 

Gewone es Fraxinus excelsior 5 4,1 96 0,5 

Berk Betula 3 2,5 751 3,9 

Appelachtige Pomoideae 2 1,6 25 0,1 

Niet gedetermineerd 

 

18 14,8 720 3,7 

Totaal   122 100 19407 100 

In en direct aan de rand van de brede sloot zijn twee paalkuilen (spoor 2006 en 2007) waargenomen 

die van latere datum zijn. In beide paalkuilen bevond zich een stuk elzenhout (vnr. 54 en 53). In spoor 

2006 werd een verwrongen houtrestant gevonden van 9 cm lang, met een oorspronkelijke diameter 

van ca. 5 cm (vnr. 54). Het stuk hout is gespleten en heeft een vrij vlakke kopse kant en een kern die 

uit het midden ligt. De breedte neemt af naar de andere kopse kant. Er zijn geen bewerkingssporen 

op het hout bewaard gebleven. Bij spoor 2007 gaat het ook om een stuk elzenhout van 18 x 7 cm 

(vnr. 53). Dit is door bodemcompressie ook sterk verwrongen. Vergelijkbare vervormingen van 

houten palen zijn onder andere waargenomen tijdens de opgraving van de vindplaats bij 

Leeuwarden-Oldehoofsterkerkhof, in Jelsum en bij het Duitse Elisenhof (fig. 10.2).
10

 

Uit een mestrijke greppel (spoor 2049) ten zuiden van de brede sloot zijn twee stukken hout 

afkomstig. Het gaat om een elzen rondhout (vnr. 256a) van 15 cm lang en een aangekoolde 

driehoekige pen (vnr. 256b).
11

 

Het laatste spoor uit deze fase waarin hout is aangetroffen, betreft een waterput (spoor 85) waarin 

een houten balk (vnr. 218a) en enkele fragmenten van elzenhout (218b) zijn gevonden. Het grootste 

stuk (16,5 x 7,5 x 6 cm) is een tweezijdig gerechte balk (fig. 10.3). De balk is goed geconserveerd en 

heeft een glad oppervlak. Aan een uiteinde zitten een zevental kapvlakken waardoor de balk 

                                                           
10

 Dijkstra et al. 2008, 48; J.A.W. Nicolay (GIA/RUG) pers. med.; Bantelmann 1975, 76. 
11

 Met rondhout wordt tak- of stamhout met een geringe diameter bedoeld. 
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enigszins is afgerond. De gekantrechte zijden vertonen braamsporen, veroorzaakt door 

beschadigingen aan het bijlblad, en dragen een zwart laagje: mogelijk een teerlaagje. Het kleinere 

balkfragment van ca. 7 x 5 x 4,5 cm (218b) maakt waarschijnlijk deel uit van vnr. 218a. 

 
Fig. 10.2: Voorbeelden van houten palen die door grondcompressie zijn vervormd, gevonden in de Duitse terp Elisenhof 

(naar Bantelman 1975, 76), de tweede foto is het verwrongen en geknikte paalrestant van Arkum. 

 

 
Fig. 10.3: Vondst 218a. Een tweezijdig gerechte balk (tekening M.A. Los-Weijns, RUG/GIA). 

TWEE KUILEN UIT DE EERSTE OF TWEEDE BEWONINGSFASE 

In het noorden van werkput 2 en in het midden van de ringsloot in werkput 1 zijn sporen van twee 

kuilen gedocumenteerd waarin een kleine hoeveelheid hout is aangetroffen (respectievelijk spoor 

2072 en 2008). Uit de noordelijk gelegen kuil (spoor 2072) kwam een stukje wilgenhout tevoorschijn 

(vnr. 197). De kuil in het midden van de ringsloot (spoor 2008) heeft een vuile, mestrijke vulling en 

vertoont sporen van doorworteling. In een zeefmonster uit deze kuil  zijn enkele kleine (niet nader 

gedetermineerde) houtsnippers gevonden (vnr. 73). Verder komt uit dit spoor een elzenhouten 

paaltje (vnr. 445) met 5 jaarringen en een stamdiameter van ca. 4 cm (totale afmetingen: 14 x 4 cm). 
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Een deel van de schors is nog aanwezig. Het vermoedelijke kapseizoen is het najaar. Een kopse kant 

is aangepunt met twee vlakken en ca. 2,5 cm lang. Opmerkelijk zijn de 14 diepe inkepingen die 

diagonaal op de lengterichting van de stam zijn aangebracht (fig. 10.4). 

 
Fig. 10.4: Een elzenhouten paaltje met meerdere inkepingen diagonaal op de lengterichting van de stam (vnr. 445, spoor 

2008). 

HOUT UIT SLOTEN VAN DE TWEEDE BEWONINGSFASE 

In de tweede bewoningsfase, die liep van het einde van de late ijzertijd tot de vroeg-Romeinse tijd, 

vond een actieve uitbreiding en verhoging van het huispodium plaats. In de ringsloot, het grootste 

spoor uit deze fase (spoor 2035, 2060, 2064) zijn, om te beginnen, enkele kleine palen van 

verschillende houtsoorten gevonden. Alle paaltjes waren sterk verweerd; niet door post-

depositionele processen, maar al ten tijde van gebruik. Er zijn dan ook geen duidelijke 

bewerkingssporen meer op het hout aanwezig. In lengte variëren de paalrestanten van 63 tot 40 cm, 

qua breedte/dikte van 9 tot 4 cm. 

In het noordelijke deel van de ringsloot werd een zware eikenhouten balk aangetroffen (vnr. 309a, 

spoor 2060) (83 x 11 x 8 cm). De balk is gemaakt uit een derde van de stam van een boom. Aan een 

zijde is de balk verkoold en daardoor ook enigszins kromgetrokken. De balk vertoont kleine vierkante 

gaatjes die veroorzaakt zijn door riet-doorworteling (fig. 10.5). Aan een kopse kant is nog een restant 

van een bewerkte punt aanwezig. Aan de onverkoolde zijde van de balk zijn nog enkele kapsporen te 

zien. In de slootvulling werd ook een geheel verkoolde paal gevonden (vnr. 309b) (40 x 6 x 6 cm). 

Deze paal was eveneens reeds voor de verbranding erg verweerd geraakt, getuige de afgeronde 

kopse kant, met een verwering die vergelijkbaar is met die van huidige rijsdampaaltjes aan de kust. 

Ook de overige palen uit deze sloot, een eikenhouten paalrestant (vnr. 313a) (17 x 7 cm) en een 

elzenhouten paal (vnr. 122, spoor 2035) (26 x 9 cm) vertonen, net als een stukje van een eikenhouten 

paaltje uit een andere sloot (vnr. 76, spoor 2013) (6 x 4 cm), een vergelijkbare mate en vorm van 

verwering. 

Uit het noordelijke deel van de ringsloot zijn ook verscheidene houten pennen afkomstig (vnr. 309c-

d). In de sloot zijn verder nog enkele stukken rondhout gevonden. Het is niet uitgesloten dat deze 



Terpbewoners op eigen houtje? Onderzoek aan het waterverzadigde hout van Arkum 

228 

 

takken deel hebben uitgemaakt van een vlechtwerk. Tot slot zijn in de ringsloot een aangekoolde 

eikenhouten lat (vnr. 313b), enkele op de zeef aangetroffen schorsfragmenten (vnr. 310) en, in het 

meer oostelijk gelegen deel van de sloot, kleine brokken eikenhout gevonden (vnr. 310). 

 
Fig. 10.5: Detailopname van de sporen van riet-doorworteling (vnr. 309a). Wanneer het hout door riet wordt doorboord 

blijven dergelijke kenmerkende vierkante gaatjes achter in het hout. Deze moeten niet worden verward met spijkergaten. 

In de vulling van een mestrijke sloot met kleibrokken (spoor 108) is een elzenhouten plank van 17 x 7 

x 2 cm aangetroffen (vnr. 343). Het is een gekloofde, eenzijdig gerechte plank met aan de kopse kant 

een vlak en een mogelijk kapspoor. Hoewel dit object als plank wordt geclassificeerd, zou het ook om 

bewerkingsafval kunnen gaan aangezien een zijde nog een dikke schors draagt. Een dergelijk 

restproduct wordt echter ook vaak gebruikt voor beschoeiingen.
12

 

Een vuile, mestrijke sloot uit het begin van de vroeg-Romeinse tijd (spoor 2016) bevatte twee kleine 

stukken hout: een elzenhouten tak met schors (vnr. 63) en een houten pen (vnr. 446). In het 

zuidelijke deel van werkput 1 loopt een sloot (spoor 2032) met een west-oostelijke oriëntatie. In deze 

(iets vuile) sloot, tevens uit de tweede bewoningsfase, zijn twee stukken hout gevonden. Een 

plankrestantvan 11 x 8 x 2 cm is gemaakt van berkenhout (vnr. 80a). Over de brede vlakken lopen 

diagonale sporen. Dit zijn braamsporen die zijn veroorzaakt tijdens de bewerking met een bijl met 

kleine beschadigingen aan het blad. Verder zijn op dit hout kristallen gevormd. Dergelijke kristallen 

zijn vaker op archeologisch hout waargenomen en worden veroorzaakt door kristallisatie van 

mineralen uit het grondwater.
13

 Uit hetzelfde spoor komt ook een brok elzenhout (vnr. 80b). Het is 

een gespleten stuk rondhout met kern en een vrij glad oppervlak. Er zijn geen sporen van bewerking 

aanwezig. Na depositie heeft er doorworteling plaatsgevonden. 

                                                           
12

 Persoonlijke mededeling drs. S. Lange. 
13

 Bottema-Mac Gillavry 2010, 161. 
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TWEE WATERPUTTEN UIT DE TWEEDE BEWONINGSFASE 

Een waterput uit fase 3 (spoor 2053) heeft een compacte vulling met veenbrokjes en hout. Het hout 

bestaat uit een elzenhouten paal van 26 x 5 cm (vnr. 261) en enkele fragmenten elzenhout, afkomstig 

van dezelfde paal (vnr. 261b). Het is een krom, rond paaltje met een zeer glad oppervlak. Het heeft 

een ca. 10 cm lange, spitse punt die is gecreëerd met het aanbrengen van 9 kapvlakken. Ook op de 

zijden zijn enkele kapvlakkenaanwezig. De kapsnedes zijn maximaal 1,5 cm breed en hooguit 1 mm 

diep. Mogelijk gaat het hier om een welpaaltje of een onderdeel van de putconstructie (fig. 10.6).
14

 In 

een tweede waterput (spoor 2020) werden enkele niet nader te determineren schorsfragmenten 

gevonden (vnr. 89). 

 
Fig. 10.6: Ronde, kromme aangepunte paal (vnr.218a) (tekening M.A. Los-Weijns, RUG/GIA). 

                                                           
14

 Een houten paal die wordt gebruikt om het omhoogkomen van grondwater te bevorderen. 
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EEN STUK HOUT UIT DE TWEEDE OF DERDE BEWONINGSFASE 

Een houten paal (spoor 2043: vnr. 161) bevond zich in het vlak (spoor 2039) en dateert waarschijnlijk 

uit de tweede of derde bewoningsfase (fase 3 of 5). Het restant van de paal heeft een lengte van 19 

cm en een stamdiameter van ca. 10 cm. De paal heeft een ongeveer 5,5 cm lange punt die bestaat uit 

5 tot 7 kapvlakken. Deze kapvlakken zijn enigszins concaaf en kunnen afkomstig zijn van een holle 

dissel (fig. 10.7). Zij hebben een breedte variërend van 1,5 tot 6,5 cm. Er heeft rietdoorworteling 

plaatsgevonden, het hout is deels gescheurd en krom getrokken. Ook is er een recente beschadiging 

op het hout aanwezig. 

 
Fig. 10.7: Voorbeeld van een dissel (vondst uit Ferwerd

15
). 

EEN WATERPUT UIT DE DERDE OF VIERDE BEWONINGSFASE 

Het grootste aandeel houtvondsten is afkomstig uit een waterput (Spoor 2056) uit de midden-

Romeinse tijd. Deze waterput kan op basis van het dateerbare materiaal of de stratigrafie niet aan 

één fase worden toegewezen. De vulling van de waterput bevat enkele spoellaagjes met klei- en 

veenbrokken. Het hout dat in deze waterput werd aangetroffen bestaat uit paalrestanten, balken, 

rondhouten en pennen. 

In de waterput zijn twee restanten van balken aangetroffen (vnr. 166 en 271a). Van een stuk 

eikenhout (46 x 9 x 7 cm) resteerde nog een driehoekig deel van wat oorspronkelijk waarschijnlijk 

een rechthoekige balk is geweest (vnr. 166). Deze balk is sterk verweerd. Op het oppervlak is een 

hakspoor bewaard gebleven van ca. 6 cm lang, 8 mm breed en 1 mm diep. Het gaat om een vrij 

                                                           
15

 Afbeelding uit: Szabó et al. 1985, 36. 
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rechte snede. De tweede balk is van berkenhout (25 x 9 x 6 cm) en heeft een vrij glad oppervlak 

(271a). Op deze balk zijn meerdere bewerkingssporen aanwezig. De sporen zijn tot 5 cm lang, 1 cm 

breed en 5 mm diep. Op de balk is aan een zijde een kruislings kapspoor aanwezig. Op het hout zijn 

sporen van oxidatie en kristalvorming zichtbaar. 

Onder de vondsten zijn ook diverse palen. Een elzenhouten paal (vnr. 271b, totale afmetingen: 19 x 8 

cm) met een stamdiameter van ca. 9 cm is rondom aan drie zijden nog voorzien van een laag schors. 

Hierop zijn geen sporen van bewerking aanwezig. Een tweede 35 cm lange elzenhouten paal (vnr. 

274b), eveneens met schors, heeft een punt en een stamdiameter van ca. 10 cm. De ca. 9 cm lange 

punt wordt gevormd door twee vlakken met onduidelijke kapvlakjes. Halverwege de stam is een deel 

van de schors verwijderd en is vanuit verschillende richtingen in de stam gehakt waardoor een vrij 

grote inkeping is ontstaan. Enkele eerder aanwezige takken of takaanzetten lijken op natuurlijke 

wijze te zijn vergaan toen de boom nog in leven was. Een eikenhouten paal (vnr. 274a) (49 x 12 cm) 

met een stamdiameter van ca. 12,5 cm heeft ook een brede/platte punt die bestaat uit twee vlakken. 

De paal is behoorlijk verweerd, maar toch zijn er op het hout nog enkele kapsporen zichtbaar. 

Er is ook nog een aantal elzenhouten paalrestanten aangetroffen in de waterput. Twee 

paalfragmenten (vnr. 274c en 274d) maken waarschijnlijk deel uit van één paal, maar deze zijn niet 

meer aan elkaar te passen. Beide zijn (recent) gespleten. Op één fragment is nog een restant van de 

schors aanwezig, het andere is aan een zijde aangekoold. Behalve een deels afgevlakte kopse kant 

aan één van de fragmenten, zijn er geen duidelijke bewerkingssporen bewaard gebleven. Een 

fragment van een vierde elzenhouten paal (vnr. 274e) (22 x 10 cm) is ook gespleten of gekloofd. Dit 

paalfragment heeft nog enkele ondiepe inkepingen/krassporen. Een ander wigvormig paalfragment 

van elzenhout (vnr. 274f) (17 x 4 cm) vertoont een duidelijk kapspoor met een vrij vlakke, ronde 

snede van ca. 3 cm breed, 1 cm ‘hoog’ en 1 mm diep. Er is hier in de lengterichting van het hout 

geslagen. De originele zijde van de paal heeft een vrij haakse hoek, een andere zijde is gespleten of 

gekloofd. 

Interessant is dat er naast het bovengenoemde constructiehout ook houten pennen of deuvels in de 

waterput zijn aangetroffen (274k-o). Onder de vondsten zijn ook een aantal stukken rondhout die 

vanwege hun natuurlijke uitstraling en het ontbreken van bewerkingssporen  niet als pennen zijn te 

classificeren. De takken zijn van verschillende houtsoorten (vnr. 273a-b en 274g-i). De rondhouten en 

houten pennen worden na de losse houtvondsten besproken. 

‘LOSSE’ HOUTVONDSTEN 

Een van de vondsten waarvan niet bekend is uit welk spoor ze afkomstig zijn, is een fragment van 

een elzenhouten balk van 17 x 9 x 6 cm met een vlak afgewerkt uiteinde (vnr. 227). Verder zijn er 

meerdere rechte bijlsnedes zichtbaar. Deze zijn door de vele korte hakken over een lengte van niet 

meer dan 3 cm bewaard gebleven. De andere kopse kant is vermoedelijk vergaan, maar heeft wel 

een opvallend schuin vlak. Op een zijde van de balk is een holte ontstaan door meerdere slagen met 

een bijl vanuit verschillende hoeken. 

Tot slot is er een brok berkenhout gevonden van 6,5 x 3,5 x 2,5 cm met een redelijk vlakke kopse 

kant en een mogelijk kaspoor van 2,5 cm lang en ca. 4 mm diep (vnr. 432). Het kapspoor heeft een 

rechte snede, diagonaal op de houtnervatuur. Er is een restant van zijwortels op het hout aanwezig. 
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RONDHOUTEN EN HOUTEN PENNEN 

De vindplaats bij Arkum heeft behalve balken en palen ook diverse houten pennen en rondhouten 

opgeleverd (tabel 10.3). Ondanks dat er geen pengaten in het bewaard gebleven hout zijn 

waargenomen blijkt uit de vorm en het formaat van de rondhouten dat het hier om houten pennen 

gaat. Deze werden in het verleden veel gebruikt voor (pen-gat)verbindingen. Met rondhout wordt 

een fragment tak- of stamhout met een geringe diameter bedoeld, terwijl de term houten pen 

betrekking heeft op een doelbewust vormgegeven cilindervormige object waarvan wordt 

aangenomen dat deze deel was van een verbinding (fig. 10.8). 

De houten pennen van Arkum bestaan zowel uit bewerkte rondhouten als uit pennen die zijn 

gemaakt uit een deel van een dikkere stam (vnr. 274k-o). De pennen van eenvoudig bewerkte 

rondhouten zijn gemaakt van els, hazelaar, wilg en een appelachtige.  In sommige gevallen zijn de 

houten pennen slechts deels ontschorst. Een voorbeeld hiervan is vnr. 446, een exemplaar van 

wilgenhout. Ook op enkele pennen van elzenhout en een appelachtige (vnr. 309c-d) zijn bastresten 

aangetroffen. 

De aangetroffen pennen die zijn gemaakt uit een grotere stam zijn uitsluitend van essenhout. Van 

deze essenhouten pennen is het opvallend dat ze aan de kopse kanten een vrij ruwe afkapping 

hebben die met drie tot vijf bijlslagen is vervaardigd. Pennen van wilgen- en essenhout werden onder 

andere ook aangetroffen in een waterputconstructie bij Oldehoofsterkerkhof, terwijl elzen- en 

essenhouten pennen op die vindplaats werden teruggevonden in hergebruikt scheepshout.
16

 De 

afmetingen van de pennen lopen uiteen; zowel in lengte als in diameter gemeten zijn er verschillen. 

Het is niet ongebruikelijk dat houten pennen in diameter van elkaar afwijken.
17

 Eén van de houten 

pennen (vnr. 317) vertoont snij- of krassporen. De uiteinden zijn waarschijnlijk verweerd en recent 

beschadigd. Een zijde van het stuk rondhout heeft een glad oppervlak terwijl de andere zijde iets 

ruwer verweerd is. 

 
Fig. 10.8: Enkele ‘eenvoudige’ houten pennen uit Arkum (v.l.n.r. vnr. 274k, 274l en 274m) (tekening M.A. Los-Weijns, 

RUG/GIA). 

 

                                                           
16

 Dijkstra et al. 2008, 207; 215. 
17

 Scheepsonderdelen uit de vroege- en volle-middeleeuwen hebben als regel in diameter afwijkende houten pennen. 

Hiervoor is geen eenduidige verklaring (Dijkstra et al. 2008, 217). 
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De rondhouten die bij Arkum zijn opgegraven zijn afkomstig uit een mestrijke greppel, sloten en een 

waterput. Het gaat om takken waarvan op een aantal de schors nog aanwezig is. De meeste stukken 

vertonen geen sporen van bewerking. Er zijn een aantal rondhouten met kleine kapsporen. Deze zijn 

bijvoorbeeld goed te zien op een elzentak waarvan zijtakjes zijn verwijderd (vnr. 256a). 

De diameter van de rondhouten varieert van ca. 1 tot 4 cm terwijl het aantal jaarringen uiteenloopt 

van vier tot negen. In enkele gevallen kon het kapseizoen worden bepaald. Meestal lag dit in het 

najaar, maar enkele stukken hout zijn gekapt in het begin van het groeiseizoen. De hoeveelheid hout 

van Arkum is echter veel te klein om aan de hand van de diameter en het aantal jaarringen 

betrouwbare uitspraken te doen over houtselectie of -beheer . Behalve ronde rondhouten zijn er ook 

enkele ovale stukken gevonden (vnr. 277). Verder is er in een kuil uit fase 9 een aangekoolde 

elzentak met bastresten en een inkeping aangetroffen. 

Tabel 10.3: Een overzicht van alle houten pennen en rondhouten. 

Vnr. Spr. Srt. Obj. Houtsrt. Lng. Diam. Korte beschrijving 

274k 2056 WA Pen Fraxinus 11,5 1,9 Twee vlakke kopse kanten. Een lang schuin vlak. 

274l 2056 WA Pen Fraxinus 9,5 1,9 Twee vlakke kopse kanten. Eén hakspoor en kleine 

indrukken op zijde. 

274m 2056 WA Pen Fraxinus 9,5 1,9 Twee vlakke kopse kanten, waarvan een met 5 hakken 

verkregen. 

274n 2056 WA Pen Fraxinus 8,5 1,6 Pen afnemend in dikte. Aan dikke zijde met 3 hakken 

verkregen vlak. 

274o 2056 WA Pen Fraxinus 4,5 1,9 Twee min of meer vlakke kopse kanten, beide verkregen 

door 3 hakken. 

309c 2060 SL Pen Pomoideae 14  Pen met aan smalle zijde resten van teer o.i.d.? Glad. 

309d 2060 SL Pen Alnus 7  Pen met aan alle zijden duidelijke gladde kapvlakken en 

een punt. 

317   Pen Corylus 10,5 1,6 Rondhout met snij- of krassporen. 

446 2016 SL Pen Salix 10,5 1,4 Lichte kromming, schors, kopse kant van 2 vlakken. 

256 2049 SL Pen? Corylus 9  Driehoekige aangekoolde pen. 

309e 2060 SL Pen? Salix 6,5  Gehalveerd rondhout met aan gladde buitenzijde resten 

van teer o.i.d.? 

63 2016 SL RH Alnus 9 4,0 Rondhout met aan buitenzijde schors. Gehalveerd door 

splijten. 

122c 2035 SL RH Corylus 12 1,5/2,0 Ovaal rondhout met bast, zonder duidelijke 

bewerkingssporen. 

196a 2035 SL RH Corylus 23,5 1,5/2,0 Drie stukken van eenzelfde rondhout. Een kopse zijde is 

(rond) aangekoold. 

196b 2035 SL RH Salix 13,5 1,0 Takje is erg dun, glad. Hiervan lijkt een zijtakje te zijn 

gekapt. 

196c 2035 SL RH Salix 19 0,7/1,2 Een takje lijkt platgedrukt en heeft nog schors. 

197 2072 WK RH Salix 31 2,6/1,8 Rondhout aan de 'binnenzijde' gehalveerd door splijting. 

256a 2049 SL RH Alnus 15 1,5 Rondhout met aan de top een klein zijtakje en rondom 

kapsporen. 

273a 2056 WA RH Alnus 10 2,5 Rondhout met twee verweerde kopse kanten, schuin 

aflopend. 

273b 2056 WA RH Quercus 9,5 2,0 Rondhout met recente beschadigingen, met klein verkoold 

fragment. 

274g 2056 WA RH Salix 22?  Drie stukken (van hetzelfde?) rondhout. Twee met schors. 

274h 2056 WA RH Corylus 8,5 2,5 Zes heel gelijkende rondhouten. Meest aan kopse kant 

(recent)gebroken. 

274i 2056 WA RH Alnus 35 2,0 Twee rondhouten met schors. Beide aan een zijde 

aangekoold. 

277 2058 KL RH Corylus 10,5 2,3/2,7 Ovaal rondhout, top kopse kant aan één zijde licht 

aangekoold? 
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Enkele fragmenten die volgens de criteria tot de rondhouten worden gerekend, maar hierbinnen 

opvallen door hun gelijkmatigheid in diameter en vooral lengte, zijn zes rondhouten van een hazelaar 

(vnr. 274h). De stukken zijn niet aaneen te passen, maar komen waarschijnlijk uit hetzelfde stuk hout. 

De kopse kanten zijn gebroken en verweerd. Er is slechts in twee gevallen sprake van een mogelijke 

aanpunting. Op meerdere stukken zijn diagonale haksporen aanwezig met een rechte snede en een 

breedte van ca. 2,5 cm. 

TOUW 

In het spoor van een sloot (spoor 2078) uit fase 3 is een klein potje (vnr. 296 - ID 1) aangetroffen met 

een touwtje om de hals (vnr. 296) (fig. 10.9). Dit touw kon worden gedetermineerd als wilgenbast. 

Het gebruik van wilgenbast voor het maken van touw is niet ongebruikelijk. Op linde- en eikenbast na 

heeft wilgenbast de beste eigenschappen en diktegroei om als basismateriaal van touw te dienen.
18

 

Het touw is gemaakt door twee dunne repen wilgenbast te twijnen (fig. 10.10). Hierbij worden twee 

repen bast rond de eigen ‘as’ gedraaid en vervolgens om elkaar heen geslagen, waardoor een sterk 

geheel ontstaat. 

 

 
Fig. 10.9: Het touw van wilgenbast uit Arkum (vnr. 296). 
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 Körber-Grohne 1977, 109. 
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Fig. 10.10: Detailopname van het touw. Het bovenste stukje is een gedraaid fragment, het onderste is getwijnd. 

10.4 DISCUSSIE 

De herkomst van hout in het terpengebied is een steeds terugkerend discussiepunt. In het 

kweldergebied komen van nature geen bomen voor en praktisch alle onderzoekers zijn het er over 

eens dat hout in het terpengebied een schaars goed moet zijn geweest. In enkele gevallen wordt 

gewezen op de beschikbaarheid van kleine hoeveelheden hout (van mindere kwaliteit) die op enige 

afstand van de terpen, of in later tijd op de terp, gegroeid zouden kunnen hebben.
19

  

Omdat de landschappelijke context van de terp van Arkum anders is dan die van terpen uit het 

noordelijk kweldergebied, is het echter niet ondenkbaar dat ook de toegang tot hout hier anders 

was. Het is goed mogelijk dat er bruikbaar hout heeft kunnen groeien op de keileemopduikingen van 

Gaasterland, die hemelsbreed slechts 15 km van Arkum verwijderd liggen. Het is niet ondenkbaar dat 

hier eikenbomen hebben gegroeid. Een stroom door het veen maakte dit gebied goed toegankelijk 

(fig. 10.11). Van de in Arkum aangetroffen houtsoorten heeft eikenhout de grootste duurzaamheid. 

Hiervan zijn een aantal flinke stammen aangetroffen. Deze kunnen niet in de directe nabijheid van de 

terp gegroeid hebben aangezien het gebied onder mariene invloed stond. 

Van de rondhouten is het de vraag of het hout is aangevoerd of op de terp heeft gegroeid. Of er 

bomen hebben gestaan op de terpen is nog niet aangetoond aan de hand van de vondst van 

onbewerkt wortelhout of doorwortelingssporen in terplagen, maar een aanwijzing die ervoor pleit 
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 Bijv. Bottema-Mac Gillavry 2011, 230. 
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dat er bomen op de terpen stonden is bijvoorbeeld de vondst van gave bladeren uit een mestlaag te 

Hogebeintum.
20

 Aanwijzingen voor vlier en berk op een terp werden ook gevonden bij Englum.
21

 

 

Fig. 10.11: De ligging van Arkum in het grensgebied tussen het noordelijke kweldergebied en het zuidelijk gelegen 

veengebied. De stippen op de kaart geven vindplaatsen aan die door middel van boringen zijn onderzocht (naar P.C. Vos in: 

De Langen 2011, 74). 

Ondanks het geringe aantal houtvondsten dat de opgraving heeft opgeleverd is het soortenspectrum 

vrij divers. De vondst van berkenhout in redelijk goede conditie geeft aan dat de conserverende 

omstandigheden relatief goed waren.
22

 Berkenhout vergaat onder invloed van vocht en zuurstof vrij 

snel, waarbij de bast juist langer goed blijft. Hout van berken wordt dan ook zelden in archeologische 

context aangetroffen. Door de geringe duurzaamheid en grote gevoeligheid voor insectenaantasting 
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 Boeles 1951, 194. 
21

 Nieuwhof 2008, 185. 
22

 Bottema-Mac Gillavry 2008, 184. 
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werd het minder vaak gebruikt door de prehistorische mens, behalve als brand- of geriefhout.
23

 

Berken hebben mogelijk in de directe omgeving van de terp gestaan, getuige de resten hiervan in het 

macrorestenonderzoek. 

Mogelijk heeft een deel van de aangetroffen stukken rondhout deel uitgemaakt van vlechtwerken. 

Hiervoor zijn helaas geen concrete aanwijzingen gevonden. Wel zijn enkele van de houtsoorten 

hiervoor bij uitstek geschikt. De buigzaamheid van wilgentakken en het grote regeneratieve 

vermogen van deze soort zorgen ervoor dat wilgentenen een zeer bruikbare grondstof was. Zo 

werden wilgentakken in de ijzertijd gebruikt voor het maken van vlechtwerkwanden van huizen. De 

wilg zal met name in de vochtigste delen van de oeverwallen een belangrijk een belangrijke deel zijn 

geweest van de zogeheten zachthoutooibossen.
24

 Ook de hazelaar, waarvan in Arkum enkel 

rondhouten zijn aangetroffen, staat bekend om zijn buigbaarheid en werd eveneens in 

vlechtwerkwanden van ijzertijdboerderijen verwerkt.
25

 

Ondanks de vrij geringe duurzaamheid werd elzenhout zowel in de bronstijd als in de ijzertijd 

bovengronds geregeld gebruikt voor belangrijke constructie-elementen van grote woonstalhuizen, 

juist omdat deze boomsoort bijna overal ruim beschikbaar was en dus ook makkelijk kon worden 

vervangen. Onder water is elzenhout echter een van de meest duurzame houtsoorten. Elzenhout 

werd dan ook dikwijls gebruikt als constructiehout voor de beschoeiing van waterputten.
26

 Het feit 

dat elzenhout één van de meest aangetroffen houtsoorten is in archeologische opgravingen, wordt 

dus veroorzaakt door een goede beschikbaarheid, grote duurzaamheid onder water en doordat het 

in natte omstandigheden beter bewaard blijft dan veel andere houtsoorten.  

In het noordelijke deel van de ringsloot is vrij veel constructiehout opgegraven. Balken, palen en 

diverse houten pennen werden hier aangetroffen. Praktisch alle palen waren reeds voor depositie 

sterk verweerd en hebben waarschijnlijk langere tijd blootgestaan aan weer en wind. Verder was een 

deel van het constructiehout uit deze zone van de opgraving geheel of deels verkoold. Mogelijk heeft 

hier langere tijd een constructie gestaan, zoals een eenvoudige brug of oeverbeschoeiing, die na 

verloop van tijd (deels) door brand is verwoest. 

Uit de waterputten zijn restanten van zware balken en houten pennen afkomstig. Vermoedelijk gaat 

het hier om overblijfselen van een constructie van de put zelf. Het lijkt tegenstrijdig dat dergelijk - 

schijnbaar nog zeer bruikbaar - hout is achtergelaten in een put, terwijl duurzaam bouwhout toch 

een schaars goed moet zijn geweest. Vergelijkbare vondsten van ‘goed’ hout in gedempte 

waterputten zijn ook waargenomen tijdens de opgraving van onder andere de wierde Wierum en de 

vindplaats Hempens-Teerns.
27

 Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de nederzetting werd 

opgeruimd wanneer deze werd verlaten.
28

  Er zijn bijzonder veel putconstructies denkbaar, maar aan 

de hand van de kleine hoeveelheid hout uit de waterputten van Arkum is geen uitsluitsel te geven 

over de hier toegepaste techniek(en). Aangezien er geen aanwijzingen zijn voor putwandbeschoeiing 
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in de vorm van zoden of balken met pan-gat-verbindingen, gaat het hier mogelijk om eenvoudige 

waterputconstructies zoals een houten raamwerk om de putschacht zoals aangetroffen te Dorkwerd, 

Hogebeintum, Leeuwarden of bijvoorbeeld de Duitse wierde Elisenhof (fig. 10.12).
29

 

 
Fig. 10.12: Houten raamwerk rond een waterput bij Elisenhof (naar Bantelman 1975, 154). 

 

10.5 CONCLUSIE 

Tijdens de archeologische opgraving bij Arkum zijn ongeveer 121 houten fragmenten verzameld voor 

onderzoek. Het vondstmateriaal betreft voornamelijk overblijfselen van constructiehout zoals balken, 

palen, plankjes en een aantal houten pennen. Het meeste hout is afkomstig uit sloten en 

waterputten die dateren in de late ijzertijd tot de midden-Romeinse tijd. 

FUNCTIES EN HOUTSOORTEN 

Er zijn geen complete houten structuren aangetroffen. Mogelijk is het constructiehout van Arkum 

afkomstig van eenvoudige constructies zoals een putrand of een stut voor de putwanden. Twee 

paalkuilen die zich in het midden van het opgegraven erf bevonden, bevatten resten van 

elzenhouten palen. Het gaat hier echter slechts om twee palen, met een geringe diameter. Hierdoor 

is het onwaarschijnlijk dat zij deel uit zullen hebben gemaakt van een grote constructie. Hierbij moet 

echter worden opgemerkt dat duurzaam constructiehout in het terpengebied een schaars goed zal 

zijn geweest. Aangezien elzenhout, ondanks de geringe duurzaamheid, in de brons- en ijzertijd wel 

werd gebruikt voor belangrijke constructie-elementen, is het niet uit te sluiten dat dit ook bij de 

                                                           
29

 Van Es et al. 2008, 93; Boeles 1951, 194; Dijkstra et al. 2008, 72/74 en Bantelmann 1975, 154. 
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vindplaats van Arkum wel degelijk het geval was. Het is dus mogelijk dat hier een lichte constructie 

heeft gestaan. Hiervoor spreekt onder andere ook de oriëntatie van de paalkuilen ten opzichte van 

de rond het opgegraven erf aangetroffen ringsloot. 

Verder is er in het noordelijke deel van de ringsloot ook enkele paalrestanten aangetroffen die ten 

tijde van gebruik sterk zijn verweerd. Enkele stukken hout zijn geheel of deels verkoold. In dit deel 

van de sloot werden ook fragmenten van planken en houten pennen aangetroffen. De vondsten 

doen vermoeden dat het hier gaat om de overblijfselen van een eenvoudige brug of 

oeverbeschoeiing die op een gegeven moment door brand is verwoest. 

HOUTSOORTENSPECTRUM 

Ondanks dat het aantal houtvondsten vrij laag is, is het soortenspectrum behoorlijk divers. Er is hout 

van els, eik, wilg, hazelaar, berk, gewone es en een appelachtige aangetroffen. Elzenhout en 

eikenhout zijn dominant aanwezig. Deze soorten worden in archeologische context het meest 

aangetroffen doordat eikenhout zeer duurzaam is en elzenhout onder water ook. Eiken- en 

elzenhout zijn op de vindplaats van Arkum vooral aangetroffen in waterput- en slootsporen. Dat deze 

twee soorten hier voornamelijk zijn teruggevonden zal enerzijds te maken hebben met de goede 

resistentie, maar anderzijds zal men voor constructies in of onder water bewust voor deze 

houtsoorten hebben gekozen. Opvallend is dat een aantal houten pennen juist uit essenhout bestaat, 

terwijl van deze houtsoort geen andere objecten zijn aangetroffen. 

CONSERVERING EN BEWERKINGSSPOREN 

De conservering van het hout van de vindplaats is vrij goed. Dit blijkt onder andere uit de vondst van 

meerdere stukken berkenhout die, ondanks de geringe duurzaamheid, in een vrij goede conditie 

verkeerden. Een tweede aanwijzing voor een goede conservering zijn de bewerkingssporen, die in 

een aantal gevallen zeer goed bewaard zijn gebleven op het hout. Op meerdere stukken zijn concave 

kapvlakken waargenomen. Ook zijn er diverse braamsporen aangetroffen op verschillende bekapte 

stukken hout. Er zijn zowel sporen van bijlen met een rechte- als een ronde snede waargenomen. Uit 

een waterput kwam een prachtige ronde aangepunte paal naar boven met een kromming. De functie 

hiervan is niet duidelijk, maar de bewerkingssporen zijn bijzonder goed bewaard gebleven. 

DATERING EN HERKOMST 

Er zijn helaas geen stukken geschikt gebleken voor dendrochronologisch onderzoek op grond 

waarvan de ouderdoms- of herkomst zou kunnen worden bepaald. Voor dergelijk onderzoek is hout 

nodig dat uit minstens 60 jaarringen bestaat. Ondanks dat er geen stukken hout zijn aangetroffen 

met genoeg jaarringen voor dendrochronologisch onderzoek, zijn er toch enkele stammen met een 

behoorlijke diameter aangetroffen. Een deel hiervan zou goed afkomstig kunnen zijn van de zuidelijk 

gelegen pleistocene opduiking bij Gaasterland. De grote variatie in het aantal gebruikte houtsoorten 

en de nabije aanwezigheid van een geschikte groeilocatie voor eikenhout doen vermoeden dat het 

hout uit de regio afkomstig is en dat er geen sprake is van import. 
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11. Stenen tussen veen en klei 

J. Geuverink 

11.1 INLEIDING 

Natuursteen is een grondstof die van nature niet voorkomt in het veen- en kleigebied rondom 

Arkum, wat betekent dat het hier gevonden natuursteen van elders moet zijn aangevoerd. Naast het 

beantwoorden van de vraag vanuit welk gebied het natuursteen uit Arkum kan zijn aangevoerd, zal in 

dit hoofdstuk op de volgende, hieraan gerelateerde, vragen worden ingegaan: 

1. Komt het natuursteengebruik van de vindplaats overeen met die van andere vindplaatsen, 

zoals de veenterpen bij Sneek of de kleiterpen ten noorden van Arkum, of zijn er verschillen 

in steensoort en gebruiksvoorwerpen te zien, en wanneer dat laatste het geval is, hoe is dat 

verschil te verklaren?  

2. Domineren specifieke steensoorten onder de aangetroffen werktuigen, of is van een 

willekeurige selectie sprake? 

3. Bestaat er een samenhang tussen de samenstelling van de set werktuigen van natuursteen 

en een bepaalde vorm van bedrijfsvoering? 

11.2 METHODE 

Tijdens het onderzoek is alle gevonden natuursteen verzameld, wat 32 vondsten heeft opgeleverd 

(tabel 11.1). Het natuursteen is macroscopisch onderzocht op steensoort en de aanwezigheid van 

gebruiks- en bewerkingssporen. De volgende eigenschappen van de objecten zijn beschreven: kleur, 

steensoort, bewerkings- of gebruikssporen, objecttype, verbrandingssporen en fragmentatiegraad 

(bijlage 11.1). Voor de determinatie van steensoort is gebruik gemaakt van de vergelijkingscollectie 

van het Groninger Instituut voor Archeologie en de gidsen van Van der Lijn en Smed & Ehlers.
1
  

Tabel 11.1. Objecttype van de te Arkum gevonden natuurstenen artefacten geranschikt naar steensoort. 
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Slijp/wrijf/polijststeen 5 1       1  7 

Maalsteen     4      4 

Klopsteen 1          1 

Bouwmateriaal      1     1 

Onbewerkt 6 5 1 2   1 1  3 19 

Totaal 12 6 1 2 4 1 1 1 1 3 32 

                                                           
1
 Van der Lijn 1958; Smed & Ehlers 2002. 
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11.3 BESCHRIJVING VONDSTMATERIAAL 

Van de aangetroffen natuurstenen vertonen 12 gebruik- en/of bewerkingssporen. Het gaat hierbij 

om (fragmenten van) handmolens, slijpstenen, polijst- of wrijfstenen en klopstenen. De werktuigen 

zelf, zeker in gefragmenteerde vorm, kunnen niet aan de hand van hun uiterlijke kenmerken worden 

gedateerd. Alle, in de tekst genoemde, dateringen zijn gebaseerd op de context waarin ze gevonden 

zijn. 

HANDMOLENS 

In totaal zijn vier fragmenten van handmolens gevonden (fig. 11.1). Ze zijn gemaakt van basaltlava. 

Waarschijnlijk gaat het om tefriet, maar dit is alleen microscopisch te bepalen.
2
 Deze handmolens of 

halffabrikaten daarvan werden ingevoerd vanuit de Eiffel in Duitsland. De molens waren vanaf de 

late-bronstijd of vroege-ijzertijd in Nederland in gebruik.
3
 De fragmenten uit Arkum zijn dusdanig 

klein dat ze hooguit een waarneembare platte zijde hebben. Ze hebben geen doorboringen of andere 

bewerkingssporen en zijn daardoor niet in de typologie van handmolens en maalstenen in Noord-

Nederland te plaatsen.
4
 

 
Fig. 11.1 Handmolenfragmenten. V.l.n.r. vondstnr. 49.1, vondstnr. 7.1, vondstnr. 156.1, vondstnr. 43.3. (Foto’s door J. 

Geuverink, GIA/RUG) 

SLIJP- EN POLIJSTSTENEN 

Zeven vondsten zijn te herkennen als (delen van) slijp-, wrijf- of polijststenen (fig. 11.2). Met 

polijststenen werd het oppervlak van gereedschap geslepen, terwijl slijp- en wrijfstenen waren 

bedoeld om de snede te scherpen. Het eerste stuk betreft een slijpblok gemaakt van kwartsitische 

zandsteen (vondstnr. 119.1). Het gaat hierbij om een vlakvondst die niet aan een specifieke 

archeologische context is toe te wijzen. Het tweede stuk is eveneens een slijpsteen in de vorm van 

een wetsteen van hoornblende (vondstnr. 156.2). Het betreft een redelijk brede wetsteen, met een 

lengte van 73 mm en een breedte van 69 mm. Ook dit fragment is een vlakvondst. Het derde object 

                                                           
2
 Modderkolk et al. 2008. 

3
 Kars 1983. 

4
 Onder anderen: Harsema 1979; Modderkolk et al. 2008. 
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is als polijststeen gebruikt(vondstnr. 43.2). Dit voorwerp van kwartsiet is aangetroffen in een sloot 

(S2014) behorende bij de tweede bewoningsfase van de terp. Het vierde object is een fragment van 

een polijststeen, gemaakt van kwartsitisch zandsteen (vondstnr. 327.1). Het is gevonden in een sloot 

(S87) behorende bij de tweede bewoningsfase van de terp. De overige drie objecten (vondstnrs. 8.1, 

48.1 en 120.1) betreffen een wetsteen, een wrijfsteen en een slijp- of wetsteen. Ze zijn gemaakt van 

kwartsitische zandsteen. 

Alle deze objecten lijken ad hoc als slijp, wrijf of polijststenen te zijn gebruikt. De stenen zijn namelijk 

slechts enkele keren als werktuig gebruikt. Het lijkt erop dat de stenen niet speciaal voor deze 

werktuigfunctie zijn aangevoerd, maar reeds in Arkum aanwezig waren toen ze werden uitgekozen 

om tijdelijk als werktuig dienst te doen.  

 
Fig. 11.2 Fragmenten van slijp-, polijst- en wrijfstenen. Bovenste rij v.l.n.r. vondstnr. 48.1, vondstnr. 120.1, vondstnr. 119.1, 

onderste rij v.l.n.r. vondstnr. 43.2, vondstnr. 8.1, vondstnr. 327.1, vondstnr. 156.2. Foto’s door J. Geuverink, GIA/RUG) 

 

KLOPSTEEN 

Bij de opgraving is een klopsteen van kwarsitisch zandsteen gevonden (vondstnr. 110.2; fig. 11.3). 

Ook in dit geval lijkt sprake te zijn van ad hoc gebruik, want op het voorwerp zijn slechts enkele 

klopsporen zichtbaar.  

BOUWMATERIAAL 

In het onderste gedeelte van de bouwvoor is tijdens de aanleg van het eerste vlak een brok tufsteen 

aangetroffen (vondstnr. 46.1; fig. 11.3). Vanwege de vondstomstandigheden kan het niet aan een 

bepaalde bewoningsfase worden gekoppeld. Het fragment draagt geen sporen van bewerking of 

mortel. Het is niet bekend waarvoor het stuk tufsteen heeft gediend. In de volle middeleeuwen werd 

tufsteen in Friesland gebruikt voor het bouwen van kerken en het bekisten van graven, maar van een 

voormalig kerkhof te Arkum is niets bekend.  
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Fig. 11.3 Fragment van een klopsteen (links: vondstnr. 110.2) en een brok tufsteen (rechts: vondstnr. 46.1). Foto’s door J. 

Geuverink, GIA/RUG) 

 

ONBEWERKT NATUURSTEEN 

19 andere stenen van diverse soorten zijn niet door de mens bewerkt (tabel 11.1). Het gaat om 

(fragmenten van) keien en grind. 3 stukken vertonen sporen van verbranding, maar het blijft 

onduidelijk of de verbranding een speciaal doel diende, zoals het door middel van verhitting 

teweegbrengen van vergruizing om zo aan mageringsmateriaal voor klei te komen die gebruikt werd 

om potten van te maken. 

FASERING 

Van de 32 stenen objecten zijn er 16 in de fasering van de vindplaats te plaatsen. Drie stukken steen 

komen uit sporen uit de eerste bewoningsfase (late ijzertijd). Acht andere, waaronder de drie 

artefacten, behoren tot de tweede bewoningsfase (late ijzertijd tot de vroeg-Romeinse tijd). Slechts 

één natuurstenen object komt uit de derde bewoningsfase (vroeg-Romeinse tijd). Een stuk steen is 

toe te schrijven aan de tweede of vierde bewoningsfase en een ander aan de derde of vierde 

bewoningsfase. Een laatste object behoort tot de vijfde bewoningsfase van de terp (middeleeuwen). 

Opmerkelijk is dat één object afkomstig is uit een natuurlijke overspoelingsfase tussen bewoningfase 

4 en 5; dit object is hierin waarschijnlijk door vertrapping terecht gekomen. 

Natuursteen werd dus, zo lijkt het althans, gedurende alle bewoningsfasen gebruikt. Helaas zijn 

slechts drie van de werktuigen in een archeologische spoor gevonden, zodat aan de hand van het 

natuursteen niks te zeggen is over een eventuele ontwikkeling in de bedrijfsvoering. 
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11.4 DISCUSSIE 

Hoewel slechts een deel van de natuursteen op grond van de vondstcontext goed te dateren is, zijn 

op grond van de samenstelling van steensoorten en werktuigtypen toch enkele discussies te voeren. 

HERKOMST 

Zoals in de inleiding al is gemeld, is natuursteen een grondstof die van nature niet voorkomt in het 

veen- en kleigebied rondom Arkum en dus van elders moet zijn aangevoerd. Met uitzondering van de 

stukken van tefriet en tufsteen zijn vrijwel alle andere stenen die te Arkum zijn gevonden van 

noordelijke zwerfsteen (tabel 11.2). De keileemopduiking te Gaasterland is de meest nabije plek waar 

noordelijke zwerfsteensoorten van nature voorkomen en waar kwartsieten en kwartsitische 

zandstenen het grootste gedeelte van het natuursteenspectrum beslaan. Deze soorten domineren 

ook het spectrum van Arkum en dat kan een aanwijzing zijn dat de Arkumer vondsten in Gaatserland 

zijn verzameld en wel door de bewoners van Arkum zelf. Op iets grotere afstanden liggen het Fries-

Drents plateau en de keileemopduikingen bij Urk en Wieringen. Deze gebieden kunnen eveneens het 

herkomstgebied zijn van (sommige van) de stenen uit Arkum. Stenen die uniek zijn voor deze 

gebieden, zoals granieten of gneisen, zijn in Arkum evenwel afwezig. Er is dan ook geen bewijs voor 

het bestaan van aanvoer uit deze iets verder af gelegen gebieden.  

Tabel 11.2. Herkomst van de te Arkum gevonden steensoorten. 

Steensoort Aantal bewerkt Herkomst 

Kwartsitische zandsteen 12 5 Noordelijke zwerfsteen 

Kwartsiet 6 1 Noordelijke zwerfsteen 

Gangkwarts 1  Noordelijke zwerfsteen 

Zandsteen 2  Noordelijke zwerfsteen 

Tefriet 4 4 Eifel 

Tufsteen 1 1 Waarschijnlijk Eifel 

Vuursteen 1  Noordelijke zwerfsteen 

Conglomeraat 1  Noordelijke zwerfsteen 

Hoornblende 1 1 Waarschijnlijk noordelijke zwerfsteen 

Het is goed mogelijk dat de bewoners van Arkum rechtstreeks toegang hadden tot het Gaastelandse 

zwaerfstenen, aangezien het gebied in de ijzertijd en Romeinse tijd (nagenoeg) onbewoond was. Dat 

geldt niet voor alle andere potentiële herkomstgebieden, zodat mag worde aangenomen dat de 

Arkumers hun natuursteen wellicht voor een deel via (ruil-)handel verkregen. De handmolens van 

tefriet werden zeker via handel verkregen. Het dichtstbijzijnde herkomstgebied van tefriet is de Eifel, 

waar zich ook productiecentra voor maalstenen en handmolens bevonden.
5
 

 

 

                                                           
5
 Kars 1980. 
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ARKUM VERGELEKEN MET ANDERE VINDPLAATSEN 

De natuursteenassemblage van Arkum lijtk in grote mate op die van met andere terpen uit de late 

ijzertijd en Romeinse tijd in zuidelijk Westergo. Ook op een terp uit de Romeinse tijd bij Sneek
6
, het 

Oldehoofsterkerkhof te Leeuwarden
7
 en een terp in de Bullepolder uit de late ijzertijd tot de vroeg-

Romeinse tijd
8
 zijn maalstenen van tefriet gevonden. Daarnaast is op de bovengenoemde terpen ook 

slijpgereedschap aanwezig. Dit materiaal kan worden gezien als typisch voor agrarische 

nederzettingen in het terpengebied.
9
 Wat betreft steentypen onderscheidt Arkum zich wel van de 

bovengenoemde vindplaatsen. Graniet, en andere daaraan verwante steensoorten, zoals gneisen en 

porfieren, zijn compleet afwezig in de vondstenassemblage. Deze zijn wel bekend van de hierboven 

genoemde terpen.  

Tijdens onderzoek op de meer oostelijke gelegen terpen Anjum
10

 en Birdaard
11

 is slechts weinig 

natuursteen aangetroffen, wat verband houdt met de onderzoeksmethode; het betreft hier 

steilkantonderzoeken waarbij het vlak vrijwel niet is onderzocht. Niettemin zijn op beide 

vindplaatsen handmolens van tefriet gevonden alsmede slijpgereedschap van dezelfde steensoorten 

als die welke voor de Arkumer exemplaren zijn gekozen. Op beide vindplaatsen zijn echter ook 

steensoorten gevonden die niet in Arkum voorkomen, zoals graniet te Birdaard en gneis te Anjum. 

Het natuursteenspectrum van de wierde Englum is zelfs zeer afwijkend.
12

 Hier beslaat graniet een 

veel groter deel van het spectrum. Een directe reden voor dit verschil is niet aan te geven al is 

waarschijnlijk men te Englum in een directer contact stond met het Fries-Drents Plateau, waar veel 

graniet voorhanden was, dan de bewoners van de Fries vindplaatsen. 

SCHAARSTE AAN NATUURSTEEN? 

Schaarste aan natuursteen lijkt in het terpengebied een vanzelfsprekendheid. Natuursteen moest 

immers altijd worden ingevoerd. Zoals hierboven is beschreven lijken de stenen te Arkum voor slijp-, 

polijst- en wrijfwerk ad hoc te zijn uitgezocht. De stenen werden voor deze doelen maar een paar 

keer gebruikt en zijn zeker niet tot een werktuig omgevormd. Daarentegen zijn de handmolens wel 

als zodanig geïmporteerd. In de ijzertijd en Romeinse tijd was het gebruik van graniet of zandsteen 

als maalsteen in noordelijk Nederland nog zeer gebruikelijk
13

, maar alle handmolenfragmenten die in 

Arkum zijn aangetroffen zijn van tefriet en geïmporteerd uit de Eifel. Tefriet is zeer geschikt als 

maalsteen vanwege de minerale eigenschappen van het gesteente.
14

 Op dezelfde manier zijn 

gesteenten als fylliet en schist het meest geschikt als slijp- of polijststeen.
15

 Toch heeft men er niet 

voor gekozen om ook dergelijke steensoorten te importeren, terwijl deze bij de terpbewoners 

bekend moeten zijn geweest. Ook fylliet en schisten komen uit zuidelijke grondstofzones als de Eifel 

en de Ardennen en zullen via dezelfde handelswegen als tefriet vervoerd zijn. Hieruit moet 

                                                           
6
 Niekus 2002a. 

7
 Van Pruisen & Kars 2008. 

8
 Niekus 2002b. 

9
 Van Pruisen & Kars 2008. 

10
 Nicolay et al. 2010. 

11
 Den Hengst et al. 2010. 

12
 Nieuwhof & Niekus 2008. 

13
 Harsema, 1979; Kars, 1980. 

14
 eg. Kars, 1983. 

15
 Mondelinge mededeling H. Kars. 
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geconcludeerd worden dat waar tefriet als maalsteen een belangrijke grondstof was, de grondstof 

voor andere werktuigen voor de Arkumers minder belangrijk was. Dit blijkt ook al uit het ad hoc 

gebruik van de stenen als werktuigen. De steensoorten die op korte afstand voorhanden waren 

voldeden voor de werktuigen waarvoor ze bedoeld waren. Behalve in het geval van de handmolens is 

er geen duidelijke relatie te leggen tussen de steensoort en het het gebruik. Daarvoor zijn de stenen 

doe in Arkum zijn gevonden en als werktuig zijn gebruikt te gering in aantal. 

11.5 CONCLUSIE 

Hoewel graniet in Arkum niet voorkomt, terwijl deze steensoort op andere terpen wel is gevonden, 

kan geconcludeerd worden dat het natuursteenmateriaal van Arkum in grote mate overeenkomt met 

gelijktijdige vindplaatsen in de omgeving. Net zoals op de andere terpen is tefriet in Arkum de enige 

steensoort die  over grote afstand is geïmporteerd, en wel in de vorm van reeds voltooide 

handmolens. Alle andere stenen zijn van noordelijke zwerfsteensoorten en kunnen over korte dan 

wel middellange afstand zijn aangevoerd. Het heeft er de schijn van dat de Arkumers voor slijp-, 

polijst- en wrijfwerk geen hoge eisen stelden aan hun werktuigen, zelfs ad hoc als zodanig benutten 

zwerfstenen leken te voldoen. Al met al kan gezegd worden dat het Arkumers spectrum van 

werktuigen wijst op een standaard ‘toolkit’ voor een agrarisch bedrijf. 
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12. Synthese: wonen in het voormalige grensgebied 
tussen kwelder en veen 

M. Bakker 

Woord vooraf 

De opgraving bij Arkum vond plaats tussen januari en begin maart 2012 en is in de loop van dat jaar 

uitgewerkt. Deze synthese verscheen begin 2013 als eindhoofdstuk van de masterscriptie van de 

auteur en vormde een belangrijke aanzet voor het promotieonderzoek naar de vroege Friese 

veenontginningen dat halverwege 2013 startte. De synthese is hier vrijwel ongewijzigd gelaten. Ten 

eerste omdat wat betreft de uitwerking van de opgraving geen aanpassingen nodig waren en ten 

tweede omdat de interpretatie van die uitwerking in combinatie met de gegevens uit oudere 

opgravingen aanschouwelijk maakt wat de stand van kennis was omtrent de vroege Friese 

veenontginningen, zo vlak voor de start van het genoemde promotieonderzoek. Voor de laatste stand 

van zaken over dit onderwerp wordt verwezen naar enkele recente publicaties.
1
  

12.1 INLEIDING 

Het archeologisch onderzoek bij Arkum heeft op allerlei onderzoeksterreinen veel nieuwe gegevens 

opgeleverd. In de voorgaande hoofdstukken zijn per vakgebied de onderzoeksresultaten uiteengezet 

en in deze synthese worden die resultaten samengevat en in een groter archeologisch kader 

geplaatst. Omdat middeleeuwse sporen en vondstmateriaal maar een klein deel uitmaakten van het 

totaal, ligt de nadruk op de randveenontginningen uit de late ijzertijd en de Romeinse tijd. Het 

onderzoek bij Arkum levert in ieder geval een verfrissende bijdrage aan de kennis over de vroegste 

ontginningen van de randen van het Friese veengebied. 

Eerst wordt er aandacht besteed aan het landschap dat de eerste bewoners aantroffen en hoe dat is 

ontstaan. Vervolgens wordt het landschapsgebruik door de bewoners en de daaropvolgende reactie 

van de natuur behandeld. De landschappelijke veranderingen hadden grote gevolgen voor latere 

bewoners. Bij Arkum kwam deze wisselwerking tussen cultuur en natuur goed in beeld tijdens het 

onderzoek. Daaropvolgend wordt de genese van de nederzetting besproken. Gestimuleerd door de 

landschappelijke veranderingen dienden veenbewoners hun nederzetting aan te passen om een 

droge woonplek te behouden. Wat betreft de aan- of afwezigheid van akkerbouw worden niet alleen 

de onderzoeksresultaten behandeld, maar wordt ook ingegaan op enkele theorieën over de 

mogelijkheid van het bedrijven van succesvolle akkerbouw op het veen. De materiële cultuur wordt 

daarna behandeld. Aan het eind wordt ingegaan op de aard van nederzetting bij Arkum en wat dit 

betekent voor het onderzoek naar de aard van de veenontginningen.  

                                                           
1
Zie de publicaties over Wartena-Noord (Bakker & De Langen. 2017), Sneek-Harinxmaland (Bakker et al. 2018) en 

Leeuwarden-Bullepolder (Bakker & De Langen, in prep.). 
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No. Veldnaam (Veldnaam 2) No. Veldnaam (Veldnaam 2) 

1 Tjerkwerd-Arkum (Arkum) 8 Scharnegoutum-Rotonde 

2 Boazum (Bozum) 9 Sneek-De Hemmen   

3 Hempens-Teerns   10 Sneek-Jachthaven (Nieuwe Jachthaven) 

4 Jelsum--Dorp  (Jelsum) 11 Sneek-Noord II (Sneek-De Loten I) 

5 Leeuwarden-Bullepolder (Blitsaerd) 12 Sneek-Stadsrondweg Oost (Vos 2002: Sneek-Pasveer) 

6 Miedum   13 Wartena-Warstiens   

7 Oosterbeintum   14 Wijnaldum-Tjitsma   

 

Fig. 12.1: Friese locaties die worden genoemd in de tekst geplot op de paleogeografische kaart van 2000 n.C. (gebaseerd op 

Vos 2013; bewerkt door M. Bakker). Om aan te geven dat het veengebied eerst veel groter was, is ook het gebied 

aangegeven waar halverwege de ijzertijd zeker nog veen aan de oppervlakte lag (Vos in druk; bewerkt door M. Bakker). 

Per onderdeel wordt in eerste instantie ingegaan op de resultaten van het onderzoek bij Arkum. 

Vervolgens worden deze vergeleken met de resultaten uit andere opgravingen en waarnemingen 

(fig. 12.1). Het accent ligt daarbij op de randveenontginningen in zuidelijk Westergo van de late 

ijzertijd en Romeinse tijd. Omdat de kennis op sommige terreinen nog beperkt is, wordt voor een 
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beter inzicht ook regelmatig archeologisch onderzoek in het randveengebied van Oostergo bij de 

vergelijking betrokken.  

In de conclusie worden de resultaten en de opgedane inzichten samengevat en worden enkele 

daaruit voortvloeiend aanbevelingen gedaan voor het toekomstig onderzoek naar de vroegste 

ontginningen van de randen van het veengebied in Friesland. 

12.2 HET LANDSCHAP VOOR DE BEWONING  

Tijdens het booronderzoek en het daaropvolgende archeologische onderzoek bleek er sprake van 

een compact restveenpakket direct onder de lagen van de nederzettingskern. Buiten deze kern was 

het veen verdwenen door graaf- en spitwerkzaamheden van de vroegere bewoners en door oxidatie. 

Om de vroegste landschapsgeschiedenis van het gebied rondom Arkum te achterhalen is de 

geolandschappelijke ontwikkeling onderzocht door Peter Vos en de vegetatiegeschiedenis door 

Arnoud Maurer.
2
 Beide studies worden hier gebruikt om de wording en omstandigheden van het 

landschap rondom Arkum te schetsen tot het moment dat de eerste mensen zich in het gebied 

vestigden. 

Door de zeewaartse uitbreiding van het kweldergebied, een proces dat startte tussen 2000 en 1500 

v.C., veranderden de meer landinwaarts gelegen delen van de oude kwelder in een komgebied. 

Omdat jonge kwelders hoger opslibden dan de achterliggende, oude kwelders, kregen deze in 

toenemende mate problemen met de ontwatering. Oude afwateringskreken slibden dicht, waardoor 

water uit het hogere achterland hier bleef stagneren. Dit zorgde voor een stijgend grondwaterpeil en 

vernatting. Op de laagst gelegen delen kon zich daarom veen vormen.  

Deze relatieve bodemdaling ten opzichte van de jongere kwelders was een doorgaand proces, 

waarbij vanaf omstreeks 1100 v.C. de omgeving van Arkum begon te vernatten. Bij Arkum begon de 

eerdere kweldervegetatie te wijken voor rietgroei. Riet produceert jaarlijks een grote hoeveelheid 

dood organisch materiaal. Omdat dood riet amper vergaat wanneer het in water belandt, hoopt dit 

materiaal zich met de jaren op waardoor de vormig van veen aanvangt. Uit de vroegste veenlagen bij 

Arkum konden geen andere vegetatietypen dan riet worden aangetoond. 

Uit de zichtbare kleiige bandjes in het veen, die zich vanaf ongeveer 600 v.C. afzetten, blijkt een 

toegenomen invloed van de zee (afb 12.2). Vos verklaart deze tegenstelling tussen een toename van 

de mariene invloed en de aanwezigheid van een groeiend veenpakket, dat al eeuwen weinig tot geen 

invloed meer had ondervonden van de zee, door een toegenomen maximaal stormvloedniveau. Dit is 

volgens hem veroorzaakt door enerzijds een zeespiegelstijging die sneller toenam dan de 

veenvorming en anderzijds door de vergroting van het zeegat van het Vlie. Hierdoor kon er tijdens 

extreem hoge waterstanden meer stormwater opgestuwd worden. Menselijke invloeden als oorzaak 

worden voorlopig nog uitgesloten, aangezien het kweldergebied van Westergo aan het einde van de 

                                                           
2
 Zie hoofdstuk 2 en hoofdstuk 9. 
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vroege ijzertijd nog zeer dunbevolkt was en er uit de veenrandzone geen archeologische sporen van 

menselijke activiteiten uit deze periode bekend zijn.
3
  

Het aangetroffen veenpakket was tot 20 cm dik. Volgens Vos is het oorspronkelijk zo’n 1 m dik 

geweest. Door oxidatie en vooral het gewicht van de bovenliggende lagen is het deels verdwenen en 

sterk samengedrukt. Koolstofdateringen uit de top van de veenlaag met kleiige bandjes dateren het 

einde van de veengroei op omstreeks 300 v.C. Vermoedelijk zette de echter door totdat de eerste 

mensen aan het begin van de late ijzertijd in de 2
e
 eeuw v.C. het gebied rond Arkum begonnen te 

ontginnen. Het verschil in datering zal liggen aan de deels weggeërodeerde top van het veen door 

oxidatie en vergraving. Het gebied dat de eerste mensen aantroffen was een riet- en biezenmoeras in 

een relatief hoog liggende overgangszone van kwelder naar veen dat werd gekenmerkt door een 

overwegend brak milieu.  

 
Fig. 12.2: Detailopname van het sterk samengedrukte en veraarde veenrestant gelegen tussen de oude kwelderlaag en het 

eerste vloerniveau. De eerste laag op de oude kwelder bestaat uit venige klei (spoor 8); dit is de doorwortelde overgangslaag 

van kwelder naar veen. Daarop ligt de veraarde rietveenlaag uit ca. 1100 – 600 v.C. (spoor 7). Daarboven het met kleiige 

laagjes gebande veen van ca. 600 – 300 v.C. (spoor 6). Tussen deze laag en het vloerniveau ligt een sterk antropogeen 

verstoorde laag van kleiig veen (spoor 146). (Foto: RUG/GIA). 

ARKUM EN ANDERE LOCATIES IN ZUIDELIJK WESTERGO 

Vergeleken met gegevens van andere geolandschappelijke onderzoeken uit de randveenzone van 

zuidelijk Westergo zijn er enkele verschillen waar te nemen. De veengroei rond Sneek-De Hemmen 

                                                           
3
 Taayke 1996 V, 190. 
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begon rond 1300 v.C., dat wil zeggen ongeveer 200 jaar eerder.
4
  Dit zal te maken hebben met de 

lagere ligging ten opzichte van Arkum. Vernatting trad hier al eerder op, met als gevolg een vroegere 

start van de daaropvolgende veenvorming. De eerste overslibbing van het veen wegens een 

toenemende mariene invloed volgde rond Sneek-De Hemmen omstreeks 400–300 v.C.
 
Dit is 200 jaar 

later dan bij Arkum. Volgens Vos ligt de reden voor het verschil met Arkum in de grotere afstand tot 

de zee en de waarschijnlijk hogere ligging van het veenoppervlak, aangezien het veen hier meer tijd 

had om te groeien.  

De veengroei bij Sneek-Stadsrondweg Oost (Sneek-Pasveer) en Scharnegoutum-Rotonde is een ander 

verhaal. In plaats van nog steeds een oude kwelder met vergelijkbare dateringen als Sneek-De 

Hemmen en Arkum was hier door specifieke lokale omstandigheden al veel vroeger sprake van 

veengroei. Bij Sneek-Stadsrondweg Oost begon veenvorming al rond 7250 v.C. Omstreeks 3600 v.C. 

was mariene invloed merkbaar, wat resulteerde in de tijdelijke vorming van kleiiger veen.
5
 De 

veengroei stopte omstreeks het begin van de jaartelling toen het veen overslibd raakte. Uit de 

stratigrafie en de aardewerkdateringen blijkt dat de mens kort daarna een podium heeft 

opgeworpen.
6
 De relatief late datering van de overslibbing is interessant. De toename van mariene 

invloed in de ijzertijd bij andere sites kan niet in verband worden gebracht met menselijk ingrijpen, 

omdat Friesland destijds nog te dunbevolkt was om mensen verantwoordelijk te houden voor 

ingrepen met dergelijke gevolgen. Bij Sneek-Stadsrondweg trad de overslibbing pas omstreeks de 

jaartelling op. Op dat moment was er wel al langer sprake van bewoning in dit deel van het 

randveengebied. Het is dan ook niet onmogelijk dat de overslibbing toen wel het gevolg was van 

eerdere menselijke activiteiten in het noorden van Sneek. 

Bij Scharnegoutum-Rotonde is de basis van het veen gedateerd op ongeveer 6000 v.C. Het ging daar 

in eerste instantie om veengroei in een eutroof milieu.
7
 Tussen 900 en 800 v.C. was het veen 

dermate hoog gegroeid, dat er een oligotroof milieu kon ontstaan. Dit was het begin van de vorming 

van hoogveen.
 
Het gevormde hoogveen werd later afgedekt door een met riet doorworteld 

kleilaagje. Deze mariene invloed kon door een koolstofdatering van een rietstengel gedateerd 

worden rond 265 v.C., wat betekent dat hier de invloed vanuit zee slechts korte tijd later optrad dan 

bij Sneek-De Hemmen.
8
 

De resultaten uit het onderzoek bij Bozum zijn weer anders.
9
 Door verlanding van een nabijgelegen 

getijdengeul startte de veengroei op het oude kwelderdek omstreeks 1350-1250 v.C. Het handelde 

hier om eutrofe veengroei onder sterk mariene invloeden. Langzamerhand verzoette het veen en 

vormde zich broekveen in de vorm van elzen en moerasvarenrijke rietkragen. Hoewel de top van het 

veen vergraven was, wordt vermoed dat veenontwikkkeling doorging totdat de eerste mensen zich 

er vestigden in de late ijzertijd. Verondersteld wordt dat er mogelijk zelfs nog hoogveenvorming kan 

hebben plaatsgevonden. Aangezien de top van het veen mist, kan dit niet gecontroleerd worden. De 

vergraven top is later overslibd geraakt. 

                                                           
4
 Osinga & Lubbers 2007. 

5
 Vos 2002, 12-13. 

6
 Niekus & Huisman 2002, 17. 

7
 Waldus et al., 23. 

8
 Waldus et al. 2005, 26. 

9
 Vos 2007. 
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Samengevat zijn er overeenkomsten aanwezig tussen Arkum, Sneek-De Hemmen en Bozum op het 

gebied van de globale oorzaak van de veenvorming, namelijk de kustuitbreiding van Westergo. Ook 

nam op deze plaatsen in de loop van de ijzertijd de mariene invloed toe. Mariene invloed, afleesbaar 

aan de vorming van een overslibbingslaag, begint bij Sneek-Stadsrondweg Oost overigens pas rond 

de jaartelling. De ontwikkeling van het randveengebied in zuidelijk Westergo laat verder vooral lokale 

verschillen zien op het gebied van veenvorming en terugkerende mariene invloeden. Dit is 

interessant omdat dit laat zien dat het gebied niet overal bestond uit rietveenmoerassen, maar dat 

het veel gedifferentieerder was. Naast kustveenmoerassen in het randveengebied was er op gezette 

tijden ook sprake van broekbos (Bozum) en zelfs hoogveenkussens (Scharnegoutum-Rotonde).  

12.3 HET GEBRUIK VAN HET LANDSCHAP EN DE GEVOLGEN 

Te Arkum zijn door middel van twee haaks op elkaar aangelegde sleuven behalve de kern en de 

flanken van de nederzetting ook delen van het omliggende terrein onderzocht. Hierdoor kwam de 

directe omgeving van de nederzetting in beeld. Deze opgravingsstrategie, gecombineerd met de 

verschillende specialistische onderzoeken, heeft verassende inzichten opgeleverd over het 

landschapsgebruik van de vroegere bewoners in dit dynamische gebied. Uit de onderzoekssleuven 

bleek ondermeer dat de nederzetting bij Arkum een complexe geschiedenis kende; naast meerdere 

bewoningsfasen in de periode van de late ijzertijd tot in de Romeinse tijd waren er tussendoor 

perioden dat de nederzetting verlaten was. Tijdens de perioden dat de nederzetting bij Arkum 

verlaten was, nam de natuur de overhand en veranderde het landschap, als reactie op de eerdere 

menselijke ingrepen. De mensen die zich later op dezelfde plek vestigden, wisten vervolgens weer te 

profiteren van het veranderde landschap.  

BEWONINGSFASE I EN II (FASE 2-3: LATE IJZERTIJD T/M BEGIN VROEG-ROMEINSE TIJD) 

De eerste twee bewoningsfasen, die van de vlaknederzetting en de eerste podiumfase, zijn wat 

betreft vegetatie en veehouderij onderling goed vergelijkbaar. Op het gebied van agrarische 

bestaansbasis nam veeteelt toen een belangrijke rol in. Onder het zoölogische opgravingsmateriaal is 

botmateriaal van runderen dominant aanwezig met schapenbotten op een tweede plaats.
10

 Verder 

komen enkele botresten van paarden en honden voor, terwijl resten van varkens schaars zijn. 

Hoeveel vee er werd gehouden, is niet uit deze gegevens af te leiden. Omdat een aanzienlijk deel van 

de botanische monsters afkomstig is uit mestrijke sporen, is er wel informatie ingewonnen over het 

dieet van het vee en daarmee over de omstandigheden van het gebied waar het vee werd geweid.  

Voor beide fasen geldt dat in de botanische monsters vooral plantensoorten voorkomen die 

geassocieerd kunnen worden met biezenmoerassen en met natte graslanden. Bij natte graslanden 

staat zomers het waterpeil enkele dm onder het maaiveld en ’s winters tot aan het maaiveld of even 

erboven. Dit lijkt zeer onvoordelig, maar hierbij moet niet vergeten worden dat tot halverwege de 

20
e
 eeuw de meeste landerijen in de lage delen van Friesland vanaf het najaar tot het voorjaar deels 

of in zijn geheel onder water stonden. In de 20
e
 eeuw werd dit veroorzaakt door de gebrekkige 

afvoer van regenwater. Dit is een verschil met de situatie van de eerste en tweede bewoningsfase bij 

                                                           
10

 Zie paragraaf 8.3. 
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Arkum. Uit de onderzochte monsters blijkt dat er naast zoetwaterplanten ook sprake is van 

zoutwaterplanten. Dit betekent dat er behalve zoete- ook zilte invloeden speelden in het gebied.  

Voor de locatie van deze weidegebieden kan in eerste instantie worden gedacht aan het land 

rondom de nederzetting. Sporen van vertrapping door vee zijn net buiten de nederzetting gevonden. 

Een mooi voorbeeld hiervan zijn enkele koegangen aangetroffen bij een vermoedelijke poel uit de 

eerste bewoningsfase (fig. 3.9). Uit de sporen in de twee onderzoekssleuven die vanuit de kern van 

de nederzetting tot in het toenmalige veld in zijn getrokken, bleek dat het land buiten de ringsloot 

van de nederzetting in cultuur was gebracht. In een van de sleuven werden de sporen van meerdere 

sloten of greppels van wisselende breedte en diepte aangesneden. Hieruit blijkt dat de ontwatering 

van de directe omgeving van de nederzetting door de bewoners serieus ter hand was genomen. 

Mogelijk is het slotensysteem door de tijd heen veranderd. Het lijkt er in elk geval op dat op er 

minder sloten werden gedempt dan gegraven werden. Dit lijkt op een verdichting van het lokale 

afwateringssysteem. Omdat daadwerkelijke gelijktijdigheid van verschillende sloten en greppels 

lastig is aan te tonen, blijft dit een veronderstelling. Zeker is wel dat het hier om een vrij recht 

greppelsysteem ging. In de andere, haaks hier op aangelegde onderzoekssleuf, zijn namelijk geen 

sporen van greppels en sloten waargenomen. 

EERSTE VERLATINGSFASE (FASE 4: MIDDEN VAN DE VROEG-ROMEINSE TIJD) 

De eerste fase van verlating wordt gekenmerkt door een donkerbruin tot zwart gekleurde, met 

lichtgrijze klei gebande laag van wisselende dikte (spoor 18/23/58/65/142/170; fig. 12.3). Vooral de 

onderkant van de bovenste helft heeft een zwarte, brokkelige structuur (fig. 3.16 en fig. 3.2). Dit 

spoor is zowel aangetroffen op het podium, aan de flanken als in de betredingszone. Hieruit kan 

afgeleid worden dat deze laag, ondanks latere vergravingen, vertrapping en spit- of 

ploegwerkzaamheden (zoals spoor 5/57), oorspronkelijk alle cultuurlagen van de voorgaande fasen 

heeft bedekt. Op de top van het podium bleek de onderste helft van dit spoor overigens afwezig.  

Dit spoor is zeker het gevolg van vernatting en tegelijkertijd optredende mariene invloeden in het 

gebied rond Arkum. De oorzaak van de vernatting is toe te schrijven aan de maaivelddaling, 

veroorzaakt door het in cultuur brengen van de gronden om de nederzetting. Mogelijk is dit ook de 

reden geweest voor vertrek. Gezien deze maaivelddaling is het goed mogelijk dat er op een gegeven 

moment ook zomers landerijen blank stonden. Hierdoor werd de bestaansbasis van de nederzetting 

geringer, omdat deze afhankelijk is van weidegronden en hooilanden voor het vee. Een paar natte 

zomers kunnen genoeg zijn geweest om de bewoning op te geven. 

Na het vertrek van de bewoners zal de vernatting zich hebben voortgezet. Door het niet meer 

onderhouden van het afwateringssysteem van sloten en greppels verlandden deze en verslechterde 

de lokale ontwatering nog meer. Met het niet onderhouden van sloten zal in het geval van een 

overstroming vanuit zee het zeewater ook minder snel zijn weggestroomd. In samenspel met de 

opgetreden bodemdaling traden hogere waterstanden op, waardoor de zee meer tijd had om 

sediment te laten bezinken. De sliblaagjes die zijn waargenomen, bestaan dan ook uit een zeer fijne 

klei, afgezet onder laag energetische omstandigheden. 
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Interessant was dat uit het micromorfologisch onderzoek bleek dat het aan de basis van de zwarte 

brokkelige laag uit fase 4 niet gaat om veen, maar om verkoold organisch materiaal.
11

 Het is echter 

onduidelijk wat er verbrand is en of het materiaal ter plekke verbrand zou zijn. In het laatste geval 

kan het vuur niet heel erg heet zijn geweest omdat er geen sporen van gebakken of verbrande klei in 

de gebande kleilaagjes zijn gevonden. Deze zouden wel ontstaan zijn in het geval van grote hitte of 

langdurig contact met vuur. Hout en turf lijken daarmee uitgesloten, omdat deze stoffen lang 

branden en het vuur hierbij hoge temperaturen kan bereiken.  

Het gebruik van hout als algemene brandstof is overigens sterk twijfelachtig aangezien dit een 

betrekkelijk schaars goed was in zowel het achterliggende veengebied als op de kwelders. Turf is 

eveneens onwaarschijnlijk, omdat het na verbranding een asachtig product achterlaat en geen zwart 

verkoold materiaal. Wat over lijkt te blijven, is het verbranden van plantaardig materiaal in de vorm 

van grassige vegetatie of een stokachtig gewas zoals riet. Dit zou wel verkoold materiaal opleveren, 

maar dan is de vraag hoe deze lagen zo dik hebben kunnen worden. Een soort van brandcultuur voor 

de verbouw van gewassen is uitgesloten omdat er geen sporen van bewerking of vertrapping zijn 

gezien, maar juist van doorlopende kleilaagjes sprake is. 

 
Fig. 12.3: Detail van spoor 23 zoals getoond in afbeelding 3.16. De zichtbare witte spikkels zijn van de ijzel die ’s middags 30 

januari begon neer te slaan. De bovenste 5 cm is spoor 57 en de onderste 5 cm is spoor 37. (Foto: RUG/GIA). 

Een op het eerste gezicht aantrekkelijke veronderstelling van Huisman is dat de vorige fase is 

geëindigd met een brand op de terp, waarna de verkoolde resten van verbrand houtwerk, 
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opgeslagen hooi en/of dakbedekking ten tijde van overstromingen of regenval zijn gaan drijven. 

Vervolgens heeft dit materiaal zich afgezet op het kleisediment. In plaats van één band met verkoold 

materiaal lijkt er echter sprake te zijn van in ieder geval twee laagjes verkoold materiaal die van 

elkaar gescheiden worden door een laagje schone klei. Ook is het vreemd dat de spoeling niet dun is. 

Verkoold materiaal kan drijvend op water gemakkelijk een grote afstand afleggen. Aangezien er rond 

de nederzettinge geen sporen van barrières zijn gevonden, moet water vrijelijk hebben kunnen 

stromen en dus veel verkoold materiaal hebben kunnen wegdragen. Een overtuigende verklaring 

voor de houtskoolrijke laag moet hier dan ook achterwege blijven. 

BEWONINGSFASE III (FASE 5: EINDE VROEG-ROMEINSE TIJD T/M BEGIN MIDDEN-ROMEINSE 

TIJD) 

Na de voorgaande periode van verlating (fase 4) was er opnieuw bewoning op de terp. Wat betreft 

vegetatie en huisdieren zijn er geen grote verschillen met de twee voorafgaande bewoningsfasen te 

zien. Uit het botanisch onderzoek blijkt dat het nog steeds ging om vooral natte tot brakke 

graslanden met in de buurt biezenmoerassen. Dit lijkt opmerkelijk gezien de natte aard van de 

voorafgaande verlatingsfase: een moerasvegetatie lijkt daar immers beter bij te passen (fase 4). 

Mogelijk kan dit verklaard worden doordat met de overvening en overslibbing in principe de balans 

weer was hersteld. Het eerder in gang gezette proces van maaivelddaling zal dan door de 

hernieuwde veengroei en overslibbing van de vorige fase omgezet zijn in maaiveldverhoging. 

 
Fig. 12.4: Gelaagdheid van de betredingszone in profiel 3 (werkput 7). Per groep sporen is de fase aangegeven, waarbij de 

doorlopende aard van de sporen 57 (fase 5) en 3 (fase 7) duidelijk opvallen. (Foto: RUG/GIA; bewerkt door M. Bakker).. 
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Opmerkelijk aan het landschapsgebruik rond de nederzetting in deze fase zijn twee zaken. De eerste 

is het voorkomen van een effen cultuurlaag rondom de terp. Deze is gemiddeld tussen de 10 en 20 

cm dik en ligt direct boven de gebande laag uit de vorige fase (spoor 5/57; fig. 12.4 en 12.8; zie ook 

fig. 3.1, 3.4, 3.14 en 3.15). Uit het micromorfologisch onderzoek van deze laag blijkt dat deze bestaat 

uit goed doormengde materie. Gezien de wisselende dikte van de gebande laag uit de vorige fase - 

die deels zelf verdwenen is - zal de cultuurlaag uit deze fase bestaan uit het omgewerkte materiaal 

van de laag uit de vorige fase. Er kan dan ook van worden uitgegaan dat van de laag uit de vorige fase 

nergens meer de top intact is (fig. 12.3: overgang tussen spoor 23 en 5/57). 

Het tweede wat opvalt aan deze fase is het ontbreken van een zichtbaar afwateringsysteem in de 

vorm van greppels, zoals dat is aangetoond voor de vorige bewoningsfasen (fig. 3.17). De cultuurlaag 

rondom de nederzetting wordt nergens doorsneden door greppels of sloten. De enig mogelijke 

locatie voor een sloot is op de plek waar in de middeleeuwen een sloot is gegraven. Dat er geen 

greppelsysteem is waargenomen rond de terp, wil overigens niet zeggen dat in het ruimere gebied 

geen grotere afwateringssloten aanwezig zijn geweest. 

TWEEDE VERLATINGSFASE (FASE 6: OMSTREEKS 100 N.C. T/M BEGIN TWEEDE HELFT 2E 

EEUW N.C.) 

Kenmerkend is een dunne zwarte band van organisch materiaal van 1 tot 5 cm dik, waarop een 

pakket stevige kalkloze lichtgrijze klei is afgezet (fig. 12.4; zie ook fig. 3.15). De zwarte band bestaat 

uit niet vergaan, afgestorven plantenmateriaal. Door middel van een koolstofdatering is deze band 

gedateerd op omstreeks 100 n.C. Voor het ontstaan van een dergelijke laag dient er een nat milieu 

aanwezig te zijn, zonder verstoring door menselijke vertrapping of vergraving. Deze band is daardoor 

een duidelijk teken van verlating van de nederzetting en van vernatting van de omgeving. Opvallend 

is dat de veengroei plotseling ophield, waarna het aanwezige organische materiaal overslibd raakte 

met een dik pakket klei. Deze klei bestaat uit fijn materiaal met weinig tot geen zand. Dit betekent 

dat het oorspronkelijk is afgezet in dunne laagjes onder laag energetische omstandigheden. 

Hoewel dergelijke opslibbing eerder was voorgekomen, is het interessant dat veengroei in deze fase 

niet opnieuw optrad. Volgens Vos heeft dit te maken met een algemene betere ontwatering van het 

gebied in deze periode.
12

  Hierdoor bleef tijdens periodieke overstromingen vanuit zee, of perioden 

van veel neerslag, het water niet zo lang in het gebied staan als tijdens de eerdere verlatingsfase 

(fase 4). De afgestorven plantenresten van tussentijdse begroeiing werden daardoor blootgesteld 

aan de lucht in plaats van water en oxideerden. Veengroei kon hierdoor niet plaats vinden. Tijdens 

het geolandschappelijk booronderzoek werden geen sporen van actieve kreken gevonden die deze 

ontwatering veroorzaakten. Vos vermoedt daarom dat kunstmatig gegraven afwateringswegen in het 

gebied hiervoor verantwoordelijk waren.  

BEWONINGSFASE IV (FASE 7: MIDDEN-ROMEINSE TIJD) 

Rondom de terp is een grijze en ietwat vuile kleilaag aangetroffen die de klei uit de vorige fase afdekt  

(fig. 12.4 en zie vooral fig. 3.14). De enkele scherven uit deze laag zijn een weerslag van 
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 Zie de paragrafen 2.6 en 2.7. 
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nederzettingsafval op de terp. De aanwezigheid en samenstelling van deze nieuwe kleilaag duiden op 

beginnende bodemvorming en zijn een teken dat het milieu rustiger werd. De sedimentatie tijdens 

deze fase week daarmee af van die gedurende de voorgaande bewoningsfasen, tijdens welke lagen 

rondom de terp vooral organisch van aard waren of bestonden uit een sterk humeuze klei. Een en 

ander houdt verband met het feit dat het landschap was veranderd in een klei-op-veengebied, wat 

ook tot uiting komt in het onderzoek aan de vegetatie die rond de nederzetting groeide. Grassen en 

paardenbloemen domineren het soortenspectrum en een zilte component lijkt te ontbreken.  

Een zilte component is echter wel aangetroffen in enkele monsters uit sporen rond het podium en de 

ringsloot. Samen met de sporen van zoetwatervegetatie kan hieruit worden opgemaakt dat er niet 

continu, maar alleen periodiek sprake was van mariene invloeden. Na een periode van mariene 

invloed zal het milieu door neerslag weer zijn verzoet. Botmateriaal uit deze periode is schaars. 

Enkele stukken zijn gevonden op loopvlakken en in een waterput. Botmateriaal van runderen komt 

het meest voor, maar er is te weinig materiaal om een zekere uitspraak te doen over de 

verhoudingen tussen huisdieren. Het jongste aardewerk uit deze lagen is midden-Romeins van 

ouderdom. Het niet vinden van Driesum-aardewerk pleit ervoor dat de plek uiterlijk in de eerste helft 

van de 3
e
 eeuw n.C. is verlaten.  

DERDE VERLATINGSFASE EN BEWONINGSFASE V (EINDE MIDDEN-ROMEINSE TIJD T/M DE 

MIDDELEEUWEN) 

In fase 8 was de terp opnieuw verlaten en werd wederom een klei afgezet met vergelijkbare 

kenmerken als de klei uit fase 6 (fig. 3.15). Vos vermoedt dat een vergrote komberging hieraan ten 

grondslag lag. Deze was veroorzaakt door de maaivelddaling in het randveengebied van zuidelijk 

Westergo. Bij Sneek en Bozum zorgde dit voor een actieve toename van de invloed van de zee en het 

begin van het Middelzee-getijdensysteem.
13

 Bij Arkum moet volgens Vos gedacht worden aan de 

ontwikkeling van het Marne-getijdensysteem.
14

 

Hoelang deze fase van periodieke overstroming heeft geduurd, is niet meer na te gaan. De 

eerstvolgende dateerbare resten van menselijke activiteiten stammen uit het begin van de late 

middeleeuwen en kunnen gekoppeld worden aan het middeleeuwse Arkum. Aangezien de terp en 

het omliggende terrein geëgaliseerd zijn, kan aangenomen worden dat er ook dateerbaar materiaal 

in de nieuwe bouwvoor is opgenomen. Het overslibbingspakket van fase 8 wordt buiten de terp aan 

de bovenkant direct begrensd door de nieuwe bouwvoor. 

HET FENOMEEN VAN TUSSENTIJDSE VERLATINGSFASEN GEDURENDE DE IJZERTIJD EN 

ROMEINSE TIJD IN DE REST VAN HET VOORMALIGE RANDVEENGEBIED 

Tot nu toe is in het Fries-Groningse randveengebied alleen bij Leeuwarden-Bullepolder een 

tussenfase aangetoond waarin de plek verlaten was en de natuur het overnam.
15

 Tijdens die 

tussenfase, te dateren in de 1
e
 eeuw n.C., veranderde het landschap daar van een licht overslibd 
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 Vos 2002; Waldus et al. 2005; Vos 2007. 
14

 Zie hoofdstuk 2. 
15

 Koopstra 2002. Opmerking van de redactie: inmiddels is dit vaker waargenomen, zoals in Sneek-Harinxmaland in 2014 

(Bakker et al. 2018). 
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veengebied in een klei-op-veengebied. De overslibbing met klei was een direct gevolg van de 

uitgevoerde ontginnings- en verveningsactiviteiten op die plek. De enige andere plek waar meerdere 

tussentijdse overslibbingspaketten zijn waargenomen, is de kleine terp Emden-I (Duitsland), die door 

Van Giffen in het begin van de 20
e
 eeuw is onderzocht.

16
 Volgens Van Giffen waren ophogingslagen 

van deze terp van elkaar gescheiden door natuurlijke overslibbingslagen. 

Bij enkele andere vindplaatsen lijkt wel sprake te zijn geweest van tussentijdse verlatingsfasen. Deze 

indruk is gebaseerd op de aardewerkdateringen; tussentijdse overslibbingslagen zijn er niet 

aangetoond. Bij Sneek-Stadsrondweg Oost bijvoorbeeld wordt door Huisman een tussentijdse 

verlatingsfase vermoed op grond van de verschillen tussen de eerste en tweede bewoningsfase.
17

 Er 

zijn echter geen sporen gevonden van tussentijdse natuurlijke afzettingen. Iets dergelijks geldt voor 

vindplaatsen als Miedum en mogelijk Sneek-Noord II.
18

 Het gaat hier overigens in alle gevallen om 

onderzoekslocaties waar de oude betredingszone rond het podium niet is onderzocht. Bij de vroegst 

onderzochte vindplaatsen is zelfs onzeker hoeveel er is gedocumenteerd. Als bij Arkum het 

omliggende terrein niet was onderzocht dan waren, met uitzondering van mogelijk de gebande laag 

van fase 4, de andere onderbrekingen in bewoning vermoedelijk niet herkend - of waren ze als één 

en dezelfde overslibbingspakket gedocumenteerd.  

12.4 VAN EEN NEDERZETTING OP HET VEEN NAAR WONEN 
OP EEN PODIUM  

De sporen van de eerste bewoningsfase wijzen op een vlaknederzetting in plaats van een 

huispodium. Gezien de bevinding dat het gebied rond Arkum voorafgaand aan de eerste vestiging 

bestond uit een riet- en biezenmoeras, lijkt dit vreemd. Maar aangenomen mag worden dat het 

gebied al voor de eerste bewoning goed werd gedraineerd. Drainage blijkt uit de aanwezigheid van 

een brede ontginningsloot (spoor 2005/2045). Deze ontstond in dezelfde tijd als een antropogeen 

verstoorde laag die direct op het natuurlijke kleiige veen ligt en bestaat uit kleibrokjes en veen (fig. 

12.2: spoor 146). Tijdens het micromorfologische onderzoek werd een onregelmatige scheiding 

geconstateerd met de onderliggende veenlaag met kleiige bandjes. Hieruit kon afgeleid worden dat 

het bij deze laag niet gaat om zuiver opgebracht materiaal, maar om opgebracht materiaal dat 

gedeeltelijk met de top van het onderliggende kleiige veen doormengd is geraakt.  

Aangezien er op basis van dateerbare vondsten uit deze laag geen onderscheid kan worden gemaakt 

met de eerste bewoningsfase, zijn deze twee sporen gedurende het onderzoek aanvankelijk 

beschouwd als de vroegste subfase van de eerste bewoningsfase. Het oudste aardewerk 

aangetroffen op de opgraving stamt namelijk uit een veel jongere laag. Het gaat hier om zogeheten 

opspit: destijds door de bewoners opgespit materiaal uit oudere lagen. Dit aardewerk dateert uit het 

begin van de late ijzertijd (eind 3
e
 of begin 2

e
 eeuw v.C.) en moet, tenminste zo lijkt het nu, 

vermoedelijk in verband worden gebracht met deze eerste subfase. 
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 Van Giffen 1931, 40. 
17

 Huisman 2002, 107-108. 
18

 Voor Miedum: zie Taayke IV 1996, voor Sneek-Noord II zie Kramer 1989, 166 met de melding over mogelijk twee 

bewoningsfasen door E. Taayke (pers. med.) 
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DE VLAKNEDERZETTING (BEWONINGSFASE I) 

Dankzij deze eerste ontginningsactiviteiten werd het gebied betreedbaar en raakte het geschikt voor 

bewoning. Het eerste vloerniveau bestaat uit een 5 tot 10 cm dikke laag schone klei met daarop 

dunne vuile woonlagen (fig. 12.5).
19

  Dat er op deze lagen gewoond werd, blijkt vooral uit de 

aanwezigheid van een haardplaat die direct op het eerste vloerniveau lag. Omdat een deel van de 

brede ontginningssloot binnen het geplande woonerf lag, werd deze eerst gedempt. Zijn functie 

werd overgenomen door een ringsloot die een rechthoekig tracé rondom het woonerf volgde. De 

ringsloot werd tot in de klei uitgegraven. Het is waarschijnlijk dat deze klei, samen met de klei 

vrijgekomen bij het uitgraven van aangetroffen waterputten, is gebruikt voor de aanleg van het 

vloerniveau. 

Op grond van de afmetingen en vorm van de ringsloot en de aanwezigheid van woonlagen, de 

haardplaat en twee elzenhouten paalresten in paalkuilen heeft hier mogelijk een klein woonstalhuis 

gestaan dat in de lengterichting NNO-ZZW georiënteerd was (fig. 3.16). De lengte en breedte van het 

huis kunnen niet met zekerheid bepaald worden, maar gezien de beschikbare ruimte tussen de sloot 

aan de ene lange zijde en de twee paalrestanten aan de andere zijde, kan het huis 5 tot 6 m breed 

zijn geweest. 

 
Fig. 12.5: Ongekrast en ingekrast deel van profiel 6. Op het veenrestant ligt een dunne venige laag (spoor 146) waarop het 

eerste vloerniveau ligt, bestaande uit een schone 5-10 cm dikke kleilaag. Daar direct boven bevinden zich enkele dunne 

woonlagen (spoor 180, 174). Deze zitten op gelijk niveau met de haardplaat (afb 4.3: spoor 1042), daar bovenop ligt een 

pakket aan opgeworpen schone en vuile lagen van het podium. De bruingrijze laag bovenin is de huidige bouwvoor. (Foto: 

RUG/GIA). 

Kennelijk was de aanleg van een dunne vloer in deze fase voldoende om droog te kunnen wonen. Dit 

lijkt afbreuk te doen aan de constatering dat er voorafgaand aan bewoning in het veengebied rond 

Arkum sprake was van mariene invloed. Waar echter rekening mee moet worden gehouden, is de 

maximale hoogte die eventueel zeewater kon bereiken ten tijde van een stormvloed en hoe lang 

deze verhoogde waterstand kon duren. Gezien de hoogte van het vloerniveau zal dit in geen geval 

extreem zijn geweest tijdens de bewoning op het vlak. Gedurende deze fase had bij Arkum nog geen 
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inklinking van veen van betekenis plaatsgevonden. Daarnaast zou het zeewater ten tijde van een 

zware stormvloed ook niet lang aanwezig zijn geweest, aangezien het gebied doorsneden werd door 

allemaal kleine stroompjes en geulen waardoor het water snel weer weg kon komen. Dit werd in 

eerste instantie nog verbeterd door het graven van ontginningsloten die op deze geulen afwaterden. 

De afstroming van zeewater kon daardoor nog sneller plaatsvinden.  

ANDERE VLAKNEDERZETTINGEN IN HET RANDVEENGEBIED VAN ZUIDELIJK WESTERGO 

De tot nu toe enige andere nederzetting in de randveenzone waarbij het mogelijk om een 

vlaknederzetting zou kunnen gaan, is Scharnegoutum-Rotonde.
20

 Bewoningssporen in de vorm van 

ingravingen en een haard zijn hier aangetroffen op een overslibd hoogveenkussen. Door de vorming 

van de Middelzee en daarmee gepaard gaande erosie is de vindplaats echter ‘afgeschoren’ waardoor 

er niets bekend is over een mogelijk podium dat hier heeft gelegen. Volgens Waldus et al. is het 

onwaarschijnlijk dat de bewoners zich hier ophielden zonder een woonpodium; alleen de 

aangetroffen greppels zouden onvoldoende zijn om zich te beschermen tegen periodiek 

voorkomende stormvloeden, vooral wanneer er rekening wordt gehouden met de klink van het veen. 

Hier moet bij worden opgemerkt dat zij uitgaan van een nederzetting die permanent bewoond werd 

van de late ijzertijd tot en met de midden-Romeinse tijd. Er is reden om te twijfelen aan de juistheid 

van dit uitgangspunt.  

De datering van de vindplaats is namelijk gebaseerd op aardewerkdateringen van typen 

gebruiksaardewerk waarvan één type (Taayke’s G5) kan dateren van de late ijzertijd tot en met de 

midden-Romeinse tijd. Dit type valt echter in verschillende subtypen uiteen, die eigen dateringen 

hebben. Hiervan kan maar een enkel subtype (Taayke’s Gw5d) met zekerheid nog tot na 100 n.C. 

voorkomen.
21

  Onbekend is echter of dit subtype hier wel is aangetroffen, aangezien er alleen naar 

het hoofdtype is gekeken. Totdat het aardewerk opnieuw is onderzocht, is een einddatering van na 

de 1
e
 eeuw n.C. onwaarschijnlijk: karakteristieke aardewerkvormen uit de midden-Romeinse tijd zijn 

namelijk niet aangetroffen.
22

 Dit maakt het onwaarschijnlijk dat hier zo lang bewoond is. Voorlopig 

kan aangenomen worden dat de plek ergens in de late ijzertijd of begin vroeg-Romeinse tijd in 

gebruik is genomen en nog in dezelfde periode weer is verlaten. Het is zelfs mogelijk dat de plek 

gedurende slechts een of enkele generaties in gebruik is geweest. Gezien de situatie bij Arkum is het 

niet onmogelijk dat men zich hier tijdens een dergelijk korte eerste bewoningsfase heeft kunnen 

handhaven zonder een podium op te werpen. 

In geval van andere onderzochte sites in het randveengebeid is een eerste fase als vlaknederzetting 

op zijn best onduidelijk te noemen. Bij recente onderzoeken komt dit vooral doordat vaak maar een 

deel van de archeologische nederzetting is opgegraven. De oudste kern kan hierdoor gemist zijn. Als 

bij Arkum alleen de proefsleuf zou zijn aan gelegd, zouden de sporen van de eerste bewoningsfase 

nooit als zodanig herkend zijn. In dat geval zou alleen een veenrestant zichtbaar zijn geweest, met 

                                                           
20

 Waldus et al. 2005. Aanvullende opmerking van de redactie: Inmiddels zijn er meerdere nederzettingen in het voormalige 

veengebied bekend die (in eerste instantie) de vorm van een vlaknederzetting hadden. Voorbeelden zijn de nederzettingen 

bij Leeuwarden Bullepolder (Bakker 2016; Bakker & De Langen in prep.) en Sneek-Harinxmaland (Bakker & de Langen 2018). 
21

 Voor dateringen van gebruikstypen aardewerk; zie Taayke 1996 V, 182. 
22

 Er zijn alleen objecten aangetroffen die behoren tot de typen G4, G5 en V3 en geen objecten die behoren tot de typen 

G6, G7, V4 of K4 (Waldus et al. 2005, 19-21). 
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daar overheen een vuile kleiige laag (spoor 16) die bedekt werd met latere ophogingslagen. De vuile 

laag zou dan eenvoudigweg geïnterpreteerd zijn als een teken van niet meer dan eerdere menselijke 

activiteiten in het gebied.  

HET OPWERPEN EN UITBREIDEN VAN EEN PODIUM (BEWONINGSFASEN II – V) 

De vlaknederzetting bij Arkum heeft geen lang leven gekend. Met de ontginning van het gebied 

tijdens de eerste bewoningsfase begon maaivelddaling op te treden. Hierdoor vernatte de omgeving 

en kon er op den duur niet meer droog gewoond worden op het vlak. Daarom werd een podium 

opgeworpen. Aan de hand van aardewerkdateringen is het begin van deze tweede bewoningsfase te 

dateren aan het einde van de late ijzertijd (ca. 50 v.C.). De ophoging is gefaseerd opgeworpen met 

klei en nederzettingsafval. In dezelfde werkput, waarin ook de eerdere woonlagen zijn 

waargenomen, konden in ieder geval drie subfasen worden onderscheidden.  

Dit onderscheid is gebaseerd op de wisselende opbouw uit ophogingslagen en dunne woonlagen. De 

eerste subfase kenmerkt zich vooral door ophoging en wordt afgesloten met enkele woonlagen. In 

de daaropvolgende subfase werd de kern opnieuw opgehoogd en uitgebreid richting het zuiden en 

oosten. Het hier aanwezige deel van de ringsloot werd gedempt en bedekt met een ophogingslaag. 

direct op de top van de ophoging bij de kern werd een haardplaat aangelegd. In de laatste subfase 

werd niet de kern van het podium maar uitsluitend de uitbreiding van de vorige subfase opgehoogd. 

Het podium werd toen niet verder uitgebreid. Deze subfasen kunnen niet afzonderlijk worden 

gedateerd, aangezien ze hetzelfde soort aardewerk opleverden. In een van de andere profielen 

(profiel 1) konden maar twee subfasen onderscheiden worden. Wel was de complete doorsnede van 

het podium hier zichtbaar (fig. 12.6). 

Van wat opgegraven is kan afgeleid worden dat het podium in deze fase ongeveer 15 m breed is 

geweest en ongeveer 40 m lang. Als wordt uitgegaan van een regelmatige vorm was het podium in 

de lengterichting NNO-ZZW georiënteerd. Gerekend vanaf de top van het oude veenrestant heeft de 

hoogte van het podium maximaal 0,5 m bedragen. Dit was blijkbaar genoeg om droog te kunnen 

wonen. Ten tijde van de podiumbouw is de eerdere ringsloot die om het erf lag gedempt. De nieuwe 

ringsloot werd uitgegraven tot in de klei en een deel van de ophogingsklei voor het podium kan 

daaruit afkomstig zijn. Verder zal er klei afkomstig zijn uit andere sloten die in deze fase gegraven 

zijn. Dat aan klei geen gebrek was, blijkt overigens niet alleen uit het opwerpen van het podium, 

maar ook uit de demping met klei van een in de vorige fase gegraven laagte. Deze was daarvoor 

onder andere in gebruik als drinkpoel voor het vee (fig. 4. 4 en 4.9).  

 
Fig. 12.6: Het podium uit de eerste subfase van de tweede bewoningsfase is in profiel 1 hoofdzakelijk zichtbaar als een licht 

bollend lichtgrijs pakket. De tweede subfase bestaat uit een iets donkerdere klei die de eerste fase van het podium afdekt 

alsmede een gedempte sloot (rechts zichtbaar; foto door T.W. Varwijk). 
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Na deze fase, die eindigde rond het begin van de jaartelling, werd het podium voor een bepaalde tijd 

verlaten. Hernieuwde bewoning vond plaats omstreeks het einde van de vroeg-Romeinse tijd. 

Gedurende deze derde bewoningsfase is het podium opnieuw uitgebreid. Hierbij handelde het vooral 

om laterale uitbreiding richting het zuiden. De ringsloot uit de vorige fase werd daar gedempt en 

bedekt met vuile kleilagen. De nieuwe breedte van het podium bedroeg rond de 25 m, de lengte van 

het podium lijkt niet te zijn veranderd. Op één later doorgraven spoor na (spoor 11) zijn er verder 

geen sporen gevonden van een ringsloot rond het podium. Dit kan mogelijk verklaard worden met de 

aanleg van een serie later uitgegraven sloten op de plek waar een ringsloot had kunnen liggen. 

Anderzijds is het ontbreken van een ringsloot in lijn met het ontbreken van een fijnmazig 

afwateringssysteem rondom de terp. 

Er zijn tekenen dat na de tweede periode van verlating het podium in de tweede helft van de 2
e
 eeuw 

n.C. weer in gebruik was. Actieve ophoging lijkt niet te hebben plaatsgevonden in deze vierde 

bewoningsfase. Er zijn enkele vuile lagen op de terp aangetroffen, die het best geïnterpreteerd 

kunnen worden als loopvlakken. Aan de flank van het podium lijkt sprake te zijn geweest van 

periodieke opslibbing. Hier zijn dunne schone laagjes klei aangetroffen in afwisseling met dunne vuile 

lagen (fig. 3.16).  

De vijfde bewoningsfase speelt zich af in de middeleeuwen, volgend op een lange periode waarin het 

podium verlaten was. Uit deze fase zijn er geen duidelijke sporen van ophoging aangetroffen. Dit kan 

echter ook liggen aan het feit dat de top van de terp geëgaliseerd is. Wel zichtbaar waren enkele 

brede sloten, waarvan enkele het pad van de eerste ringsloten volgden. Bij het graven van de nieuwe 

sloten zijn de oude ringsloten deels doorgraven (fig. 12.7). 

 
Fig. 12.7: Ingekraste sporen in profiel 3 van over en door elkaar heen gegraven sloten. De onderste donkere spoorvullingen 

zijn van sloten uit de derde bewoningsfase. Daarop ligt een met grijze klei dichtgeslibd spoor van een sloot uit de vierde 

bewoningsfase. De lichtgrijze klei waarmee de middeleeuwse sloot gedempt is, ligt daar weer bovenop. (Bewerkte foto: 

GIA/RUG). 

PODIUMBOUW VAN ARKUM VERGELEKEN MET ANDERE PODIA IN HET RANDVEENGEBIED 

Arkum buiten beschouwing gelaten is over de kleine podia, die in principe plaats bieden aan een 

klein woonstalhuis met woonerf zoals aangetoond bij Wartena-Warstiens in 1965 en het in 2002 

door het ARC opgegraven Sneek-Stadsrondweg Oost, nog niet zo veel bekend.
23

 Bij eerdere 

                                                           
23

 Noot van de redactie: Inmiddels zijn er door de opgraving bij Wartena-Noord en de recente uitwerking van Wartena-

Warstiens meer gegevens bekend geraakt over de vorm en grootte van kernpodia. Op basis van deze nieuwe gegevens 

blijkt dat deze podia oorspronkelijk rechthoekig van vorm waren en net iets groter in breedte en lengte dan het 

(drieschepige) woonstalhuis dat er op werd gebouwd (Bakker in prep. a; in prep. b). Over verloop van tijd zijn deze 

kernpodia vaak uitgebreid, waarbij sommigen uiteindelijk uitgroeiden tot forse terpen (o.a. Leeuwarden-Bullepolder). 
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opgravingen is de documentatie vaak niet toereikend om zekerheid te bieden omtrent de opbouw en 

afmetingen van de podia. Bij de recente ‘commerciële’ opgravingen en waarnemingen is er meer 

aandacht voor goede documentatie, maar is het gros van de uitgevoerde opgravingen te kleinschalig 

van aard om de beantwoording van gerichte vragen over de maximale grootte van het podium en de 

stratigrafie te mogelijk te maken. De enige recente locatie die wel grotendeels is opgegraven, is 

Sneek-Stadsrondweg Oost. Behalve de eerste bewoningsfase met een rechthoekig podium van circa 

11,5 bij 18 m groot, is daar nog een tweede bewoningsfase aangetoond. De ophogingslagen van die 

tweede bewoningsfase waren helaas slechts voor een deel zichtbaar in een van de profielen. Ze 

gingen verder buiten het opgravingsgebied, waardoor de grootte van het podium uit deze latere 

bewoningsfase onbekend is. 

Aangezien er te Arkum genoeg klei voorhanden was, werd het hele podium opgeworpen uit klei. Bij 

locaties dieper het veengebied in, lijkt volgens de documentatie de kern vaker te bestaan uit 

veenplaggen, al hebben de podia vaak wel lagen vuile- of verbrande klei ter afdekking.
24

 Ondanks het 

feit dat klei hier mogelijk schaars was, genoot de toepassing van dit materiaal kennelijk de voorkeur. 

Vooral lagen van verbrande klei worden nog wel eens genoemd als afdekkende lagen.
25

 Als verklaring 

voor de aanwezigheid van lagen van verbrande klei is wel geopperd dat de verbrande klei opzettelijk 

is opgebracht om het podium begaanbaar te houden.
26

 Misschien is deze verklaring aannemelijk in 

het geval van het podium bij Sneek-Stadsrondweg Oost, maar bij bij deze uitleg kunnen vraagtekens 

worden geplaatst, al was het alleen al omdat deze lagen niet bij alle onderzochte podia zijn gezien. 

Bij Arkum zijn bijvoorbeeld geen uitgestrekte lagen met verbrand materiaal aangetroffen. Om tot een 

goede duiding te komen van deze ‘brandlagen’ is het nodig onderscheid te maken in de verschillende 

soorten verbrand materiaal waaruit de lagen bestaan dan wel die de lagen bevatten en de 

verschillende contexten waarin het verbrande materiaal wordt aangetroffen.  

Behalve om het opzettelijk verbranden van klei om een steviger loopvlak te verkrijgen, kan het op 

sommige locaties ook gaan om resten van verbrande structuren. Het idee van Elzinga dat de dikke 

brandlaag bij Sneek-Jachthaven het gevolg is van een grote brand kan juist zijn. De aangetroffen 

brandlagen bij (Hempens-)Teerns, in combinatie met de sporen van grootschalige vervening, kunnen 

het gevolg zijn van een bepaalde activiteit waarbij veen werd verbrand.
27

 Hierbij kan dan mogelijk 

weer een kanttekening geplaatst op grond van het feit dat  brandlagen niet zijn aangetroffen te 

Leeuwarden-Bullepolder tijdens het gravend onderzoek van 2001 op 2002, terwijl daar wel sporen 

van vervening zijn gevonden.
28

 Overigens moet als kanttekening worden geplaatst dat toen het 

centrum van de terp te Leeuwarden-Bullepolder niet of nauwelijks is onderzocht. 

 

 

                                                           
24

 Zie onder meer Elzinga (1962) voor Sneek-Jachthaven, Waldus (1999; 2000) voor (Hempens-)Teerns  en Huisman et al. 

(2002) voor Sneek-Stadsrondweg Oost.  
25

 Huisman doet dit bijvoorbeeld voor Sneek-Stadsrondweg Oost (Huisman 2002, 109-110),  
26

 Niekus & Huisman et al. 2002. 
27

 Waldus 1999; 2000. 
28

 Koopstra 2002; Opmerking van de redactie: In de publicatie over de opgraving van Sneek-Harinxmaland, waar ook veel 

lagen met verbrand materiaal zijn aangetroffen, wordt dieper op dit onderwerp ingegaan (Bakker & De Langen 2018). 
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12.5 DE MOGELIJKHEDEN VOOR AKKERBOUW 

Botanische macroresten van gerst zijn aangetoond voor alle vier bewoningsfasen van de late ijzertijd 

tot in de Romeinse tijd. De eerste twee fasen bevatten daarnaast ook sporen van emmertarwe en 

vlas. De aanwezigheid in deze fasen van onkruiden die veel voorkomen in de context van vertrapte of 

bewerkte grond, en vooral de aanwezigheid van zwaluwtong, dat een echt akkeronkruid is, toont aan 

dat akkerbouw of tuinbouw in de buurt kan zijn beoefend. In monsters van sporen uit de laatste 

twee bewoningsfasen van de Romeinse tijd zijn behalve sporen van andere onkruiden, overigens 

geen resten van zwaluwtong aangetroffen.  

Uit het micromorfologisch onderzoek kwam naar voren dat het bij twee van de onderzochte lagen 

zeer goed om akkerlagen zou kunnen handelen (spoor 146 en 5/57). Het gaat daarbij om de sterk 

antropogeen verstoorde kleiige veenlaag uit de eerste bewoningsfase die op het veenrestant lag 

(spoor 146) en om de cultuurlaag uit de derde bewoningsfase die rondom de nederzetting 

aangetroffen is (spoor 5/57). De eerstgenoemde laag lijkt te dun om als akkerlaag te kunnen hebben 

gediend. Hiertegen kan echter worden ingebracht dat deze laag grotendeels heeft bestaan uit kleiig 

veen. De huidige laag zal door klink en oxidatie nog slechts een deel van de oorspronkelijke dikte 

hebben. Toch is het onduidelijk of het hier een akkerlaag betreft: botanisch onderzoek heeft uit deze 

laag geen resten van cultuurgewassen of akkeronkruiden aan het licht kunnen brengen. Met 

uitzondering van onkruid, in de vorm van de kruipende boterbloem, kwamen er alleen sporen van 

riet en biezen uit deze laag. 

 
Fig. 12.8: Detailopname van onder andere de laag waarop zeer waarschijnlijk is geakkerd (spoor 57). (Foto: RUG/GIA). 

Uit de cultuurlaag van de derde bewoningsfase (spoor 5/57: fig. 12.8 en 12.5, maar zie ook fig. 3.1, 

3.4, 3.14 en 3.15) zijn naast sporen van grassen en zilte graslandplanten twee verkoolde brokstukken 
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van gerst afkomstig. Dit vormt een kleine aanwijzing voor de mogelijke verbouw van gerst rond de 

nederzetting in deze fase. Gerst is een van de weinige graansoorten die geschikt is voor akkerbouw 

op licht verzilte bodems.
29

 Dat de zaden verkoold zijn, is niet zo vreemd. Het gaat hier om bedekte 

gerst, waarbij eerst het kaf van de korrel moet worden gescheiden wil het voor consumptie geschikt 

zijn. Dit kan worden bereikt door wrijving of door roosteren, waarbij het kaf eraf wordt gebrand. De 

zaden die tijdens het roosteren verkolen zijn in dat geval een afvalproduct.  

Wel is het vreemd dat er juist uit deze fase geen sporen van greppels rondom de nederzetting 

bekend zijn. Het ging hier om een nat gebied; voor enige vorm van succesvolle akkerbouw zal er een 

vorm van geregelde waterhuishouding nodig zijn geweest. Een mogelijkheid is dat sporen van 

eventuele sloten of greppels uit deze fase net buiten de opgravingsputten aanwezig zijn, of dat een 

van de aangetroffen jongere sloten al in deze periode actief was (spoor 120-2075; spoor 116-119). 

Het uiterlijk van de laag en de verspreide aanwezigheid van fijn nederzettingsafval, wat waarschijnlijk 

duidt op bemesting, wijzen in ieder geval sterk op een gebruik als akker. 

Van vlas zijn veel vruchtkapsels, een afvalproduct van de verwerking, gevonden in de vulling van een 

waterput. Hoewel vlas, net als gerst, lokaal verbouwd kan zijn, zijn hiervan geen (verkoolde) 

zaadresten gevonden in lagen buiten de nederzetting. Vlas wordt echter niet alleen gebruikt voor de 

oliehoudende zaden maar ook om vezels te verkrijgen uit de stengels voor de fabricage van linnen. 

Het is dan ook goed mogelijk dat vlas met stengel en al werd aangevoerd van elders om hier te roten. 

Het enige stuk touw dat tijdens de opgraving werd geborgen, aangetroffen rond de hals van een 

potje, is overigens niet van vlas maar van wilgenbast, dat sterker is. 

SPOREN VAN LOKALE VERBOUW VAN CULTUURGEWASSEN IN DE REST VAN HET FRIESE 

RANDVEENGEBIED 

Behalve bij Arkum is in zuidelijk Westergo alleen bij het onderzoek van Sneek-Stadsrondweg Oost 

botanisch onderzoek verricht. Naast gerst, vlas en emmertarwe heeft De Roller hier ook sporen 

gevonden van broodtarwe, huttentut en haver.
30

 Volgens De Roller is het waarschijnlijk dat de 

producten zijn aangevoerd, hoewel hij niet volledig wil uitsluiten dat er op sommige plekken rondom 

de nederzetting is geakkerd op plaatselijk hogere, kunstmatig goed ontwaterde delen van het gebied. 

Omdat alleen een deel van de nederzetting is opgegraven en vrijwel niets van de voormalige 

betredingszone daaromheen, zijn er geen archeologische gegevens over het vroegere 

landschapsgebruik, zoals dat wel in Arkum het geval is.  

Van twee opgravingen in het randveengebied in Oostergo zijn botanische macroresten onderzocht. 

Het gaat om de opgravingen door het ARC bij (Hempens-)Teerns in 1998 en te Leeuwarden-

Bullepolder in 2001 en 2002. Bij (Hempens-)Teerns bleken alleen gerst en vlas voor te komen.
31

 Bij 

Leeuwarden-Bullepolder is hetzelfde het geval bij monsters uit de eerste gebruiksfase.
32

 In monsters 

uit een latere fase in de Romeinse tijd, waarin het gebied rond de Bullepolder in een klei-op-

veengebied was veranderd, komen ook huttentut en zwarte mosterd voor. Over akkerbouw zegt De 
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 Bottema et al. 1980, 139. 
30

 De Roller 2002a, 96-98. 
31

 Stuijts & De Roller 1999. 
32

 De Roller 2002b. 
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Roller dat voor eventuele akkers alleen de hogere delen van de kwelders in aanmerking komen.
33

 

Hoewel de twee locaties op geringe afstand lagen van het voormalige kweldergebied, is dit wel 

opmerkelijk want hoge kwelders waren toen niet in de onmiddelijke nabijheid te vinden.  

DE MOGELIJKHEDEN VOOR AKKERBOUW IN HET RANDVEENGEBIED VAN ZUIDELIJK 

WESTERGO 

In vergelijking met de twee onderzoekslocaties in Oostergo ligt Sneek-Stadsrondweg Oost nog veel 

verder van het kweldergebied af. Daarbij komt dat dit niet de enige nederzetting is geweest in de 

regio rond Sneek. Hoewel van de andere locaties in die regio geen botanische gegevens zijn, kan 

aangenomen worden dat de bewoners van deze nederzettingen gerst en mogelijk andere 

cultuurgewassen hebben geconsumeerd dan wel gebruikt voor ander doeleinden. Sommige 

onderzoekers veronderstellen dat deze nederzettingen al deze producten importeerden vanuit het 

kweldergebied. Gerrets bijvoorbeeld geeft aan dat de Friese randvenen op agrarisch gebied 

hoofdzakelijk moeten worden gezien als een extensief weidegebied.
34

 Volgens hem waren de 

hoogvenen achter de randvenen ‘volstrekt ongeschikt voor akkerbouw’ wegens de schaarste aan 

mineralen en de hoge zuurgraad, zelfs in veraarde toestand. Het laagveen, waar de randvenen 

grotendeels uit bestonden, zijn voedselrijker, maar wegens de ondoorlatendheid van de bodem 

waren ook deze volgens Gerrets zeer beperkt in waarde.
35

  

Hoewel veengronden vergeleken met kleigronden inderdaad armer zijn en daarmee beperkter van 

waarde voor akkerbouw, is akkerbouw op veengronden zeker mogelijk. De grote veenontginningen 

in de volle middeleeuwen kunnen vanwege hun grote schaal niet één op één vergeleken worden met 

de randveenontginningen uit de late ijzertijd en Romeinse tijd. Er bestaan echter wel grote 

overeenkomsten op het gebied van het ontwateren en in cultuur brengen van het veen. Over de 

boeren uit de middeleeuwen weten we dat ze het veen niet alleen als weidegrond gebruikten, maar 

er een gemengd bedrijf op beoefenden. Pas door voortgaande vernatting, veroorzaakt door 

grootschalige maaivelddaling, ging men uiteindelijk over op een bedrijfsvoering die hoofdzakelijk 

gericht was op veeteelt.
36

 Naast voedselrijke laagveengebieden werden door de middeleeuwse 

boeren ook de zure en voedselarme hoogveengebieden massaal in cultuur gebracht. Om het veen in 

cultuur te brengen, werden in eerste instantie sloten op regelmatige afstanden van elkaar, loodrecht 

of schuin op een natuurlijke waterstroom gegraven.  

Onderzoek van middeleeuwse bronnen en botanische resten heeft uitgewezen dat er op het veen 

uiteenlopende cultuurgewassen werden verbouwd, variërend van peulvruchten, vlas, broodtarwe en 

emmertarwe tot gerst en haver.
37

 Deze gegevens uit de middeleeuwen betekenen niet dat de 

ontginners uit de late ijzertijd en Romeinse tijd dit agrarische potentieel uit hun omgeving wisten te 

halen. Zij geven echter wel zicht in de mogelijkheden die men had en in dit licht moet de agrarische 

waarde van de randveengebieden benaderd worden. Met enige kunstmatige ontwatering kan er wel 

degelijk zomers lokaal gerst zijn verbouwd. Vooral gezien de lichte tolerantie van dit gewas ten 
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 De Roller 2002, 60. 
34

 Gerrets 2010, 99-100. 
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 Gerrets 2010, 99. 
36

 Borger 2010. 
37

 Ettema 2005, tabel 1; Van Zanden 1991. 
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opzichte van natte en zilte bodems. De verbouw van andere gewassen op hogere natuurlijke of 

kunstmatig opgeworpen delen in het landschap is evenmin uitgesloten. Recent is nog door De 

Langen gepostuleerd dat de Friese randveenontginningen in de late ijzertijd en Romeinse tijd 

mogelijk sterk vergelijkbaar waren met de middeleeuwse veenontginningen.
38

 Hoewel De Langen 

aangeeft dat er meer onderzoek moet plaatsvinden, gaat er hij er in zijn theorie vanuit dat er tijdens 

de randveenontginningen op het ontgonnen veen ook akkerbouw plaatsvond. Door bodemdaling en 

vernatting gingen de bewoners na verloop van tijd over op pure veeteelt en uiteindelijk een 

seizoensmatig gebruik van het ontgonnen land.
39

 

Zoals blijkt uit de botanische en micromorfologische gegevens van de opgraving bij Arkum, is 

akkerbouw archeologisch lastig vast te stellen. De aanwezigheid van dorsresten van gerst kan 

behalve met akkerbouw ter plaatse evengoed verklaard woorden met de aanvoer van het gewas met 

kaf en al en het uitstellen van het dorsen tot vlak voor consumptie. Voor de terpen van het 

onbedijkte kweldergebied is akkerbouw vooral aangetoond door middel van het vinden van 

akkerlagen.
40

 Het aantonen van ploegsporen in het randveengebied zou uitkomst bieden, maar is 

zeer lastig gezien de aard van veengrond. Een eventueel geploegde toplaag zal door oxidatie 

reduceren en alleen een tijdige afdekking door bijvoorbeeld overslibbing zou eventuele ploegsporen 

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.  

Dat het niet helemaal onmogelijk is om ploegsporen van hoge ouderdom aan te treffen in het veen, 

blijkt uit onderzoek naar de randveengebieden in West-Nederland die in dezelfde periode als het 

Friese randveengebied zijn ontgonnen. Van enkele onderzoekslocaties aldaar zijn ploegsporen 

bekend. Bij de onderzoekslocatie Krommenie 145 in de Assendelver polders (Noord-Holland) zijn in 

1986 door Therkorn in het veen twee ploegfasen onderscheiden; in beide gevallen ging het om 

bewerking met een eergetouw.
41

 Botanisch onderzoek toonde resten aan van pluimgierst. Therkorn 

heeft eveneens eergetouwkrassen waargenomen op enkele van de met veenplaggen en/of 

kleiplaggen opgeworpen podia rond Schagen-Muggenburg (Noord-Holland).
42

 Dergelijke podia lijken 

sterk op die in het Friese randveengebied. Belangrijk voor toekomstig onderzoek is dan ook de 

wetenschap dat onbewoonde podia dienst kunnen hebben gedaan als bouwland. Mogelijk ging het 

hierbij zelfs om gewassen die iets kieskeuriger zijn op het gebied van een goede ontwatering en een 

zoet milieu dan gerst. 
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12.6 DE MATERIËLE CULTUUR VAN DE NEDERZETTING EN DE 
HUISHOUDELIJKE ACTIVITEITEN 

Tijdens de opgraving is een groot scala aan voorwerpen aangetroffen. Vooral uit de vullingen van 

gedempte sloten en waterputten zijn veel fragmenten en soms ook intacte voorwerpen geborgen. Zij 

leveren belangrijke informatie over de activiteiten die de bewoners van de nederzetting ontplooiden. 

Een deel van de voorwerpen kan te Arkum zijn vervaardigd. Klei, nodig voor het maken van vaatwerk 

en keramische artefacten, en hout van els, berk en wilg, grondstof voor kleine bouwelementen en 

gereedschap, waren lokaal aanwezig.  

Andere voorwerpen zijn gemaakt van materialen die lokaal niet voorhanden waren. Het gaat dan om 

natuursteen en om hardere, meer duurzame houtsoorten, zoals eikenhout. Een interessante vraag is 

of het hier gaat om eindproducten die naar de nederzetting zijn vervoerd, of dat het gaat om ruwe 

materialen die te Arkum tot eindproducten zijn verwerkt. Geleverde eindproducten verwijzen naar 

handel en uitwisseling. Ruwe materialen kunnen ook op die manier verkregen zijn, maar kunnen ook 

door de bewoners zelf ook zijn vergaard buiten hun directe woonomgeving.  

HANDGEVORMD AARDEWERK EN KERAMISCHE ARTEFACTEN 

Met bijna 6000 fragmenten is het handgevormde aardewerk de grootste vondstengroep op de 

opgraving.
43

 Er konden in ieder geval 879 individuen geteld en in een typochronologie ondergebracht 

worden. Eén fragment is van een laatmiddeleeuws kogelpottype; de overige stukken zijn van 

inheems handgevormd aardewerk - het zogeheten terpaardewerk - uit de late ijzertijd, de vroeg-

Romeinse tijd en de midden-Romeinse tijd. De grote hoeveelheid aan terpaardewerk is niet 

uitzonderlijk. Nederzettingen uit deze perioden van zowel het randveengebied als het kweldergebied 

kenmerken zich door de grote hoeveelheid terpaardewerk. Het overgrote deel van het hier 

aangetroffen aardewerk is lichtgekleurd en gemagerd met organisch materiaal en/of potgruis. Op 

grond van de voorkomende vormen en stijlen hoort het duidelijk thuis in het aardewerkrepertoire 

van Westergo. Er zijn slechts enkele scherven aangetroffen die meer lijken op vormen die bekend zijn 

uit Oostergo en Groningen. 

Er zijn geen sporen van een oven of van duidelijke misbaksels gevonden die kunnen wijzen op de 

lokale productie van aardewerk. Toch is het wel waarschijnlijk dat het aardewerk ter plekke werd 

geproduceerd. De pottenbakkersoven zal vermoedelijk ergens buiten de nederzetting gestaan 

hebben, in verband met de hoge temperaturen en het daaruit voortkomende brandgevaar. De 

afwezigheid van duidelijke misbaksels kan deels ook daarmee verklaard worden. Daarbij komt dat 

magering met potgruis - mogelijk van misbaksels - de op één na meest gebruikte manier van 

magering is gedurende deze periode. Verder blijkt een klein deel van de potten een zandige 

magering te hebben en ook aan de buitenkant zanderig aan te voelen. Zand komt in de regio nergens 

aan de oppervlakte voor, maar is wel aangetroffen in de vulling van een mestsloot. Vermoedelijk 

kwam regelmatig zand vrij bij het uitgraven van waterputten en is dat enkele malen gebruikt als 

magering voor vaatwerk.  
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Het vaatwerk kan in verband worden gebracht met de bereiding, opslag en het consumeren van 

voedsel en vloeistoffen. Daarnaast zijn er handgevormde objecten van gebakken klei die voor andere 

activiteiten zijn gebruikt: de zogeheten keramische artefacten. De meerdere weefgewichten, 

spinstenen en spinklosjes kunnen in verband worden gebracht met het lokaal weven van 

kledingstoffen. Een dikke aardewerken ring is vermoedelijk gebruikt als standring om een 

middelgrote- tot grote pot te ondersteunen. Daarnaast zijn er nog een groot aantal grof gemagerd 

deksels, platen en mogelijke bakplaten aangetroffen. Onduidelijk is waarom er zoveel van deze 

platen en deksels zijn gevonden. Borden lijken het niet te zijn geweest, aangezien sommige een knop 

in het midden hebben.
44

 Verder zouden ze als bord alleen bruikbaar zijn bij de consumtie van droog 

voedsel, dat evengoed uit de hand kan worden gegeten. Mogelijk staan ze in verband met een 

specifieke activiteit in het randveengebied, aangezien ze hier vaker aangetroffen worden dan in het 

kweldergebied.
45

  

HET IMPORTAARDEWERK 

Behalve handgevormd aardewerk is er aardewerk gevonden dat met een draaischijf is gemaakt. Het 

gaat in al deze gevallen om aardewerk dat stamt uit de late middeleeuwen of later. Er is geen 

geïmporteerd aardewerk uit de Romeinse tijd aangetroffen, zoals terra nigra of terra sigillata. Hierin 

wijkt deze nederzetting niet af van het algemene beeld van de opgegraven nederzettingen in het 

randveengebied. Van alle onderzochte locaties zijn op slechts twee locaties fragmenten van Romeins 

importaardewerk gevonden. Bij Sneek-Jachthaven zijn ca. 20 fragmenten Romeins importaardewerk 

uit archeologische context bekend, waaronder twaalf fragmenten terra sigillata en de rest 

vermoedelijk terra nigra.
46

 Verder zijn er bij (Hempens-)Teerns na de opgraving in 1998 nog een 

drietal losse scherven terra sigillata gevonden door de amateurarcheoloog Ley.  

Dat er geen Romeins importaardewerk bij Arkum en op de meeste andere locaties is aangetroffen, 

kan meerdere oorzaken hebben. Ten eerste kan het ontbreken van Romeins importaardewerk te 

maken hebben met het eenvoudig ontbreken van contacten tussen mensen van deze nederzettingen 

met vertegenwoordigers van het Romeinse rijk. Ten tweede blijkt dat de in Friesland gevonden 

fragmenten van terra sigillata voor een aanzienlijk deel afkomstig zijn van contexten uit de 

volksverhuizingstijd of vroege middeleeuwen.
47

 Sommige scherven zijn zelfs afkomstig uit terpen van 

vroegmiddeleeuwse oorsprong.
48

 Dit betekent dat dit aardewerk, of deze fragmenten, een lange 

omlooptijd hebben gehad. Het overgrote deel van de nederzettingen in het randveengebied die nog 

bewoond zijn in de Romeinse tijd, raakt op een gegeven moment overslibd en kent geen of weinig 

vroegmiddeleeuwse bewoning. Dit is in tegenstelling tot de terpen in het voormalig kweldergebied. 

Ten derde is terra sigillata zonder meer veel schaarser dan terpaardewerk. Tijdens de opgraving te 

Wijnaldum-Tjitsma zijn meer dan tienduizend fragmenten terpaardewerk en maar 29 fragmenten 

terra sigillata aangetroffen. Hiervan komen er 20 uit lagen die uit de volksverhuizingstijd stammen of 
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jonger zijn.
49

 Het podium bij Arkum is gedurende de Romeinse tijd maar betrekkelijk kort werkelijk 

bewoond. De kans dat bij het aangetroffen aardewerk dan ook terra sigillata zou zitten, is dan ook 

klein.  

Gezien het ontbreken van terra sigillata in het vondstmateriaal uit veel van de archeologisch 

onderzochte nederzettingen uit het randveengebied en het kweldergebied, zijn de meerdere 

fragmenten afkomstig uit Sneek-Jachthaven uitzonderlijk te noemen. Deze komen met zekerheid uit 

lagen die uit de midden-Romeinse tijd dateren. Ze duiden daarmee niet alleen op een directe of 

indirecte connectie met het Romeinse rijk, maar ook op een mogelijk bijzondere positie of functie 

van deze nederzetting. 

HOUT, NATUURSTEEN EN METAAL 

Dankzij de vrij goede conservering van de vindplaats is er tijdens de opgraving vrij veel hout 

gevonden.
50

 Niet minder dan 60 objecten van hout konden worden geborgen. Het merendeel hiervan 

bestond uit balken, palen en pennen gemaakt van elzenhout. Daarnaast werden nog bouwelementen 

gevonden van berk, eik, es, hazelaar en wilg. De meeste houtsoorten kunnen van betrekkelijk dichtbij 

gelegen plaatsen zijn betrokken. Zo zijn van berk bijvoorbeeld ook macrobotanische resten 

aangetroffen. Alleen eikenhout moet van verderaf zijn aangevoerd. Gezien de nabijheid van niet 

overveende keileemopduikingen in Gaasterland is het waarschijnlijk dat dit hout hier vandaan komt.  

Datzelfde geldt voor de voorwerpen die gemaakt zijn van natuursteen.
51

 Steen komt van nature niet 

voor in de lokale omgeving en moet van elders zijn betrokken. Aangetroffen steensoorten zijn 

kwartsitische zandstenen, kwarts en een amfibool gesteente (mogelijk hoornblende) voor 

polijststenen, slijpstenen en wetstenen. Verder is tefriet gebruikt voor handmolens. De afwezigheid 

van graniet en rivierkeien is belangrijk, omdat dit steensoorten zijn die binnen Noord-Nederland 

alleen op het Fries-Drents Plateau voorkomen. Behalve tefriet, dat afkomstig is uit de Eiffel, is het 

waarschijnlijk dat al het andere natuursteen afkomstig is uit Gaasterland. Omdat er ook losse 

brokken natuursteen zijn aangetroffen, gaat het om het vergaren van het ruwe product dat pas in de 

nederzetting is verwerkt tot een eindproduct. Dat de handmolens gemaakt zijn van het meer 

exotische tefriet is algemeen voor zowel het randveengebied als het kweldergebied.  

Van de metalen voorwerpen konden maar enkele aan een archeologisch spoor worden toegewezen. 

De vondst van een brok lood in een archeologisch spoor uit de midden-Romeinse periode kan in 

verband worden gebracht met de productie van brons. Aangezien het gebruik van lood voor 

bronsproductie niet bekend is voor de Romeinse tijd, gaat het volgens Nicolay vermoedelijk om een 

object dat niet aan het goede spoor is toegewezen, of om een object dat tijdens de aanleg van het 

vlak is verplaatst.
52

 Het zou dan in verband kunnen worden gebracht met de middeleeuwse terp van 

Arkum. Verder werden een grote hoeveelheid ijzeren nagels gevonden die volgens Nicolay 

typologisch overeenkomen met een vroeg type nagel aangetroffen in Midlaren. Hij neemt aan dat ze 

gebruikt zijn voor de constructie van deuren en kisten en mogelijk als haken voor het ophangen van 
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keukengerei of ander materiaal. Bij de kleinere nagels kan volgens hem worden gedacht aan de 

bevestiging van ijzerwerk aan een houten steel of handvat. Op de vraag of er op de locatie in de 

Romeinse periode ijzer is gesmeed, kan geen bevestigend antwoord worden gegeven. Op grond van 

het onderzoek aan de aangetroffen resten metaalslak en hamerslag is dit volgens De Rijk niet 

waarschijnlijk.
53

 Daarvoor is volgens hem vooral de aangetroffen hoeveelheid te klein. Zelfs als er 

maar weinig op de locatie gesmeed zou zijn, had de aangetroffen hoeveelheid groter geweest 

moeten zijn. 

Verder lijkt het opvallend dat er geen fibulae zijn aangetroffen. Vondsten van fibulae in archeologisch 

nederzettingscontext zijn echter betrekkelijk zeldzaam in vergelijking met andere vondstgroepen. 

Van recente opgravingen in het randveengebied heeft alleen de opgraving Sneek-Stadsrondweg Oost 

fibulae opgeleverd.
54

 Tijdens de recente steilkantonderzoeken van enkele terpen uit het 

kweldergebied zijn eveneens weinig fibulae gevonden. Waar ze zijn aangetroffen, gaat het vaak om 

een enkel exemplaar en niet om exemplaren uit elke bewonings- dan wel gebruiksfase.  

DE MATERIËLE CULTUUR VAN ARKUM GEZIEN OVER ALLE FASEN 

Uit het vaatwerk, de weefgewichten en het spingerei, de gereedschappen gemaakt van natuursteen 

en het gebruik van andere materialen blijkt dat de nederzetting gedurende de eerste twee 

bewoningsfasen heeft gefunctioneerd als een zelfstandige huishoudelijke eenheid. Men was niet 

minder zelfvoorzienend op huishoudelijk gebied dan terpnederzettingen uit dezelfde periode in het 

kweldergebied. Uit lagen van de derde bewoningsfase is minder materiaal afkomstig. Dat het hier 

gaat om een kortere periode van gebruik van de nederzetting zal hierbij een rol spelen. 

Over de twee laatste bewoningsfasen is minder met zekerheid te zeggen. Ten eerste bleek uit het 

aardewerkonderzoek dat er meer opgespit aardewerk uit oudere lagen in deze fasen aanwezig is dan 

aardewerk uit eigen archeologische context. Er moet dan ook rekening mee worden gehouden dat 

eveneens een deel van de objecten uit andere vondstcategorieën uit opgespit materiaal bestaat. 

Daarnaast is er minder vondstmateriaal aangetroffen in lagen die tot deze fasen behoren. Voor de 

vierde bewoningsfase moet mogelijk aangenomen worden dat er minder of misschien zelf geen 

huishoudelijke activiteiten zijn uitgevoerd op de plek. Voor de vijfde bewoningsfase, die in de 

middeleeuwen te plaatsen is, zal dit vermoedelijk komen doordat de bewoning zich al heeft 

geconcentreerd op de locatie van het huidige Arkum.  

12.7 DE AARD VAN DE NEDERZETTING EN ZIJN POSITIE IN DE 
RANDVEENONTGINNINGEN 

Het onderzoek bij Arkum toont aan dat er grote verschillen tussen de verschillende bewoningsfasen 

vast te stellen zijn op het gebied van nederzetting en landschap. Als veranderingen kunnen 

bijvoorbeeld genoemd worden de verschuiving van wonen op het vlak naar wonen op een podium en 

de later opgetreden verandering van een intensief ontwaterde omgeving direct buiten de 

nederzetting in een waarschijnlijk meer extensief gebruikt gebied. Tussen de bewoningsfasen zijn 
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ook verschillen te zien als het gaat om de huishoudelijke activiteiten en de hoeveelheid specifieke 

sporen en vondstmateriaal per fase (tabel 12.1). Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de eerste 

twee bewoningsfasen aanzienlijk langer hebben geduurd dan de daaropvolgende twee. Bovendien is 

maar een deel van de nederzetting is opgegraven, wat het beeld kan vertekenen. Daar staat 

tegenover dat, met uitzondering van de middeleeuwse bewoningsfase, uit alle bewoningsfasen 

sporen in zowel de kern, flank en directe omgeving van de nederzetting zijn blootgelegd. Omdat de 

middeleeuwse bewoningsfase nauwelijks vertegenwoordigd is, wordt deze buiten de volgende 

discussie gelaten. 

SEIZOENSGEBONDEN OF PERMANENTE BEWONING AAN DE HAND VAN ARCHEOLOGISCHE 

SPOREN 

Volgens Gerrets hebben de kleine nederzettingen in het randveengebied deel uitgemaakt van een 

seizoensgebonden exploitatiesysteem.
55

 Aangezien Arkum ook een kleine nederzetting is, zou 

hiervoor hetzelfde gelden. De mogelijkheid van seizoensgebonden bewoning kan goed bepaald 

worden aan de hand van resten van vogels waarvan bekend is dat ze alleen in een specifiek seizoen 

aanwezig zijn. Botmateriaal van gevogelte is in Arkum echter amper aangetroffen.  

Een andere indicatie zou de samenstelling van de veestapel zijn. Als er onder het vondstmateriaal 

alleen botten van jonge dieren aanwezig zijn, kan het gaan om de resten van een kudde van niet 

geslachtsrijpe dieren. Een dergelijke kudde is niet gericht op vermeerdering maar op vetweiderij en 

daarmee op seizoensmatig weiden in plaats van plaatsgebonden veehouderij. Voor zover mogelijk 

kan uit de slachtgegevens van de verschillende fasen echter afgeleid worden dat in Arkum vee op alle 

leeftijden werd geslacht.
56

 Hieruit blijkt niet alleen dat het vee voor het vlees, de huiden en mogelijk 

ook de melk werd gehouden, maar tevens dat de veehouderij zichzelf in stand kon houden. Hoewel 

dit gegeven geen bewijs is voor permanente bewoning, is het evenmin bewijs voor 

seizoensbewoning. Er is te Arkum echter wel aanvullende archeologische informatie beschikbaar 

waaruit mogelijk afgeleid kan worden of er permanent dan wel seizoensmatig gebruik van de 

nederzetting werd gemaakt.  

Tabel 12.1: Hoeveelheid vondstmateriaal uit sporen per bewoningsfase. 
Fase Bewoningsfase Waterputten Paalsporen MIA aardewerk 

minus de zekere 

opspit 

Keramische 

artefacten 

Totaalgewicht bot in 

gram* 

(rund+schaap) 

2 I 3 2 50 3 2114,7 

2 of 3 I of II 1 1 0 0 263,1 

3 II 5 1 310 7 4116,1 

3 of 5 II of III 0 2 0 1 0 

5 III 3 2 110 2 726,5 

5 of 7 III of IV 2 1 0 1 106,5 

7 IV 1 1 15 1 518,6 

9 V 0 0 5 0 39,4 

* Totaalgewicht bot is gebaseerd op handmatig verzameld en 2-5 mm zeefmateriaal (bijlage 8.1).  
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De eerste twee bewoningsfasen, dat wil zeggen de fase van de vlaknederzetting en de eerste 

podiumfase, wijken ten eerste wat betreft het vondstmateriaal niet af van terpnederzettingen in het 

kweldergebied. Arkum voldoet in alle opzichten aan de criteria voor een woonplaats waar allerhande 

huishoudelijke activiteiten werden verricht. 

Hoewel het opwerpen van het podium aan het begin van de tweede bewoningsfase veel moeite zal 

hebben gekost, is dit nog geen argument voor permanente bewoning. Het kan gaan om een 

eenmalige actie om een droog oppervlak te creëren. Er is echter aangetoond dat dit podium in 

subfasen uitgebreid werd. Hieruit blijkt dat het gestaag uitbreiden van het bewoningsareaal en 

woonerf de moeite waard werd gevonden. Dit duidt meer op permanente bewoning dan alleen 

zomerbivak. Daarnaast is er sprake van een uitgebreid ontwateringsysteem in beide fasen, met 

ringsloten en daar omheen gelegen sloten en greppels. Het uitgraven en het bijbehorende periodieke 

onderhoud van deze sloten waren arbeidsintensief en passen niet in het beeld van het extensieve 

grondgebruik dat verwacht mag worden bij seizoensgebonden bewoning. Op grond van deze 

gegevens moet voor deze beide fasen dan ook eerder uitgegaan worden van permanente dan 

seizoensgebonden bewoning.  

Voor de derde bewoningsfase kan aan de hand van de aanwezige archeologische sporen geen 

uitspraak worden gedaan over de aard van de bewoning. Er zijn sporen aangetroffen van 

waterputten en paalgaten, maar niet van haardplaten en woonlagen. Deze laatste twee soorten 

sporen kunnen echter ook buiten het opgegraven deel van de nederzetting liggen. Hoewel deze 

bewoningsfase korter heeft geduurd dan de voorgaande fasen (mogelijk maar één tot twee 

generaties) is er wel een aanzienlijke hoeveelheid aardewerk aangetroffen. Een hoeveelheid die in 

verhouding gelijk is met de hoeveelheid aardewerk uit de vorige bewoningsfasen.
57

 Het podium werd 

in deze fase ook uitgebreid, zij het hoofdzakelijk met vuile kleilagen met nederzettingsafval. Het 

enige argument dat mogelijk pleit voor seizoensmatige bewoning is het ontbreken in de 

opgravingsputten van sporen van een ontwateringsysteem. Het gehomogeniseerde uiterlijk van de 

eerder in deze synthese al genoemde oude oppervlaktelaag uit deze periode (spoor 5/57) lijkt echter 

juist wel weer op een goede ontwatering te duiden. 

De vierde bewoningsfase verschilt sterk van de vorige fasen. De hoeveelheid aardewerk is zeer 

beperkt, zelfs gezien de korte duur van deze fase.
58

 Verder lijkt het er sterk op dat de uitgegraven 

ringsloot meerdere keren opnieuw is uitgegraven, in plaats van periodiek onderhouden. Op 

periodieke activiteit duidt ook de afwisseling van dunne, vuile kleilagen met dunne, schone kleilagen 

op een van de flanken.
59

 Vermoedelijk was er sprake van periodieke overslibbing van de flanken van 

het podium. Behalve een waterput en een mogelijk paalspoor, die met zekerheid aan deze fase kan 

toegewezen worden, zijn er geen duidelijke bewoningssporen uit deze fase aangetroffen. Mogelijk is 

een deel van de sporen aan de top van het podium verloren gegaan met egalisatiewerkzaamheden of 

door middeleeuwse vergraving. Niettemin duiden de sporen van tussentijdse overslibbing eerder op 

periodieke dan op permanente bewoning.  
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 Zie paragraaf 5.7. 
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 Zie paragraaf 5.1. 
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 Zie paragraaf 3.4. 
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Samenvattend kan worden verdedigd dat uit de archeologische sporen opgemaakt mag worden dat 

er tijdens de eerste twee bewoningsfasen sprake was van permanente bewoning. Voor de derde 

bewoningsfase kan aan de hand van de weinige archeologische sporen geen definitieve uitspraak 

worden gedaan. Gezien de tussentijdse overslibbingssporen zal bewoning in de vierde fase periodiek 

van aard zijn geweest. 

ISOTOPENONDERZOEK EN DE AARD VAN DE BEWONING 

Een goede aanvulling op de archeologische gegevens over de aard van de bewoning bood het 

isotopenonderzoek.
60

 Voor dit onderzoek zijn vier botmonsters gekozen, waarvan een uit elke 

bewoningsfase, met uitzondering van de middeleeuwse fase. Het botmateriaal is afkomstig uit 

sporen waarvan uit het aardewerkonderzoek bleek dat het om gesloten archeologische contexten 

ging, zonder opspit. Verder is in alle gevallen voor runderbotten gekozen.
61

 De analyse van het 

monster uit de tweede bewoningsfase is mislukt, maar de studie aan de resterende monsters leverde 

interessante resultaten op.  

Het rundvee uit zowel de eerste als de derde bewoningsfase bleek te zijn opgegroeid onder 

omstandigheden die gelijk waren aan die waaronder rundvee uit de beekdalen in het Pleistocene 

gebied van Noord-Nederland volwassen werd. Aangenomen kan worden dat dit dan ook geldt voor 

het rundvee uit de tweede bewoningsfase. Het rund uit de vierde bewoningsfase toont 

overeenkomsten met rundvee dat is opgegroeid op de onbedijkte kwelder. Hieruit blijkt dat het vee 

in de eerste drie bewoningsfasen in zowel de zomer als de winter niet op de kwelder kwam. Als er al 

sprake zou zijn van seizoensbewoning in de derde bewoningsfase, dan verbleven de bewoners ‘s 

winters elders in het veengebied en niet in het kweldergebied. Dit zijn belangrijke resultaten, omdat 

ze in tegenstelling zijn met het door Gerrets veronderstelde transhumance systeem, volgens welk de 

randen van het veengebied door de kwelderbewoners als zomerweiden zijn gebruikt.
62

  

Het rund uit de vierde bewoningsfase is wel opgegroeid in een kwelderlandschap. Het zal hebben 

geweid in het inmiddels tot klei-op-veen verworden gebied rond Arkum, maar kan ook periodiek of 

seizoensmatig in het kweldergebied zijn geweest. 

12.8 CONCLUSIE 

Voor het onderzoek naar de randveenontginningen is de opgraving bij Arkum een grote aanvulling 

gebleken. Ten eerste bleek de wisselwerking tussen menselijke ingrepen en de natuurlijke reactie 

daarop een constant terugkerend fenomeen. Het was al bekend dat het ontginnen van veengronden 

geen duurzame onderneming was, maar de aangetroffen bewoningsdynamiek met meerdere 

tussentijdse verlatingsfasen was nog niet eerder aangetoond. Alleen dankzij een opgraving in de 

Bullepolder bij Leeuwarden was tot nu toe een duidelijke tussentijdse verlatingsfase bekend.  

                                                           
60

 Zie ook paragraaf 8.3. 
61

 Als er gekozen was voor monsters van botten van schaap en rund, zou in het geval van een slagingspercentage van 50% 

mogelijk één monster per diersoort overgebleven zijn. Het isotopenonderzoek zou dan niet meer bruikbaar zijn geweest. 

Met alleen rund zou er zelfs met een slagingspercentage van 50% nog altijd bruikbare resultaten zijn. 
62

 Gerrets 2010, 100-101, 104. 
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Ten tweede is er nieuwe informatie op het gebied van nederzettingsontwikkeling verworven. De 

nederzetting bij Arkum is tot nu toe de enige plek in het Friese randveengebied waarvan met 

zekerheid vaststaat dat men voorafgaande aan podiumbewoning op het vlak woonde. Overigens zijn 

bij veel van de eerder onderzochte podiumnederzettingen wel vaak sporen gevonden van activiteiten 

die uit een oudere fase moeten dateren. Tot nu toe is altijd aangenomen dat deze wijzen op 

werkzaamheden van bewoners van nabij gelegen woonpodia. De vondst van een vlaknederzetting bij 

Arkum maakt het mogelijk te veronderstellen dat die oudere sporen ook elders kunnen wijzen op 

een eerste fase met een vlaknederzetting.  

Het derde winstpunt is de vaststelling dat de theorie van Gerrets aangaande de aard van de 

randveenontginningen niet opgeld doet voor het oudste Arkum. Volgens deze theorie zou het 

randveengebied uitsluitend door kwelderbewoners benut zijn en wel als turfwinningsgebied en 

extensieve zomerweide. Deze mensen verbleven dan gedurende het zomerseizoen op kleine 

huispodia aan de rand van het veengebied. Als bewijs voor deze theorie wordt onder andere de 

dichtheid van nederzettingen en de marginale agrarische waarde van veengrond opgevoerd. 

Seizoensgebonden bewoning in de eerste twee bewoningsfasen is echter voor Arkum niet 

aannemelijk: de aangetroffen sporen van kunstmatige ontwatering wijzen niet op een extensief 

gebruik. Verder zijn de resultaten van het isotopenonderzoek in tegenspraak met enige vorm van 

transhumance tussen het randveengebied en de kwelder.  

Voor akkerbouw is er in de eerste drie bewoningsfasen indirect bewijs in de vorm van 

macrobotanische resten van gerst en vlas. De sporen van een uitgebreid greppelsysteem rondom de 

terp uit de de eerste twee bewoningsfasen kunnen eveneens onder het indirecte bewijs worden 

gerekend. Deze greppels duiden op een actieve drainage, die nodig is voor akkerbouw op het veen. 

De resultaten van het micromorfologisch onderzoek wijzen op mogelijke akkerbouw gedurende de 

eerste twee bewoningsfasen en zeer waarschijnlijk ook tijdens de derde bewoningsfase. Deze 

interpretatie van de tijdens dit onderzoek bestudeerde monsters is echter niet eenduidig, omdat de 

vastgestelde structuur van de betreffende bodemlagen ook het resultaat kan zijn van spitwerk of 

omgewerking door een andere factor zonder dat enige teelt op deze lagen het doel was. Direct 

bewijs voor akkerbouw in de vorm van ploegsporen zijn niet aangetroffen. Al met al is lokale 

akkerbouw zeer waarschijnlijk, maar niet zeker. 

Vergeleken met andere archeologisch onderzochte vindplaatsen in de veenrandzone, heeft Arkum 

opmerkelijk veel gegevens prijsgegeven. De nederzetting bij Arkum laat zich daarom niet gemakkelijk 

met die andere vindplaatsen vergelijken. Voor de vroegere opgravingen geldt dat deze vaak niet of 

slechts voor een deel gepubliceerd zijn. Ook de mate van detaillering van de velddocumentatie is 

geringer dan bij recente opgravingen. Enerzijds komt dit doordat men vroeger minder middelen 

voorhanden had. Anderzijds zijn de technieken en methoden van opgraven en documenteren 

verbeterd over de afgelopen decennia.  

Bij de recente opgravingen mag de documentatie dan beter zijn, maar hun kleinschaligheid is wel een 

beperkende factor. In de commerciële archeologie mag meestal alleen het deel worden onderzocht 

dat door geplande bouwwerkzaamheden verloren dreigt te gaan. Wat bij dezelfde archeologische 

structuur of nederzetting hoort, maar buiten het te verstoren plangebied ligt, mag in de regel niet 

opgegraven worden. Wat dat betreft verschilt het onderzoek bij Arkum van de andere recente 
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opgravingen, omdat hier wel buiten de geplande verstoring mocht worden gekeken. Uitspraken over 

de activiteiten van de bewoners, de chronologische op- en uitbouw van de nederzetting, het 

landgebruik en de materiële cultuur konden dan ook onderbouwd met veldwaarnemingen ter 

plaatse van de kern en de flanken van de nederzetting en de betredingszone er rondom. De 

opgravingsmethodiek van Arkum heeft zijn waarde voor het onderzoek van het randveengebied 

inmiddels bewezen.
63

  

Een nieuw element van het onderzoek naar de randveenontginningen is het isotopenonderzoek. 

Dergelijk onderzoek was even eerder al eens uitgevoerd bij enkele terpopgravingen in het 

kweldergebied. Deze betrekkelijke nieuwe vorm van onderzoek is een zeer waardevolle aanvulling 

gebleken met belangwekkende resultaten op het gebied van onderzoek naar het karakter van de 

veeteelt en daarmee, zeker in het geval van Arkum, de aard van de bewoning. Voortzetting van dit 

onderzoek bij toekomstig onderzoek in het voormalige randveengebied heeft dan ook sterk de 

voorkeur.
64
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13. Beantwoording van de algemene 

onderzoeksvragen uit het Programma van Eisen 

M. Bakker  

13.1 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 in meer detail behandeld in de desbetreffende hoofdstukken. Omdat 

het vooraf aan de opgraving nog niet zeker was of op de onderzoekslocatie de resten van een 

archeologische woonplaats aanwezig waren, wordt in de vraagstellingen gesproken van een 

‘vermoede’ en ‘verwachte’ nederzetting. 

13.2 DE ONTWIKKELING VAN HET LANDSCHAP ROND ARKUM 

1. Heeft op de plaats van de vermoede nederzetting ooit veen gelegen? 

Ja, vanaf circa 1100 v.C. werd er veen gevormd. Vanaf circa de 7
e
 eeuw v.C. was er sprake van 

mariene invloeden wat resulteerde in de vorming van kleiig veen. Veenvorming ging in ieder 

geval door tot in de 3
e
 eeuw v.C. en waarschijnlijk tot aan de start van de ontginning in de 2

e
 

eeuw v.C. 

2. Is de verwachte woonplaats opgehoogd met veenplaggen? 

Het woonvlak uit de eerste bewoningsfase bestaat uit een dunne laag van enkele centimeters 

aan opgebracht veen met daarop de vloerlaagjes van klei. Van een echte ophoging is nog 

geen sprake, het betreft daarom een vlaknederzetting. Pas in de tweede bewoningsfase 

wordt de nederzetting opgehoogd tot een (lage) terp, maar dit gebeurt met kleigrond en niet 

met veenplaggen. 

3. Hoe kan het plaatselijk aanwezige schone kleilaagje tussen de terplagen verklaard worden?  

 

Een deel van de schone kleilagen die in de boringen zijn aangetroffen betreft naar alle schijn 

sporen van zogeheten ‘schone ophogingslagen’ die zijn opgeworpen om een terp te vormen 

en om deze uit te breiden. De andere schone kleilaagjes zijn natuurlijk van aard en afgezet in 

                                                           
1
 De beleidsmatige onderzoeksvraag over in hoeverre de archeologische resten overeenstemden met de archeologische 

verwachting en of de vindplaats behoudswaardig was, moest in het veld al worden beantwoord in verband met de 

toekomstige bouwplannen voor het terrein. Met de vondst van meerdere cultuurlagen, waaronder vondstrijke 

ophogingslagen (terplagen), werd deze vraag bevestigend beantwoord. Hierop werd besloten tot een definitieve opgraving 

om daarmee de archeologische informatie van de vindplaats veilig te stellen voor wetenschappelijk onderzoek (zie ook 

hoofdstuk 1, par. 1.6). 
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tijden dat de locatie verlaten was.  Tijdens latere bewoningsfasen werden in de top van die 

lagen of daar overheen weer vuile antropogene lagen gevormd. 

 

4. Hoe ziet de bodemopbouw eruit en wat is de geogenese van het gebied rondom de 

vindplaats? 

 

Om deze vraag te beantwoorden is er fysisch-geografisch onderzoek uitgevoerd waarvan de 

resultaten zijn beschreven in hoofdstuk 2. Voor een overzicht van de geogenese van het 

gebied wordt verwezen naar de beantwoording van de fysisch-geografische 

onderzoekvragen in paragraaf 2.8 en voor een samenvatting naar paragraaf 2.9. 

13.3 DE AARD, OUDERDOM EN (EVENTUELE) FASERING VAN 

DE NEDERZETTING 

5. Zijn er in situ archeologische resten aanwezig? En zo ja, wat is de aard, stratigrafische 

opbouw, diepteligging, conservering, omvang en locatie van de archeologische vindplaats? 

 

Ja, er zijn tijdens de opgraving in situ archeologische resten aangetroffen in de vorm van een 

vlaknederzetting in een veengebied die na verloop van tijd veranderde in een 

terpnederzetting in het klei-op-veengebied. Voor de gevraagde gedetailleerde uitzetting 

wordt verwezen naar hoofdstuk 3 dat geheel gewijd is aan de aangetroffen archeologische 

sporen, fasen en structuren. 

 

6. In hoeverre is er binnen de terplaag nog sprake van duidelijk te onderscheiden fasen? 

 

Feitelijk is er niet sprake van ‘de terplaag’, maar van een nederzetting die uit een groot 

aantal soorten grondsporen bestaat, waaronder meerdere ‘terplagen’ in de vorm van vuile 

terplagen en schone ophogingslagen. De antropogene lagen, zoals de terplagen, horen bij vijf 

bewoningsfasen waarvan sommige van elkaar zijn gescheiden door een of meerdere 

natuurlijke lagen uit een periode dat de locatie verlaten was. 

 

7. Is er (zo mogelijk per bewoningsfase) iets te zeggen over de bedrijfsvoering (hierbij kan 

gedacht worden aan het al dan niet bedrijven van akkerbouw, gemengd bedrijf, zuivere 

veeteelt en/of seizoensbewoning)? 

 

Ja, dat is mogelijk. Tijdens de eerste en de derde bewoningsfase is er naar alle schijn sprake 

van een gemengd bedrijf op deze locatie waar zowel veeteelt als akkerbouw wordt 

bedreven. Mogelijk geldt dit ook voor de tweede bewoningsfase, maar dit is niet met 

zekerheid vast te stellen: de omgeving was toen sterk aan het vernatten, wat ophoging van 

de nederzetting noodzakelijk maakte en lokale akkerbouw bemoeilijkte en mogelijk al snel 

niet meer rendabel deed zijn.  

 

Tijdens de vierde bewoningsfase zijn er tekenen die wijzen op seizoensbewoning met 

bijbehorende veeteelt. Akkerbouw kan niet aannemelijk worden gemaakt. Uit de vijfde 
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bewoningsfase dateren alleen enkele sloten en ingravingen, wat te weinig is om iets over de 

bedrijfsvoering te kunnen zeggen. 

 

8. In welke mate is er verbrande klei in de terplaag aanwezig en hoe kan dit fenomeen worden 

verklaard? 

 

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de archeologische locatie Sneek-Standsrondweg Oost, waar 

meerdere (dikke) lagen met verbrand materiaal in de vorm van verbrande kleikorrels en as 

zijn waargenomen, is bij onderhavige archeologische locatie maar één (dunne) verbrande 

kleilaag aangetroffen en zijn er geen aslagen gevonden. Wel zijn in sommige vuile lagen in en 

rond de terp sporen van verbrande kleikorrels aangetroffen, maar ook hier betreft het maar 

een fractie. Ongeacht hoe het voorkomen van dit ‘fenomeen’ in sommige terpen wordt dan 

wel kan worden verklaard, in het geval van de voormalige nederzetting bij Arkum is het 

zoeken naar een verklaring voor de aanwezigheid van substantiële hoeveelheden verbrande 

klei niet aan de orde. 

 

9. Hoe kan de vorming van de tijdens het booronderzoek gevonden schone kleilaag met laagjes 

verkoolde plantenresten worden verklaard? 

De tijdens het vooronderzoek aangeboorde laag betreft in werkelijkheid veen met enkele 

laagjes verkoolde resten uit fase 4 of sporen van het grotendeels geoxideerde veen van fase 

6. In beide gevallen betreft het een (later deels geoxideerde) veenhorizont die is ontstaan 

door moerasvorming die plaatsvond in de perioden dat de locatie verlaten was.  
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Bijlagen 
 

Bijlage 1.1 - 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. 
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Bijlage 3.1 - Toelichting spoorbeschrijving 

 

 

Aard spoor 

  

Grondsoort / textuur 

   

Hoofdbestandsdeel 

BRL brandlaag 

 

K klei 

BV bouwvoor 

 

V veen 

GR greppel 

 

Z zand 

HA haard 

   HO hout 

 

Toevoeging   

KL kuil 

 

k kleiig 

LG laag 

 

s siltig 

LO Ophogingslaag (schoon) 

 

v venig 

NAT natuurlijke laag 

 

z zandig 

OLV oud loopvlak 

   PAK paal met paalkuil (intact paalrestant) 

 

Mate van toevoeging 

PK paalkuil (geen paalrestant) 

 

1 zwak 

PO poel 

 

2 matig 

REC recente verstoring 

 

3 sterk 

SL sloot 

   VKL verbrande kleilaag 

 

Humeusiteit (i.v.t.) 

VL vlek 

 

h1 zwak humeus 

VT vuile terplaag 

 

h2 matig humeus 

WA waterput 

 

h3 sterk humeus 

WK waterkuil 

   WOO woonlaag op een nederzetting 

 

Voorbeeld    

ZO zode of zoden 

 

Ks2h1 matig siltige klei, zwak humeus 

     

     Kleur 

  

 Insluitsels 

  

     l licht 

 

aw aardewerkfragmenten 

d donker 

 

as as 

Bl blauw 

 

bot bot 

Br bruin 

 

bst baksteen 

Ge geel 

 

fe ijzer 

Gr grijs 

 

ff fosfaat 

Or oranje 

 

hk houtskool 

Zw zwart 

 

ht hout 

   

puin puinbrokken 

   

sc schelp 

   

vkl verbrande klei 
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Bijlage 3.2 - Spoorbeschrijvingen 

 
Spoor Fase Aard 

spoor 

Tint Bijkleur Hoofdkleur Textuur Humeusiteit Insluitsels Opmerking 

1 10 BV 

 

GR BR Ks2 H2 fe recent, bouwvoor 

2 8 SL L BR GR Ks1 H1 fe, ff iets vuil 

3 7 VT 

 

BR GR Ks1 H1 fe, hk vuil, oud loopvlak 

4 6 NAT L 

 

GR Ks1 

 

fe, ff vrij homogeen 

5 5 VT D BR GR Ks2 H2 fe, hk, vkl, as erg vuil, hk-rijk, met LGr kleibrokjes 

6 1 NAT D GR BR Kv2 H3 

 

veenbrokjes, laagjes geoxideerd veen, met kleibrokjes, vertrapt 

7 1 NAT 

 

BR ZW V 

  

geoxideerd/veraard veenrestant, sterk compact 

8 1 NAT D 

 

GR Kv1 

 

fe overgang klei naar veen 

9 0 NAT 

 

GE GR Ks1 H1 fe top onderklastisch sediment, gerijpt, roest rond wortels riet 

10 0 NAT 

 

BL GR Ks1 

 

fe ongerijpt onderklastisch sediment, in top roest rond rietwortels 

11 5 SL 

 

GR BR Ks2 

 

fe, hk 

 12 5 SL D GR BR Vk2 

  

brokken kleiig veen onderin s11 

13 2 VT D 

 

GR Kv2 

  

vertrapt, bewoning direct op veen?, met kleibrokjes 

14 3 VT D 

 

GR Ks2 H1 hk, ff, vkl vuil, met LGr kleibrokjes 

15 3 LO L 

 

GR Ks1 

 

ff, fe, hk, vkl iets vuil, gebioturbeerd 

16 3 VT 

 

BR GR Ks1 H2 fe verr. kleibrokken, iets vuil, met venige brokjes 

17 5 NAT L 

 

GR Ks2 

  

nat. spoellaag 

18 4 NAT 

 

ZW GR Kv2 

 

fe, hk, vkl vuil, met veenbrokjes en doorl. kleilaagjes (nat) 

19 7 KL L 

 

GR Ks1 

  

homogeen, kleiband 

20 7 KL 

  

GR Ks1 

 

fe, hk, vkl iets vuil, homogeen 

21 7 SL 

  

GR Ks2 

 

fe, ff vrij homogeen 

22 5 PK 

  

GR Ks1 H1 

 

iets vuil, met kleibrokjes 

23 4 NAT 

 

ZW GR Kv2 

  

vuil, met LGr kleibandjes en veenrijke banden 

24 3 KL D 

 

GR Ks1 

 

ff, fe, hk, vkl vuil, met LGr kleibandjes 

25 3 SL D GR BR Ks2 H3 

 

mest/mestrijk, met kleibrokken 

26 3 VT D BR GR Kv2 

  

sterk homogeen, nat? 

27 7 VT 

 

BR GR Ks2 H1 fe, hk, vkl vuil 

28 5 VT D BR GR Ks2 H1 

 

vuil, met LGr kleibrokjes 

29 3 SL D GR BR Kv1 

 

hk, vkl, as mestrijk, kleibrokjes, met houtresten 

30 8 NAT 

 

BR GR Ks2 

 

fe, ff, hk, vkl vrij homogeen 

31 7 SL D BR GR Ks2 H1 fe, hk, vkl vuil, opvullingslaag? 

32 7 NAT D BR GR Ks1 

  

vrij homogeen, vulling s31 

33 7 NAT D BR GR Ks1 

  

vrij homogeen, vulling s31 

34 5 WA D GR BR Ks2 H2 

 

vuil, mestrijk, met kleibrokjes 
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Spoor Fase Aard 

spoor 

Tint Bijkleur Hoofdkleur Textuur Humeusiteit Insluitsels Opmerking 

35 5 WA D 

 

BR Ks2 H3 

 

mest/mestrijk, met LGr kleibrokjes, met mestbrokken 

36 5 VT D BR GR Ks2 

 

fe, ff, hk, vkl vuil 

37 3 SL D GR BR Ks1 H2 

 

mestrijk, homogeen 

38 3 SL D GR BR Ks1 H2 

 

mestrijk, kleibrokken (s10) 

39 7 VT 

 

BR GR Ks2 

 

fe, ff, hk, vkl iets vuil 

40 8 NAT L 

 

GR Ks1 

 

fe, ff vrij homogeen, overslibbing 

41 7 VT 

  

GR Ks1 

 

fe, ff vrij homogeen, oude bodem 

42 7 NAT L 

 

GR Ks1 

 

fe, ff vrij homogeen, overslibbing 

43 7 VT 

  

GR Ks1 

  

homogeen 

44 3 VT 

  

BR Ks1 H2 fe, hk iets vuil, met kleibrokjes 

45 3 WA D GR BR Ks1 H3 

 

vuil 

46 6 OLV 

 

ZW GR Kv1 

 

fe vegetatiehorizon, vuil 

47 3 VT D 

 

GR Kv1 

 

fe sterk vertrapt, sterk venig met kleibrokken 

48 3 VT L BR GR Ks2 

 

fe vertr. kleibrokken 

49 7 VT 

 

BR GR Ks1 H1 fe, hk vuil 

50 7 VT L BR GR Ks2 

  

iets vuil 

51 9 VT 

  

GR Ks2 H1 ff, fe vuil 

52 9 VT 

 

BR GR Ks2 

  

iets vuil 

53 9 SL L 

 

GR Ks1 H3 fe, ff nat opvulling, sterk homogeen 

54 7 SL D 

 

BR Ks1 H3 hk sterk mestrijk, met kleibrokken 

55 7 SL D GR BR Ks1 H3 hk sterk mestrijk, met kleibrokken 

56 6 OLV 

 

GR ZW Vk2 

 

fe vegetatiehorizon, geoxideerd of veraard veen 

57 5 VT D 

 

GR Kv1 

 

fe vuil, venig, met kleibrokjes 

58 4 NAT D GR BR Kv2 

  

vuil, met doorlopende kleibandjes 

59 6 NAT L 

 

GR Ks1 

 

fe, ff vrij homogeen, nat overslibbing 

60 7 VT 

  

GR Ks1 H1 fe, ff iets vuil, oude bodem 

61 3 PO D GR BR Kv2 

  

iets vuil, vergraven voor zoden klei, vrij homogeen, met kleibrokken 

62 8 NAT L 

 

GR Ks1 

 

ff homogeen 

63 3 SL 

  

BR Kv1 

 

hk met GeGr kleibrokjes (s9) 

64 3 SL D 

 

BR Vk2 

  

licht geband met klei, bevat veenbrokjes 

65 4 NAT D 

 

BR Vk1 

  

vergraven (?) veen met doorl. kleibandjes 

66 3 PO D 

 

GR Ks1 

  

vrij homogeen met GeGr kleibrokken (s9) en veenbrokken, vergraven voor kleizoden 

67 8 NAT 

  

GR Ks2 H1 

 

vrij homogeen 

68 9 KL 

  

GR Ks2 H1 

 

verr. kleibrokken, iets vuil 

69 9 VT 

  

GR Ks2 

 

fe, hk, vkl iets vuil 

70 7 NAT L BR GR Ks1 

 

fe nat overslibbing, homogeen 

71 5 VT D 

 

GR Ks1 H1 fe, hk, vkl vuil, homogeen 
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Spoor Fase Aard 

spoor 

Tint Bijkleur Hoofdkleur Textuur Humeusiteit Insluitsels Opmerking 

72 3 VT D BR GR Ks1 H1 ff, hk, vkl vuil, homogeen, met kleibrokjes 

73 3 VT D BR GR Ks1 H1 ff, hk, vkl vuil, homogeen, geband met kleibrokken 

74 3 LO L 

 

GR Ks1 

 

ff losse plaggen/plagbrokken 

75 2 VT D GR BR Ks1 H2 fe, hk, vkl vuil, veel plagbrokken 

76 2 SL 

  

BR Ks1 H3 

 

mestrijk, met kleibrokjes 

77 2 SL D GR BR Ks1 H2 fe iets mestrijk, met klei- en veenbrokjes 

78 2 WA D GR BR Ks1 H3 

 

mest- en kleibrokken 

79 2 WA D 

 

BR Ks1 H3 

 

gebande mest, met kleibandjes 

80 2 WA 

 

BL GR Ks1 

  

kleibrokken 

81 2 WA D GR BR Ks1 H3 

 

mestrijk, met kleibrokken 

82 2 WA 

  

BR Ks1 H3 

 

mestrijk, enkele kleibrokken 

83 3 VT D 

 

GR Ks1 H1 ff, hk, vkl vuil, homogeen, met kleibrokken 

84 3 LO L BR GR Ks1 

 

ff, hk grote kleibrokken, iets vuil 

85 2 HO 

  

BR 

   

HT paal, in vulling WA (s85) 

86 5 KL 

 

BR GR Ks2 H2 hk, vkl gevlekt, met mest en kleibrokken 

87 3 SL 

  

BR Ks2 H2 hk iets gevlekt, sterk mestrijk 

88 3 SL 

  

GR Ks1 

 

hk iets vuil, met plag- en mestbrokken 

89 7 SL D 

 

GR Ks2 

 

ff, fe, hk iets vuil, met kleibrokken 

90 7 SL L 

 

GR Ks1 

 

ff, fe, hk iets vuil, homogeen 

91 7 SL 

 

BR GR Ks2 

 

fe, hk iets vuil, homogeen 

92 3 SL 

  

BR 

   

gebande mestlagen 

93 3 SL D GR BR Ks1 

 

hk, sc mestrijk, vuil 

94 3 VT L 

 

GR Ks2 

 

ff, fe, hk, vkl iets vuil, met verrommelde plagbrokken 

95 10 REC 

      

drainage 

96 3 KL 

 

GR BR Ks2 H2 fe, hk mestrijk, met kleibrokken 

97 3 ZO L 

 

GR Ks1 

 

fe kleibrokken, schoon 

98 3 VT 

 

ZW GR Ks2 H2 fe, hk iets vuil, vertrapt, met kleibrokken 

99 3 KL 

  

BR Ks2 H3 

 

iets geband, vrij compacte mest, met kleibrokjes 

100 3 SL D GR BR Ks2 H2 fe, hk mestrijk, met kleibrokken en veenbrokjes 

101 1 NAT 

 

ZW GR V 

  

sterk veraard veen, vertrapt 

103 3 LO L BR GR Ks2 

 

fe verrommelde kleibrokken 

104 3 SL D GR BR Ks2 H3 fe, hk mestrijk, met klei en veenbrokjes 

105 3 SL L BR GR Ks1 

 

fe natuurlijke vulling 

106 3 SL 

 

ZW GR Ks1 

  

smeerbandje onderin sloot 

107 3 LO L BR GR Ks2 

 

fe, hk verrommelde klei- met iets mestrijke brokken 

108 3 SL 

 

GR BR Ks2 H2 hk mestrijk, met kleibrokken 

109 3 LO 

 

BR GR Ks2 

 

fe, hk verrommeld, klei- met iets mestrijke brokken 
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Spoor Fase Aard 

spoor 

Tint Bijkleur Hoofdkleur Textuur Humeusiteit Insluitsels Opmerking 

110 3 SL 

 

GR BR Ks2 H2 hk mestrijk, met kleibrokken 

111 3 SL D 

 

BR Ks2 H3 

 

vrij compact mestlaagje 

112 3 SL 

  

BR Ks2 H2 hk mestrijk, met kleibrokjes 

113 3 SL 

 

GR BR Ks1 H1 

 

iets mestrijk, met kleibrokken 

114 3 VT 

 

BR GR Ks2 H2 fe, hk homogeen, iets vuil 

115 9 SL 

  

GR Ks2 

 

fe, hk homogeen, nat. vulling 

116 10 SL L 

 

GR Ks2 

 

fe, hk homogeen, nat. vulling, met doorlopende zandlaagjes 

117 10 SL 

  

GR Ks2 

 

fe, hk, bst homogeen, nat. vulling 

118 10 SL D 

 

GR Ks2 

 

fe homogeen, nat. vulling, iets venig, met doorlopende spoellaagjes 

119 10 SL D 

 

GR Ks2 H1 fe homogeen, nat vulling, iets venig, onderzijde vertrapt 

120 10? SL D BR GR Ks2 H2 sc sterk venig, homogeen, met kleibrokjes 

121 3 OLV D 

 

GR Ks2 H2 fe, hk venig, met kleibrokken, sterk vertrapt 

122 1 NAT D BR GR Ks2 H3 

 

sterk venige band, iets vertrapt 

123 4 SL D BR GR Ks2 H2 fe, hk venig, enkele kleibrokjes 

124 4 SL D 

 

BR Ks2 H3 

 

vrij compact veen 

125 3 SL 

 

BR GR Ks2 H2 fe venig, met kleibrokken 

126 3 SL 

  

GR Ks2 

 

fe homogeen, nat. opvulling 

127 3 SL 

  

GR Ks2 H2 

 

nat. opvulling, met dunne veenlaagjes (verslagen) 

128 9 PO D 

 

GR Ks2 

 

fe, hk homogeen, nat. opvulling 

129 9 PO 

 

BR GR Ks2 H2 fe, hk sterk vertrapt, met kleibrokken 

130 10 REC 

   

Ks2 

 

fe drainagebuis + insteek 

131 3 LO L BR GR Ks1 

 

ff, hk grote kleibrokken, vuil 

132 3 VT 

 

BR GR Ks2 

 

hk, ff, vkl vuil, met kleibrokjes 

133 3 LO L BR GR Ks1 

 

ff, hk met grote kleibrokken, iets vuil 

134 2 ZO L 

 

GR Ks2 

 

fe 

 135 3 LO 

  

GR Ks2 

  

vrijs schoon; vulling op basis van koppeling S1067,S1076,S1079 (28-08-2012) 

136 3 VT 

 

BR GR Ks2 H1 

 

vuil, met kleibrokjes 

137 3 WA D BR GR Ks1 H1 fe, hk, vkl, as zeer vuil, met kleibrokjes en grote kleibrokken 

138 3 WA D GR BR Ks2 H3 hk, vkl mestrijk, met kleibrokjes 

139 3 VT 

 

BR GR Ks2 

  

zeer vuil, vkl-rijk, met kleibrokjes 

140 5 VT 

 

BR GR Ks2 

  

vuil 

141 3 VT L BR GR Ks1 

 

ff, hk iets vuil, veel kleibrokken 

142 4 NAT 

 

ZW GR Ks1 

  

vuil, met spoelbandjes (klei) en veenbandjes/vegetatiehorizont 

143 3 VT 

 

BR GR Ks2 

 

hk, vkl, as vuil 

144 3 VKL L GR BR Ks3 

  

zeer vuil, vkl-rijk 

145 2 LO L BR GR Ks1 

 

ff, fe vuil, veel kleibrokken 

146 2 OLV D 

 

BR Vk2 

  

vertrapt/verrommeld, met kleibrokjes en geox. brokjes veen 
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Spoor Fase Aard 

spoor 

Tint Bijkleur Hoofdkleur Textuur Humeusiteit Insluitsels Opmerking 

147 7 SL 

 

BR GR Ks1 

 

fe iets vuil, vrij homogeen = nat. opvulling 

148 7 SL 

 

BR GR Ks2 H3 fe, hk, vkl zeer vuil, met venige kleibrokken 

149 3 LO L GR BR Ks2 

 

fe, hk vuil, met grote kleibrokken, verrommeld 

150 5 VT 

 

BR GR Ks2 

 

fe, ff, hk, vkl vuil, met kleibrokjes 

151 3 VT 

 

BR GR Ks1 

 

ff, fe, hk, vkl, as vuil, met kleibrokjes, kleine schelpstukjes 

152 5+7 WA 

  

BR Ks2 H3 

 

mestrijk, los, verrommelde vulling, bestaat uit 8, 7, 6, 146 

153 3 ZO L BR GR Ks1 

 

ff plag 

154 7 SL 

  

GR Ks2 

 

ff, fe, hk, vkl iets vuil, homogeen 

155 7 SL L 

 

GR Ks1 

 

ff, fe, hk iets vuil, geband met lgr klei (spoellaagjes) 

156 7 SL D 

 

GR Ks2 

 

ff, fe, hk, vkl, as vuil 

157 8 NAT L 

 

GR Ks1 

 

fe, ff iets vuil, vrij homogeen 

158 7 SL 

  

GR Ks1 

  

vrij homogeen, met enkel verspoeld aw, = nat. opvulling 

159 7 SL 

 

GR BR Ks1 H1 fe iets humeus, = nat. opvulling (loopt in vlak boven over 160, 161 en 162) 

160 3 SL 

  

BR Ks1 H3 

 

sterk mestrijk, met kleibrokken, hk brokken en veenbrokken, verbrand bot 

161 3 SL 

  

BR Ks1 H3 

 

met spoellagen, kleibrokken en veenbrokken 

162 3 SL D 

 

BR Ks1 H3 

 

mestrijk, met veen- en kleibrokken 

163 3 SL D 

 

BR Ks1 H3 

 

mestig, met veenbrokken en kleibrokjes 

164 3 OLV D GR BR Ks1 H3 hk, vkl vuil, vertrapt, met kleibrokjes, venig 

165 - VERVALT 

      

VERVALT = S164 

166 3 NAT 

  

BR Vk2 

  

restant veen, niet geox. 

167 3 KL D GR BR Ks2 H3 hk, vkl vuil, met kleibrokjes, mestig, gevlekt, veenbrokjes 

168 3 ZO L BR GR Ks2 

  

plag, geband met veen, vulling in sloot 

169 3 WK D BR GR Ks2 H3 hk mestig, geband met klei en veen 

170 4 NAT 

  

BR Vk2 

  

=dichtgeveend, slootvulling met veenbanden en kleibanden 

171 3 LO L BR GR Ks1 

 

ff, fe vrij schoon 

172 3 LO L BR GR Ks2 

 

ff, fe vrij schoon 

173 3 WOO 

 

BR GR Ks1 H1 ff, fe, hk, vkl vermoedelijk wo, iets vuil, vrij homogeen, geband 

174 2 WOO D BR GR Ks1 H2 hk, vkl zeer vuil, met lgr kleibrokjes, met hk brokjes 

175 2 LO L BR GR Ks1 

 

ff, fe ophoging ivm aanleg haard (s1042) 

176 3 HA 

  

BR Ks2 

  

vkl-rijk, zeer vuil 

177 3 WOO 

 

BR GR Ks2 

 

hk, vkl, as vermoedelijk wo, zeer vuil, hk en agr rijk, verbrand bot 

178 3 WOO 

 

BR GR Kz1 

 

ff, fe, hk vermoedelijke wo, vuil, met lbrgr kleibrokken 

179 3 LO L BR GR Ks1 

 

ff, fe iets vuil 

180 2 WOO D BR GR Ks2 H3 hk, vkl iets vuil, sterk humeus 

181 2 LO L BR GR Ks1 

 

fe schoon, vrij homogeen =plaggenvloer huis fase1 

182 3 LO L BR GR Ks2 

 

ff, fe iets vuil, duidelijk gebioturbeerd (mollen) 

183 3 LO L BR GR Ks1 

 

ff, fe 
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184 3 LO L BR GR Ks2 

 

ff vrij schoon 

185 3 VT 

 

BR GR Ks1 H1 ff, fe, hk vuil, met lbrgr kleibrokjes 

186 3 VT 

 

BR GR Ks2 H1 ff, fe, hk, vkl, as zeer vuil, -lossig, gevlekt, met kleibrokjes, vkl-brokjes en bot en aw 

187 3 VT 

 

BR GR Ks1 H1 ff, fe, hk, vkl vuil, vrij homogeen 

188 3 LO L BR GR Ks1 

 

ff, fe vuil, wat vertrapt 

189 3 LO L BR GR Ks1 

  

vuil, vertrapt 

190 3 VT 

 

BR GR Ks1 H1 fe, hk, vkl, as vuil, met lbrgr kleibrokjes 

191 3 LO 

  

GR Ks2 H0 ff, fe iets vuil, vertrapt 

192 3 LO L BR GR Ks1 

 

ff, fe vrij schoon 

193 3 LO L BR GR Ks1 

 

fe schoon 

194 3 VT 

 

BR GR Ks2 

  

vrij homogeen, iets wat geband (vertrapte plag) 

195 3 SL 

 

GR BR Ks1 H3 hk, vkl iets mestrijk, iets vuil, met kleine kleibrokjes, met kleine veenbrokjes 

196 3 SL 

 

GR BR Ks1 H3 hk mestrijk, vrij homogeen, met kleine kleibrokjes en veenbrokjes 

197 3 WA 

 

GR BR Ks1 H3 

 

sterk mestrijk, met kleibrokjes, ook bandjes klei, met veenbrokken 

198 3 LO L BR GR Ks1 

 

ff, fe iets vuil 

200 3 VT D BR GR Ks2 H2 fe vuil, vrij homogeen, met kleibrokjes 

201 3 SL D GR BR Ks1 H3 vkl mestrijk, vuil, met kleibrokjes 

202 3 NAT 

 

BR GR Ks1 H2 

 

vertrapt, verrommeld 

203 3 SL D 

 

BR Ks1 H3 

 

mestrijk, compact 

204 3 SL 

 

BR GR Ks1 

  

verrommeld met klei uit top 

205 7 SL 

 

BR GR Kz1 

 

fe, ff, hk, vkl vuil, lossig 

206 7 NAT L 

 

GR Ks2 

  

iets vuil 

207 7 SL 

 

BR GR Kz1 

 

ff, fe, hk vuil, brokkelig 

208 7 SL 

  

GR Ks1 

 

ff, fe, hk vuil, vertrapt, met grote ff vlekken 

209 7 SL 

 

BR GR Ks2 H2 fe, hk, vkl iets mestrijk, zeer vuil, gevlekt, met kleibrokjes 

210 3 VT D 

 

GR Kz1 

 

hk hk-rijkm homogeen, brokkelig 

211 3 LO L BR GR Ks2 

 

ff, fe iets vuil 

212 3 WOO D 

 

BR Ks2 

  

vermoedelijke wo, vuil, gevlekt, verbrand bot 

213 3 VT 

 

BR GR Ks2 H2 

 

zeer vuil, gevlekt, met lbrgr kleibrokjes 

214 7 WA 

 

BR GR Kz1 

  

vuil, gevlekt, met kleibrokjes, brokkelig 

215 7 WA 

 

BR GR Ks2 H1 hk, vkl 

iets mestrijk, vuil, gevlekt, met kleibrokjes, met veenbrokjes, aan basis grijzer en 

homogener, vkl-brokjes 

216 3 VT 

 

ZW GR Ks2 H2 hk, vkl, as vuil, met kleibrokken, hk-rijk 

217 2 SL 

  

BR Ks1 H3 

 

geband met veen, met kleibrokjes 

218 2 SL 

 

BR GR Ks1 

  

vertrapt, verrommeld, met veen- en kleibrokjes 

219 2 LG D GR BR Kv2 H2 

 

iets vuil 

220 3 VT D BR BR Ks3 H3 hk, vkl vuil, vlekkerig 
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1000 6 NAT D BR GR Ks1 H2 

 

vuil 

1001 8 NAT 

  

GR Ks1 

 

ff 

 1002 7 VT D BR GR Ks2 H1 ff, hk, vkl vuil 

1003 9? SL 

  

GR Ks1 

 

ff, hk schoon 

1004 9? SL 

 

BR GR Ks2 H2 hk, vkl vuil 

1005 5 VT D BR GR Ks1 H2 hk, vkl, ff vuil, vkl brokjes 

1006 4 NAT 

 

ZW GR Ks1 H3 hk, vkl vuil, hk-rijk 

1007 4 NAT 

 

BR GR Ks1 H2 ff, hk vuil, met LGr kleibrokken 

1008 5 PK 

  

GR Ks1 

 

ff, hk 

 1009 4 NAT D BR GR Ks2 H1 ff, hk, vkl vuil, vkl brokjes 

1010 5+7 VT D 

 

GR Ks2 H1 ff, hk, vkl vuil, met LGr kleibrokken 

1011 3 VT D BR GR Ks1 H2 hk, ff, vkl vuil, hk-rijk 

1012 7 PK L 

 

GR Ks2 

 

ff, hk 

 1013 5 VL 

  

GR Ks1 

 

ff, hk vuil, ff-rijk, met LGr kleibrokjes 

1014 5 VT 

 

GR BR Ks1 

 

ff, hk, vkl iets vuil 

1015 5+7 VT 

  

GR Ks1 

 

ff, hk vuil, ff-rijk, met LGr kleibrokjes, vertrapt? 

1016 5+7 VT 

  

GR Ks1 

 

ff, hk vuil, ff-rijk, met LGr kleibrokjes, vertrapt? 

1017 8 NAT 

  

GR Ks1 

 

ff, fe 

 1018 7 NAT 

  

GR Ks1 

 

ff, fe vrij homogeen 

1019 9? VT 

 

GR BR Ks1 H1 hk, vkl vuil, met LGr kleibrokjes, houtresten 

1020 5 VT 

 

ZW GR Ks1 H2 hk, vkl Erg vuil, VKL rijk; met LG kleibrokjes; HK rijk 

1021 9 KL D 

 

GR Ks1 

 

fe gevlekt 

1022 3 LO L 

 

GR Ks2 H1 fe, ff, hk, vkl ophogingslaag, iets gebioturbeerd 

1023 3 VT D 

 

GR Ks1 H1 ff, fe, hk, vkl iets vuil, overgangslaag s1022-21024, met kleibrokjes 

1024 7 VT 

  

GR Ks1 

 

fe, hk, vkl vuil, met LGr kleibrokjes, met veenbrokjes 

1025 7 SL 

 

BR GR Ks1 

 

fe, ff, hk, vkl vuil, ijzerrijk 

1026 7 SL 

  

GR Ks1 H1 fe, hk, vkl vuil, vkl-rijk 

1027 7 NAT L BR GR Ks2 

 

fe, ff vrij homogeen 

1028 7 SL 

  

GR Ks1 

 

fe, ff, hk, vkl vuil 

1029 ? VT 

 

ZW GR Vk2 

 

hk, vkl vuil, mogelijk vegetatie of brandlaagje (HK) 

1030 5 VT D 

 

GR Ks1 H2 hk, vkl zeer vuil, met veenbrokjes, hk-rijk, vkl-rijk 

1031 6 NAT L 

 

GR Ks2 

 

fe, ff vrij homogeen, op sommige plekken zandbijmenging 

1032 6 NAT L 

 

GR Ks2 

 

fe, ff iets vuil, inprincipe S1031 maar met brokken BrGr klei 

1033 6 NAT L 

 

GR Ks2 

 

fe, ff iets vuil, in principe s1031 maar met brokjes BrGr klei 

1034 ? SL 

  

GR Ks1 

 

fe, ff iets vuil, vrij schoon 

1035 3 VT D BR GR Ks2 

 

fe, hk, vkl, as zeer vuil, vkl rijk, aw rijk, verbrand bot, met LGr kleibrokjes 

1036 3 LO D BR GR Ks1 

 

fe iets vuil, met veel GeGr kleizoden/brokken 
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1037 3 LO D BR GR Ks1 

 

fe, ff, hk, vkl vuil, met veel LGr kleizoden/brokken 

1038 3 LO D BR GR Ks1 

 

fe, ff, hk, vkl zeer vuil, met veel LGr kleibrokken/zoden 

1039 3+7 VT D BR GR Ks2 H2 fe, ff, vkl, as, hk vuil, met LGr kleibrokjes 

1040 3+7 VT 

 

ZW GR Ks1 H2 fe, ff, vkl, hk, as zeer vuil, hk-rijk, vkl-rijk, met LGr kleibrokjes/brokken 

1041 3 HA 

  

BR Ks2 

 

vkl, hk, as vuil 

1042 2 HA 

  

BR Ks1 

 

vkl omringd met AW, ligt direct op podium LGr kleizoden 

1043 3 LO L 

 

GR Ks1 

 

fe, ff LGr kleizoden/brokken, vrij schoon 

1044 >3 KL 

  

GR Ks2 

 

fe, ff verrommelde kleizoden/brokken 

1045 3+7 VT D 

 

GR Ks2 

 

fe, ff, hk, vkl, as vuil, hk-rijk, vkl-rijk 

1046 5+7 LO L 

 

GR Ks1 

 

fe, ff LGr kleizoden/brokken, vrij schoon 

1047 5+7 WA 

  

GR Ks2 

 

fe, ff, hk LGr kleizoden/brokken, iets vuil 

1048 9? VT D 

 

GR Kz1 

 

hk, fe iets vuil, spoellaagjes LGr klei 

1049 9? SL 

  

GR Ks1 

 

fe, ff iets vuil 

1050 5+7 PK? D BR GR Kz2 

 

fe, ff, hk, vkl 

 1051 3? VT D GR BR Ks2 H1 fe, hk, vkl zeer vuil 

1052 7 VT D 

 

GR Ks1 

 

fe, ff vuil 

1053 7 SL 

  

GR Ks1 

 

fe, ff 

 1054 7 SL 

 

BR GR Ks2 

 

fe, ff iets vuil 

1055 7 SL 

  

GR Kz1 

 

fe, ff geband, vrij schoon 

1056 7 SL D 

 

GR Kz1 

 

fe, ff iets vuil, veel ijzer 

1057 5 VT D BR GR Ks2 H3 

 

vuil, sterk doorworteld 

1058 7 SL 

  

GR Ks1 

 

fe vrij egaal 

1059 7 SL 

  

GR Ks2 

 

fe, ff veel ijzer 

1060 3 VT 

  

GR Ks2 

  

vuil, verrommelde plaggen 

1061 3 LO L 

 

GR Ks2 

 

ff iets vuil, verrommeld 

1062 3 VT D 

 

GR Ks2 

 

ff, hk vuil, homogeen 

1063 3 LO L 

 

GR Ks2 

 

ff, hk, vkl iets vuil, homogeen 

1064 3 VT D 

 

GR Ks1 

  

zeer vuil, met plagbrokken en humeuse brokken 

1065 3 VL L 

 

GR Ks2 

 

ff, hk homogeen 

1066 3? KL 

  

GR Ks2 

 

ff, hk, vkl gevlekt, met schone kleibrokken 

1067 3 LO 

  

GR Kz1 

  

verrommeld, met plag- en humeuze brokken 

1068 3? VL 

  

GR Ks2 

 

ff homogeen 

1069 3? VL 

  

GR Ks2 

 

ff gevlekt 

1070 3? GR 

 

BR GR Ks2 H1 hk, vkl zeer vuil, met kleibrokken 

1071 3 VT D 

 

GR Ks2 

 

hk, vkl zeer vuil, met humeuze brokken 

1072 3 BRL 

 

BR OR Kz1 

  

vkl-laag 

1073 4 NAT D 

 

GR Ks2 

  

venige band met spoellaagjes 
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1074 7 SL L BR GR Ks3 

  

homogeen 

1075 3 LG 

 

BR GR Ks2 

  

gevlekt 

1076 3 LO L 

 

GR Ks1 

 

fe homogeen 

1077 5+7 WA 

  

GR Ks2 

 

hk, vkl met kleibrokken 

1078 3 VT D 

 

GR Ks1 

 

fe, hk, vkl vuil, homogeen 

1079 3 LO L 

 

GR Ks2 

 

fe nat overslibbing, homogeen 

1080 7 SL 

  

GR Ks1 

 

fe, hk, vkl met kleibrokken 

1081 7 LG 

  

GR Ks2 

   1082 7 SL 

  

GR Ks2 

 

ff, fe, hk, vkl vuil, met kleibrokken 

1083 3 KL 

  

GR Ks2 

 

hk, vkl vuil 

2000 0 NAT L BR GR Ks1 H1 fe Doorworteld/rietwortels 

2001 10 REC 

 

GR BR Ks1 

  

drainage 

2002 3? KL D 

 

GR Ks1 H1 hk iets vuil, doorworteld 

2003 3 GR D GR BR Ks2 H1 hk mestrijk, met LG kleibrokken, vuil 

2004 3 SL D GR BR Ks2 H3 hk vuil, zeer mestrijk, doorworteld 

2005 2 SL 

 

GR BR Ks2 H3 hk vuil, iets mestig, LGr kleibrokken 

2006 2 PAK 

  

BR 

  

ht paal 

2007 2 PAK 

  

BR 

  

ht paal 

2008 2+3 WA D BR GR Ks2 H2 hk vuil, mestrijk, doorworteld 

2009 2 WA 

 

ZW BR Ks1 H3 hk compacte mest, geband 

2010 2 WA 

 

BR GR Ks2 H2 hk iets vuil, doorworteld, met LGr kleibrokken 

2011 2 WA D BR GR Ks2 H3 hk zeer vuil, mestrijk, met LGr kleibrokjes 

2012 5 WA D BR GR Ks2 H2 hk, vkl, as vuil, met LGr kleibrokjes, met vkl brokjes 

2013 3 SL D GR BR Ks1 H3 hk vuil, mestrijk 

2014 3 SL D BR GR Ks2 H1 fe, hk iets vuil, met LGr kleibrokjes 

2015 3? SL 

 

ZW GR Ks1 H3 hk vuil, iets mestrijk 

2016 3 SL D GR BR Ks1 H3 hk vuil, mestrijk 

2017 5 WA D BR GR Ks1 H2 hk met LGr kleibrokjes, geband, iets mestig 

2018 5 WA D 

 

BR Ks2 H3 as, hk, vkl compacte mest, asbrokjes 

2019 3 SL 

  

GR Ks1 H1 as, hk, vkl vuil met LGr kleibrokjes 

2020 3? WA D 

 

BR Ks1 H3 hk compacte mest, turfbrokken 

2021 3 WA D BR GR Ks1 H1 hk vuil, hk-brokken 

2022 3 WA D 

 

BR Ks1 H3 hk compacte mest, plantenresten, vuil 

2023 2 WA D BR GR Ks1 H2 hk vuil, hk brokken, plantenresten 

2024 0 NAT L BR GR Ks1 H1 fe vertrapt, koeienpoten 

2025 7 VT 

 

ZW BR Ks2 H2 hk zeer vuil, met mestbrokken 

2026 3 PO D BR GR Ks2 H2 hk vuil 
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2027 3+5? PK D BR GR Ks1 H1 hk vuil, hk brokken, lgr kleinbrokjes 

2028 3 SL 

 

BL GR Ks1 

 

fe met wortelresten, gevlekt 

2029 3+2? PK 

 

ZW GR Ks1 

  

vuil 

2030 3 SL D GR BR Ks2 H3 

 

vuil, mestrijk 

2031 3? KL L 

 

GR Ks1 

  

hard, homogeen 

2032 3 SL 

 

GR BR Ks1 H1 

 

iets vuil 

2033 2+3? GR 

 

BR GR Ks1 

  

gevlekt 

2034 0 NAT L BL GR Ks1 H1 fe doorworteld, gereduceerd 

2035 3 SL D 

 

BR Vk1 

  

compacte slootvulling, met (zw) veen brokjes 

2036 7 SL 

 

BR GR Kv1 

 

fe iets vuil, met enkele zw veenbrokjes 

2037 3? HO 

  

BR 

   

hout van paal (vnr 122) 

2038 3 SL D 

 

BR Kv2 

  

compact, zeer venig 

2039 - SL 

 

ZW BR Kv1 

  

compact, met houtresten 

2040 2+3? WK D BR GR Kv2 

  

met LGr kleibrokjes 

2041 2+3? WK 

 

BR GR Kv1 

  

met veenbrokjes, met LGr kleibrokjes 

2042 2+3? WK D 

 

BR Vk1 

  

losjes, met kleibandjes/brokjes 

2043 3+5? HO 

  

BR 

   

hout van paal 

2044 6 NAT D 

 

BR V 

  

compact veen (restant) 

2045 2 SL 

  

GR Ks1 

 

fe vrij slap, venige sporen van laag erboven 

2046 2 WA D 

 

BR Vk1 

  

met kleispoellaagjes 

2047 2 WA 

 

GR BL Ks1 

  

vrij schoon 

2048 2 WA 

  

BR V 

  

compact veen 

2049 2 SL D 

 

BR Kv2 

  

mestrijk, geband met LGr kleibrokjes, met zandvlek 

2050 3? SL D 

 

BR Kv2 

  

mestrijk, met hout 

2051 3 WA D GR BR Kv2 

  

met veenbrokken, met kleibrokjes, met kleibrokken, iets mest 

2052 3 SL 

 

ZW BR V 

  

compact, met zw veenbrokken, met hout 

2053 3 SL D 

 

BR V 

  

compact, met veenbrokjes, met hout 

2054 3 WA 

  

BR V 

 

as vrij compact, mestrijk, geband met mest, met hout, met veenbrokken 

2055 3? WA 

 

ZW BR Vk1 

  

compact 

2056 5+7 WA D GR BR Kv2 

 

fe, ff, hk, vkl met klei inspoellaagjes, met LGr kleibrokken, met veenbrokken 

2057 3 SL D BR GR Kv1 

 

fe met LGr kleibrokjes, met veenbrokjes 

2058 9? KL 

 

BR GR Ks2 

 

fe vrij homogeen 

2059 3? SL D GR BR Kv2 

 

ht vrij compact, zeer venig, met houtresten, iets geband 

2060 3? SL D BR GR Ks2 H2 fe iets vuil, met veenbrokken 

2061 7 SL 

 

BR GR Ks2 

 

fe, ff 

 2062 2+3? SL D 

 

BR Kv2 

  

zeer compact, met kleibrok 

2063 2+3? SL D BR GR Ks1 H2 

 

met LGr kleibrok 
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2064 3 SL D GR BR Ks1 H2 hk met veenbrokken, met LGr kleibrokjes 

2065 3 SL D BR GR Ks2 H1 

 

met LGr kleibrokjes, met houtresten 

2066 2+3? SL D BR GR Ks2 H1 

 

iets vuil, met LGr kleibrokjes, met veenbrokjes 

2067 2+3? SL 

 

BR GR Ks2 H2 hk iets vuil, LGr kleibrokjes 

2068 2+3? SL 

 

ZW BR Kv1 

  

met LGr kleibrokjes, met houtresten 

2069 10 REC 

  

IN 

   

drainagebuis 

2070 3 SL 

 

GR BR Ks1 H2 

 

iets vuil, met veenbrokken, met LGr kleibrokken 

2071 3 SL 

 

BR GR Ks1 H1 

 

vuil, met LGr kleibrokken 

2072 2+3? WK 

 

BR GR Kv1 

  

kleur, vulling op basis van foto's (28-08-2012) 

2073 3 SL 

 

BR GR Kv1 

  

kleur, vulling op basis vanTV (28-08-2012) 

2074 3 SL 

 

BR GR Ks2 H2 hk vulling e.d. op basis van koppeling S108 (28-08-2012) 

2075 9 SL D BR GR Ks2 H2 sc vulling e.d. op basis van koppeling S120 (28-08-2012) 

2076 3 WA D GR BR Ks2 H3 hk, vkl mestrijk, met kleibrokken 

2077 ? KL 

 

GR BR Ks2 H2 hk, vkl vuil, mestrijk, met kleibrokjes 

2078 3 SL D 

 

BR Ks1 H3 

 

met spoelbandjes, met veenbrokken, met kleine kleibrokken, mestig 

2079 3 WK 

 

GR BR Ks1 H2 hk zeer mestig, met kleibrokken 

2080 3 SL 

  

IN 

   

TV vragen 

9001 5+7 WA 

  

GR Ks2 H1 fe, ff, hk Waterput aangetroffen achter profiel 1 bij aanleggen gierkelder na de opgraving 
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Bijlage 3.3 - Spoorrelaties 

 

put vlak spoor relatie (rel_) rel_put rel_vlak rel_spoor 

1 1 2 gelijk aan 1 1 62 

1 1 2 gelijk aan 1 1 67 

1 1 2 gelijk aan 3 7 157 

1 1 2 gelijk aan 1 1001 1001 

1 1 3 gelijk aan 1 1 60 

1 1 4 gelijk aan 1 1 59 

1 1 4 gelijk aan 1 1001 1000 

1 1 5 gelijk aan 1 1 28 

1 1 5 gelijk aan 1 1 57 

1 1 10 gelijk aan 1 1002 2034 

1 1 11 gelijk aan 1 1001 1005 

1 1 13 gelijk aan 3 7 75 

1 1 14 gelijk aan 1 1001 1006 

1 1 14 gelijk aan 1 1001 1007 

1 1 14 gelijk aan 1 1001 1011 

1 1 14 gelijk aan 2 2001 1023 

1 1 15 gelijk aan 2 2001 1022 

1 1 18 gelijk aan 1 1 23 

1 1 18 gelijk aan 1 1001 1006 

1 1 21 gelijk aan 1 1001 1002 

1 1 23 gelijk aan 1 1 18 

1 1 23 gelijk aan 1 1 58 

1 1 23 gelijk aan 1 1 65 

1 1 23 gelijk aan 3 7 142 

1 1 23 gelijk aan 3 7 170 

1 1 23 gelijk aan 1 1001 1007 

1 1 23 gelijk aan 1 1001 1009 

1 1 25 gelijk aan 1 1002 2013 

1 1 28 gelijk aan 1 1001 1014 

1 1 29 gelijk aan 1 1002 2016 

1 1 30 gelijk aan 1 1 40 

1 1 30 gelijk aan 1 1001 1017 

1 1 31 gelijk aan 5 5001 1059 

1 1 32 gelijk aan 5 5001 1058 

1 1 34 gelijk aan 1 1002 2017 

1 1 35 gelijk aan 1 1002 2018 

1 1 36 gelijk aan 1 1001 1014 

1 1 37 gelijk aan 1 1002 2014 

1 1 38 gelijk aan 1 1002 2019 

1 1 42 gelijk aan 1 1001 1018 

1 1 44 gelijk aan 1 1001 1006 

1 1 44 gelijk aan 1 1001 1007 

1 1 44 gelijk aan 1 1001 1011 

1 1 44 gelijk aan 2 2001 1023 

1 1 45 gelijk aan 1 1002 2021 

1 1 49 gelijk aan 1 1001 1018 

1 1 53 gelijk aan 1 1001 1018 

1 1 54 gelijk aan 1 1002 2025 
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put vlak spoor relatie (rel_) rel_put rel_vlak rel_spoor 

1 1 57 gelijk aan 1 1001 1020 

1 1 59 gelijk aan 2 2001 1031 

1 1 61 gelijk aan 1 1002 2026 

1 1 64 gelijk aan 1 1002 2030 

1 1 66 gelijk aan 1 1002 2028 

1 1 66 gelijk aan 1 1002 2032 

1 1 68 gelijk aan 1 1001 1021 

3 3 72 gelijk aan 7 7001 1064 

3 3 73 gelijk aan 3 3001 1035 

3 3 73 gelijk aan 3 3001 1037 

3 3 76 gelijk aan 4 7 217 

3 3 76 gelijk aan 3 3002 2045 

3 3 77 gelijk aan 4 7 218 

3 3 77 gelijk aan 3 3002 2045 

3 3 79 gelijk aan 3 3002 2046 

3 3 80 gelijk aan 3 3002 2047 

3 3 81 gelijk aan 3 3002 2046 

3 3 82 gelijk aan 3 3002 2048 

3 3 83 gelijk aan 3 3001 1035 

3 3 84 gelijk aan 4 6 171 

3 3 84 gelijk aan 3 3001 1038 

2 4 87 gelijk aan 2 2002 2038 

2 4 89 gelijk aan 2 2001 1026 

2 4 89 gelijk aan 2 2001 1028 

2 4 90 gelijk aan 2 2001 1025 

2 4 91 gelijk aan 2 2001 1024 

2 4 91 gelijk aan 2 2001 1027 

2 4 91 gelijk aan 2 2002 2036 

2 4 92 gelijk aan 2 2002 2035 

6 1 100 gelijk aan 6 6002 2073 

6 1 100 gelijk aan 6 6002 2080 

6 1 108 gelijk aan 6 6002 2074 

6 1 120 gelijk aan 6 6002 2075 

7 3 131 gelijk aan 7 3 133 

7 3 132 gelijk aan 7 7001 1060 

7 3 133 gelijk aan 7 7001 1061 

7 3 135 gelijk aan 7 7001 1067 

7 3 135 gelijk aan 7 7001 1076 

7 3 135 gelijk aan 7 7001 1079 

7 3 138 gelijk aan 7 7002 2076 

7 3 139 gelijk aan 7 7001 1071 

7 3 140 gelijk aan 7 3 150 

7 3 142 gelijk aan 7 7001 1073 

7 3 144 gelijk aan 7 7001 1072 

7 3 147 gelijk aan 7 7001 1074 

7 3 149 gelijk aan 7 7001 1075 

7 3 151 gelijk aan 7 7001 1078 

7 3 151 gelijk aan 7 7001 1083 

7 3 152 gelijk aan 7 7001 1077 

7 3 155 gelijk aan 7 7001 1080 

7 3 156 gelijk aan 7 7001 1080 
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put vlak spoor relatie (rel_) rel_put rel_vlak rel_spoor 

7 3 158 gelijk aan 7 7001 1082 

7 3 159 gelijk aan 7 7001 1081 

7 3 162 gelijk aan 7 7002 2078 

7 3 169 gelijk aan 7 7002 2079 

4 6 174 gelijk aan 4 4001 1040 

4 6 175 gelijk aan 4 4001 1040 

4 6 178 gelijk aan 4 4001 1039 

4 6 178 gelijk aan 4 4001 1040 

4 6 179 gelijk aan 4 4001 1040 

4 6 180 gelijk aan 4 4001 1040 

4 6 184 gelijk aan 4 4001 1039 

4 6 185 gelijk aan 4 4001 1039 

4 6 187 gelijk aan 4 4001 1045 

4 6 188 gelijk aan 4 4001 1045 

4 6 189 gelijk aan 4 4001 1045 

4 6 195 gelijk aan 4 4002 2052 

4 6 196 gelijk aan 4 4002 2051 

4 6 197 gelijk aan 4 4002 2051 

4 6 197 gelijk aan 4 4002 2053 

4 6 201 gelijk aan 4 4002 2057 

4 6 207 gelijk aan 4 4001 1045 

4 7 211 gelijk aan 4 4001 1039 

4 7 212 gelijk aan 4 4001 1039 

4 7 213 gelijk aan 4 4001 1039 

4 7 214 gelijk aan 4 4001 1039 

4 7 216 gelijk aan 4 4001 1039 

7 4 218 gelijk aan 3 3002 2045 

1 1001 1015 gelijk aan 1 1001 1016 

1 1001 1016 gelijk aan 1 1001 1015 

2 2001 1031 gelijk aan 2 2001 1032 

2 2001 1031 gelijk aan 2 2001 1033 

2 2001 1032 gelijk aan 2 2001 1031 

2 2001 1032 gelijk aan 2 2001 1033 

2 2001 1033 gelijk aan 2 2001 1031 

2 2001 1033 gelijk aan 2 2001 1032 

1 1002 2005 gelijk aan 3 3002 2045 

5 5002 2061 gelijk aan 5 5001 1054 

 



Bijlage 3.4 t/m 3.9 – Sporenkaarten 
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Bijlage 4.1 - Micromorfologie 

Vnr Sublaag Omschrijving Spoor Periode Materiaal Bijmengingen 

    

Structuur 
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413 I Bovenste en 

middelste deel 

146, 

181 

2 Klei Veenbrokken - (+) - Aggregaat + ++ (+) (+) - - + (-) Aggregaten afgerond 

en zwak gescheiden. 

Grens met II 

onregelmatig en scherp 

 II Onderste ca. 1 

cm, rechts 

uitlopend tot 

bijna 

halverwege 

6 1 Veen Klei - + - Gelaagd ++ ++ (+) (+) - - (+) (-) Dikke heterogene 

coating in grootste 

open biogene porie 

332 I Bovenste helft 5 5 Klei - - + - Aggregaat ++ (+) (-) (+) + - (+) - Zeer grote 

kleurverschillen. 

Aggregaten 

onregelmatig en niet 

gescheiden. 

 II Onderste helft 8, 101 1 Klei - - + - Aggregaat ++ ++ (-) (+) + - (+) (+)  

406   180, 

174 

2 Fytolieten Klei - ++ ++ Gelaagd - (+) ++ - + - - ++ Fytolieten in 

verschillende stadia van 

smelten of verglazen. 

Vrijwel nergens 

onaangetast. 

174 I Bovenste c. 2 

cm klei 

15 3 Klei   - - - Aggregaat (+) (+) - (+) + - ++ -  

 II Zwarte band in 

midden (c. 2 

cm) 

26 3 Organisch Klei - - - Aggregaat ++ ++ + + + - - -  

 III Onderste  

donkerder klei 

16 3 Klei   - + - Aggregaat/gelaag

d 

+ ++ + + + - (+) -  

181 I Klei 

bovenhoek 

links 

15 3 Klei   - - - Massief (+)  (+) - (+) - + -  

 II Centrale 

donkere deel 

26 3 Organisch Klei - - - Aggregaat (+) ++ (+) (+) (+) - - - Aggregaten met 

horizontale orientaties  
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 III Klei onderste 

1-2 cm 

16 3 Klei   - - - Aggregaat ++ ++ (+) - + - - +  

385 I Bovenste 

donkere 1-3 

cm 

23 4 Organisch Klei - - - Aggregaat + + + + + + (+) ++  

 II Gelaagd 

pakket in 

midden 

23 4 Klei Verkoold 

materiaal; 

silica 

- + - Gelaagd - (+) (+) + + + - ++ Silica = as 

 III Onderliggende 

klei (0-3 cm) 

186 3, 4 Silica Verkoold 

materiaal 

- - - Massief - + + + + + - ++ Silica = as 

180 I Bovenste helft 23 4 Klei Organisch + + (+) Gelaagd + ++ + (+) + - + + Kleihuidjes verplaatst 

 II Onderste helft 14 3 Klei - ++ + (+) Aggregaat + + + (+) + - + + Pyriet-pseudomorfen 

van ijzeroxides 

368 I Bovenste helft 57/5 5 Klei - + (+) ++ Aggregaat (+) + + + - - - -  

 II Onderste helft 164 3 Klei - + (+) + Aggregaat (+) (+) (+) + - - - -  

407 I Bovenste helft 70 7 Klei - (+) - (+) Open porfyrisch + - (+) + (+) (+) + (+) Aggregaten afgerond 

en zeer zwak 

gescheiden 

 II Onderste helft 71 5 Klei - (+) - (+) Open porfyrisch + (+) (+) - (+) (+) + (+)  

179 I Bovenste helft 27 7 Klei - (+) + - Aggregaat + + + + - - ++ (+) Enigszings gelaagd 

 II Onderste helft 23 4 Klei - (+) + - Gelaagd ++ - + + - - ++ (+) Fijne verspoelde 

verkoolde fragmenten 

331 I Bovenste klei 4 6 Klei - - - - Gelaagd (+) (+) + + + + ++ ++ Ook aggregaatvorming 

 II Donkere band 

(ca 1 cm) in 

midden 

56 6 Klei - (+) + - Gelaagd (+) (+) + (+) + + - +  

 III Onderste klei 5 5 Klei - (+) + + Aggregaat (+) (+) + + + + + ++  

367 I Bovenste klei 4 6 Klei - - - - Gelaagd + + (+) + + - ++ +  

 II Donkere band 

(ca 1 cm) in 

midden 

56 6 Klei Organisch - + - Gelaagd + + + (+) + - + -  

 III Onderste klei 5 5 Klei - (+) + + Aggregaat ++ + + - + - + -  

337   4,3 6,7 Klei - + + - Open porfyrisch + (+) (+) (+) + + ++ - Restanten 

gelaagdeheid 

366   60/3,59

/4 

7, 8 Klei - - - - Open porfyrisch + + + + + + + +  

336   3,2 7,8 Klei - - - - Open porfyrisch ++ + - (+) ++ + ++ ++  

365   60/3,62

/2 

7,8 Klei - - - - Massief/gelaagd - ++ + + + + +? ++ Z. slecht kwaliteit 

slijpplaat 
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Bijlage 5.1 - Determinatietabel van handgevormd aardewerk binnen context 

 
ID Spoo

r 

Vnr Type Baksel Rwbo Wanddikt

e 

Diamete

r rand 

Kleur 

bui 

Kleur 

bin 

Gewich

t 

Begin-

datering 

mogelijk 

Begin-

daterin

g zeker 

Eind-

daterin

g zeker 

Eind-

datering 

mogelijk 

Versiering Opmerking 

1 2078 296 K3a mop rwbo 5 125 dbr br 599,4 -250 -200 50 100 streepband: 3x complete pot, een 

oor, gesmoord, 

aanslag 

2 2049 255 Gw5c mop rwbo 10 270 dbe dbe 2569,5 -200 -150 50 150   complete pot, 

beroet en aanslag 

3 35 346 K4c mo rwbo 8 130 zwgr zwgr 644,3 50 100 250 300 nog sporen 

polijsting bij rand 

complete pot, 

gesmoord, 

gepolijst+geglad, 

standvoet 

4 35 347 Ge5b mo rwbo 6 110 brbe brgr 1960,5 0 50 150 200 buitenzijde 

bekrast/vegen 

complete pot, 

buitenzijde 

bekrast/vegen,bero

et 

5 2049 266 Gw5bc mop rwb 11 290 be brbe 2086,0 -250 -150 50 150 besmeten, geglad 

bij hals 

half complete pot, 

besmeten, beroet, 

aanslag 

6 2060 312 Ge4 mo rwb 8 130 orbe begr 2894,7 -200 -150 50 100 besmeten, 

streepband: 2x 

bijna complete pot 

7 5 393 Gw6a mo rw 7 300 be be 45,6 50 100 250 300   deels herverbrand 

8 14 232 G4 mo w 8  be be 16,8 -250 -200 50 100 streepband:  3x; 

versierd met 

stempel (ronde stip 

en cirkel daar 

omheen) 

  

9 14 232 Gw5 mo r  260 dbe dbe 23,0 -250 -200 200 250     

10 14 232 Gw4c mo r  210 dbe dbe 17,8 -200 -150 50 100 streepband   

11 14 232 G4 mo r   be be 11,0 -250 -200 50 100 streepband   

12 14 232 Gw4d mo r  250 be be 12,7 -200 -150 50 100 streepband: 3x   

13 14 232 Gw4d mop r  290 be grbe 25,5 -200 -150 50 100 streepband   

14 14 232 V3b mop r   dbe dbe 13,9 -200 -200 50 100 primair kerf aan 

rand 

  

15 14 232 Gw4b mo rw 11 200 be be 50,6 -250 -150 -50 0 streepband: 2x   

16 14 232 Gw5c mo rw 7 220 be dbe 41,6 -200 -150 50 150     
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ID Spoo

r 

Vnr Type Baksel Rwbo Wanddikt

e 

Diamete

r rand 

Kleur 

bui 

Kleur 

bin 

Gewich

t 

Begin-

datering 

mogelijk 

Begin-

daterin

g zeker 

Eind-

daterin

g zeker 

Eind-

datering 

mogelijk 

Versiering Opmerking 

17 14 232 Gw5bc mo rw 12  be grbe 83,3 -250 -150 50 150 diepe verticale 

krassen op buik: 6x  

  

18 14 232 Gw4c mo rw 7 190 dbe dbe 38,1 -200 -150 50 100 streepband: 2x   

19 14 232 Gw5b mop rw 6 190 be be 29,5 -250 -200 50 150     

20 14 232 Gw4a mop rw 7 170 lgr be 18,1 -250 -200 -100 0 streepband: 3x   

21 14 232 Gw5b mosc rw 9 290 dbe be 82,6 -250 -200 50 150     

22 23 234 Gw5a mop r  200 be be 15,0 -250 -200 -100 0     

23 23 234 Gw4b mo rw 9 200 dbe dbe 55,5 -250 -150 -50 0 streepband: 2x   

24 23 234 Ge5a mo rw 7 170 orbe grbe 26,6 -200 -100 50 100     

25 23 397 Gw6 mop r  260 be grbe 20,4 50 100 250 300     

26 24 235 G5 mop r  195 beor dbe 9,4 -250 -200 200 250     

27 25 236 Gw4b mop rw 9 250 gr begr 71,5 -250 -150 -50 0 streepband: 2x beroet 

28 25 236 Gw5b mo rw 8 320 be dgrb

e 

135,6 -250 -200 50 150     

29 28 231 Gw5b mo rw 11  be be 33,2 -250 -200 50 150   deels herverbrand 

30 28 231 Gw5c mo rw 9 250 be gr 70,8 -200 -150 50 150     

31 28 231 Gw6a mo rw 8 290 dbe gr 96,4 50 100 250 300     

32 29 233 Gw4d mop rw 9 300 be dbe 142,1 -200 -150 50 100 streepband: 2x 

(slecht zichtbaar)  

geglad 

33 34 241 V3a mo r  280 lbe lbe 14,8 -200 -200 50 100   versleten 

34 34 241 Gw4d mo r  280 be grbe 32,9 -200 -150 50 100 streepband: 3x   

35 34 241 Gw5c mop r 8 200 be be 51,6 -200 -150 50 150 del boven 

ooraanzet 

geglad, ooraanzet 

36 35 348 Ge6 mo rwo 7 140 lbegr dgr 898,4 100 150 250 300 onder oren 

verfstrepen? 

aanslag, half 

complete pot 

37 35 348 K3b/Ge5b mo rwo 7 160 begr begr 130,0 0 50 150 200   jonger type, op 

basis van puntoor 

en gelijkenis Ge5b 

daarom datering 

Ge5b (wel kleiner 

dus) 

38 35 348 Gw5d mo rw 9 200 dbeg

r 

dbeg

r 

48,0 -200 -150 200 250 diagonale krassen 

op hals 

zelfde pot als ID39? 

Past echter niet 

39 35 348 Gw5d mo rw 9 200 dbeg

r 

dbeg

r 

108,8 -200 -150 200 250 diagonale krassen 

(licht) op hals 

zelfde pot als ID38? 

Past echter niet, 

met ooranzet 
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ID Spoo

r 

Vnr Type Baksel Rwbo Wanddikt

e 

Diamete

r rand 

Kleur 

bui 

Kleur 

bin 

Gewich

t 

Begin-

datering 

mogelijk 

Begin-

daterin

g zeker 

Eind-

daterin

g zeker 

Eind-

datering 

mogelijk 

Versiering Opmerking 

40 35 348 Gw5a mop r  250 begr begr 51,0 -250 -200 -100 0   geglad, wanddikte 

onregelmatig (6-8) 

41 36 242 V4a mo r   be lbe 25,7 -100 50 200 300   diameter > 300 mm 

42 37 243 Gw4d mo rw 9 260 gebe gebe 81,7 -200 -150 50 100 streepband: 2x aanslag+beroet 

43 47 323 Gw5ab mo r   gr begr 7,8 -250 -200 -100 150     

44 47 323 Gw4 mo r  270 be be 20,1 -250 -200 50 100 streepband: 2x   

45 47 323 Gw4b mop rw  190 be be 56,2 -250 -150 -50 0 streepband: 3x   

46 49 244 Gw5b mop r   or lgr 23,8 -250 -200 50 150     

47 53 247 Gw5bc mo rw 11 240 or be 96,2 -250 -150 50 150     

48 57 239 K4 mo b   lgrbe gr 50,7 50 100 150 300   standvoet; vroeg 

baksel 

49 57 239 Gw4c mo r  230 gebe grbe 22,9 -200 -150 50 100 streepband: 1x 

(minimaal) 

  

50 57 239 Gw4b mo rw 8 240 lbr lbr 54,1 -250 -150 -50 0 streepband: 2x beroet 

51 57 239 Gw5b mo rw   orbe orbe 42,3 -250 -200 50 150   versleten 

52 57 239 K4a/Gw7 mo rw 4 190 dbe begr 10,4 50 100 150 300   zeer dunwandig in 

verhouding tot 

diameter; vroeg 

baksel 

53 57 239 Gw5bc mo rw 6 240 be lgrbe 42,1 -250 -150 50 150   geglad 

54 57 239 Ge5a mo rwp 7 120 be lgr 117,5 -200 -100 50 100 del boven oor 1x, 

del op oor 1x, 

dellen onder oor 3x 

  

55 57 374 G5 mo r   brgr brgr 20,2 -250 -200 200 250   versleten 

56 59 326 K3b mo rwo 7 120 lbe lbe 45,3 -200 -200 100 200   deels herverbrand 

57 72 433 V3b mo r   be be 17,2 -200 -200 50 100     

58 72 433 V3a mosc rw 11 170 gebe gebe 56,5 -200 -200 50 100 versiering bovenop 

rand i.p.v. langs 

rand, vorm typisch 

V3 

  

59 72 433 Gw5d mo rw 9 230 gr gebe 146,8 -200 -150 200 250     

60 72 221 Gw5b mo r  270 be lor 19,7 -250 -200 50 150     

61 72 221 G5 mo r  210 dbe dbe 23,1 -250 -200 200 250     

62 72 361 Gw5c mop rw 8 260 or or 45,1 -200 -150 50 150     

63 75 222 Gw5bc mo r  190 dbe dbe 18,1 -250 -150 50 150     

64 75 382 Gw4b moscp r  300 or grbe 31,1 -250 -150 -50 0 streepband: 2x   
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ID Spoo

r 

Vnr Type Baksel Rwbo Wanddikt

e 

Diamete

r rand 

Kleur 

bui 

Kleur 

bin 

Gewich

t 

Begin-

datering 

mogelijk 

Begin-

daterin

g zeker 

Eind-

daterin

g zeker 

Eind-

datering 

mogelijk 

Versiering Opmerking 

65 75 382 V3a mo rw 12 320 be be 110,8 -200 -200 50 100   profiel randwand 

meer als V3b 

66 75 382 Gw5cd mosc rw 7 210 dbe begr 82,3 -200 -150 50 250     

67 75 382 Ge4 mosc rw 7 130 be lbe 64,7 -200 -150 50 100 streepband: 2x   

68 76 215 indet. mop bw 8  bebr dbe 302,0       13mm doorboring 

in centrum bodem; 

diameter bodem 

115 mm; beroet, 

aanslag;  

69 82 217 Gw5c mopsc rw 8 220 orbe gr 77,5 -200 -150 50 150     

70 84 214 Gw5a mosc rw 7 250 be be 28,4 -250 -200 -100 0     

71 84 214 Gw5d mo rw 7 160 be dgr 54,8 -200 -150 200 250 cannelures op hals 

en dat deel van 

wand aanwezig  

erg zandige 

magering 

72 87 327 G4/5 mosc r  230 dbe dbe 12,8 -250 -200 200 250   erg zandige 

magering 

73 88 324 G4 mo r   be  be 13,9 -250 -200 50 100 streepband: 1x 

(minimaal) 

herverbrand 

74 92 208 indet. mop bw   dgrb

e 

dbe 364,2       13mm doorboring 

in centrum bodem; 

van buiten naar 

binnen geboord 

(binnen is een stuk 

afgespat); diameter 

bodem 90 mm; 

beroet; stuk mica? 

Als aanslag 

buitenwand 

75 92 208 Gw5bc 

Oostergo 

mop rw 8 250 be bege 214,9 -200 0 50 150   geglad, beroet 

76 92 208 V3b mop rw 6 270 begr begr 36,3 -200 -200 50 100   geglad 

77 92 208 Gw5c mop rw 8  begr brgr 61,7 -200 -150 50 150   beroet, aanslag 

78 92 208 Gw5b mosc rw 8 225 be begr 152,4 -250 -200 50 150   geglad 

79 92 208 Ge4 mosc rw 7  orbe gr 200,3 -200 -150 50 100 streepband: 3x   

80 92 208 Gw5b 

Oostergo 

mosc rw 7 270 grbe lgrbe 129,8 -200 -100 50 100   geglad tot gepolijst 
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ID Spoo

r 

Vnr Type Baksel Rwbo Wanddikt

e 

Diamete

r rand 

Kleur 

bui 

Kleur 

bin 

Gewich

t 

Begin-

datering 

mogelijk 

Begin-

daterin

g zeker 

Eind-

daterin

g zeker 

Eind-

datering 

mogelijk 

Versiering Opmerking 

81 94 395 indet. mo rw 5  or gr 3,7       vroeg baksel?, 

minieme grootte 

(kleine K, of 

Miniatuur) 

82 100 394 Gw4c mop rw 7 260 orbr grbe 62,3 -200 -150 50 100 streepband: 3x beroet 

83 108 343 indet mo bw 6  dgr grbr 172,7       geglad tot gepolijst; 

'glimmende' aanslag 

buitenzijde en 

aanslag binnenzijde; 

diameter bodem ca. 

60 mm; diameter 

buik ca. 120-130 

mm 

84 108 343 Gw4bc mop rw 7 290 be gr 54,9 -250 -150 -50 100 streepband: 2x geglad 

85 108 343 Gw5bc mop rw 7 240 gr lgr 85,2 -250 -150 50 150   geglad tot gepolijst 

86 108 343 Gw5b mop rw 7 270 or orbe 68,1 -250 -200 50 150   geglad 

87 108 343 Gw4cd mop rw 9 240 grbe lbrgr 71,7 -200 -150 50 100 streepband: 2x beroet 

88 115 334 (Kog) IJlst A mzp rw 4 130 dgr gr 15,4 1150 1200 1300 1350   sterk verweerd 

89 135 353 Gw4bc mop r   lor lor 20,1 -250 -150 -50 100 streepband: 3x   

90 135 353 Gw5c mop rw 8 300 grbe lgrbe 145,9 -200 -150 50 150   geglad 

91 136 351 Gw4b mop r   orbe orbe 17,3 -250 -150 -50 0 streepband: 2x deels herverbrand 

92 136 351 Gw5a mop rw 8 160 begr lbegr 39,4 -250 -200 -100 0     

93 136 351 Gw4c mop rw 6 270 be be 50,5 -200 -150 50 100 streepband: 2x beroet 

94 136 351 Gw5a 

Oostergo 

mop rw 9  orbe be 31,4 -250 -200 0 50     

95 137 390 Gw5a mop r  230 gr grbe 40,7 -250 -200 -100 0     

96 137 390 Gw4d mo rw 9 250 brgr lbrgr 40,9 -200 -150 50 100   beroet 

97 137 354 Gw5a mop rw 7 190 lbe lgr 51,6 -250 -200 -100 0   beroet 

98 146 396 Gw5bc mo rw 9  or or 24,1 -250 -150 50 150   herverbrand 

99 146 434 G4/5 mop r   grbe grbe 9,5 -250 -200 200 250     

10

0 

146 352 G5 mop r   grbe be 10,0 -250 -200 200 250     

10

1 

146 352 Gw5a 

Oostergo 

mop rw 10  grbe grbr 28,2 -250 -200 0 50     

10

2 

152 380 Gw7a mop r  240 dgr dgr 15,1 100 100 250 300   beroet; geglad tot 

gepolijst 

10

3 

155 388 Gw4c mop rw 6 230 lorbe lorbe 41,1 -200 -150 50 100 streepband: 2x   
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ID Spoo

r 

Vnr Type Baksel Rwbo Wanddikt

e 

Diamete

r rand 

Kleur 

bui 

Kleur 

bin 

Gewich

t 

Begin-

datering 

mogelijk 

Begin-

daterin

g zeker 

Eind-

daterin

g zeker 

Eind-

datering 

mogelijk 

Versiering Opmerking 

10

4 

156 389 Gw6a? mop rw 9  be gr 35,2 50 100 250 300   buitenzijde rand 

ontbreekt 

grotendeels 

10

5 

158 363 Gw4b mop r   orbe lbe 11,1 -250 -150 -50 0 streepband: 1x 

(minimaal) 

  

10

6 

158 363 K4c mo rw 6 130 gr dgr 23,6 50 100 250 300     

10

7 

158 363 Gw5b 

Oostergo 

mo rw 10 270 orbe orbe 34,7 -200 -100 50 100     

10

8 

158 363 Gw5b mop rw 7 260 orbe grbe 26,4 -250 -200 50 150     

10

9 

158 363 Gw5b 

Oostergo 

mop rw 9 310 orbe grbe 47,4 -200 -100 50 100     

11

0 

160 377 Gw4 mop r   orbe orbe 2,8 -250 -200 50 100 streepband: 2x 

(minimaal)  

  

11

1 

160 404 indet. mop bw   be be 165,5     verticale 

groeflijnen op 

wand 

beroet; diameter 

bodem ca. 100 mm 

11

2 

162 378 Gw5a 

Oostergo 

mop rw 8 260 gr brgr 136,4 -250 -200 0 50   geglad; beroet 

11

3 

169 399 Gw4c mop rw 6  orbe grbe 241,1 -200 -150 50 100 streepband: 2x   

11

4 

169 399 V3a mop rw 9 340 gr lgr 95,7 -200 -200 50 100   beroet 

11

5 

180 431 V3b mop rw 9 250 bebr orbr 167,6 -200 -200 50 100   beroet 

11

6 

181 402 V3a mop rwb 1 230 bebr grbe 263,9 -200 -200 50 100   scherven van 1 pot 

(niet allemaal 

passend); sterk 

versleten 

11

7 

186 421 Gw4d mo r   be orbe 28,6 -200 -150 50 100 streepband: 2x   

11

8 

186 421 Gw4bc mo r  270 grbe orbe 24,2 -250 -150 -50 100 streepband: 3x   

11

9 

186 421 Gw4c mo r  220 orbe orbe 21,8 -200 -150 50 100 streepband: 1x 

(minimaal) 

geglad 

12

0 

186 421 Gw5b mop r  320 orbe be 24,9 -250 -200 50 150     

12

1 

186 421 Gw4/5 mop r   orbe be 12,7 -250 -200 200 250     
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bui 
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t 
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Eind-

datering 

mogelijk 

Versiering Opmerking 

12

2 

186 421 Gw5 

Groningen 

mo rw 10 270 be grbe 40,6 0 0 100 150     

12

3 

186 421 Gw5b mop rw 7  gr orbe 38,0 -250 -200 50 150     

12

4 

186 421 Gw5b mop rw 7 270 be begr 94,3 -250 -200 50 150   beroet 

12

5 

187 439 Gw5bcd mo r  300 be be 10,8 -250 -150 50 250     

12

6 

187 439 Gw4b mo r  180 be be 7,6 -250 -150 -50 0 streepband: 2x gepolijst 

12

7 

187 439 Gw4b mop r  190 be be 14,6 -250 -150 -50 0 streepband: 2x 

(minimaal)  

  

12

8 

187 439 Gw5b mo ro  200 be grbe 69,7 -250 -200 50 150     

12

9 

194 422 Gw4b mo r  220 lbegr lgrbe 20,5 -250 -150 -50 0 streepband: 2x 

(minimaal)  

  

13

0 

194 422 indet. mo r  180 grbe grbe 17,7       sterk verweerd; 

indet. : LIJZ-VROM - 

MROM 

13

1 

195 436 Gw4c mop rw 10 250 be be 126,0 -200 -150 50 100 streepband: 3x geglad, erg zandige 

magering 

13

2 

201 440 Ge4 mop rw 5 150 lbe lbe 12,9 -200 -150 50 100 streepband: 4x geglad 

13

3 

201 440 Gw4d mop rw 8 300 be be 86,8 -200 -150 50 100 streepband: 4x   

13

4 

201 440 Gw4b mosc rwo 8 210 brbe grbe 165,9 -250 -150 -50 0 streepband: 2x beroet 

13

5 

209 443 V2 (laat) mo r  190 be lbe 33,2 -600 -400 -200 -150 kerven aan 

binnenzijde rand 

erg zandige 

magering, vrij laat 

op basis van kleur 

en magering 

13

6 

219 423 K3b mosc r  100 gr be 35,9 -200 -200 100 200   geglad, ook klein 

deel ooraanzet 

aanwezig, erg 

zandige magering 

13

7 

220 424 Gw5cd mo rw 6 190 be be 19,0 -200 -150 50 250   erg zandige 

magering, geglad 

13

8 

1002 5 Ge5 mop rw 9  begr beor 22,4 -200 -100 150 200   deels herverbrand, 

sterk versleten 
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Versiering Opmerking 

13

9 

1002 5 V4bc mop rw 8 250 be gr 72,3 0 100 250 350   deels herverbrand 

14

0 

1005 14 G5 mo rw 9  grbe grbe 23,4 -250 -200 200 250   geglad, lip maar 

1cm breed 

14

1 

1005 14 V3b mop rw 8 240 orbe grbe 25,6 -200 -200 50 100   erg zandige 

magering 

14

2 

1006 34 Gw5c mop r  180 lbr lbr 13,1 -200 -150 50 150     

14

3 

1006 34 V4c mo rw 8 320 grbe or 70,3 100 100 250 350   beroet 

14

4 

1006 34 Gw5c mosc rw 10 190 grbe grbe 44,8 -200 -150 50 150     

14

5 

1009 15 K4a mo r  120 or or 7,2 50 100 150 200   herverbrand, geglad 

tot gepolijst 

14

6 

1009 15 K3b mo r  150 be be 11,9 -200 -200 100 200     

14

7 

1011 17 indet. mp w 5  brpa gr 23,4     versierd met 

horizontale 

uitgetrokken dunne 

banden: 5x 

(minimaal) 

  

14

8 

1011 17 G5 mop r   be be 10,8 -250 -200 200 250     

14

9 

1011 17 K3b mo r  110 orbe lbe 5,9 -200 -200 100 200 kerven aan 

binnenzijde rand 

deels herverbrand; 

zie Taayke: K3b, afb. 

3 voor rand met 

kerven aan 

buitenzijde 

15

0 

1011 17 Gw5b mo r  230 be be 12,8 -250 -200 50 150     

15

1 

1011 17 Gw5b mo r  170 be be 11,4 -250 -200 50 150     

15

2 

1011 17 Gw5bc mo r  180 orbe orbe 12,6 -250 -150 50 150     

15

3 

1011 17 V3a mo r   be be 7,7 -200 -200 50 100   sterk versleten 

15

4 

1011 17 Gw5bc mo r  180 be begr 18,1 -250 -150 50 150     

15

5 

1011 17 Gw5c mop rw 12  be be 27,8 -200 -150 50 150   lip afgesleten, Gw5c 

op basis van lage tot 

middenhoge 

hals+halsafzet 
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15

6 

1011 17 Gw5a mop rw 9 150 begr grbe 21,1 -250 -200 -100 0     

15

7 

1011 17 V4b mop rw 7 200 or begr 44,6 0 50 250 300     

15

8 

1011 17 Gw5d 

(+streepband

) 

mop rw 8 270 be be 54,5 -200 -150 200 250 streepband: 2x   

15

9 

1011 17 Gw5b mp rw 9 200 lgrbe lbe 24,0 -250 -200 50 150     

16

0 

1014 20 V3b mop r  250 lbegr lbegr 22,8 -200 -200 50 100 secundaire kerven 

aan buitenzijde 

rand 

geglad tot gepolijst 

16

1 

1014 21 Sonderform mo r  210 gebe gebe 23,5       lip heeft de vorm 

van uitgetrokken 

vleugel: zie Taayke 

Romeinse 

sonstformen afb. 18 

& Westergo 

versieringen afb. 3 

16

2 

1014 33 Ge6 

Oostergo 

mop rw 8 240 be be 35,9         

16

3 

44 37 Miniatuur mo rwb 4 45 lbe lbe 59,4       miniatuurtje 

16

4 

1014 25 K4 mop b   lgr lgr 97,5 50 100 150 300   standvoetje, 

diameter ca 55mm 

16

5 

1014 25 K3? mo r   li li 7,7 -250 -200 50 200 een kerf op 

bovenkant rand 

herverbrand 

16

6 

1014 25 K4c mo r  160 li li 4,2 50 100 250 300   herverbrand 

16

7 

1014 25 Ge5 mo r  190 be lbe 13,6 -200 -100 150 200   sterk versleten 

16

8 

1014 25 V4 mo r  160 be beor 24,6 -100 100 200 350   sterk versleten 

16

9 

1014 25 V4b mo r   orbe orbe 17,0 0 50 250 300   sterk versleten 

17

0 

1014 25 indet. mo r   be begr 7,4       sterk versleten, 

klein; indet. 

17

1 

1014 25 K3b mo r  150 begr begr 14,2 -200 -200 100 200   erg zandige 

magering 
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17

2 

1014 25 indet. mo r   be grbe 22,9       sterk versleten; 

indet. 

17

3 

1014 25 V4 mo r   be be 19,1 -100 100 200 350     

17

4 

1014 25 K3 mop r  140 li li 6,8 -250 -200 50 200   herverbrand, sterk 

versleten 

17

5 

1014 25 G5 mop r   orbe orgr 10,9 -250 -200 200 250   sterk versleten 

17

6 

1014 25 Gw4d mop r  190 be begr 18,0 -200 -150 50 100 streepband: 1x 

(minimaal) 

  

17

7 

1014 25 V4a mop r  220 be be 24,4 -100 50 200 300     

17

8 

1014 25 V4b mop r  210 be be 29,1 0 50 250 300   sterk versleten 

17

9 

1014 25 V4b mop r  310 gror beor 33,4 0 50 250 300   sterk versleten 

18

0 

1014 25 V4a mop r  290 or or 28,0 -100 50 200 300   sterk versleten 

18

1 

1014 25 Gw5b mo rw 6 240 be be 18,2 -250 -200 50 150     

18

2 

1014 25 G5 mo rw 10  grbe orgr 22,4 -250 -200 200 250   sterk versleten 

18

3 

1014 25 Ge5 mo rw 6  gror begr 23,6 -200 -100 150 200   sterk versleten 

18

4 

1014 25 V4b mo rw 8 270 grbe gror 35,1 0 50 250 300     

18

5 

1014 25 Gw6b mo rw 9  begr be 39,9 50 100 250 300   lip grotendeels weg, 

wel 3voudig 

facetteerd 

18

6 

1014 25 V4b mo rw 9 220 beor lgr 52,4 0 50 250 300   engvormig 

18

7 

1014 25 V3 mop rw 11  orbe orbe 14,9 -200 -200 50 100   sterk versleten 

18

8 

1014 25 V4b mop rw 7 200 or or 11,5 0 50 250 300   sterk versleten 

18

9 

1014 25 Gw4c mop rw 8 170 lgr lgr 23,5 -200 -150 50 100 streepband: 2x herverbrand, geglad 

19

0 

1014 25 Gw5c mop rw 8 200 dor orgr 31,8 -200 -150 50 150   geglad 

19

1 

1014 25 Ge5a mop rw 7 180 be be 58,4 -200 -100 50 100     

19

2 

1020 26 Ge5a mop rw 7 170 lbe lbe 15,5 -200 -100 50 100   sterk versleten 
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19

3 

1020 28 Sonderform mo r  190 lgr lgr 19,3       lip heeft de vorm 

van uitgetrokken 

vleugel: zie Taayke 

Romeinse 

sonstformen afb. 18 

& Westergo 

versieringen afb. 3; 

sterk versleten 

19

4 

1020 28 G5 mo rw   grbe dbe 16,1 -250 -200 200 250   sterk versleten 

19

5 

1020 28 Ge5a mosc rw 8 130 be be 26,0 -200 -100 50 100   sterk versleten 

19

6 

1020 28 Gw5cd mosc rw 7 220 lgr gr 24,9 -200 -150 50 250     

19

7 

1030 118 V4b mop rw 7  begr grbe 50,2 0 50 250 300   sterk versleten 

19

8 

1030 118 Gw5 mosc rw 7 290 be gr 50,9 -250 -200 200 250   sterk versleten 

19

9 

1035 124 Gw4d mop r  280 be be 38,1 -200 -150 50 100 streepband: 2x 

(minimaal)  

  

20

0 

1037 123 Ge4 mosc rw 11 150 be grbe 30,5 -200 -150 50 100 streepband: 3x   

20

1 

1037 123 V4a mosc rw 8 360 be gr 81,6 -100 50 200 300     

20

2 

1037 123 Gw5c mosc rw 9 250 bebr lbe 119,5 -200 -150 50 150     

20

3 

1037 123 V3b mosc rw 10 290 be be 90,4 -200 -200 50 100     

20

4 

1038 125 Gw4c mo r  350 lbe dgr 52,0 -200 -150 50 100 streepband: 3x geglad tot gepolijst 

20

5 

1038 125 Gw5b 

Oostergo 

mop r  200 lgr lgr 46,1 -200 -100 50 100   deels herverbrand 

20

6 

1038 125 Gw4a mop rw 7 210 be be 156,4 -250 -200 -100 0 streepband: 3x   

20

7 

1038 125 Gw4b mopsc rw 7 240 be lgrbe 70,4 -250 -150 -50 0 streepband: 3x   

20

8 

1052 143 V3a mo rw 8 310 be be 19,0 -200 -200 50 100     

20

9 

1052 143 Gw4d mo rw 11 260 be be 27,1 -200 -150 50 100 streepband: 2x geglad 

21

0 

1053 144 V3a mo r   lbe begr 11,7 -200 -200 50 100   sterk versleten 
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21

1 

1052 158 G4 mop w 8  be grbe 13,8 -250 -200 50 100 wigvormige 

streepband: 2x 

sterk versleten 

21

2 

1052 158 K4 mo b   begr   60,0 50 100 150 300   standvoet 

21

3 

1052 158 Gw5b mop r  180 be lgr 13,1 -250 -200 50 150     

21

4 

1052 158 Gw4c mosc r  200 dbe grbe 22,7 -200 -150 50 100 streepband: 2x 

(minimaal)  

  

21

5 

1052 158 V4a mosc r  230 grbe grbe 26,4 -100 50 200 300     

21

6 

1052 158 Gw4d mosc r  270 lor gror 37,2 -200 -150 50 100 streepband: 1x 

(minimaal) 

  

21

7 

1052 158 Gw5b mo rw 7 290 be be 33,3 -250 -200 50 150     

21

8 

1052 158 Gw5d mosc rw 9 250 dbe dbe 67,3 -200 -150 200 250     

21

9 

1054 145 V3b mo r  210 lbe lbe 12,0 -200 -200 50 100     

22

0 

1054 145 indet. mo r  220 lbe   24,4       sterk versleten; 

indet. 

22

1 

1054 145 Gw5c mosc r  220 be be 19,0 -200 -150 50 150     

22

2 

1054 145 indet. mo rw 5 180 be be 14,8       versleten langs de 

lip; indet. 

22

3 

1054 145 V4b mo rw 8 280 be be 32,8 0 50 250 300     

22

4 

1056 147 indet. mo r   dbe dbe 11,5       te klein voor 

diameterbepaling; 

indet.  

22

5 

1056 147 Gw5a mo r  300 be be 15,6 -250 -200 -100 0     

22

6 

1056 147 Gw7a mo r  250 gr begr 43,3 100 100 250 300   donkerder als 

gangbaar Gw6a, 

daarom Gw7a, wel 

ruw baksel 

22

7 

1056 147 Miniatuur mo rwb 6 30 lgr lgr 33,6       miniatuur (grootte 

borrelglas) van grof 

baksel 

22

8 

1057 148 K3 mo r  170 be be 8,1 -250 -200 50 200   Geglad tot gepolijst 

22

9 

1039 130 Gw4b mo rw 9 300 lbe be 161,2 -250 -150 -50 0 streepband: 2x geglad, beroet 
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23

0 

1039 130 Gw4a mo rw 9 250 be grbe 144,5 -250 -200 -100 0 streepband: 5x   

23

1 

1039 131 G5 mo r  180 be be 8,2 -250 -200 200 250   geglad 

23

2 

1040 132 Gw5a mo r  240 dbe dbe 21,0 -250 -200 -100 0   beroet 

23

3 

1040 132 V3a mo r  330 be be 33,8 -200 -200 50 100     

23

4 

1040 132 K3a mop r  110 lgr lgr 5,7 -250 -200 50 100 streepband: 2x 

(minimaal)  

herverbrand, geglad 

23

5 

1040 138 V3a mo r  360 be be 95,5 -200 -200 50 100     

23

6 

1040 138 Gw4b mop r  300 be be 30,1 -250 -150 -50 0 streepband: 3x 

(minimaal) 

  

23

7 

1042 383 Gw4c mo rwbo 9 230 lbe lgrbe 681,5 -200 -150 50 100 streepband: 3x streepband (loopt 

door op wand via 

oor) 1x 

23

8 

1045 128 Gw4c mo r  190 be be 15,6 -200 -150 50 100 streepband: 1x 

(minimaal) 

geglad, erg zandige 

magering 

23

9 

1045 128 K3 mop r  170 be lgr 5,6 -250 -200 50 200   geglad  

24

0 

1045 128 V4c mop r  290 be be 21,2 100 100 250 350     

24

1 

1045 129 Miniatuur mo rwo 4 60 be be 13,3       miniatuur, oor 

bevat geen opening 

24

2 

1045 129 v3b mo r   dbe dbe 12,9 -200 -200 50 100     

24

3 

1045 129 Gw4c mo r  220 lbe be 11,0 -200 -150 50 100 streepband: 3x 

(minimaal) 

geglad tot gepolijst 

24

4 

1045 129 K3 mo r  120 be gr 12,4 -250 -200 50 200     

24

5 

1045 129 Gw5b mo r  210 lbe lbe 17,3 -250 -200 50 150     

24

6 

1045 129 Gw5c mop r  260 be be 35,7 -200 -150 50 150     

24

7 

1045 129 Gw5c mo rw 13  be be 130,0 -200 -150 50 150   lip ontbreekt, wel 

duidelijke halsafzet 

en vrij lage hals 

zonder streepband 

24

8 

1045 129 V3a mo rw 11 380 be gr 121,5 -200 -200 50 100     
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24

9 

1045 129 Ge5a mop rw 8 190 be be 36,7 -200 -100 50 100     

25

0 

1045 129 Gw4b mop rw 9 260 be be 72,4 -250 -150 -50 0 streepband: 3x   

25

1 

1049 126 Gw5bc 

Oostergo 

mop rw 11 240 be grbe 64,7 -200 0 50 150     

25

2 

1049 127 G5 mop r   lgr grpa 5,5 -250 -200 200 250   herverbrand, geglad 

tot gepolijst 

25

3 

1049 127 G5 mop r   be be 6,3 -250 -200 200 250     

25

4 

1049 127 V3b mop r   be be 13,3 -200 -200 50 100     

25

5 

1049 127 Gw4 mop r   be grbe 15,3 -250 -200 50 100 cannelure   

25

6 

1049 127 Gw5ab mop rw 8 240 be be 19,7 -250 -200 -100 150     

25

7 

1045 153 Gw5bc mo r   be be 13,4 -250 -150 50 150     

25

8 

1045 153 Gw5b mop r  240 be be 23,6 -250 -200 50 150   geglad 

25

9 

1045 153 Gw5 mop r  260 grbe grbe 36,0 -250 -200 200 250     

26

0 

1045 153 Gw5d mop rw 10 280 lgr or 300,8 -200 -150 200 250   beroet 

26

1 

1045 153 Ge5b mop rwo 6 170 gr orok 125,8 0 50 150 200     

26

2 

1045 153 Gw4a mop rwo 9 220 be be 212,8 -250 -200 -100 0 streepband: 3x; 

ook op oren 

  

26

3 

1045 153 Gw4c mop rwo 8 260 lbe be 122,3 -200 -150 50 100 streepband: 2x; 

vingertopindruk 

bovenop rand/oor 

  

26

4 

1067 287 Gw4b mop r  260 orbe orbe 15,9 -250 -150 -50 0 streepband: 1x 

(minimaal) 

  

26

5 

1072 289 Gw5bc mop rwo 7  grbe gr 57,5 -250 -150 50 150   lip ontbreekt, vrij 

lage hals zonder 

streepband 

26

6 

1077 290 K4a? mop r  140 orbe orbe 3,1 50 100 150 200   geglad tot gepolijst 
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26

7 

1077 290 Gw4ab mop r  180 lgrok grbe 19,3 -250 -150 -100 0 streepband: 2x 

(slecht zichtbaar)  

  

26

8 

1077 290 Gw5b mop r   orbe dorb

e 

13,8 -250 -200 50 150     

26

9 

1077 290 V3b mop r   be be 22,2 -200 -200 50 100 diepe en lange kerf   

27

0 

1077 290 Gw6a mop r   gr orbe 19,7 50 100 250 300     

27

1 

1077 290 Gw6a mop r   okbr dgr 15,0 50 100 250 300     

27

2 

1077 290 Ge6 mop rw 13 210 be be 12,0 100 150 250 300   gepolijst 

27

3 

1077 290 Gw6a mop rw 6  be be 32,1 50 100 250 300     

27

4 

1077 290 Ge5b mop rw 11 190 orbe be 47,7 0 50 150 200   geglad tot gepolijst 

27

5 

1077 290 V4bc mop rw 8 280 be be 58,1 0 100 250 350     

27

6 

1077 290 V4c mop rw 9  be lgr 15,0 100 100 250 350     

27

7 

1077 290 V4bc mop rw 11  lbe lbe 29,1 0 100 250 350   beroet 

27

8 

1062 286 Gw5b mop r   gr orbr 26,0 -250 -200 50 150     

27

9 

1062 286 V3a mop rw 12 310 be be 119,5 -200 -200 50 100     

28

0 

1081 292 Gw5 mo r  260 dbe be 14,8 -250 -200 200 250     

28

1 

1081 292 Gw5c mop rwo 7 160 be be 163,3 -200 -150 50 150     

28

2 

1082 293 Gw5bc mop rw 10 190 orbe be 141,0 -250 -150 50 150     

28

3 

1082 293 Gw4b mo rw 9 250 be be 41,3 -250 -150 -50 0     

28

4 

2002 81 Gw5c mo rw 9 300 be lgr 57,3 -200 -150 50 150   geglad tot gepolijst 

28

5 

2005 38 Gw4c mop rw 7 170 beor orbe 52,6 -200 -150 50 100 streepband: 2x geglad 

28

6 

2005 40 V3a mop rw 8 160 grbr dbe 79,4 -200 -200 50 100   beroet 
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28

7 

2011 56 Gw5c mop rw 6 290 lbe begr 115,5 -200 -150 50 150   hele mooie 

halsafzet 

28

8 

2012 57 indet. mop bw 8  grbr begr 32,8     met 

vingertopindrukken 

aan de binnenkant 

bodem 

  

28

9 

2012 57 V3b mo r   be be 12,1 -200 -200 50 100     

29

0 

2012 57 V4a mo rw 7 180 lbe lbe 78,5 -100 50 200 300 met ronde 

stempelversiering 

(secundair) op de 

binnen- en 

bovenkant rand, lip 

heeft de vorm van 

uitgetrokken 

vleugel 

herverbrand; past 

aan ID292 

29

1 

2012 83 Gw5b mo r  200 be be 19,4 -250 -200 50 150     

29

2 

2012 83 V4a mop r  180 lgr lbrgr 34,9 -100 50 200 300 met ronde 

stempelversiering 

(secundair) op de 

bovenkant rand, lip 

heeft de vorm van 

uitgetrokken 

vleugel 

herverbrand, past 

aan ID290 

29

3 

2012 83 Gw6a mop r  200 lbrgr brgr 44,8 50 100 250 300     

29

4 

2012 83 V4a mop rw 10 350 dorgr lorgr 21,3 -100 50 200 300     

29

5 

2012 83 Gw5b mop rw 11 260 be be 55,9 -250 -200 50 150     

29

6 

2013 42 Gw5c mo rw 8 210 lor grbe 36,6 -200 -150 50 150   deels herverbrand 

29

7 

2013 60 V3a mop rw 8 220 lor lor 84,3 -200 -200 50 100     

29

8 

2013 60 K3a mop rwo 7 110 dbe grbe 65,5 -250 -200 50 100 1x del onder 

ooraanzet, 

streepband: 3x 

beroet 
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29

9 

2013 60 Gw4c mo rwo 9 250 be dbe 316,3 -200 -150 50 100 Dellen 5x: 1x del 

boven ooraanzet, 

verticale groef op 

oor, 2x dellen 

direct onder oor, 1x 

del links van 

ooraanzet onder, 

1x del rechts van 

ooraanzet onder; 

streepband: 2x 

beroet 

30

0 

2013 84 Gw5c mop rwo 7 200 beor begr 207,1 -200 -150 50 150   beroet 

30

1 

2014 43 Gw4b mop rw 6 250 orbe begr 83,9 -250 -150 -50 0 streepband: 2x   

30

2 

2014 85 V3a mo rw 9 250 be grbr 99,0 -200 -200 50 100   geglad 

30

3 

2014 85 Gw5bc mo rw 6 220 be lgrbe 104,2 -250 -150 50 150   beroet 

30

4 

2015 62 Gw5bc mo rw 1 240 lorbe lorbe 34,9 -250 -150 50 150   geglad, deels 

herverbrand 

30

5 

2016 63 V3b mop r   grbr grbe 9,9 -200 -200 50 100   beroet 

30

6 

2016 63 Gw4d mop r   be grbe 31,8 -200 -150 50 100 streepband: 1x 

(minimaal) 

beroet, geglad 

30

7 

2016 63 Gw4b mop r   grbe be 31,8 -250 -150 -50 0 streepband: 2x 

(minimaal) 

beroet, geglad 

30

8 

2016 63 Gw4c mop rw 5 240 lbegr lgr 70,7 -200 -150 50 100 streepband: 3x geglad, herverbrand 

30

9 

2016 63 Gw5 

Groningen 

mop rw 10 220 orbe grbe 69,6 0 0 100 150   geglad tot gepolijst 

31

0 

2016 63 Schaal mop rw 13 260 grbe dgr 91,3       platte schaal (of 

zeef?); geglad, licht 

beroet aan de holle 

zijde/binnenkant 

31

1 

2016 86 Ge5 mop rw 6  be gr 33,3 -200 -100 150 200   geglad tot gepolijst 

aan de binnenzijde 

vanaf de 

halsopening naar 

beneden, kleur aan 

de binnezijde boven 

de halsopening be 
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31

2 

2016 92 indet. mop bw 7  brgr dgr 187,0       geglad tot gepolijst 

en gesmoord: 

G7/K4?; diameter 

bodem ca. 70 mm 

31

3 

2016 92 V3a mop r   lgrbe lgrbe 15,1 -200 -200 50 100     

31

4 

2017 64 Gw5c mo rw 8 330 be be 145,4 -200 -150 50 150     

31

5 

2017 64 V3a mo rw 13 220 dbe dgr 59,8 -200 -200 50 100     

31

6 

2017 87 Gw5c mop r  240 orbe gr 19,5 -200 -150 50 150   gegladt tot gepolijst 

31

7 

2017 87 V3b mo rw 8 200 lbe lgrbe 51,3 -200 -200 50 100   geglad 

31

8 

2017 87 V3a mop rw 11  grbe grbe 111,2 -200 -200 50 100   beroet, deels 

herverbrand 

31

9 

2018 65 Gw6a mo r  240 dbeg

r 

dbeg

r 

15,3 50 100 250 300     

32

0 

2018 65 Gw5d mo r   dbe lbr 24,1 -200 -150 200 250     

32

1 

2018 65 Gw7b mo r  250 zw dgr 46,7 100 100 250 300   gepolijst 

32

2 

2021 66 Ge5b mop rwo 10 160 lbe gr 144,6 0 50 150 200   geglad 

32

3 

2021 93 Gw4c mo r  250 grbe grbe 26,8 -200 -150 50 100 streepband: 4x   

32

4 

2021 93 Gw4d mop r  240 be be 18,9 -200 -150 50 100 streepband: 2x 

(minimaal) 

waarvan een hoog 

op hals 

  

32

5 

2021 93 Gw4c mop r   be be 11,4 -200 -150 50 100 streepband: 1x 

(minimaal) slecht 

zichtbaar 

  

32

6 

2025 95 V4ab mo rw 10 190 dbe gr 109,0 -100 50 200 300 lip heeft de vorm 

van uitgetrokken 

vleugel 

beroet 

32

7 

2025 44 Gw6a mo r  250 be begr 22,5 50 100 250 300     
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32

8 

2025 44 V4b mop rw 6 310 be begr 81,4 0 50 250 300 streepband: 3x, 

tegelijkertijd met 

kartelrand (V type) 

beroet 

32

9 

2025 68 K3b mo rw 4 130 lgr begr 17,4 -200 -200 100 200     

33

0 

2030 71 K3a mo rwo 7 120 orbe orbe 81,2 -250 -200 50 100 streepband: 2x geglad 

33

1 

2023 67 indet. mop wb       163,5       12mm doorboring 

in centrum bodem; 

diameter bodem 

100 mm, besmeten 

en beroet 

33

2 

2023 67 Gw4b mo rw 5 190 lbr grbr 66,0 -250 -150 -50 0 cannelure: 1x 

(minimaal) 

beroet 

33

3 

2023 67 Gw5c mop rw 8  begr grbe 50,4 -200 -150 50 150   beroet, sterk 

versleten 

33

4 

2023 67 Gw4b mop rw 7 210 begr begr 104,2 -250 -150 -50 0 streepband: 3x geglad 

33

5 

2023 67 Ge4 mop rw 7 170 lgrbe begr 259,4 -200 -150 50 100 streepband: 3x geglad tot gepolijst 

33

6 

2023 67 Gw4c mop rw 8 270 orbe be 218,9 -200 -150 50 100 streepband: 3x geglad 

33

7 

2023 67 Gw4c mop rw 9 250 lorgr grbe 585,0 -200 -150 50 100 streepband: 3x geglad, aanslag 

33

8 

2023 67 Gw4b mop rw 9 270 grbe begr 748,3 -250 -150 -50 0 streepband: 2x geglad, besmeten, 

aanslag 

33

9 

2023 67 Gw4b mop rwb 11 250 grbe gr 957,2 -250 -150 -50 0 streepband: 2x; 

duidelijk 

verfstrepen 

besmeten, aanslag, 

beroet 

34

0 

2035 196 Gw5b mop rw 7 240 dbe dbe 219,6 -250 -200 50 150   beroet 

34

1 

2035 196 Gw5c mop rw 8 230 be be 778,4 -200 -150 50 150   geglad, beroet 

34

2 

2041 193 Gw5c mo rw 9 210 dbe dbe 74,1 -200 -150 50 150   beroet 

34

3 

2041 193 Gw4a mop rw 8 190 lbe lgrbe 115,3 -250 -200 -100 0 streepband: 3x   

34

4 

2041 193 Gw4c mop rwo 8 300 be grbe 209,7 -200 -150 50 100 streepband: 2x; 

verticale groef over 

oor 

beroet 
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34

5 

2040 192 indet. mo bw 8  dbeg

r 

grbr 54,2     met verticale 

onregelmatige 

groeven op wand 

vanuit bodem 

  

34

6 

2041 194 indet. mo rw 7 200 dbr grbe 22,2       geglad, beroet, 

sterk versleten 

34

7 

2072 197 Gw5a mop rw 8 200 brbe brbe 67,4 -250 -200 -100 0   geglad, beroet 

34

8 

2035 196 G4 mop o   be begr 45,0 -250 -200 50 100 versierd met 

verticale en 

diagonal 

streepband 

  

34

9 

2035 196 Gw4c mo r  210 gebe gebe 44,3 -200 -150 50 100 streepband: 2x 

(minimaal) 

  

35

0 

2035 196 Gw4d mo rw 8 190 lor grbe 31,3 -200 -150 50 100 streepband: 5x geglad, deels 

herverbrand 

35

1 

2035 196 Gw4a mo rw 5 170 dbeg

r 

br 39,7 -250 -200 -100 0 streepband: 4x beroet 

35

2 

2035 196 Gw5b mo rw 9 180 be grbe 78,6 -250 -200 50 150     

35

3 

2035 196 Gw5c mo rw 5 300 begr begr 91,7 -200 -150 50 150   geglad, beroet 

35

4 

2035 196 Gw4d mo rw 6 340 lorgr gr 473,0 -200 -150 50 100 streepband: 2x geglad tot gepolijst, 

beroet, aanslag 

35

5 

2035 196 Gw4b mop rw 8 220 dbe dbe 28,8 -250 -150 -50 0 streepband: 3x   

35

6 

2035 196 Gw4d mop rw 7 210 orbr lbr 47,0 -200 -150 50 100 streepband: 2x 

(minimaal) 

geglad, beroet 

35

7 

2035 196 Gw5b mop rw 7 230 be dbe 53,5 -250 -200 50 150     

35

8 

2035 196 Gw5c mop rw 9 210 dgr dgrb

e 

144,0 -200 -150 50 150 streepband: 3x beroet 

35

9 

2035 196 Gw5b mop rw 8 190 be gebe 139,9 -250 -200 50 150   beroet 

36

0 

2035 196 V4a mop rw 10 300 be lbr 287,2 -100 50 200 300   beroet 

36

1 

2035 196 Gw5b mop rw 7 230 dbe gr 185,2 -250 -200 50 150   geglad, beroet 

36

2 

2035 196 Gw5 

Groningen 

mop rw 8 190 dbeg

r 

begr 533,1 0 0 100 150 verticale vegen op 

wand rondom 

beroet, aanslag. 

Korte hals 
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36

3 

2035 196 K3b mop rwo 6 110 gr begr 135,2 -200 -200 100 200   geglad  

36

4 

2035 196 Gw5c mop rwb 11 220 lbebr lbr 603,3 -200 -150 50 150   beroet, besmeten 

36

5 

2049 256 V3b mo r  180 gr dgr 14,9 -200 -200 50 100     

36

6 

2049 256 Gw5d mop r  240 grbe begr 27,0 -200 -150 200 250   beroet 

36

7 

2049 256 Gw4c mop rwo 9 230 begr begr 389,4 -200 -150 50 100 streepband: 3x op 

hals en 3x direct 

verticaal onder 

ooraanzet en 

tweemaal 

diagonaal 

streepband (3x) 

onder ooraanzet; 

1x del ten midden 

van ooraanzet 

beroet, past aan vnr 

254 en vnr 257 (ID 

368): als gevolg 

vrijwel complete 

pot, een deel van de 

rand ontbreekt 

(geen recente 

breuk) 

36

8 

2049 257 Gw4c mop rw 9 230 begr begr 965,4 -200 -150 50 100 streepband: 3x beroet 1; past aan 

vnr 254 en vnr 256 

(ID 367): als gevolg 

vrijwel complete 

pot, een deel van de 

rand ontbreekt 

(geen recente 

breuk) 

36

9 

2049 257 Gw4d mo r  230 li gr 23,4 -200 -150 50 100 streepband: 3x 

(minimaal) 

deels herverbrand 

37

0 

2049 257 Gw4c mo r  220 dgr gr 55,3 -200 -150 50 100 streepband of 

groef (minimaal) 

Geglad tot gepolijst 

37

1 

2049 257 Gw5d mo rw 8 190 lgr brgr 23,3 -200 -150 200 250   geglad tot gepolijst 

37

2 

2049 257 V3b mo rw 10 230 lgr lgr 741,3 -200 -200 50 100 met verfstippen 

aan de binnenkant 

en verfstrepen op 

de wand aan de 

buitenkant onder 

breedste deel buik  

  

37

3 

2049 257 V3b mop rw 7 180 grbr grbe 34,4 -200 -200 50 100   beroet 
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37

4 

2049 257 Gw5c mop rw 11 320 grbe lgr 87,2 -200 -150 50 150     

37

5 

2049 257 Gw5c mop rw 7 230 gr lbr 133,7 -200 -150 50 150     

37

6 

2049 257 Gw5bc mop rw 8 300 dgr begr 198,7 -250 -150 50 150   beroet, geglad 

(oorspronkelijk) 

37

7 

2049 257 K3b mop rw 7 160 gr dgr 174,8 -200 -200 100 200   beroet,aanslag, 

geglad tot gepolijst 

37

8 

2049 257 Gw5d mop rwbo 6 160 dgr gr 272,8 -200 -150 200 250   beroet, aanslag; 

kleine vorm van 

Gw5d (mooi 

gefacetteerd en oor 

t/m lip) 

37

9 

2049 270 v3a mo r  210 lbegr brgr 25,0 -200 -200 50 100     

38

0 

2049 270 Gw4c mop r  230 lbr gr 52,0 -200 -150 50 100 streepband: 3x gepolijst 

38

1 

2049 270 V3a mo rw 10 240 gr lgr 78,7 -200 -200 50 100   beroet 

38

2 

2049 270 V3b mo rw 11 300 lgr lgr 139,1 -200 -200 50 100   beroet 

38

3 

2049 270 Gw4d mop rw 10 300 brgr begr 107,1 -200 -150 50 100 streepband: 3x beroet 

38

4 

2049 270 Gw5d mop rw 9 260 lbr lbr 517,5 -200 -150 200 250   beroet 

38

5 

2050 264 Gw5b mo rw 10  be be 39,8 -250 -200 50 150   lip minimaal 

aanwezig, geglad 

38

6 

2050 264 V3a 

engmondig 

mop rw 9 110 be be 155,7 -200 -200 50 100   beroet, engmondige 

versie van V3a (rand 

loopt ook taps toe!) 

38

7 

2051 400 V3a mo r  220 be grbe 19,0 -200 -200 50 100   sterk versleten 

38

8 

2051 400 Gw4c mop rw 12 270 be grbe 482,3 -200 -150 50 100 streepband: 2x 

(lijken eerder 

groeven dan lijnen) 

sterk versleten 
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38

9 

2051 263 indet. mo bw 7  dbe dbe 42,5       doorboring bodem 

(primair), 

bodemdiameter 

100mm, doorboring 

diameter 40mm; 

bodem slechts 

fragmentarisch 

aanwezig, mogelijk 

oorspronkelijk meer 

doorboringen 

(zeefbodem?) 

39

0 

2051 263 Gw5b mo r  240 begr grbe 24,5 -250 -200 50 150   beroet 

39

1 

2051 263 Gw5b mo rw 9 210 be be 48,9 -250 -200 50 150     

39

2 

2051 263 gw5cd mo rw 9 260 dbe gr 94,0 -200 -150 50 250   geglad, beroet 

39

3 

2051 263 G4/5 mop r   gebe br 8,6 -250 -200 200 250   sterk versleten 

39

4 

2051 263 K3a mop r  130 gebe gebe 8,1 -250 -200 50 100 streepband : 1x 

(minimaal) 

sterk verweerd 

39

5 

2051 263 Gw4bc mop r  240 gebe gebe 15,2 -250 -150 -50 100 streepband: 1x 

(minimaal) 

geglad 

39

6 

2051 263 Gw5bc mop r  170 lbe lbe 17,8 -250 -150 50 150   geglad 

39

7 

2051 263 Gw4cd 

(klein) 

mop rw  160 orbe orgr 94,7 -200 -150 50 100 streepband: 3x geglad, te groot 

voor K3a maar klein 

voor Gw 

39

8 

2051 263 Gw4c mop rw  230 lgr lgr 210,0 -200 -150 50 100 streepband: 2x 

(lijken eerder 

groeven dan lijnen) 

sterk verweerd 

39

9 

2055 268 Ge4 mo r  130 gebe grbe 20,7 -200 -150 50 100 streepband: 3x 

(minimaal) 

verweerd, Ge op 

basis van hoge hals 

en naar buiten 

neigende 

schouderovergang 

40

0 

2057 276 G5 mo r   be be 7,3 -250 -200 200 250   geglad 

40

1 

2057 276 G5 mo r  200 grbe grbe 20,9 -250 -200 200 250   beroet 
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40

2 

2057 276 Gw4bc mo rw 7 180 dbe dbe 31,6 -250 -150 -50 100 streepband: 3   

40

3 

2057 276 Gw4ab mop rw  280 lorbe be 12,7 -250 -150 -100 0 streepband: 1x 

(minimaal) 

geglad 

40

4 

2057 276 Gw4cd mop rw  250 gebe dbe 17,5 -200 -150 50 100 streepband: 1x 

(minimaal) 

  

40

5 

2057 276 Gw4b mop rw 11  dbe grbe 26,9 -250 -150 -50 0 streepband: 4x beroet 

40

6 

2057 276 Gw5b mop rwo   be be 70,5 -250 -200 50 150 met 4 dellen op oor 

zichtbaar, geen 

dellen zichtbaar 

rondom ooraanzet 

(echter  rondom 

ooraanzet 

afgebroken?) 

wegens 

onreglmatigheid 

(rondom oor) geen 

diameter mogelijk, 

zelfde voor 

wanddikte 

40

7 

2058 277 Schaal mo rw 7  begr begr 23,5       diameter ca 170-

200; schaaltje? 

Randdiamter > 

buikdiameter 

40

8 

2058 277 Gw5c mo rw 7 240 dbe grbe 50,2 -200 -150 50 150   beroet, geglad 

40

9 

2056 273 V4b mop rw 8 250 lgr lgrbe 892,1 0 50 250 300   verweerd 

41

0 

2056 273 V4ab mo rw 7 260 lgr dgr 664,9 -100 50 200 300   geglad 

41

1 

2056 273 Gw6a (Gw5 

groningen) 

mop rwo 8 180 lgrbe lbe 1103,5 50 100 250 300   verweerd, korte tot 

geen hals, bolle 

schouder (lijkt erg 

op Gw5 groningen, 

wel echter met 

puntoor) 

41

2 

2056 273 Gw6a mop rwbo 7 190 lgr lgr 1578,3 50 100 250 300   deels herverbrand 

41

3 

2064 164 Ge4 mo r  175 be grbe 29,9 -200 -150 50 100 streepband: 2x 

(minimaal) 

  

41

4 

2064 164 Gw4d mop rw 7 220 be be 335,4 -200 -150 50 100 streepband: 3x geglad, beroet 

41

5 

2064 306 V3b mo rw 9 160 be be 34,1 -200 -200 50 100   sterk verweerd 

41

6 

2064 306 Ge5a mo rw 8 180 lbe lbe 32,6 -200 -100 50 100   beroet, deels 

herverbrand 
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41

7 

2064 306 Ge5a mo rw 9 180 br gebe 69,5 -200 -100 50 100   beroet 

41

8 

2064 306 Gw5c mop r  260 lor dbe 24,7 -200 -150 50 150   beroet, geglad 

41

9 

2064 306 Gw4 mop r  250 be be 61,2 -250 -200 50 100 streepband: 2x 

(minimaal) 

  

42

0 

2064 306 Ge5a mop rw 6 180 be begr 55,4 -200 -100 50 100   beroet 

42

1 

2064 306 Gw4a mop rw 9 200 be be 53,8 -250 -200 -100 0 streepband: 3x   

42

2 

2064 306 Gw4 mo rwo 6 180 dbe dbe 128,9 -250 -200 50 100 streepband: 4x; del 

op midden oor, 

vanuit het midden 

oor 2 verticale 

streepband naar 

beneden en 

diagonaal naar 

beide zijden vanuit 

midden oor een 

streepband (door 

verwering lijnen 

ontelbaar)   

sterk verweerd 

42

3 

2064 306 Ge5a mop rwo 10 180 lorbe orbe 234,1 -200 -100 50 100   deels herverbrand 

42

4 

2066 165 Ge4 mo r  160 be grbe 24,7 -200 -150 50 100 streepband: 1x 

(minimaal) 

verweerd 

42

5 

2066 165 Gw4d mo r  180 be grbe 26,1 -200 -150 50 100 streepband: 3x geglad 

42

6 

2066 165 G5 mo r  170 be be 17,0 -250 -200 200 250     

42

7 

2066 165 Ge5 mop r  150 be begr 19,5 -200 -100 150 200     

42

8 

2066 165 V3a mop r  190 be lbe 23,3 -200 -200 50 100   beroet 

42

9 

2066 165 Gw5c mop rw 8 180 be grbe 23,7 -200 -150 50 150     

43

0 

2066 165 Gw5b mop rw 8 210 be be 33,4 -250 -200 50 150     

43

1 

2066 165 Gw4b mop rw 7 280 grbe grbe 681,2 -250 -150 -50 0 streepband: 3x beroet 

43

2 

2066 165 Ge5a mop rwo 7 130 be begr 146,9 -200 -100 50 100     
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43

3 

2066 307 K3a mo rw 7 140 brgr gr 21,7 -250 -200 50 100 streepband: 2x geglad tot gepolijst 

43

4 

2066 307 V4a mop rw 7 220     93,6 -100 50 200 300   geglad 

43

5 

2078 294 Gw4ab mop rwbo 8 130 dgrb

e 

grbe 1566,8 -250 -150 -100 0 streepband: 2x 

(lijken eerder 

groeven dan lijnen) 

beroet, aanslag; 

kleine vorm van 

Gw4, wat betreft 

diameter  K3b, maar 

de pot zelf is groter; 

vrijwel complete 

pot, een deel van de 

rand en een oor 

ontbreekt (geen 

recente breuk) 

43

6 

2078 297 K3b mop rwbo 8 130 dgr brgr 694,1 -200 -200 100 200 streepband: 4x; ca. 

4 à 5x streepband 

diagonaal vanaf oor 

(slecht zichtbaar, 

oor ontbreekt) 

  

43

7 

2078 298 V4a mo rw 9 250 be be 44,1 -100 50 200 300     

43

8 

2078 298 Gw4ab mop rw 5 160 dbe be 51,0 -250 -150 -100 0 streepband: 3x beroet, sterk 

versleten; kleine 

vorm van Gw4 

43

9 

2078 298 Gw4b mop rw 7 210 orbe grbe 168,3 -250 -150 -50 0 streepband: 3x geglad tot gepolijst 

44

0 

2078 298 Gw5bc mop rw 9 260 begr gr 79,0 -250 -150 50 150   beroet, geglad tot 

gepolijst 

44

1 

2078 298 Gw5c mop rw 9 300 dgrb

e 

grbe 190,7 -200 -150 50 150   beroet 

44

2 

2078 298 V3b mop rw 8 270 be be 125,7 -200 -200 50 100     

44

3 

2078 298 K3b mop rwb 10 150 dgr dbrgr 413,6 -200 -200 100 200 Kerven aan 

buitenzijde rand 

kleine vorm van V3b 

44

4 

2078 298 Gw5b mop rwb 9 250 grbe dbe 2540,4 -250 -200 50 150   beroet, aanslag 

44

5 

2060 309 indet. m wo   lpa li 28,1       versinterd; 

misbaksel? 

44

6 

2060 309 G4/5 mo r   be gr 6,2 -250 -200 200 250   beroet 

44

7 

2060 309 Gw5ab mo r   dbe be 9,7 -250 -200 -100 150     
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44

8 

2060 309 Gw4ab mo r  250 be gr 9,6 -250 -150 -100 0 streepband: 1x 

(minimaal) 

beroet 

44

9 

2060 309 Gw5b mo r   be lgrbe 23,4 -250 -200 50 150     

45

0 

2060 309 Gw4cd mo r   be dgr 17,4 -200 -150 50 100 streepband: 3x 

(minimaal) 

geglad 

45

1 

2060 309 Gw5b mo r  230 be dgr 20,8 -250 -200 50 150     

45

2 

2060 309 Gw5c mo r  240 dbe be 33,5 -200 -150 50 150   beroet 

45

3 

2060 309 V3b mo r  240 dbe be 28,9 -200 -200 50 100 Behalve kerven aan 

buitenzijde rand, 

ook vingertoppen 

aan binnenzijde 

rand en verticale 

groefjes/vingertopj

es op overgand 

hals-schouder aan 

binnen- en 

buitenzijde 

  

45

4 

2060 309 Gw5c mo r  370 lbe lbe 179,9 -200 -150 50 150   geglad; erg zandige 

magering 

45

5 

2060 309 V3b mop r   be be 9,4 -200 -200 50 100     

45

6 

2060 309 Ge4 mop r  180 grbe grbe 19,3 -200 -150 50 100 streepband: 4x geglad tot gepolijst 

45

7 

2060 309 Gw5c mop r  250 gr gr 25,4 -200 -150 50 150   beroet 

45

8 

2060 309 Gw4c mop r   dbe gr 31,1 -200 -150 50 100 streepband: 3x geglad 

45

9 

2060 309 Gw5/6 mop r  250 be be 28,2 -250 100 200 300   Vroeg-Romeins 

46

0 

2060 309 Gw5b mop r  220 be gr 29,9 -250 -200 50 150     

46

1 

2060 309 Gw4c mop r  360 orbe grbe 71,3 -200 -150 50 100 streepband: 2x 

(lijken eerder 

groeven dan lijnen) 

geglad 

46

2 

2060 309 Gw4c mo rw 8 180 be grbe 50,1 -200 -150 50 100 streepband: 2x geglad 

46

3 

2060 309 Gw5a mo rw 10 240 grbe begr 66,6 -250 -200 -100 0   beroet 
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46

4 

2060 309 Gw5bc mo rw 10 230 be begr 119,9 -250 -150 50 150   beroet 

46

5 

2060 309 V3b mo rw 10 190 be grbe 57,8 -200 -200 50 100   verweerd 

46

6 

2060 309 Gw4c mo rw 7 210 be gr 71,2 -200 -150 50 100 streepband: 4x 

(dicht op elkaar) 

geglad tot gepolijst 

46

7 

2060 309 V4bc mo rw 10 310 gr dgr 105,0 0 100 250 350   beroet 

46

8 

2060 309 Gw5c mo rw 10 240 orbe be 145,1 -200 -150 50 150   geglad, beroet 

46

9 

2060 309 V3a mo rw 9 330 lgr begr 199,4 -200 -200 50 100     

47

0 

2060 309 Gw4d mo rw 8 230 lgror dbe 161,7 -200 -150 50 100 streepband:3x geglad 

47

1 

2060 309 Gw5c mo rw 6 260 dgrb

e 

gr 261,6 -200 -150 50 150   beroet 

47

2 

2060 309 Gw5b mo rw 10 270 dgrb

e 

dbe 235,1 -250 -200 50 150   beroet 

47

3 

2060 309 Gw5c mo rw 8 240 dgrb

e 

dbe 228,8 -200 -150 50 150   beroet 

47

4 

2060 309 Gw5b mo rw 8 230 dgrb

e 

br 235,8 -250 -200 50 150   beroet 

47

5 

2060 309 V3a mop rw 10 250 grbe lgrbe 1337,7 -200 -200 50 100   beroet; =ID525 

47

6 

2060 309 Gw4c mop rw 7 160 be be 472,4 -200 -150 50 100 streepband: 2x   

47

7 

2060 309 V4b mop rw 11 480 grbe grbe 307,5 0 50 250 300     

47

8 

2060 309 Gw4b mop rw 8 260 dgrb

e 

gr 148,4 -250 -150 -50 0 streepband: 1x beroet; =ID524 

47

9 

2060 309 Gw5b mop rw 8 240 grbe be 123,0 -250 -200 50 150   beroet 

48

0 

2060 309 V3a mop rw 9 270 be grbe 197,0 -200 -200 50 100     

48

1 

2060 309 Gw5b mop rw 9 320 gr dgr 175,3 -250 -200 50 150   aanslag, beroet 

48

2 

2060 309 Gw5 mop rw 8  gr begr 121,0 -250 -200 200 250   sterk verweerd, 

diameter tussen 

300 en 400 
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48

3 

2060 309 Gw4cd mop rw 6 340 orbe grbe 69,2 -200 -150 50 100 streepband: 2x 

(lijken eerder 

cannelures dan 

lijnen) 

geglad 

48

4 

2060 309 Gw4c mop rw 9 300 be gr 183,6 -200 -150 50 100 streepband: 3x beroet 

48

5 

2060 309 Gw4c mop rw 6 260 be gr 96,2 -200 -150 50 100 streepband: 2x 

(lijken eerder 

groeven dan lijnen) 

  

48

6 

2060 309 Gw5c mop rw 9 220 be be 96,2 -200 -150 50 150   geglad 

48

7 

2060 309 Gw5a mop rw 9 260 gr begr 54,9 -250 -200 -100 0   beroet 

48

8 

2060 309 Gw5ab mop rw 7 190 dgr dbe 48,2 -250 -200 -100 150   beroet 

48

9 

2060 309 K3b mop rw 6 110 dgr dbe 36,0 -200 -200 100 200   beroet 

49

0 

2060 309 Ge4 mop rw 10  be gr 28,2 -200 -150 50 100 streepband: 3x   

49

1 

2060 309 V3 mop rw 9 220 be be 90,8 -200 -200 50 100   beroet 

49

2 

2060 309 Gw4bc mop rw 11  be grbe 30,5 -250 -150 -50 100 streepband: 2x   

49

3 

2060 309 Gw5a mop rw 10  be be 76,9 -250 -200 -100 0     

49

4 

2060 309 Gw4d mop rw 8 250 robr gr 72,6 -200 -150 50 100 streepband: 3x   

49

5 

2060 309 V3a mop rw 7 250 be lgrbe 92,0 -200 -200 50 100   beroet 

49

6 

2060 309 Ge5a mop rwo 7 180 orbe dgr 370,2 -200 -100 50 100     
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49

7 

2060 309 Gw4c mop rwo 9 170 dbe dbe 252,0 -200 -150 50 100 streepband: 3x; del 

op punt van oor; 

vanaf del 3 

streepbanden van 

3 streepjes (3x 3 

strepen) naar 

beneden tot onder 

ooraanzet langs 

zijkanten van het 

oor en door het 

midden 

beroet 

49

8 

2060 309 K3a mop rwo 5 140 orbe orbe 55,7 -250 -200 50 100 dubbele cannelure; 

enkele verticale 

cannulure op oor 

  

49

9 

2060 309 K3a mop rwo 6 130 be be 75,9 -250 -200 50 100 streepband: 3x; 1x 

del bovenop oor; 

2x dellen rond 

ooraanzet 

(mogelijk 3x) 

  

50

0 

2060 309 Ge5b/Ge4 mop rwo 7 170 lbe be 82,5 0 50 150 200 streepband: 5x 

(maximaal!) 

beroet, hoewel 

streepbandversierin

g Ge5b op basis van 

vorm en oortype 

(late ge4 daarom 

datering Ge5b) 

50

1 

2060 309 K3a mop rwo 7 130 orbe lgr 82,9 -250 -200 50 100 streepband: 3x   

50

2 

2060 309 Gw5c mop rwo 8 200 dbe dbe 216,9 -200 -150 50 150   beroet 

50

3 

2060 309 Miniatuur mo rwb 5 100 dbe dbe 359,7       beroet, miniatuur 

50

4 

2060 309 Miniatuur mop rwb 4 60 be be 152,8       miniatuur 

50

5 

2060 309 V3b mop rwb 10 230 be dbe 1902,0 -200 -200 50 100   besmeten 

50

6 

2060 313 indet. mop b   dgrb

e 

grbe 335,4       beroet, diameter 

bodem 120 mm, 

centrale doorboring 

(secundair), van 

twee kanten 

geboord: diameter 

(kern) 14 mm 
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50

7 

2060 313 indet. mop bw   lbr be 162,7       aanslag, diameer 

bodem 130 mm, 

(bijna centrale) 

rommelige 

doorboring 

(secundair) met ca. 

4 mm diameter 

50

8 

2060 313 indet. mop bw   be be 130,0       diameter bodem ca. 

75 mm, 3 

doorboringen 

(secundair) op lijn 

door het centrum 

langs breuklijn 

bodem (gaten half 

zichtbaar), haaks op 

deze lijn vanuit de 

cenrale doorboring 

een doorboring 

zichtbaar van buiten 

op gelijke afsand 

van centrum als de 

half zicht 

50

9 

2060 313 V3a mo r   grbe grbe 4,8 -200 -200 50 100     

51

0 

2060 313 Gw5c mo r   be be 10,2 -200 -150 50 150     

51

1 

2060 313 Gw4c mo r  210 lbr dbe 12,2 -200 -150 50 100 streepband: 2x 

(minimaal) 

geglad, beroet 

51

2 

2060 313 Gw5bc mo r  220 be be 20,8 -250 -150 50 150     

51

3 

2060 313 Gw5cd mo r  260 lbe be 36,3 -200 -150 50 250     

51

4 

2060 313 V4bc mo r  260 be begr 36,4 0 100 250 350     

51

5 

2060 313 Gw4d mop r   grbr grbr 14,7 -200 -150 50 100 streepband: 1x 

(minimaal) 

geglad 

51

6 

2060 313 Gw4c mop r  210 be be 23,2 -200 -150 50 100 streepband: 3x  geglad tot gepolijst 

51

7 

2060 313 Gw5c mop r  250 be be 24,9 -200 -150 50 150     

51

8 

2060 313 Gw4c mop r  250 be be 30,0 -200 -150 50 100 streepband: 2x 

(minimaal) 
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51

9 

2060 313 Gw4c mop r  220 bror grbr 26,5 -200 -150 50 100 streepband: 4x beroet 

52

0 

2060 313 Ge4 mop r  160 be be 22,8 -200 -150 50 100 streepband?  versleten, aanslag 

52

1 

2060 313 Gw4c mop r  220 be begr 35,9 -200 -150 50 100 streepband: 2x 

(boven lijn, onder 

een groef) 

geglad 

52

2 

2060 313 Gw5a 

Oostergo 

mop r  250 or beor 38,1 -250 -200 0 50   geglad 

52

3 

2060 313 Gw4d mop r  360 orbe lbe 249,4 -200 -150 50 100 streepband: 2x 

(minimaal) 

geglad 

52

4 

2060 313 Gw4b mop rw 8 260 dgrb

e 

gr 97,6 -250 -150 -50 0 streepband: 1x beroet; =ID478 

52

5 

2060 313 V3a mop rw 10 250 grbe lgrbe 553,8 -200 -200 50 100   beroet; =ID475 

52

6 

2060 313 Gw4cd mop rw 8 320 lbr grbr 347,5 -200 -150 50 100 streepband: 3x beroet, aanslag 

52

7 

2060 313 Gw5c mop rw 8 270 dbe begr 202,0 -200 -150 50 150   beroet 

52

8 

2060 313 Gw4b mop rw 8 210 dgrb

e 

dbe 187,6 -250 -150 -50 0 streepband: 1x beroet, verweerd 

52

9 

2060 313 Gw4d mop rw 9 260 bror begr 228,3 -200 -150 50 100 streepband: 2x beroet, geglad 

53

0 

2060 313 Gw4c mop rw 6 180 begr begr 82,8 -200 -150 50 100 streepband: 2x 

(lijken eerder 

groeven dan lijnen) 

  

53

1 

2060 313 Gw4c mop rw 7 240 dbeg

r 

gr 95,4 -200 -150 50 100 streepband: 1x 

(eerder groef dan 

lijn) 

aanslag, beroet 

53

2 

2060 313 V3b mop rw 10 310 be begr 112,1 -200 -200 50 100     

53

3 

2060 313 Gw4c mop rw 8 240 be grbe 92,2 -200 -150 50 100 streepband: 2x 

(verweerd) 

verweerd 

53

4 

2060 313 V3a (vroeg) mop rw 8 130 dgr dgr 33,9 -200 -200 50 100   beroet, als v3a met 

versiering, echter 

engmondig en V2 in 

vorm! 

53

5 

2060 313 Gw5b mop rw 6 210 grbe grbe 55,6 -250 -200 50 150     
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53

6 

2060 313 Gw5c mop rw 7 200 begr begr 49,9 -200 -150 50 150   beroet, aanslag 

53

7 

2060 313 Gw5bc mop rw 11 260 lbe lbe 58,7 -250 -150 50 150   geglad 

53

8 

2060 313 Gw5b mop rw 8 230 lbeor lbegr 50,4 -250 -200 50 150     

53

9 

2060 313 K3a mop rw 7 150 lbeor lgrbe 50,4 -250 -200 50 100 streepband: 3x geglad 

54

0 

2060 313 Ge4 mop rw 7 190 begr gr 51,8 -200 -150 50 100 streepband: 2x 

(minimmaal: 

verweerd) 

verweerd 

54

1 

2060 313 Gw4c mop rw 9  be dbe 72,7 -200 -150 50 100 streepband: 3x geen diam. Mogelijk 

54

2 

2060 313 Gw5b mop rw 11 240 gebe gebe 79,0 -250 -200 50 150     

54

3 

2060 313 V3a mop rw 10 310 grbe grbe 81,1 -200 -200 50 100     

54

4 

2060 313 V3b (sterk 

verweerd) 

mop rw 9 290 lgrbe lgrbe 70,6 -200 -200 50 100   sterk verweerd 

54

5 

2060 313 Ge4 mop rw 9 190 lor lor 86,0 -200 -150 50 100 streepband: 3x geglad, beroet, 

54

6 

2060 313 Gw5b mo rw 8 320 grbr grbr 162,7 -250 -200 50 150     

54

7 

2060 313 Gw5/7 mo rw 9 270 dgr grbe 102,3 -250 100 200 300   geglad tot gepolijst, 

typologisch tussen 

Gw5 en Gw6/7 

54

8 

2060 313 Gw4c mo rw 9 270 begr begr 114,3 -200 -150 50 100 streepband: 3x beroet 

54

9 

2060 313 Gw5c mo rw 7 240 beor be 104,9 -200 -150 50 150   beroet 

55

0 

2060 313 V4a mo rw 11  be dgr 115,7 -100 50 200 300     

55

1 

2060 313 Gw5c mo rw 8 230 grbe grbe 110,4 -200 -150 50 150     

55

2 

2060 313 Gw5c mo rw 9 230 dbe dbe 132,9 -200 -150 50 150   beroet, sterk 

verweerd 

55

3 

2060 313 Gw5c mo rw 9  begr dgr 95,6 -200 -150 50 150   aanslag, geglad 

55

4 

2060 313 V4a mo rw 8 290 grbr grbr 80,8 -100 50 200 300   beroet, geglad 
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55

5 

2060 313 Ge4 mop rw 6 140 orbe dgr 87,3 -200 -150 50 100 streepband: 3x geglad 

55

6 

2060 313 Gw4d mo rw 7 290 orbe grbe 90,0 -200 -150 50 100 streepband: 2x   

55

7 

2060 313 Gw4bc mo rw 7 170 grbr be 56,8 -250 -150 -50 100 streepband: 3x beroet 

55

8 

2060 313 Gw4b mo rw 10 190 grbe lgr 76,0 -250 -150 -50 0 streepband: 2x 

(onder een lijn, 

boven eerder een 

groef) 

  

55

9 

2060 313 Gw4d mo rw 8 200 lorbe brgr 53,2 -200 -150 50 100 streepband: 2x 

(lijken eerder 

groeven dan lijnen) 

geglad 

56

0 

2060 313 Ge5a mop rwo 9 210 be gr 202,5 -200 -100 50 100     

56

1 

2060 313 Gw5c mop rwo 8 230 grbe grbe 98,2 -200 -150 50 150   beroet 

56

2 

2060 313 Gw5cd mop rwo 10 180 dgr dgr 129,2 -200 -150 50 250   oor uitgetrokken in 

een puntje 

56

3 

2060 313 Miniatuur mop rwo 8 80 or gr 81,6     streepband: 3x buikdiameter ca. 

110 mm 

56

4 

 3 Gw6b mo rw 5 240 orbe bebr 76,2 50 100 250 300     

56

5 

1014 1 G5/6 mo r   begr begr 13,5 -250 -200 250 300     

56

6 

1014 1 V4c mop rw 9  be grbe 55,5 100 100 250 350     

56

7 

1014 1 V4c mop rw 9 300 be be 167,6 100 100 250 350     

56

8 

23 23 indet. mo bw 8  be be 82,1     met verticale 

groeven op wand 

vanuit bodem 

  

56

9 

23 23 Gw6b mo r  240 be be 12,8 50 100 250 300     

57

0 

23 23 Schaal mo rw 8 190 be be 17,1     vingertoppen 

bovenop rand 

  

57

1 

23 23 Gw6 mo rw 5 240 be be 20,3 50 100 250 300   versleten 
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ID Spoo

r 

Vnr Type Baksel Rwbo Wanddikt

e 

Diamete

r rand 

Kleur 

bui 

Kleur 

bin 

Gewich

t 

Begin-

datering 

mogelijk 

Begin-

daterin

g zeker 

Eind-

daterin

g zeker 

Eind-

datering 

mogelijk 

Versiering Opmerking 

57

2 

23 23 Gw4 mo rw 10  be be 26,3 -250 -200 50 100 streepband: 1x 

(minimaal, slecht 

zichtbaar) 

versleten 

57

3 

23 23 V4ab mo rw 10 260 be be 58,9 -100 50 200 300   herverbrand 

57

4 

23 23 K4b mo rw 7 150 ligr libe 16,8 100 100 250 300 groef/cannelure op 

overgang hals naar 

schouder 

  

57

5 

56 30 Gw6a mop rw 7 170 be begr 161,6 50 100 250 300   verweerd 

57

6 

2060 160 indet. mop bw 8  grbe lgrbr 833,7     verticale groeven 

op onregelmatige 

afstand van elkaar 

op wand 

beroet, aanslag 

57

7 

2060 160 Gw4d mo r  280 grbe grbe 39,5 -200 -150 50 100   beroet 

57

8 

2060 160 Gw5a mo r   dbe dbe 10,5 -250 -200 -100 0     

57

9 

2060 160 K3a mo rw 6 140 grbe orbe 16,8 -250 -200 50 100 streepband: 2x   

58

0 

2060 160 K3b mo rw 5 120 lbe lgrbe 34,4 -200 -200 100 200     

58

1 

2060 160 Gw5b 

Oostergo 

mo rw 9 240 be dgr 343,5 -200 -100 50 100   beroet 

58

2 

2060 160 V3b mop rw 9  be be 65,8 -200 -200 50 100     

58

3 

2060 160 Gw4c mop rw 8 240 dbe be 284,6 -200 -150 50 100 streepband: 3x beroet, geglad 

58

4 

1042 384 V4a/V3a mop rw 8 180 grbe be 116,8 -200 -200 200 300   versleten, 

herverbrand, 

overgangstype? 

58

5 

1042 384 V4a mop rw 13 300 lbr bebr 262,6 -100 50 200 300   versleten, 

herverbrand 

58

6 

1042 384 Ge4 mop rw 7 200 lbe lgr 88,1 -200 -150 50 100 streepband: 3x versleten, 

herverbrand 

58

7 

1042 384 Gw4cd mop rw 6 230 lbrgr lbrgr 105,0 -200 -150 50 100 streepband: 4x versleten, 

herverbrand 
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ID Spoo

r 

Vnr Type Baksel Rwbo Wanddikt

e 

Diamete

r rand 

Kleur 

bui 

Kleur 

bin 

Gewich

t 

Begin-

datering 

mogelijk 

Begin-

daterin

g zeker 

Eind-

daterin

g zeker 

Eind-

datering 

mogelijk 

Versiering Opmerking 

58

8 

1042 384 Gw4c mop rwo 8 250 orbe lgrbe 133,5 -200 -150 50 100 streepband: 4x; 

verticale groef over 

oor, op ooraanzet 

een del, 2x 

streepband 

diagonaal vanuit de 

ooraanzet over de 

wand 

versleten, 

herverbrand 

58

9 

2014 77 Ge5a mo r  150 orbe grbe 13,5 -200 -100 50 100     

59

0 

1030 114 G6 mop r   dgrb

e 

begr 9,1 50 100 250 300   sterk versleten 

59

1 

1030 114 G6 mop r   grbr grbr 12,8 50 100 250 300   sterk versleten 

59

2 

2013 76 indet. mop bw 9  br br 453,1     verticale groeven 

op onregelmatige 

afstand van elkaar 

op wand 

  

59

3 

2013 76 Gw4 mo r  280 lbe be 74,5 -250 -200 50 100     

59

4 

2013 76 V3b mo rw 7 190 dbe bege 51,4 -200 -200 50 100   beroet 

59

5 

2060 314 Gw4c mo r  190 grbe grbe 13,9 -200 -150 50 100 streepband: 3x 

(minimaal) 

erg zandige 

magering, geglad 

59

6 

2060 314 Gw5c mop rw 8 170 dgrbr be 20,6 -200 -150 50 150   versleten 

59

7 

2064 310 Gw5bc mo r  230 dbe dbe 29,6 -250 -150 50 150   versleten 

59

8 

2064 310 V3b mop rw 10  be be 86,8 -200 -200 50 100     

59

9 

2064 310 Gw4c mop rwo 5 190 beor gror 127,8 -200 -150 50 100 streepband: 2x del 

midden op oor, en 

dellen 2x op 

ooranzet 

geglad, beroet 
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ID Spoo

r 

Vnr Type Baksel Rwbo Wanddikt

e 

Diamete

r rand 

Kleur 

bui 

Kleur 

bin 

Gewich

t 

Begin-

datering 

mogelijk 

Begin-

daterin

g zeker 

Eind-

daterin

g zeker 

Eind-

datering 

mogelijk 

Versiering Opmerking 

60

0 

2012 75 V4bc mop rw 8  lbe lbe 45,8 0 100 250 350 1x  ronde 

stempelversiering 

(primair) op de 

bovenkant rand, lip 

heeft de vorm van 

uitgetrokken 

vleugel 

herverbrand 

60

1 

1013 35 Ge5 mop rw 6 200 grbe grbe 16,5 -200 -100 150 200   versleten 

60

2 

2017 88 Gw5 mop rw 8 300 lbr lbr 42,6 -250 -200 200 250   beroet 

60

3 

1046 150 Gw5ab mo r  220 or or 14,7 -250 -200 -100 150     

60

4 

1050 157 Gw5 mo r   beor beor 15,1 -250 -200 200 250     

60

5 

2018 78 Gw5c mo r  280 lbrbe grbe 25,1 -200 -150 50 150   geglad, erg zandige 

magering 

60

6 

35 460 indet. mo wo 13  gror begr 160,9     dellen: 3x onder 

ooraanzet 

besmeten, 

ooraanzet met deel 

van wand 

60

7 

35 460 Gw5d/6a mo r  200 brgr gr 21,6 -200 -150 200 250   geglad, beroet 

60

8 

35 460 Gw5b mo r  270 gr dgr 22,6 -250 -200 50 150     

60

9 

35 460 K4c mo rw 6 170 dgr dgr 41,7 50 100 250 300   geglad to gepolijst, 

erg zandige 

magering 

61

0 

35 460 K4a mo r  170 lbegr lbegr 26,1 50 100 150 200   geglad 

(oorspronkelijk) 

61

1 

35 460 K4ab mo rw 7 165 lgr lbegr 49,2 50 100 150 300   geglad tot gepolijst, 

rand niet 3voudige 

gefacetteerd maar 

wel concave 

schouder, erg 

zandige magering 

61

2 

35 460 V4a mo rw 10 250 gr dgr 52,3 -100 50 200 300   beroet 

61

3 

35 460 Gw5d met 

lage hals 

(Gw6a 

Oostergo?) 

mo rw 8 210 lbrgr dgr 454,5 -200 -150 200 250   gepolijst, beroet, 

aanslag; past aan ID 

617 en ID 634 (vnr 

459) 
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ID Spoo

r 

Vnr Type Baksel Rwbo Wanddikt

e 

Diamete

r rand 

Kleur 

bui 

Kleur 

bin 

Gewich

t 

Begin-

datering 

mogelijk 

Begin-

daterin

g zeker 

Eind-

daterin

g zeker 

Eind-

datering 

mogelijk 

Versiering Opmerking 

61

4 

35 460 Gw5c mo rwo 9 180 brgr begr 363,0 -200 -150 50 150   beroet 

61

5 

35 460 K4a mop rw 7 170 gr gr 40,1 50 100 150 200   gegelad tot gepolijst 

61

6 

35 460 V4a mop rw 9 250 grbr dgrbr 70,9 -100 50 200 300   beroet 

61

7 

35 460 Gw5d met 

lage hals 

(Gw6a 

Oostergo?) 

mop rw 9 210 lbrgr dgr 103,7 -200 -150 200 250   gepolijst, beroet, 

aanslag, past aan ID 

613 en ID 634 (vnr 

459) 

61

8 

9001 448 V4b mo rw 13 280 lbegr begr 333,1 0 50 250 300   beroet, besmeten 

61

9 

9001 448 V4c mo rw 9 270 gr gr 121,7 100 100 250 350   beroet, besmeten; 

hoort mogelijk  bij 

ID620-621, maar 

niet direct passend 

62

0 

9001 448 V4c mo rw 9 270 gr gr 212,7 100 100 250 350   beroet, besmeten; 

hoort mogelijk  bij 

ID619,621, maar 

niet direct passend 

62

1 

9001 448 V4c mo rw 9 270 gr gr 253,7 100 100 250 350   beroet, besmeten; 

hoort mogelijk  bij 

ID619-620, maar 

niet direct passend 

62

2 

9001 448 V4bc mop rw 11 190 lgr gr 470,0 0 100 250 350   beroet, besmeten; 

diameter ongeveer 

(monding sterk 

onregelmatig) 

62

3 

9001 448 Gw6a 

Oostergo 

mop rw 11 220 gr begr 709,0 50 100 250 300   beroet, besmeten 

62

4 

9001 448 V4c mop rw 8 240 begr begr 1502,0 100 100 250 350   beroet, besmeten 

62

5 

9001 448 V4d? mop rw 11 270 brgr begr 1548,0 100 150 250 300   beroet, besmeten 

62

6 

9001 449 Gw4d mo rwb 8 250 or bror 2268,0 -200 -150 50 100 streepband: 3x complete pot, 

beroet, geglad, 

besmeten 

62

7 

9001 450 Ge6 mo rwbo 8 120 lbegr gr 1809,8 100 150 250 300   complete pot, 

beroet (twee-orige 

versie van ID 630) 
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ID Spoo

r 

Vnr Type Baksel Rwbo Wanddikt

e 

Diamete

r rand 

Kleur 

bui 

Kleur 

bin 

Gewich

t 

Begin-

datering 

mogelijk 

Begin-

daterin

g zeker 

Eind-

daterin

g zeker 

Eind-

datering 

mogelijk 

Versiering Opmerking 

62

8 

9001 451 Gw7a mo rwb 10 200 dgrbr dgr 1364,0 100 100 250 300   complete pot, 

beroet , aanslag, 

ruw aandoende pot 

door kooksporen 

maar oorspronkelijk 

geglad  

62

9 

9001 452 V4 (klein) mo rwb 8 140 lgr lgr 898,5 -100 100 200 350 bij delen van de 

rand: lip heeft de 

vorm van 

uitgetrokken 

vleugel 

complete pot 

63

0 

35 453 Ge5b/Ge6 mo rwbo 9 120 lbegr gr 1806,9 0 50 150 200   complete pot, 

beroet; een-orige 

versie van ID 627 

63

1 

35 455 Ge5b mo rwb 9 110 lbegr gr 2049,0 0 50 150 200   complete pot, 

beroet; oorloze 

versie van ID630, 

wel keinere 

monding en 

zwaarder 

63

2 

35 456 Gw5d mo rwbo 8 210 lbegr lbegr 881,8 -200 -150 200 250   beroet 1x, aanslag 

1x, geglad 1x 

63

3 

35 458 Gw6a mosc rwo 10 190 gr gr 1767,0 50 100 250 300   beroet, aanslag, een 

schelpfragment 

gezien in magering; 

diameter ongeveer 

(monding sterk 

onregelmatig) 

63

4 

35 459 Gw5d met 

lage hals 

(Gw6a 

Oostergo?) 

    9 210 lbrgr dgr 623,2 -200 -150 200 250   gepolijst, beroet, 

aanslag; past aan ID 

613, 617(vnr 460) 
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Bijlage 5.2 - Determinatietabel van handgevormd aardewerk buiten context 

 
Vnr Type Aantal Opmerking ID 

48 Gw6a 1 (vroege overgang naar Gw8) 635 

52 Zeef (Taayke 1996 I afb. 7) of Dikwandig 

keramiek 

1 Zeer grof randwandbodemfragment: Primaire doorboring in 

bodem 

636 

110 Schaal 1   637 

110 Gw6b 1   638 

112 K4 1 standvoet 639 

117 K3a 2 1x met 2 dellen 642 

117 K3b 1 halsfazet 643 

117 Gw5b 10   644 

152 Ge4 1   645 

152 V4a 2 1x met oor 646 

154 K3a 1 met dellen over oor 647 

154 K3b 2 1x met halsafzet 648 

154 Ge5a 1   649 

154 Gw5a 2   650 

156 Gw4c 10   651 

156 Gw4d 5 2x sterk versleten, 1x versleten 652 

156 Ge4 3 1x versleten 653 

156 Ge6 1   654 

230 Gw5b 1 bijna compleet 655 

299 Gw5bc 3   656 

301 V3b 1 druk versierd 657 

304 V4c 1 versiering op wand en op rand 658 

444 Gw6a 1   659 

444 Gw4d 1 versierd met dellen en groeven 660 

113 Gw6a 3 1x uitgetrokken rand in punt 2x: 640 en 

641 

4 ? 1 wand: wel zachtgebakken 661 

120 ? 1  662 

300 G 3 sterk versleten 663 

47 G4 1  664 

116 G4 4 versleten 665 

4 G5 3 versleten 666 

6 G5 1  667 

49 G5 1  668 

116 G5 3 versleten 669 

121 G5 1 sterk versleten 670 

155 G5 2 versleten 671 
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Vnr Type Aantal Opmerking ID 

283 G5 2 versleten 672 

300 Ge4 3 versleten 673 

301 Ge4 1 versleten 674 

154 Ge5 1 versleten 675 

48 Ge5a 1  676 

50 Ge5a 1  677 

155 Ge5a 2 1x versleten 678 

49 Ge5b 1  679 

116 Ge5b 1  680 

117 Ge5b 1  681 

280 Ge5b 1 versleten 682 

301 Ge5b 1 versleten 683 

6 Gw4 1  684 

116 Gw4a 1  685 

117 Gw4a 2  686 

152 Gw4a 1  687 

155 Gw4a 1 versleten 688 

156 Gw4a 3 1x sterk versleten 689 

300 Gw4a 1  690 

156 Gw4ab 17 8x versleten 691 

304 Gw4ab 1 versleten 692 

317 Gw4ab 1  693 

6 Gw4b 1  694 

47 Gw4b 3  695 

50 Gw4b 1  696 

52 Gw4b 2  697 

116 Gw4b 3  698 

117 Gw4b 4 2x versleten 699 

152 Gw4b 2  700 

154 Gw4b 3  701 

155 Gw4b 1 versleten 702 

156 Gw4b 4  703 

230 Gw4b 3 1x sterk versleten, 2x versleten 704 

281 Gw4b 1 versleten 705 

282 Gw4b 1  706 

283 Gw4b 1  707 

432 Gw4b 1  708 

117 Gw4b Oostergo 1  709 

116 Gw4bc 2  710 

152 Gw4bc 1  711 
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Vnr Type Aantal Opmerking ID 

155 Gw4bc 2  712 

432 Gw4bc 1  713 

47 Gw4c 1  714 

49 Gw4c 2  715 

52 Gw4c 1  716 

112 Gw4c 1  717 

116 Gw4c 1  718 

117 Gw4c 2 1x oor met dellen 719 

154 Gw4c 1  720 

155 Gw4c 1  721 

156 Gw4c 1  722 

280 Gw4c 1  723 

305 Gw4c 1  724 

48 Gw4cd 4  725 

116 Gw4cd 2  726 

152 Gw4cd 1  727 

154 Gw4cd 2  728 

155 Gw4cd 3  729 

49 Gw4d 1  730 

116 Gw4d 2  731 

121 Gw4d 1  732 

152 Gw4d 1  733 

155 Gw4d 1  734 

282 Gw4d 1  735 

8 Gw5 5 sterk versleten 736 

46 Gw5 2  737 

50 Gw5 1  738 

117 Gw5 2 sterk versleten 739 

230 Gw5 1 sterk versleten 740 

301 Gw5 2 versleten 741 

6 Gw5a 1  742 

116 Gw5a 3  743 

151 Gw5a 1  744 

152 Gw5a 1  745 

155 Gw5a 1 versleten 746 

156 Gw5a 4 2x versleten 747 

432 Gw5a 2  748 

47 Gw5ab 3  749 

117 Gw5ab 6 1x versleten 750 

121 Gw5ab 1  751 
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Vnr Type Aantal Opmerking ID 

152 Gw5ab 1  752 

154 Gw5ab 1  753 

300 Gw5ab 1 sterk versleten 754 

432 Gw5ab 1  755 

6 Gw5b 1  756 

47 Gw5b 1  757 

48 Gw5b 1  758 

110 Gw5b 1 sterk versleten 759 

111 Gw5b 2  760 

120 Gw5b 1  761 

152 Gw5b 6  762 

154 Gw5b 2  763 

155 Gw5b 1 versleten 764 

156 Gw5b 1  765 

280 Gw5b 2 versleten 766 

282 Gw5b 1  767 

283 Gw5b 1  768 

299 Gw5b 4 2x versleten 769 

300 Gw5b 1  770 

432 Gw5b 1  771 

444 Gw5b 2  772 

45 Gw5bc 1  773 

46 Gw5bc 2  774 

47 Gw5bc 1  775 

48 Gw5bc 1  776 

49 Gw5bc 1 sterk versleten 777 

116 Gw5bc 2  778 

117 Gw5bc 1  779 

154 Gw5bc 3  780 

155 Gw5bc 4  781 

300 Gw5bc 1 versleten 782 

432 Gw5bc 1  783 

8 Gw5c 1  784 

47 Gw5c 1  785 

48 Gw5c 1  786 

110 Gw5c 1  787 

116 Gw5c 2 versleten 788 

117 Gw5c 4  789 

121 Gw5c 1  790 

152 Gw5c 1  791 
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Vnr Type Aantal Opmerking ID 

154 Gw5c 2  792 

156 Gw5c 2 1x versleten 793 

258 Gw5c 1  794 

280 Gw5c 3 1x versleten 795 

282 Gw5c 1  796 

299 Gw5c 2 1x sterk versleten 797 

300 Gw5c 1  798 

4 Gw5cd 1  799 

6 Gw5cd 1  800 

8 Gw5cd 3  801 

116 Gw5cd 1  802 

156 Gw5cd 2  803 

280 Gw5cd 1 versleten 804 

9 Gw5d 1  805 

49 Gw5d 1  806 

117 Gw5d 1  807 

151 Gw5d 1  808 

152 Gw5d 1  809 

156 Gw5d 3 1x versleten 810 

283 Gw5d 2  811 

432 Gw5d 1  812 

9 Gw6 1  813 

113 Gw6 2  814 

117 Gw6 1 sterk versleten 815 

4 Gw6a 2 versleten 816 

110 Gw6a 1  817 

117 Gw6a 1  818 

155 Gw6a 1 versleten 819 

281 Gw6a 1  820 

283 Gw6a 1 sterk versleten 821 

113 Gw6a Oostergo 1  822 

6 Gw6aOostergo 1  823 

8 Gw6b 1  824 

281 Gw6b 1 versleten 825 

47 K3a 2  826 

116 K3a 1  827 

155 K3a 1  828 

280 K3a 1 versleten 829 

305 K3a 1  830 

8 K3b 1  831 
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Vnr Type Aantal Opmerking ID 

47 K3b 1  832 

152 K3b 1  833 

155 K3b 2  834 

300 K3b 2  835 

304 K3b 1  836 

305 K3b 1  837 

6 K4 1 fragment voetje 838 

304 K4 1 voetje 839 

9 K4a 1  840 

49 K4c 1 herverbrand 841 

8 V3/4 1  842 

47 V3/4 1  843 

113 V3/4 2 versleten 844 

116 V3/4 2 versleten 845 

50 V3a 1  846 

110 V3a 1  847 

111 V3a 1  met korte hals, sterk versleten 848 

117 V3a 1 versleten 849 

152 V3a 3  850 

155 V3a 2  851 

156 V3a 2 2x sterk versleten 852 

299 V3a 2 versleten 853 

300 V3a 1  854 

301 V3a 1 versleten 855 

432 V3a 1  856 

281 V3a engmondig 1 versleten 857 

48 V3b 1  858 

49 V3b 1  859 

116 V3b 1  860 

117 V3b 2 versleten 861 

151 V3b 1  862 

154 V3b 1  863 

156 V3b 4 2x versleten, 1x sterk versleten 864 

280 V3b 2  865 

281 V3b 1 sterk versleten 866 

282 V3b 1  867 

317 V3b 1  868 

6 V4 1  869 

45 V4 1  870 

6 V4a 1 met dekselgeul.. 871 
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Vnr Type Aantal Opmerking ID 

116 V4a 1  872 

154 V4a 1  873 

156 V4a 2  874 

299 V4a 1 versleten 875 

120 V4ab 1  876 

47 V4b 1  877 

120 V4b 1  878 

121 V4b 1  879 

156 V4b 1  880 

229 V4b 1 sterk versleten 881 

280 V4b 1  882 

299 V4b 1 versleten 883 

4 V4c 1  884 

120 V4c 1  885 

154 V4c 1  886 

155 V4c 1  887 

280 Zeef 1 fragment van primair doorboorde bodem 888 

302 Zeef 1 fragment met primaire doorboring bodem 889 
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Bijlage 5.3: Draaischijfaardewerk  

 
ID Spoor Vnr Type Baksel Rwbo Wanddikte 

In Mm 

Diameter 

Rand 

Kleur Bui Kleur Bin Gewicht Begin-

Datering 

Mogelijk 

Begin-

Datering 

Zeker 

Eind-

Datering 

Zeker 

Opmerking Literatuur 

AWD 1   444 .. als proto-

steengoed 

b   5 cm: 

bodem 

wi wi 35,1      opmerkelijk: op 

de draaischijf 

gemaakt, proto- 

en steengoed 

doorgaans 

uitgeknepen 

bodem 

Bartels 1999, 43; 

Gawronski et 

al.104-313 

AWD 2 115 334 proto-

steengoed 

  w 7   dgr lbr 20,7   ca. 1200 ca. 1280 vermoedelijk uit 

Mayen 

afkomstig 

Bartels 1999, 

43-47 

AWD 3 115 334 Rood-

bakkend 

  w 5   dro dro 3 1200     met loodglazuur Bartels 1999, 

105-146 

AWD 4  7 (kachel) 

tegel 

wit, vrij 

zacht 

w   witgrijs met 

grijsblauw 

motief 

lbe 4    zacht gebakken 

tegel met 

geglazuurd 

boven oppervlak 

 

AWD 5  7 Fabrieks-

waren 

porselein rw 3 13 witgrijs met 

delftsblauw 

motief 

witgrijs 

met 

delftsblauw 

motief 

6,1    fragment van 

een kom, met 

delftsblauw 

achtige 

versiering in de 

vorm van een 

bladerpatroon 

 

AWD 6   229 Rood-

bakkend 

matig 

hard 

b     brro ro 30,2 1200     pootje van 

roodbakkend 

aardewerk 

(loodglazuur) 

Bartels 1999, 

105-146 

AWD 7 1 328 Rood-

bakkend 

matig 

hard 

w 6  groen dge groen dge 2,6    roodbakkend 

wandfragment, 

groenig gele 

glazuur, aan 

binnenkant 

glad, buitenkant 

inclusies 

zichtbaar in 

glazuur 
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ID Spoor Vnr Type Baksel Rwbo Wanddikte 

In Mm 

Diameter 

Rand 

Kleur Bui Kleur Bin Gewicht Begin-

Datering 

Mogelijk 

Begin-

Datering 

Zeker 

Eind-

Datering 

Zeker 

Opmerking Literatuur 

AWD 8   112 bijna-

steengoed 

hard w 7,5   roge lgrbe 11,4   1250 1310 wandfragment 

inclusies 

zichtbaar in 

glazuur 

buitenkant, aan 

binnenkant 

draairingen 

Bartels 1999, 

43-44, 47-48 

AWD 9   112 Pingsdorf-

3D 

hard r  16 lgrwi lgrwi 11,9  1100 1225 harde gedraaide 

rand met 

gestileerde rand 

(gefacetteerd 

maar dan 

concaaf naar 

binnen), ruw 

oppervlak 

Verhoeven 

1998, 72-74; 

afb. 22 

AWD 

10 

128 427 (bijna/proto) 

steengoed 

hard w     lgroen gr lgroen gr 13,3 1250    gedraaide scherf 

van gelig 

bakkende klei, 

met 

vingerindrukken 

van uitsmeren 

aan binnenkant 

Bartels 1999, 

43-44, 47-48 

AWD 

11 

129 428 bijna 

steengoed 

hard w 5   lbrgr lbrgr 3,9   1250 1310 wandfragment 

met draairingen 

zichtbaar en 

licht geglazuurd 

met ruw 

oppervlak 

Bartels 1999, 

43-44, 47-48 

AWD 

12 

  110 steengoed hard w 6   lbrgr lbegr 14,7   1280  wandfragment 

met aan beide 

zijden 

draairingen 

zichtbaar 

(binnenkant 

duidelijk)  

Bartels 1999, 43, 

48-92 
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Bijlage 5.4 - Keramische artefacten 

 

Vnr ID Fase Interpretatie Prim/Sec Afmetingen (Cm) G (G) Opmerkingen 

2  5 weefgewicht: 

variant 4 

primair diameter: 10 

dikte: 3,5-4,5  

gat: 3 

369,2 compleet, afgevlakt en herverbrand 

8  5+7 weefgewicht: 

variant 3 

primair diameter: 11 187,9 fragment, afgevlakt en kegelvormig 

15   4  primair dikte: 1,7 12 rand van ander object? 

47 1 (2+)3 deksel/plaat primair dikte: 2,5 85,6 fragment, beide zijden ruw afwerkt 

47 2 (2+)3 deksel/plaat primair diameter: 21  

dikte: 2,7  

83,2 fragment, glad afgewerkt 

47 3 (2+)3 deksel/plaat primair diameter: 30  

dikte: 2,4  

248,4 fragment, beide zijden ruw afwerkt 

48 1 3 deksel/plaat primair dikte 2,0-2,1 43 fragment 

48 2 3 deksel/plaat primair dikte 2,3 44 fragment, rand ontbreekt 

49    spinschijf secundai

r 

diameter: ca. 5  

dikte: 1  

gat: 0,8 

28 compleet, erg onregelmatig, 

oorspronkelijk terpaardewerk 

63  3 speelsteen secundai

r 

diameter: 3  

dikte 0,7 

7,2 compleet, vrij regelmatig, geglad, 

oorspronkelijk terpaardewerk 

66  3 deksel/plaat primair dikte: 2,3 107 fragment (sterk versleten), 2 

vingertopindrukken naast randzijde 

80  3 weefgewicht: 

variant 4 

primair diameter: 9-9,5  

dikte: 5-6  

gat: 2,8 

478,4 compleet, afgerond 

83  5 deksel/plaat

? 

primair diameter: 16-17  

dikte bodem: 2-2,5  

dikte rand: ca. 1 

36,1 fragment, ruwe afgewerkte 

plaat/kom/schaal/bord met 

opstaande rand 

86  3 speelsteen secundai

r 

diameter: 3-3,5  

dikte 0,7 

10 compleet, iets onregelmatig,  

oorspronkelijk terpaardewerk 

112        40 twee platte zijden haaks op elkaar: 

lijkt op baksteen, echter veel minder 

zwaar en met organische magering 

113    deksel/plaat primair diameter 25-30  

dikte 2,5-2,7  

411 fragment, eerst gebroken en daarna 

(deels) herverbrand, (buitenkant 

smaller)aankoeksel 

116 1   deksel/plaat primair dikte 2,5 21 fragment, herverbrand en beroet 

116 2   deksel/plaat primair dikte 2,3 70 fragment, deels herverbrand (platte 

zijden deels purperkleurig) en beroet 

117     deksel/plaat primair dikte 2,8 100 fragment, met zandige magering 

120     deksel/plaat primair dikte 2,9 173,4 fragmentarisch, herverbrand 
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Vnr ID Fase Interpretatie Prim/Sec Afmetingen (Cm) G (G) Opmerkingen 

120    spinschijf secundai

r 

diameter 3,5-4,5  

dikte 0,7  

gat: 0,5 

12,9 bijna compleet, iets onregelmatig, 

oorspronkelijk terpaardewerk 

121    weefgewicht: 

variant 4 

primair diameter 9,5  

dikte: 5,5-6  

gat: 2,5 

475,7 compleet, afgerond 

129  3+7 speelsteen secundai

r 

diameter 2,5-3  

dikte 0,7 

6,8 bijna compleet,  onregelmatig, 

oorspronkelijk terpaardewerk 

155    spinsteentje primair diameter ca. 3,4 6 fragment, herverbrand 

217  2 spinschijf secundai

r 

diameter 4-4,5  

dikte 0,8  

gat 0,9 

15,7 bijna compleet, iets onregelmatig, 

beroet, oorspronkelijk 

terpaardewerk 

257 1 2 deksel/plaat primair diameter: 20-30  

dikte: 2,0-2,2 

1218 bijna compleet, ruw afgewerkt, met 

dellen aan buitenkant bodem 

257 2 2 deksel/plaat primair diameter: 20-30  

dikte: 2,1-2,3 

666 fragment (helft); ruw afgewerkt 

257 3 2 deksel/plaat primair  56,7 fragment oor/handvat+aanzet; 

passend aan 257.1; versierd met 

vingertopindruk 

273  5+7 grote 

(stand)ring 

primair diameter bodem: 

23  

diameter rand: 29  

hoogte: 7-7,5  

dikte rand: 4  

gat: ca. 12  

2383,6 bijna compleet, gat onregelmatig 

276  3 speelsteen secundai

r 

diameter: 3-3,5  

dikte 0,7 

9,4 compleet, iets onregelmatig, geglad, 

oorspronkelijk terpaardewerk 

298  3 plaat primair dikte: 2,3 83 fragment, met zandige magering 

324   3 spinschijf secundai

r 

diametert: 6,5  

dikte: 0,7  

gat: 0,8 

20 fragment (helft), iets onregelmatig, 

oorspronkelijk terpaardewerk 

363   7 spinsteen: 

konisch 

primair diameter: 3,5  

gat: 0,7 

13,3 fragment (driekwart) 

422  3 deksel/plaat primair diameter: ca. 20  

dikte: 2-2,5  

70,9 fragment, dikte buitenkant smaller, 

glad afgewerkt, herverbrand 

430  2 spinschijf secundai

r 

diameter: 5-5,5  

dikte: 1 

 gat: 0,8 

33 compleet, iets onregelmatig, 

oorspronkelijk terpaardewerk 
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Bijlage 5.5 - Verbrande kleiresten 

 
ID VNR Kleur Magering Aantal Gewicht 

(g) 

GZI (geen/vlakke 

zijden/ indruk 

Interpretatie Opmerkingen 

 23 be mo 3 76 1xZ   

 3 be>ro mo 1 31 1xZ  herverbrand 

 4 be>br mo 1 10    

 6 orbe>be mo 1 55 1xZI huttenleem? meerdere evenwijdige indrukken stro/riet/bies? 

 7 be mo 1 118 1xz  1x: twee keer vlakke zijden, bovenkant afgerond, dikte 40 mm 

 8 be mo 1 48    

 45 be mo 1 23    

 46 or>be mo 1 49   afdrukken plantaardig materiaal binnenin 

 48 orbe mo 2 189    

1 48 orbe mo 2 189 1xi huttenleem: tegen paal 

aan) 

1x: groot fragment met indruk van grote stam/paal (diameter paal ca. 15 cm) 

 110 ro mo 1 19    

 110 ge mo 1 19   herverbrand 

 117 be mo 4 210 2xz   

1 117 be mo 1 69 1xz huttenleem: uiteinde 

muur? 

hoek in vlakke zijde en tophoek (is ook vlak) 

2 117 be mo 1 124 1xzi huttenleem dikte: 6 cm; indruk diameter: 1-1,5 cm (vlak tegen vlake zijde aan); bovenkant lijkt 

te worden afgerond (fragmentarisch) 

 152 be mo 1 42 1xz   

1 152 be mo 1 101 1xzi huttenleem dikte indruk: 1,5 cm; indruk  en vlakke zijden lopen toe (taps), op het kortst 2,2 

cm en op breedst 3,5 cm 

 152 bege mo 1 195 1xz ovenfragment/huttenleem? vlakke zijde haaks op top; top is afgerond 

 116 bege mo 2 62 2xz   

 116 be>or mo 1 22 1xI  mogelijk 2 indrukken 

 155 lbe mo 2 30 1xz   

1 155 orbr mo 1 22 1xi  2 indrukken van takje/twijgje/riet/bies; indruk 0,5 cm: op 0,5 cm afstand van 

elkaar 
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ID VNR Kleur Magering Aantal Gewicht 

(g) 

GZI (geen/vlakke 

zijden/ indruk 

Interpretatie Opmerkingen 

  120 orbe mo 1 65 1xzi   indruk staakje: diameter 5-5,5 cm (kan nerven hout zien), tegen zijkant vlak; deze 

zijde staat haaks op ander vlakke zijde die gebogen is en verder taps toeloopt; 

afstand gebogen vlakke zijde 2,5 cm;  

 156 be mo 4 100    

 160 begr mo 1 7    

 432 br mo 1 28 1xz   

 281 lrobe ho 1 71 1xz  afgeronde zijden 

 283 be moz 4 568 4xz  4 stukken passen aan elkaar, lijkt niet op standaard VKL, maar misschien in 

verband met vkl/brandlaag werkput7; erg zandig spul, massief en compact en 

tegelijkertijd zacht 

 283 be>gr moz 1 261 1xz gebruikt om te wrijven?  

 341 be mo 1 1    

 383 be>br mo 7 184 2xz   

 383 br mo 2 27 2xn   

 418 be mo 4 173 2xz  1x 2 zijden haaks op elkaar 

 418 lbe mo 1 148 1xz   

 87 be>gr mo 3 191 1xz,2xzi huttenleem? ruw materiaal: 2 fragmenten met indruk: 1x indruk aan rand mogelijk secundair; 

1x indruk aan rand mogelijk secundair: zeer grof  

 70 lbe>gr 

(kern) 

mo 1 159 1xi  dik brok, ruw materiaal: 3 indrukken aan buitenzijde (lbe kleur) in een soort van 

driesprong naar elkaar toe met afdruk stro/riet/bies; kan geen diameter bepalen 

(minder als 2cm) 

 196 be>br mo 5 24    

 196 br>gr mo 2 53 1xz   

 196 gebe mo 1 67 1xz  mogelijk indruk, zeer korrelig 

 196 be mo 1 51 1xz  mogelijk indruk, of secundair (wassen) 

 132 be moz 1 14    

 138 be mo 1 17 1xz  indrukjes zichtbaar van plantaardig materiaal aan niet vlakke zijde 

 138 bebr mo 1 5   sterk versleten: mogelijk 1 vlakke zijde en op buitenkant rand 1 indruk van 

twijgje/tak/riet/bies 
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ID VNR Kleur Magering Aantal Gewicht 

(g) 

GZI (geen/vlakke 

zijden/ indruk 

Interpretatie Opmerkingen 

 221 gebe mo 10 81  (vloer met mest?) korzelige stukjes met indrukken van plantaardig materiaal (gras/stro) en een 

groter stuk met mogelijk mest er op (1x vloer met mest? -> mogelijk horen meer 

stukjes bij elkaar gezien kleur en samenstelling) 

  298 lbr>gr 

(kern) 

mo 1 99     vreemd brokje met mogelijk meerdere indrukken 

 147 wit mo 1 16   herverbrand 

 148 lbe mo 1 3 1xi  klein fragment met twee kleine parallelle indrukkjes van dunne stengeltjes 

 145 lbe>lgr mo 1 10 1xz   

 341 lbe mo 1 1    

 93 beor mo 1 6    

 142 lbe mo 1 4    

 128 ro mo 1 4 1xz  indruk van kleine stengeltjes aan vlakke buitenzijde 

 143 be mo 2 103 1xi  1x herverbrand+indruk van tak/riet: diameter ca. 1,5 cm  

 235 gr mo 2 11   1x herverbrand 

 374 lbe mo 1 16   1x herverbrand 

1 433 lbe mo 1 27 1xi huttenleem indrukken 2x, kruisend : diameter ca. 1-1,5 cm beide 

2 433 orbe mo 1 26 1xz  structuur zichtbaar van plant. Vezels 

3 433 be mo 1 86 1xzi huttenleem vlakke zijde met afgeronde top: dikte top 2,7 cm; 2 dellen binnezijde tegenover 

vlakke zijde, haaks hierop mogelijk indruk 

 421 lbe mo 2 58   herverbrand 2x 

 232 be mo 1 22 1xi huttenleem? indrukken 3x: 1x in midden over zijde, diameter 1,5 cm; 1x schuin hier boven 

overlangs: zelfde diameter; 1x bijna parallel (zal hypothetisch deze verderop 

snijden) met eerstgenoemde maar dan onderlangs diameter 1-1,5 cm 

 158 lbe mo 1 42 1xi huttenleem? herverbrand: 3x indrukken: 1x indruk flinke tak over gebogen buitenzijde 

(diameter ?); 2 x parallel hiermee indruk door midden: diameter ca. 1-1,5 cm 

 357 lbr mo 1 11    

 214 lbr mo 1 16 1xz   
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ID VNR Kleur Magering Aantal Gewicht 

(g) 

GZI (geen/vlakke 

zijden/ indruk 

Interpretatie Opmerkingen 

 224 bebr mo 2 11    

 353 be mo 1 27 1xi huttenleem indruk staak of paal aan buitenzijde: diameter 10-15 cm 

 354 be>gr mo 2 48    

 352 br mo 1 16    

 388 or mo 1 5    

 363 or mo 1 6    

 376 lbebr mo 1 14    

 438 lbe>be mo 4 36    

 438 lor mo 1 2    

 22 lbe mo 1 14 1xz   

 26 lbe>wit mo 1 12 1xi  indrukken 2x elkaar kruisend: diameter 1-1,5 cm; herverbrand 

 442 lor mo 1 5 1xz  vlakke zijde licht afgerond: klein herverbrand fragment 

 416 lor mo 3 24   herverbrand 3x 

 423 be mo 1 34 1xz   

 5 be>or mo 2 106 1xz  1x vlakke zijde bedekt met structuur plantaardige vezels 

 18 lbe mo 1 9    

 17 be>gr mo 2 27    

 17 be>or mo 1 5    

 17 lbe>gr 

(kern) 

mo 5 77 1xi  1x mogelijke indruk: sterk versleten 

 25 lrobe mo 1 7 1xz   

 29 lbeor mo 1 29 1xi  sterk versleten indruk 

 131 lbe mo 1 131    

 65 beor mo 2 4    

 65 gr>zw mo 2 36   heel gronderig spul, zeer brokkelig ook (echte leem?) 

 63 lbe>dgr mo 1 84 1xi/1xz  of vlakke zijde licht gekromd, of indruk van grote paal; deze zijde is ook 

zwartgeblakerd 
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ID VNR Kleur Magering Aantal Gewicht 

(g) 

GZI (geen/vlakke 

zijden/ indruk 

Interpretatie Opmerkingen 

 66 lor mo 1 15 1xzi  tegenover vlakke zijde twee indrukken: diameter 1 cm: kruisen elkaar verderop 

buiten fragment 

 57 be>lor mo 1 116 1xzi huttenleem 1x 2 vlakke zijden tegenover elkaar (dikte 3,8 cm) met afgeronde top boven en 

onder mogelijke indruk  

 290 lbe mo 4 62 1xz  a4x herverbrand 

 351 lbe>lro mo 3 38    

 139 be mo 1 37    

 309 be>lgr mo 2 47 2xz   
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Bijlage 5.6a - Streepbandaardewerk 

 

Tabel 1: Versiering per subtype. 

Woonfase Versiering Gw4a % Gw4ab % Gw4b % Gw4bc % Gw4c % Gw4cd % Gw4d % 

I (Minimaal)                             

 

Cannelure(s)     

  

1 20,0% 

  

1 12,5% 

  

    

 

Streepband 1x     

  

    

  

    

  

    

 

Streepband 2x     

  

3 60,0% 

  

1 12,5% 

  

    

 

Streepband 3x     

  

1 20,0% 

  

5 62,5% 

  

2 100,0% 

 

Streepband 4x     

  

    

  

1 12,5% 1 100,0%     

 

Totaal 0 0,0% 0 0,0% 5 31,3% 0 0,0% 8 50,0% 1 6,3% 2 12,5% 

Woonfase Versiering Gw4a % Gw4ab % Gw4b % Gw4bc % Gw4c % Gw4cd % Gw4d % 

II (Minimaal)     2 50,0% 1 5,6% 1 14,3% 3 8,3%     5 22,7% 

 

Cannelure(s)     1 25,0%     

  

7 19,4% 1 20,0% 1 4,5% 

 

Streepband 1x     

  

2 11,1% 

  

    

  

    

 

Streepband 2x     

  

10 55,6% 2 28,6% 11 30,6% 1 20,0% 10 45,5% 

 

Streepband 3x 3 75,0% 1 25,0% 4 22,2% 4 57,1% 12 33,3% 3 60,0% 4 18,2% 

 

Streepband 4x 1 25,0% 

  

1 5,6% 

 

0,0% 3 8,3% 

  

2 9,1% 

 

Totaal 4 4,2% 4 4,2% 18 18,8% 7 7,3% 36 37,5% 5 5,2% 22 22,9% 

Woonfase Versiering Gw4a % Gw4ab % Gw4b % Gw4bc % Gw4c % Gw4cd % Gw4d % 

fase 1 tm 10 (Minimaal) 0 0,0% 4 50,0% 3 10,0% 1 14,3% 4 8,2% 1 12,5% 7 24,1% 

 

Cannelure(s) 0 0,0% 1 12,5% 1 3,3% 0 0,0% 8 16,3% 1 12,5% 1 3,4% 

 

Streepband 1x 0 0,0% 0 0,0% 2 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 

Streepband 2x 0 0,0% 2 25,0% 15 50,0% 2 28,6% 15 30,6% 1 12,5% 11 37,9% 

 

Streepband 3x 5 71,4% 1 12,5% 8 26,7% 4 57,1% 18 36,7% 4 50,0% 8 27,6% 

 

Streepband 4x 2 28,6% 0 0,0% 1 3,3% 0 0,0% 4 8,2% 1 12,5% 2 6,9% 

 

Totaal 7 5,1% 8 5,8% 30 21,7% 7 5,1% 49 35,5% 8 5,8% 29 21,0% 

 

(Minimaal) staat voor scherven waar de streepband beschadigd is en alleen maar kan worden gezegd dat er 'streepband' aanwezig is, of 'minimaal 1x streepband). 
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Tabel 2: Versiering per type en per wandbewerking 

Woonfase Versiering Gw4 (totaal) % Ge4 % G4 (rest) % G4 (totaal) % Mat % Geglad % Overgang % Gepolijst % 

I (Minimaal) 0 0,0%         0 0,0% 

 

                

 

Cannelure(s) 2 12,5%     

 

  2 10,5% 

 

1 50,0%     1 50,0%     

 

Streepband 1x 0 0,0%     

 

  0 0,0% 

 

  

      

  

 

Streepband 2x 4 25,0% 1 33,3% 

 

  5 26,3% 

 

3 60,0% 2 40,0%         

 

Streepband 3x 8 50,0% 2 66,7% 

 

  10 52,6% 

 

5 50,0% 3 30,0% 1 10,0% 1 10,0% 

 

Streepband 4x 2 12,5%         2 10,5% 

 

2 100,0%             

 

Totaal 16 84,2% 3 15,8% 0 0,0% 19 100,0% 

 

11 57,9% 5 26,3% 2 10,5% 1 5,3% 

Woonfase Versiering Gw4 (totaal) % Ge4 % G4 (rest) % G4 (totaal) % Mat % Geglad % Overgang % Gepolijst % 

II (Minimaal) 13 12,9% 1 7,7% 3 75,0% 14 12,2% 

 

9 64,3% 5 35,7%         

 

Cannelure(s) 10 9,9%     

 

  10 8,7% 

 

6 60,0% 4 40,0%         

 

Streepband 1x 2 2,0%     

 

  2 1,7% 

 

2 100,0% 

     

  

 

Streepband 2x 37 36,6% 3 23,1% 

 

  40 34,8% 

 

29 72,5% 9 22,5% 1 2,5% 1 2,5% 

 

Streepband 3x 31 30,7% 6 46,2% 1 25,0% 38 33,0% 

 

24 63,2% 11 28,9% 3 7,9% 

 

  

 

Streepband 4x 8 7,9% 3 23,1%     11 9,6% 

 

7 63,6% 2 18,2% 2 18,2%     

 

Totaal 101 87,8% 13 11,3% 4 3,5% 115 100,0% 

 

77 67,0% 31 27,0% 6 5,2% 1 0,9% 

Woonfase Versiering Gw4 (totaal) % Ge4 % G4 (rest) % G4 (totaal) % 

 

Mat % Geglad % Overgang % Gepolijst % 

I t/m V (Minimaal) 22 15,2% 2 11,8% 3 60,0% 27 16,2% 

 

21 77,8% 6 22,2% 0 0,0% 0 0,0% 

 

Cannelure(s) 13 9,0% 0 0,0% 

 

  13 7,8% 

 

8 61,5% 4 30,8% 1 7,7% 0 0,0% 

 

Streepband 1x 2 1,4% 0 0,0% 

 

  2 1,2% 

 

2 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 

Streepband 2x 49 33,8% 4 23,5% 1   54 32,3% 

 

39 72,2% 13 24,1% 1 1,9% 1 1,9% 

 

Streepband 3x 48 33,1% 8 47,1% 1 20,0% 57 34,1% 

 

36 63,2% 15 26,3% 5 8,8% 1 1,8% 

 

Streepband 4x 11 7,6% 3 17,6%     14 8,4% 

 

10 71,4% 2 14,3% 2 14,3% 0 0,0% 

 

Totaal 145 86,8% 17 10,2% 5 3,0% 167 100,0% 

 

116 69,5% 40 24,0% 9 5,4% 2 1,2% 

 

Gw4 (totaal) bevat vaak meer objecten dan alle Gw4 varianten opgeteld. Dit komt doordat van enkele objecten alleen met zekerheid kon worden gezegd dat het gaat om een 

Gw4. Deze zijn dus niet ingedeeld bij een subtype, maar wel bij het totaal. Hetzelfde kan gelden voor categorie G4 (totaal). 
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Bijlage 5.6b - Streepbandaardewerk en gelijktijdig aardewerk zonder streepbandversiering 

 

Oppervlaktebewerking Gw4 % Ge4 % G4 (rest) % 

G4 

(totaal) % 

      Mat 99 68,3% 12 70,6% 5 100,0% 116 69,5% 

      Geglad 37 25,5% 3 17,6% 0 0,0% 40 24,0% 

      Overgang 7 4,8% 2 11,8% 0 0,0% 9 5,4% 

      Gepolijst 2 1,4% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,2% 

      Totaal 145 86,8% 17 10,2% 5 3,0% 167 100,0% 

      
Oppervlaktebewerking Gw5 % Ge5 % G5 (rest) % 

G5 

(totaal) % 

    Mat 138 81,2% 22 88,0% 12 80,0% 172 81,9% 

 Geglad 27 15,9% 1 4,0% 3 20,0% 31 14,8% 

      Overgang 5 2,9% 2 8,0% 0 0,0% 7 3,3% 

      Gepolijst 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

      Totaal 170 81,0% 25 11,9% 15 7,1% 210 100,0% 

      

               

               Oppervlaktebewerking Gw4a % Gw4ab % Gw4b % Gw4bc % Gw4c % Gw4cd % Gw4d % 

Mat 7 100,0% 7 87,5% 24 80,0% 5 71,4% 29 59,2% 5 62,5% 15 51,7% 

Geglad   0,0% 1 12,5% 4 13,3% 2 28,6% 14 28,6% 3 37,5% 13 44,8% 

Overgang   0,0% 

 

0,0% 1 3,3% 

 

0,0% 5 10,2% 

 

0,0% 1 3,4% 

Gepolijst   0,0% 

 

0,0% 1 3,3% 

 

0,0% 1 2,0% 

 

0,0%   0,0% 

Totaal 7 5,1% 8 5,8% 30 21,7% 7 5,1% 49 35,5% 8 5,8% 29 21,0% 

Oppervlaktebewerking Gw5a % Gw5ab % Gw5b % Gw5bc % Gw5c % Gw5cd % Gw5d % 

Mat 12 85,7% 5 100,0% 44 89,8% 15 68,2% 41 74,5% 4 66,7% 10 83,3% 

Geglad 2 14,3% 

 

0,0% 5 10,2% 5 22,7% 12 21,8% 2 33,3% 1 8,3% 

Overgang   0,0% 

 

0,0%   0,0% 2 9,1% 2 3,6% 

 

0,0% 1 8,3% 

Gepolijst   0,0% 

 

0,0%   0,0% 

 

0,0%   0,0% 

 

0,0%   0,0% 

Totaal 14 8,6% 5 3,1% 49 30,1% 22 13,5% 55 33,7% 6 3,7% 12 7,4% 

 

  



372 

 

Bijlage 6.1 - Determinatietabel metaalvondsten 

 
vonstnr, 

volgnr 

put vlak context fase categorie object lengte 

(cm) 

breedte 

(cm) 

dikte 

(cm) 

diameter 

(cm) 

gewicht materiaal conservering korte beschrijving 

9 1 1001 seg 20-

25 m 

0 bouwelement nagel 3,6 0,6 0,6  3,7 ijzer rontgen, niet 

gecons 

nagel, vierkante doorsnede, 

bovendeel afgebroken (geen 

kop meer aanwezig) 

13 1 1001 seg 40-

45 m 

0 bouwelement nagel 4,4   1,1 6,9 ijzer rontgen, niet 

gecons 

nagel, vierkante doorsnede, 

spitse punt, ronde kop, kop 

beschadigd 

111 2 2001 vak 2 0 bouwelement nagel 4,8 1,2 1,1  9,7 ijzer rontgen, 

corrosie 

verwijderd 

nagel, rechthoekige 

doorsnede, vermoedelijk 

ronde kop, punt afgebroken 

en kop beschadigd 

112 2 2001 vak 3 0 bouwelement nagel 7 1,1 1  10.0 ijzer rontgen, niet 

gecons 

nagel, vierkante doorsnede, 

vermoedelijk ronde kop, kop 

beschadigd  

115 4 4001 spoor 

1045 

3 + 7 metaalbewerking smeltbrok 1,8 1 0,7  5,8 lood schoongemaakt onregelmatige smeltbrok, 

rondom afgerond 

128 4 4001 spoor 

1045 

3 + 7        geen metaal  natuurlijke ijzerconcretie, 

vermoedelijk gevormd in 

mollengang of rondom wortel 

162 5 5002 spoor 

2066 

2 + 3?        geen metaal  coproliet 

ront 6 1 seg 0-5 

m 

0 bouwelement nagel 5,2   1.4 10,5 ijzer rontgen, 

schoongemaakt 

nagel, vierkante doorsnede, 

ronde kop, punt afgebroken 

299 7 3 seg 0-5 

m 

0 bouwelement nagel 7,3 

(ca. 8) 

1,4 1,2  19,9 ijzer rontgen, 

schoongemaakt 

gebogen nagel, vierkante 

doorsnede, vermoedelijk 

ronde kop, kop beschadigd 

304 7 3 seg 25-

30 m 

0 bouwelement nagel 5,5 1,3 1,1  11,5 ijzer rontgen, niet 

gecons 

nagel, vierkante doorsnede, 

vermoedelijk ronde kop, kop 

beschadigd  

229, nr 1 6 1 seg 0- -

10 m 

0 bouwelement nagel 8,6   1,7 10,6 ijzer rontgen, 

corrosie 

verwijderd 

nagel, rechthoekige 

doorsnede, vermoedelijk 

ronde kop, gebroken en kop 

beschadigd 

229, nr 2 6 1 seg 0 - -

10 m 

0 bouwelement nagel 7 0,7 0,7  10,1 ijzer rontgen, 

corrosie 

verwijderd 

nagel, vierkante doorsnede, 

spitse punt, bovendeel 

afgebroken (geen kop meer 

aanwezig) 

253, nr 1 6 1 seg 0- -

10 m 

0 bouwelement nagel 5,2   1,6 9 ijzer rontgen, 

schoongemaakt 

nagel, vierkante doorsnede, 

vermoedelijk ronde kop, punt 

afgebroken, kop beschadigd  
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vonstnr, 

volgnr 

put vlak context fase categorie object lengte 

(cm) 

breedte 

(cm) 

dikte 

(cm) 

diameter 

(cm) 

gewicht materiaal conservering korte beschrijving 

253, nr 2 6 1 seg 0- -

10 m 

0 bouwelement nagel 3,9 1,4 1,2  8,5 ijzer rontgen, niet 

gecons 

nagel, vermoedelijk vierkante 

doorsnede en ronde kop 

(vorm moelijk herkenbaar: 

veel corrosie aanwezig) 

253, nr 3 6 1 seg 0- -

10 m 

0 bouwelement nagel 5,1 0,6 0,6  5,5 ijzer rontgen, niet 

gecons 

nagel, vierkante doorsnede, 

punt en bovendeel afgebroken 

(geen kop meer aanwezig) 

253, nr 4 6 1 seg 0- -

10 m 

0 bouwelement nagel 2,2 1,5 1,1  4,3 ijzer rontgen, niet 

gecons 

nagel, vermoedelijk 

rechthoekige doorsnede en 

ronde kop, grootste deel nagel 

afgebroken en kop sterk 

beschadigd 

284, nr 1 7 7001 seg 20-

25 m 

0 bouwelement nagel 5,5 1,3 1,2  9,1 ijzer rontgen, niet 

gecons 

nagel, vierkante doorsnede, 

vermoedelijk ronde kop, kop 

beschadigd  

284, nr 2 7 7001 seg 20-

25 m 

0 bouwelement nagel 4,8 1,3 1,2  7,6 ijzer rontgen, niet 

gecons 

nagel, vierkante doorsnede, 

vermoedelijk ronde kop, punt 

afgebroken, kop beschadigd  

4, nr 1 1 1001 seg 0-5 

m 

0 bouwelement nagel 3,6 1,1 1  3 ijzer rontgen, niet 

gecons 

fijne nagel, vierkante 

doorsnede, vermoedelijk 

ronde kop, gebroken en kop 

beschadigd 

4, nr 2 1 1001 seg 0-5 

m 

0 bouwelement nagel 6,5 1 0,8  14,7 ijzer rontgen, 

corrosie 

verwijderd 

zware nagel, rechthoekige 

doorsnede, bovendeel 

afgebroken (geen kop meer 

aanwezig) 

4, nr 3 1 1001 seg 0-5 

m 

0 bouwelement nagel 3,8 0,9 0,8  6,8 ijzer rontgen, 

corrosie 

verwijderd 

zware nagel, rechthoekige 

doorsnede, bovendeel 

afgebroken (geen kop meer 

aanwezig), hoort mogelijk bij 

4, nr 2 

444, nr 1   stort subrec  sierbeslag 3,7 2,8 0,5  6 koperlegering gecons, lab.nr. 

2037 

sierbeslag, achterzijde hol, 

afbeelding: vaas met bloemen 

444, nr 2   stort subrec  hengsel 4,7 2,7 1,1  22,6 koperlegering gecons, lab.nr. 

2038 

poot of hengsel, langgerekte 

deel hol met ronde gaatjes 

aan uiteinde, rechthoekig gat 

aan onderzijde, gebogen deel 

massief en afgebroken. 

Versmalling tussen twee 

verbrede randen aan uiteinde 

444, nr 3   stort 0 bouwelement nagel 3,7 1 0,9  4,6 ijzer rontgen, niet 

gecons 

nagel, vierkante doorsnede, 

vermoedelijk ronde kop, punt 

afgebroken, kop beschadigd  
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vonstnr, 

volgnr 

put vlak context fase categorie object lengte 

(cm) 

breedte 

(cm) 

dikte 

(cm) 

diameter 

(cm) 

gewicht materiaal conservering korte beschrijving 

444, nr 4   stort subrec bouwelement muuranker 9,5 2,3 1,2  75,9 ijzer rontgen, 

schoongemaakt 

zwaar muuranker, 

rechthoekige doorsnede, ene 

uiteinde aangepunt, andere 

afgebroken 
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Bijlage 8.1 - Beengewicht per diersoort 

 

Tabel 1: Handverzamelde resten 
Fase ? 2 3 4 5 6 7 9 2+3 3(+7) 3+7 5+7 

hond, Canis familiaris -  -  14,9 -  -  -  - 30,8 172 -   - -  

paard, Equus caballus 300,6 28 1172,2 - 69,4 - 4,5  - - 248,7 -  

varken, Sus domesticus 29,1 10,3 - -  -   -  -    -  -  - -  

rund, Bos taurus 2250,3 2003,2 3720,3 22,2 657,6 - 518,6 37,1 126 174 41,3 105,3 

schaap, Ovis aries 21,7 12,2 41,8 2,4 14,4  -  -   58,6  -  - -  

schaap/geit, Ovis aries/Capra hircus 39,6 99,3 220,2 1,7 7,8 - -  78,5 - - 0,3 

rund/paard-grootte 55,5 42,7 100,0  - 42,7 3,1 2,7    - 30,8 5,4 8,2 

schaap/geit/varken-grootte 13,5 - 11,0 - - - 1,9  - - - 0,6 

zoogdier, grootte onbekend 12,7 4,2 19,3  -  - 4,6 10,2    -  - 0,7 1,3 

Totaal gedomesticeerd zoogdier 2723,0 2199,9 5299,7 26,3 791,9 7,7 537,9 67,9 435,4 204,7 296,1 115,7 

wild zwijn, Sus scrofa -   - -   - 25,3  -  -    -  -  - -  

Totaal wilde zoogdieren -   - -   - 25,3  -  -    -  -  - -  

middelgrote Anas-eend 0,6  - -   -    -  -    -  -  - -  

raaf, Corax corax -  -  -   - 1,0  -  -    -  -  - -  

Vogel totaal  0,6  - -   - 1  -  -    -  -  - -  

platte slijkgaper, Scrobicularia plana - - - - 3,7 - -  - - - -  

brakwaterkokkel, Cerastoderma 

lamarcki 

 -  -  -  -  -  -  - 0,6  -  -  - -  

kokkel, Cerastoderma spec. - - - - - - - 2,1 - - - -  

ongedetermineerde mollusk  -  -  -  -  -  -  - 0,0 -   - -  -  

Totaal Mollusca  -  -  -  - 3,7  -  - 2,7 -   - -  -  

brakwatergrondel, Pomatoschistus 

microps 

 -  -  -  -  -  -  - 0,0 -   - -  -  

Totaal vis  -  -  -  -  -  -  - 0,0 -   - -  -  

Totaal 2273,6 2199,9 5299,7 26,3 822,9 7,7 537,9 67,9 435,4 204,7 296,1 115,7 
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Tabel 2: Percentages vleesgewicht zoogdieren handverzameld: 
Fase ? 2 3 4 5 7 9 2+3 3(+7) 3+7 5+7 

hond, Canis familiaris     14,9       30,8 172,4       

paard, Equus caballus 300,6 28 1172,2  69,4 4,5    248,7   

varken, Sus domesticus 29,1 10,3                  

rund, Bos taurus 2250,3 2003,2 3720,3 22,2 657,6 518,6 37,1 125,9 173,9 41,3 105,3 

schaap, Ovis aries 61,3 111,5 262 4,1 22,2   137,1   0,3 

Totaal beengewicht 2641,3 2153,0 5169,4 26,3 749,2 523,1 67,9 435,4 173,9 290,0 105,6 

hond, Canis familiaris 0% 0% 0% 0% 0% 0% 45% 40% 0% 0% 0% 

paard, Equus caballus 11% 1% 23% 0% 9% 1% 0% 0% 0% 86% 0% 

varken, Sus domesticus 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

rund, Bos taurus 85% 93% 72% 84% 88% 99% 55% 29% 100% 14% 100% 

schaap, Ovis aries 2% 5% 5% 16% 3% 0% 0% 31% 0% 0% 0% 

Totaal beengewicht (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

Tabel 3: 5 mm-zeeffractie 
Fase 2 3 5 7 9 2+3 5+7 

rund, Bos taurus   19,7 20,4   2,3   0,9 

schaap/geit, Ovis aries/Capra hircus  4,1       

rund/paard-grootte 0,3 8,1 5,5     3,1 2,3 

schaap/geit/varken-grootte  3,2 2,2 0,7  0,61 1,2 

zoogdier, grootte onbekend   4,3 3,4   0,5   1,3 

Totaal gedomesticeerde zoogdieren 0,3 39,5 31,5 0,7 2,8 3,71 5,7 

 

Tabel 4: 2 mm-zeeffractie 

Fase 2 3 5 2+3 5+7 

schaap/geit/varken-grootte 0,05   0,04 0,33   

zoogdier, grootte onbekend 
 

2,16 0,44 0,03 0,02 

Totaal gedomesticeerde zoogdieren           

muis 
 

0,01 0,01 
 

  

Totaal wilde zoogdieren           

paling, Anguilla anguilla 
 

0,03 
  

  

Totaal vis           

Totaal 0,05 2,20 0,49 0,36 0,02 
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Bijlage 9.1 - Botanische soortenlijst 

 
  Klei Veen       Vuile laag       Natuur-

lijk 

Woon-

laag 

Haard Waterput           Paal

-kuil 

Sloot       

Spoornummer 202

4 6 7 8 

14

6 57 5 3 60 18 177 1042 2011 138 

201

7 

104

7 

205

4 

202

0 

202

9   

201

3 91 86 

Vondstnummer 

108 168 

16

9 

17

0 

40

1 371 

39

2 391 370 410 408 447 103 349 97 141 269 98 109 

39

8 105 

21

1 

20

9 

fase 0 1 1 1 1 5 5 7 7 2 2 2 2 3 7 5+7 3+5 3 2+3   3 7 5 

  

              

oxidati

e 

lee

g                             

Soort                                               

Amaranthaceae cf 

Chenopodium           1           2 (vk)       1   1           

Atriplex littoralis                         5 20     1 2     1 5   

Atriplex 

patula/prostrata             1     1     10 50 50     5     10   3 

Betula                         1   4                 

Bidens tripartita                         7       5       2     

Bolboschoenus 

          

2 

(vk)               25+ 50+                 

Calluna vulgaris tak                                         1     

Carduus 

crispus/Cirsium 

arvense/vulgare                           9                 1 

Carex                    2     8   1                 

Carex cf. 

arenaria/ovalis                           1                   

Carex flacca                           3                   

Carex distans                         3                   1 

Carex nigra                     2   3                     

Carex cf. oetrobae                         7   3                 

Caryophyllaceae                        1 (vk)                       

Cereale brokstuk                   4 3                         

Chenopodium 

album                           2 25     1         4 

Chenopodium 

ficifolium                           4 10               2 

Cyperaceae 

vruchten                           3                   

Cyperaceae                         1                     
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  Klei Veen       Vuile laag       Natuur-

lijk 

Woon-

laag 

Haard Waterput           Paal

-kuil 

Sloot       

bloeiwijze 

Eleocharis palustris   5               18 3   50 50+ 25 4 5 20 2       4 

Erica tetralix blad                                 1             

cf. Eupatorium 

cannabinum                   1                           

Fallopia 

convolvulus                           1             1     

Galium palustre                   1                           

Glaux             1                                 

Glaux/Anagallis                       1 (vk)                       

Hordeum vulgare 

ssp. vulgare                       2 (vk)   4                   

Hordeum vulgare 

ssp. vulgare (cf. 2-

rijig)                   6                           

Hordeum vulgare 

ssp. vulgare (6-rijig)                                             1 

Hordeum 

rachisfragment   1                         5                 

Hordeum 

kaffragment                             1                 

Hordeum                         1 (vk)       2             

cf. Hordeum 

brokstukken           2         2                         

Hydrocotyle 

vulgaris                         6 10             2   1 

Indet                                     2         

Iris pseudacorus                                 2             

Juncus 

    x                   ja ja 

ja 

(3) ++         +     

Juncus gerardii                                         ++ 15   

Leontodon 

autumnalis           

1 

(vk)             3                     

Linum 

usitatissimum zaad 

verkoold                       1 1                     

Linum 

usitatissimum zaad 

onverkoold                         11                     

Linum 

usitatissimum 

vruchtkapselfragm                         50+               1     
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  Klei Veen       Vuile laag       Natuur-

lijk 

Woon-

laag 

Haard Waterput           Paal

-kuil 

Sloot       

ent 

Lycopus europaeus                         16 10     30 1     40   1 

Oenanthe 

lachenalii                         2 1                   

Pedicularis 

palustris                         10                     

Persicaria 

lapatipholia                         3 4 4     1 5   1 1 2 

Persicaria 

maculosa                                 1             

cf. Phragmites 

australis     1                                         

Poaceae             1 1 (vk)       1 (vk) 1   3   1             

Polygonum 

aviculare                   5     2 3       1 5     1 2 

Potamogeton 

pectinatus                                       1       

Potentilla anserina                         30 50+ 25 1   20 1   30   7 

Potentilla cf. recta                                   1           

Ranunculus var. 

Batrachium                         2   1 3         6     

Ranunculus acris                           3                   

Ranunculus repens   1               1     3   1   1           2 

Ranunculus 

flammula                         8 8     1   1   1   1 

Ranunculus 

sardous                                         1     

Ranunculus 

sceleratus                         1   1   1             

Raphanus 

raphanistrum                         1                     

Rumex maritimus 

fruit                           1 2           3   2 

Rumex maritimus 

perianth                         10   2   1       1   2 

Rumex sp.                        2   1 1                 

Rumex fruit                                   1           

Sambucus nigra                                           2   

Schoenoplectus 

tabernaemontani   9     10 2       1       50+ 50+ 2 1 10 5 2 10   8 
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  Klei Veen       Vuile laag       Natuur-

lijk 

Woon-

laag 

Haard Waterput           Paal

-kuil 

Sloot       

Sonchus asper                         5 3 6           1 1 1 

cf. Stachys palustris                                 1             

Stellaria media             1           1 3 3           2     

Suaeda maritima                           6                   

Taraxacum 

officinalis               1 (vk)                               

Thalictrum flavum                                 1             

Triticae                             2                 

Triticum spp.                   2                           

Triticum turgidum 

ssp. dicoccon                   1       

4 (1x 2 

dubbel)                   

Urtica dioica                           10 10                 

Urtica urens                     1     50+ 10                 

Triglochin cf. 

palustris                         7   2           3     

Solanum nigrum                             1     2           

Zannichellia 

palustris                             1                 
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Bijlage 10.1 - Houtvondsten 

 
Spoor Put Vlak Aard van 

spoor 

Fase Vondstnr. Volgnr. Objecttype Soort Aantal 

stukken 

Gewicht 

(g) 

85 3 3 PA 2 V00218HT a Balk Alnus 1 484 

85 3 3 PA 2 V00218HT b Balk Alnus 1 88 

108 6 1 SL 3 V00343HT 

 

Plank Alnus 1 120 

2005 1 2 SL 2 V00039HT 

 

Paal Quercus 1 111 

2006 1 2 PAK 2 V00054HT 

 

Paal Alnus 1 54 

2007 1 2 PAK 2 V00053HT 

 

Brok Alnus 2 181 

2008 1 2 WA 2+3 V00073HT 

 

Snippers - 5 1 

2008 1 2 WA 2+3 V00445HT 

 

Paal? Alnus 1 175 

2013 1 2 SL 3 V00076HT 

 

Brok Quercus 1 40 

2016 1 2 SL 3 V00063HT 

 

Rondhout Alnus 2 59 

2016 1 2 SL 3 V00446HT 

 

Pen Salix 2 9 

2020 1 2 WA 3? V00089HT 

 

Schors - ca. 6 8 

2032 1 2 SL 3 V00080HT a Plank Betula 1 72 

2032 1 2 SL 3 V00080HT b Brok Alnus 1 36 

2035 2 2 SL 3 V00122HT a Paal Alnus 1 809 

2035 2 2 SL 3 V00122HT b Fragmenten Alnus 16 480 

2035 2 2 SL 3 V00122HT c Rondhout Corylus 2 24 

2035 2 2 SL 3 V00196HT a Rondhout Corylus 1 48 

2035 2 2 SL 3 V00196HT b Rondhout Salix 1 9 

2035 2 2 SL 3 V00196HT c Rondhout Salix 1 15 

2035 2 2 SL 3 V00196HT d Fragmenten - 4 12 

2043 2 2 HO 3+5? V00161HT 

 

Paal Alnus 2 802 

2049 4 2 SL 2 V00256HT a Rondhout Alnus 2 39 

2049 4 2 SL 2 V00256HT b Pen? Corylus 1 10 

2053 4 2 WA 3 V00261HT a Paal Alnus 1 410 

2053 4 2 WA 3 V00261HT b Fragmenten Alnus 6 88 

2056 4 2 WA 5+7 V00166HT 

 

Paal Quercus 2 1094 

2056 4 2 WA 5+7 V00271HT a Paal/balk Betula 1 649 

2056 4 2 WA 5+7 V00271HT b Paal/balk Alnus 1 508 

2056 4 2 WA 5+7 V00273HT a Rondhout Alnus 1 43 

2056 4 2 WA 5+7 V00273HT b Rondhout Quercus 2 20 

2056 4 2 WA 5+7 V00274HT a Paal Quercus 1 3635 

2056 4 2 WA 5+7 V00274HT b Paal/balk Alnus 1 1828 

2056 4 2 WA 5+7 V00274HT c Paalfragment Alnus 1 919 

2056 4 2 WA 5+7 V00274HT d Paalfragment Alnus 1 538 

2056 4 2 WA 5+7 V00274HT e Paalfragment Alnus 2 356 

2056 4 2 WA 5+7 V00274HT f Paalfragment? Alnus 1 77 

2056 4 2 WA 5+7 V00274HT g Rondhout Salix 3 230 

2056 4 2 WA 5+7 V00274HT h Rondhout Corylus 6 246 

2056 4 2 WA 5+7 V00274HT i Rondhout Alnus 2 103 

2056 4 2 WA 5+7 V00274HT j Fragmenten Alnus 

  2056 4 2 WA 5+7 V00274HT k Pen Fraxinus 1 28 

2056 4 2 WA 5+7 V00274HT l Pen Fraxinus 1 25 

2056 4 2 WA 5+7 V00274HT m Pen Fraxinus 1 22 

2056 4 2 WA 5+7 V00274HT n Pen Fraxinus 1 12 

2056 4 2 WA 5+7 V00274HT o Pen Fraxinus 1 9 

2058 4 2 KL 9? V00277HT 

 

Rondhout Corylus 1 39 

2060 5 2 SL 3? V00309HT a Balk Quercus 5 3093 

2060 5 2 SL 3? V00309HT b Paal - 1 696 

2060 5 2 SL 3? V00309HT c Pen Pomoideae 2 25 
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Spoor Put Vlak Aard van 

spoor 

Fase Vondstnr. Volgnr. Objecttype Soort Aantal 

stukken 

Gewicht 

(g) 

2060 5 2 SL 3? V00309HT d Pen Alnus 2 26 

2060 5 2 SL 3? V00309HT e Pen? Salix 1 13 

2060 5 2 SL 3? V00313HT a Paal Quercus 1 259 

2060 5 2 SL 3? V00313HT b Lat Quercus 1 46 

2064 5 2 SL 3 V00310HT 

 

Schors - 1 3 

2064 5 2 SL 3 V00310HT 

 

Fragmenten Quercus 5 34 

2072 2 2 WK 2+3? V00197HT 

 

Rondhout Salix 3 72 

 

1 1 

  

V00227HT 

 

Balk Alnus 1 530 

 

7 2 

  

V00317HT 

 

Pen Corylus 2 15 

 

4 6 

  

V00432HT 

 

Brok Betula 1 30 
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Bijlage 11.1 - Natuursteen 

 
Vnr. Inhoud Volgnr. Kleur Steensoort Objecttype Bewerking Verbrandgr. Conditie Opmerking Spoor Fase 

156 NST 1 lgr Tefriet Maalsteen Maal N Frag 

   156 NST 2 gr Hoornblende Wetsteen 

 

N Frag 

   110 VST 1 rogr Vuursteen Brok 

 

N Frag 

   110 NST 2 lgr Kw.Zandsteen Klopsteen Klop N Frag 

   119 NST 1 lgr Kw.Zandsteen Slijpblok 

 

N Frag 

   163 NST 1 lgr Zandsteen Kei 

 

N Frag 

   10 NST 1 dro Kw.Zandsteen Brok 

 

N Frag 

   138 NST 1 dgr Kwartsiet Brok ? N Frag 

 

1040 3(+7) 

344 NST 1 wi Kwartsiet Brok 

 

1 Frag 

 

2 8 

153 NST 1 brgr Kw.Zandsteen Brok 

 

N Frag 

 

1045 3+7 

313 NST 1 lgr Kw.Zandsteen Brok 

 

N Frag 

 

2060 3? 

290 NST 1 wi Gangkwarts Brok 

 

N Frag 

 

1077 5+7 

43 NST 1 gr Kwartsiet Brok 

 

N Frag 

 

2014 3 

43 NST 2 gr Kwartsiet Polijststeen Polijst (slijp?) 1 Frag l:73, b:69 2014 3 

43 NST 3 brgr Tefriet Maalsteen Maal 1 Frag 

 

2014 3 

43 NST 4 dgr Indet Brok 

 

N Frag 

 

2014 3 

4 NST 1 lgr Conglomeraat Brok 

 

1 Frag 

   324 NST 1 gr Kw.Zandsteen Brok 

 

N Frag 

 

88 3 

299 NST 1 ro Zandsteen Brok 

 

2 Frag 

 

1014 5 

46 NST 1 glgr Tufsteen Bouwmateriaal N Frag 

   327 NST 1 gr Kw.Zandsteen Polijststeen Polijst N Frag 

 

87 3 

428 NST 1 gr Kwartsiet Grind 

 

N Frag 

 

129 9 

120 NST 1 gr Kw.Zandsteen Wetsteen Slijp N Frag 

   7 NST 1 gr Tefriet Maalsteen Maal N Frag 

   124 NST 1 gr Kwartsiet Brok 

 

N Frag 

 

1035 2 

299 NST 1 lgr Kw.Zandsteen Brok 

 

N Frag 

   8 NST 1 gr Kw.Zandsteen Wrijfsteen Slijp/wrijf? N Frag 

   270 NST 1 dgr Indet Brok 

 

N Frag 

 

2049 2 

48 NST 1 gr Kw.Zandsteen Slijp/wetsteen Slijp N Frag 

   257 NST 1 dgr Kw.Zandsteen Brok 

 

1 Frag 

 

2049 2 

49 NST 1 gr Tefriet Maalsteen Maal N Frag 

   49 NST 2 lgr Indet Brok 

 

N Frag 
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