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Samenvatting
In opdracht van BügelHajema Adviseurs heeft ArGeoBoor een archeologisch bureau- en
verkennend booronderzoek uitgevoerd aan de locatie Grousterdyk te Jirnsum (Gemeente
Boarnsterhim). De aanleiding van het onderzoek is het vernieuwen van de brug en de aanleg
van een nieuwe weg. Ter plaatse van de nieuwe brug is besloten om geen archeologisch
onderzoek uit te voeren, omdat verwacht wordt dat de bodem daar grotendeels verstoord is.
Dit onderzoek beperkt zich derhalve tot het nieuwe wegtracé. Het tracé is circa 300 meter lang
en 10 meter breed.
Uit het bureauonderzoek is gebleken dat het plangebied zich bevindt ter plaatse van de
restgeul van de Boorne , mogelijk dat de overgang naar de oevers nog net in de oostzijde van
het plangebied ligt. Het landschap is al voor de late middeleeuwen, waarschijnlijk in de vroege
middeleeuwen gevormd en min of meer onveranderd gebleven. De Pleistocene ondergrond is
zeer waarschijnlijk geërodeerd. In de late middeleeuwen is het gebied bedijkt en in 1250 is de
Boorne afgedamd. Door de lage ligging lijkt het gebied niet geschikt te zijn geweest voor
bewoning. In de restgeulafzettingen dient rekening te worden gehouden met mogelijk
schweepswrakken uit de middeleeuwen.
Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat in de oostzijde van het plangebied de
aanzet naar de oevers aanwezig is , maar dat de echte hogere oeverwallen buiten het
plangebied liggen. Van oost naar het west worden de afzettingen steeds zwaarder. In de
westzijde liggen de zwaarste restgeulafzettingen bestaande uit zware zwak humeuze klei. Er
zijn geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van het een archeologisch niveau in de
afzettingen. Er worden geen archeologische resten in de vorm van bewoningssporen verwacht.
Misschien kunnen zich in de restgeulafzettingen van de Boorne scheepswrakken bevinden.
Deze zijn door middel van booronderzoek niet op te sporen.
Het wordt aanbevolen om in het plangebied Grousterdyk geen archeologisch
vervolgonderzoek uit te voeren. Vanuit archeologisch oogpunt kan het plangebied worden
vrijgegeven voor de toekomstige ontwikkelingen.
Het tracé van het plangebied is nog niet helemaal zeker. De resultaten van het onderzoek zijn
dusdanig dat er in de directe omgeving van het nu onderzochte gebied geen archeologische
resten verwacht worden. Een verplaatsing in een zone van circa 25 meter aan beide zijden van
het onderzochte tracé wordt op basis van onderhavig onderzoek, dus zonder aanvullend
onderzoek, acceptabel geacht.
ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem verstorende activiteiten, ook buiten het hier
aangegeven adviesgebied, wettelijk verplicht is om eventuele (toevals)vondsten en
grondsporen te melden bij de Minister van OC&W (Monumentenwet 1988, artikel 53 ). Het
rijk heeft deze taak in de praktijk gedelegeerd naar de lagere overheden. In dit geval wordt
aangeraden om in dergelijke gevallen contact op te nemen met de gemeente Boarnsterhim en
de provinciaal archeoloog van Fryslân.
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1

Inleiding

1.1

Kader
In opdracht van BügelHajema Adviseurs heeft ArGeoBoor een archeologisch bureau- en
verkennend booronderzoek uitgevoerd aan de Locatie Grousterdyk te Jirnsum (Gemeente
Boarnsterhim). De aanleiding van het onderzoek is het vernieuwen van de brug en de aanleg
van een nieuwe weg. Ter plaatse van de nieuwe brug is besloten om geen archeologisch
onderzoek uit te voeren, omdat verwacht wordt dat de bodem daar grotendeels verstoord is.
Dit onderzoek beperkt zich derhalve tot het nieuwe wegtracé. Het tracé is circa 300 meter lang
en 10 meter breed. Bij de aanleg van de weg wordt de bodem geroerd op plaatsen waar dit
zeer waarschijnlijk nog niet eerder gebeurd is. Eventuele archeologische waarden kunnen
hierbij verstoord worden. Op de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE) blijkt
dat op de locatie een karterend onderzoek 1 (middeleeuwen) dient worden uitgevoerd om na
te gaan of er kans is op archeologische waarden in het plangebied bij bodemingrepen met een
oppervlakte groter dan 500 m2.

1.2

Doel en Vraagstelling
De doelstelling van het bureauonderzoek is het formuleren van een archeologische
verwachting voor het plangebied op basis van bekende aardkundige, historische en
archeologische gegevens. Het doel van het booronderzoek is het vaststellen van de
bodemopbouw om een uitspraak te kunnen doen over de aan-of afwezigheid van
archeologische niveaus en mogelijk verstoringen binnen het plangebied. Het booronderzoek
toetst de uitkomsten van het bureauonderzoek. De volgende vragen staan bij het onderzoek
centraal:


Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het plangebied
ligt?
 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?
 Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?
 Kan iets gezegd worden over de eventuele verstoring van de bodem?
 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA),
versie 3.2.1

1.3

Administratieve data
Adres/toponiem:
Kadastrale nrs.
Provincie:
Gemeente:
Opdrachtgever:
bevoegd gezag:
Coördinaten:

1

Locatie Grousterdyk
ROORDAHUIZUM D 458, 456, 457 en RAUWERD G 1012

Friesland
Jirnsum
BügelHajema Adviseurs
Gemeente Boarnsterhim
westpunt 182.138/566.509
knikpunt 182.208/566.531
oostpunt 182.401/566.406

Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2011
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Oppervlakte:
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummer:
Onderzoeksnr.

2
2.1

2

Circa 3.000 m (wegtracé 300m lang en 10 meter breed)
11A
56558
46347

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Het plangebied, Locatie Grousterdyk, ligt ten noorden van het centrum van Jirnsum. Het
betreft grotendeels een weiland dat ligt tussen de Rijksweg en een water genaamd ‘De
Mûzel’(westzijde), de Boorne (oostzijde), een watergang (noordzijde) en de Grousterdyk
(zuidzijde). Langs de Rijksweg ligt een parkeerpaats, waardoor het nieuwe tracé loopt. Tussen
de parkeerplaats en de Rijksweg ligt een sloot (zie afbeelding 1). Het plangebied ligt op een
hoogte van 0,6 m –NAP.2

Afbeelding 1. Ligging van het plangebied(paars) op een topografische kaart.3

2.2

Voorziene ontwikkeling
Het is de bedoeling om een weg aan te leggen van de brug over ‘De Boorne’ of ‘Kromme Grou’
naar het noordwesten, door een weiland en die ter hoogte van de daar aanwezige zendmast
moet gaan aansluiten op de Rijksweg . Er wordt uitgegaan van een verstoring van de bodem
over een lengte van 300 meter met een breedte van 10 meter ter plaatse van de nieuwe weg
(inclusief sloten/greppels etc.). Het tracé is nog niet helemaal zeker.

2
3

Actueel Hoogtebestand Nederland 1997-2003
Kadaster 2012
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3
3.1

Bureauonderzoek
Methode
Bij het bureauonderzoek zijn bekende gegevens bestudeerd om te komen tot een
archeologische verwachting. De geraadpleegde bronnen zijn opgenomen in de literatuurlijst.

3.2

Aardkundige gegevens
Het plangebied is gelegen op de oevers van de Boorne. Na de laatste ijstijd aan het begin van
het Holoceen liep waarschijnlijk ergens ter plaatse van het plangebied een beek door een
dekzandlandschap naar zee. Hoe dit beekdallandschap er heeft uitgezien is ten noordwesten
van het plangebied grotendeels onbekend. In de loop van het Pleistoceen is in zuidoost
Friesland het dekzandlandschap met de beekdalen vernat en met een dikke laag veen bedekt.
In het noordwesten van Friesland ontwikkelde zich vanaf 6500 jaar voor heden een
getijdenbekken in het Pleistocene Boornedal.4 Door getijdenstromen is een groot deel van dit
Pleistocene landschap geërodeerd. Ten zuidoosten van het plangebied is dit landschap nog
grotendeels aanwezig, maar ligt het verborgen onder met klei afgedekt veenlagen. In
afbeelding 2 is de top van de Pleistocene ondergrond weergegeven. In het donkerblauwe
gebied, dieper uitgesleten geulen en oude beekdalen, ligt de top van het Pleistoceen tussen 10
en 6 m –NAP.

Afbeelding 2: Hoogtekaart van het Pleistoceen aan het begin van het Holoceen.5De ligging van
het plangebied is met een rode pijl aangegeven.
In het noordwesten gaat het om erosiegeulen als gevolg van getijdenstromen. In het
zuidoosten waar de geulen zeer smal worden, gaat het ook om Pleistocene beekdalen, waar
4
5

De Mulder 2003
Vos en Knol 2005
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geen erosie door getijdenstromen heeft plaatsgevonden. Hier ligt het Pleistoceen tussen 6 en
2 m –NAP. Uit de kaart is af te lezen dat ter plaatse van het plangebied smalle geulen
voorkomen, die geïnterpreteerd kunnen worden als voorlopers van de Boorne. In de loop van
het Holoceen breidde het getijdengebied zich steeds verder richting het zuidoosten uit. De
situatie zoals deze rond de Romeinse tijd was, is in afbeelding 3 weergegeven.6 Jirnsum bevond
zich toen op de overgang van een uitgestrekt getijdenlandschap naar het gebied waar de
Boornegeul of rivier de Boorne zich door een uitgestrekt veengebied slingerde. De bekende
vindplaatsen uit deze periode zijn door middel van zwarte stippen afgebeeld. De meeste
vindplaatsen bevinden zich dan in het klei- op veen gebied, ook wel aangeduid als
veenrandzone.

Afbeelding 3: Een reconstructie van het landschap rond 100 na Chr. met vindplaatsen uit de
late ijzertijd en Romeinse tijd in het klei- op veengebied.7
Tijdens en na de Romeinse tijd breidde het getijdengebied zich nog verder naar het zuidoosten
uit, waarbij de Middelzee een steeds grotere rol begon te spelen. De middeleeuwse
ontgingingen en de bijbehorende bodemdaling hebben de verdrinking van het land
bespoedigd. Bij hoge vloeden werd het water vanuit de Middelzee de Boorne opgestuwd.
Dijken langs de Boorne uit mogelijk de 11e of 12e eeuw zijn een aanwijzing dat de rivier buiten
zijn oevers trad.8 Bij Jirnsum, direct ten zuiden van het plangebied, op de plaats waar nu nog
de brug ligt, is de Boorne uiteindelijk afgedamd. Later werd ook de Middelzee bedijkt. In de
loop van de middeleeuwen klonk het veengebied sterk in. De kleiafzettingen in het voormalige
getijden gebied en de zandige geulen, evenals de door de Boorne gevormde kleilichamen,
klonken minder in en kwamen als ruggen in het landschap te liggen. Dit beeld is terug te zien
6

Vos 2010: In: De Langen 2008
Vos 2010: In: De Langen 2008
8
De Langen 2008
7
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op een kaart van het Actueel Hoogtebestand Nederland (zie afbeelding 4).9

Afbeelding 4. Het plangebied (rode ster) op het Actueel Hoogtebestand Nederland (bruin =hoog
via geel en groen naar blauw = laag).10
Hooggelegen zijn de voormalige beddingafzettingen en oevers van getijdengeulen.
Laaggelegen zijn de klei- op veengebieden of veengebieden en de restgeulen van het
voormalige getijdengebied.
Het plangebied ligt langs de oevers in een binnenbocht van de Boorne. Deze situatie zal na de
bedijking in de 11e/12e eeuw niet veel meer gewijzigd zijn. De bocht in de rivier zal voor deze
bedijking gevormd zijn waarschijnlijk in de periode tussen de Romeinse tijd en de volle
middeleeuwen. De huidige Boorne kan als watervoerende restgeul worden gezien (zie
afbeelding 5). Het plangebied ligt dus langs de oevers van de restgeul van de Boorne. Het
betreft echter niet een hoog opgeslibde oeverwal, maar eerder een nog laaggelegen gebied
langs de (rest)geul.
Volgens de bodemkaart komen in het plangebied knippige poldervaaggronden in klei voor met
profielverloop 5 (code GMn 85C, grondwatertrap III).11

9

Actueel Hoogtebestand Nederland 1997-2003 (AHN 1)
Actueel Hoogtebestand Nederland 1997-2003 (AHN 1)
11
Alterra 1965-1995
10
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Afbeelding 5. Het plangebied (paars) op een detailkaart van Actueel Hoogtebestand Nederland
met in het rood aangegeven restgeulen.12

3.3

Historische situatie
Algemene situatie
De omgeving zal ontgonnen zijn in de late middeleeuwen vanaf de Boorne. Het plangebied ligt
op zo’n 600 meter van de terp van Jirnsum. De naam van het dorp Jirnsum wordt in 1399
aangehaald als Yrntzom. In 1404 is het Irnsim.13 Het laaggelegen plangebied zal bij het
opkomen van de Middelzee vanaf de late middeleeuwen mogelijk vaak zijn overstroomd.
Direct ten zuiden van het plangebied, waar nu de brug ligt, werd rond 1200 een dam in de
Boorne gelegd om opstuwing en overstromingen verder landinwaarts te voorkomen. Rond
1250 verlandde de Middelzee en het was vanaf deze periode dat het plangebied mogelijk
begaanbaar werd. Na het verlanden van de Middelzee kon de Boorne haar water niet meer
goed kwijt. De daartoe gegraven ‘Nieuwe Wetering’, circa 2 km ten zuidoosten van Jirnsum
zorgde voor een afvoer richting het Sneekermeer.14

12

Actueel Hoogtebestand Nederland 1997-2003 (AHN 1)
Gildemacher 2007, lemma Jirnsum
14
http://www.irnsum.nl/irnsum_140.htm
13
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Afbeelding 6: Plangebied(paarse lijn) op kaarten van Schotanus uit 1718 (Idaarderadeel en
Rauwerderhem).
Ten noordoosten van het plangebied op de hogergelegen oevers van de Boorne ligt de
Doumastate. Waarschijnlijk is deze gebouwd in de late middeleeuwen. Ten zuiden van het
plangebied, waar nu de brug ligt, lag vroeger een sluis ‘Irnsumer Zijl’ genaamd. Deze staat
aangegeven op de kaart van Schotanus (zie afbeelding 6).
Oude kaarten van het plangebied
Vanaf de minuutplan uit de periode 1811-1830 tot heden kan uit kaarten worden afgelezen
welke veranderingen er zich ter plaatse van het plangebied hebben voor gedaan. In het
plangebied heeft zich niet veel afgespeeld dat heeft geleid tot veranderingen in het
kaartbeeld. Het voornaamste is het dempen van de watergang, die van de Doumastate liep
naar het water ‘De Mûzel’. Tussen 1970 en 1982 is de watergang aan de noordzijde gegraven
en is daar een gemaal geplaatst (zie afbeelding 7).
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Afbeelding 7. Het plangebied op kaarten (1:5.000) uit de periode 1832 - 1988.15

3.4

Bekende archeologische waarden en vondsten
Gegevens afkomstig van het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van de Rijksdienst
Cultureel Erfgoed (RCE).16
Archeologische Monumentenkaart (AMK) (zie afbeelding
Op 600 meter ten zuiden van het plangebied ligt de terp van Jirnsum. Dit is een terrein van
zeer hoge archeologische waarde. Waarschijnlijk gaat de bewoning terug tot in de ijzertijd
(AMK-terrein 10189). Terrein 15127 betreft de middeleeuwse kern van Jirnsum. Terrein 10192
betreft de Nijdamstrastate, een bebouwde huisterp uit de late middeleeuwen. Ook de
volgende terreinen betreffen huisterpen van hoge archeologische waarde uit de late
middeleeuwen: nrs. 6068, 10183, 10185 en 10188.

15
16

Bureau Militaire Karteringen 1910; Kadaster 1832, 1947, 1958, 1981 en 1988.
Archis 2012
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Afbeelding 8: AMK-terreinen, waarnemingen en onderzoeksmeldingen in een straal van circa
1.000 meter van het plangebied (paarse lijn).
Waarnemingen en onderzoeksmeldingen in Archis (zie afbeelding 8)
Waarneming 39976 betreft de vondst van aardewerkfragmenten uit de vroege middeleeuwen
en Romeinse tijd in een terp. Nadere details ontbreken. Ten westen van het plangebied zijn
greppels uit de 2e eeuw gevonden (waarneming 39968). Ten noorden van het plangebied is in
slootbagger een glis gevonden en een mes heft aangetroffen. De vondsten worden gedateerd
in de vroege of late middeleeuwen (terpentijd).
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Tabel 2: Overzicht van onderzoeksmeldingen binnen een straal van circa 1.000 meter van het
plangebied.
Ondezoeksmelding
8376

Toponym
Terrein
Bangma,
Camping
Molenheim

Soort onderzoek
Verkennend
booronderzoek

52891

-

14225

Himdyk

Verkennend
booronderzoek
Verkennend
booronderzoek

33594

Industriewei 11

Booronderzoek

Resultaat
Bodem intact, maar geen
archeologische
indicatoren of
aanwijzingen. Terrein vrij
gegeven
Geen archeologische
indicatoren, vrijgegeven
Alleen fosfaatvlekken,
geen resten van de terp
en afvallagen zijn
aangetroffen; geen
vervolgonderzoek
Opbrachte lagen circa
1,0 m dik. Dan klei met
dunne zandlagen, geen
indicatoren. vrijgegeven

Waarneming/vondstmelding
-

-

Archeologische verwachting en advieskaarten
De Indicatieve kaart archeologische waarden (IKAW) van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed,
geeft voor het plangebied een hoge verwachting (oostzijde en een middelhoge verwachting
voor de westzijde. De Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE) geeft aan dat
voor de periode steentijd-bronstijd geen archeologisch onderzoek noodzakelijk is. De
archeologische niveaus uit deze tijd zijn zeer waarschijnlijk door getijdenwerking geërodeerd.
Voor de periode ijzertijd – middeleeuwen wordt geadviseerd om een karterend onderzoek 1
uit te voeren. Dit betekent dat plangebieden groter dan 500 m2 onderzocht dienen te worden
met een booronderzoek van 6 boringen per hectare, minimaal 6 per plangebied.

4

Archeologische verwachting
Het plangebied bevindt zich in de restgeul van de Boorne , mogelijk dat de overgang naar de
oevers nog net in de oostzijde van het plangebied ligt. Het landschap is al voor de late
middeleeuwen, waarschijnlijk in de vroege middeleeuwen gevormd en min of meer
onveranderd gebleven. De Pleistocene ondergrond is zeer waarschijnlijk geërodeerd. In de late
middeleeuwen is het gebied bedijkt en in 1250 is de Boorne afgedamd. Door de lage ligging zal
het gebied niet geschikt geweest zijn voor bewoning.
In de restgeulafzettingen dient rekening te worden gehouden met mogelijk schweepswrakken
uit de middeleeuwen.
Bekende bodem verstoringen
De gedempte sloot die voorheen naar de Doumastate liep kan in de westzijde van het tracé
worden aangeboord. Mogelijk is de bodem verstoord ter plaatse van de huidige parkeerplaats
langs de Rijksweg.
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5
5.1

Archeologisch booronderzoek
Methode
Er is een veldinspectie uitgevoerd waarbij is gelet op het voorkomen van molshopen of andere
ontsluitingen waar mogelijk waarnemingen konden worden gedaan.
Verspreid over het tracé zijn om de 30 meter 9 boringen gezet met Edelmanboor met een
diameter van 7 cm. De boringen zijn uitgevoerd tot minimaal 180 cm –mv en maximaal 270 cm
–mv. De opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform de NEN 5104.17 De niet
verstoorde bodemhorizonten zijn beschreven op basis van het systeem voor
bodemclassificatie voor Nederland.18

Afbeelding 9. Het plangebied in detail met uitgevoerde boringen.19
De archeologisch belangrijke kenmerken, zoals genoemd in de Archeologische Standaard
Boorbeschrijvingsmethode, zijn bestudeerd en indien aanwezig beschreven.20

5.2

Resultaten en interpretatie
Veldinspectie
Uit de veldinspectie is gebleken dat er geen bodemontsluitingen waren op het moment van
onderzoek.

17

Nederlands Normalisatie-instituut 1989
Bakker en Schelling 1989
19
Kadaster 2012
20
Bosch 2007
18

ArGeoBoor rapport 1230: Locatie Grousterdyk te Jirnsum
Opdrachtgever: BügelHajema Adviseurs.

14

Verkennend booronderzoek
De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 1. De boorlocaties zijn weergeven in
afbeelding 9. De boringen 1 t/m 7 staan in het weiland. Boring 8 staat op een dijkje en boring
9 op de parkeerplaats.
De bodemopbouw in het plangebied bestaat uit een kalkloze tot kalkarme zwak humeuze
matig zandige kleilaag (=bouwvoor). Deze bouwvoor is in de boringen 1 en 2, 30 en 40 cm dik
en in de boringen 3 t/m 7 slechts 5 tot 15 cm dik. Onder de bouwvoor komen matige siltige
kleilagen voor. In de boringen 1 t/m 3 gaat deze tussen 90 en 130 cm –mv over in een sterk
zandige kleilaag met veel dunne zandlagen. In de boringen 4 t/m 7 is de onderliggende kleilaag
sterk silitige en komen slechts enkele siltige laagjes voor.
In boring 8 is tot onder een dijklichaam met een dikte van circa 70 cm een geroerde kleilaag
aangetroffen met onderin een sliblaag. Het is goed mogelijk dat dit een gedempte voormalige
watergang is die naar de Doumastate liep (zie afbeelding 7). Van 210 tot 260 cm diepte is
matig siltige zware klei aanwezig.
In boring 9 ter plaatse van de parkeerplaats bevindt zich tot 60 cm –mv opgebracht zand.
Onder dit zand ligt een kleilaag met zwarte vlekjes van vergane plantenresten, die rond 170 cm
–mv overgaat in een zwak humeuze zwak siltige kleilaag.
De zandig kleilagen in de boringen 1 t/m 3 duiden op een afzetting gedurende een grotere
stroomsnelheid in een actieve geul . In de boringen 4 t/m 7 is een tussenzone waar de
activiteit/stroomsnelheid al aanzienlijke lager lag. In de boringen 8 en 9 is een zware klei
aanwezig, afgezet in een rustig milieu. Op basis van de lage ligging kan geconcludeerd worden
dat alle afzettingen in een restgeulsituatie zijn afgezet, die zich verplaatst heeft naar het
zuidwesten en daar verlande.
Archeologische indicatoren
In het opgeboorde materiaal zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.

6

Synthese
De verwachting op basis van het bureauonderzoek is door het verkennend booronderzoek
bevestigd. In het plangebied zijn restgeulafzettingen aanwezig, die in de oostzijde overgaan in
een oeverafzetting. In het opgeboorde materiaal zijn geen niveaus aangetroffen die kunnen
duiden op archeologische resten in het plangebied.

7

Conclusies




Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het plangebied
ligt? De westzijde van het plangebied ligt in een restgeul van de Boorne. In de oostzijde is
sprake van een oeversituatie. In deze oeverafzettingen zijn bij het booronderzoek geen
archeologische niveaus aangetroffen. De kans op het aantreffen van archeologische resten
is laag.
Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? De kans op het aantreffen
van archeologische waarden in het plangebied wordt laag geacht.
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Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten? Niet
van toepassing.
Kan iets gezegd worden over de eventuele verstoring van de bodem? De dunne bouwvoor in
de boringen 3 t/m 6 duidt mogelijk op het verwijderen van de toplaag.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden? Niet van toepassing.

Aanbeveling/Selectieadvies
Het wordt aanbevolen om in het plangebied Grousterdyk geen archeologisch
vervolgonderzoek uit te voeren. Vanuit archeologisch oogpunt kan het plangebied worden
vrijgegeven voor de toekomstige ontwikkelingen.
Het tracé van het plangebied is nog niet helemaal zeker. De resultaten van het onderzoek zijn
dusdanig dat er in de directe omgeving van het nu onderzochte gebied geen archeologische
resten verwacht worden. Een verplaatsing in een zone van circa 25 meter aan beide zijden van
het onderzochte tracé wordt op basis van onderhavig onderzoek acceptabel geacht.
ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem verstorende activiteiten, ook buiten het hier
aangegeven adviesgebied, wettelijk verplicht is om eventuele (toevals)vondsten en
grondsporen te melden bij de Minister van OC&W (Monumentenwet 1988, artikel 53 ). Het
rijk heeft deze taak in de praktijk gedelegeerd naar de lagere overheden. In dit geval wordt
aangeraden om in dergelijke gevallen contact op te nemen met de gemeente Boarnsterhim en
de provinciaal archeoloog van Fryslân.
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Bijlage 1
boorbeschrijvingen

ArGeoBoor rapport 1230 bijlage 1: boorbeschrijvingen
opdrachtgever: BügelHajema Adviseurs

boorstaten

OAGB.062 Grousterdijk

Boring 1 (180cm)

datum: 14-06-2013

Klei, matig zandig, zwak humeus.
Bruin-donkergrijs. IJzer/Oer/Gley zwak.
kalkloos; scherpe ondergrens; bouwvoor .

--

Klei, sterk siltig. Grijs. IJzer/Oer/Gley matig.
kalkrijk; scherpe ondergrens; siltlagen.

--

Klei, sterk zandig. Grijs. kalkrijk; dunne
zandlagen .

--

50cm

100cm

150cm

200cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 2 (270cm)

datum: 14-06-2013

Klei, matig zandig, zwak humeus.
Grijs-donkerbruin. IJzer/Oer/Gley zwak.
kalkarm; scherpe ondergrens; bouwvoor .

--

Klei, sterk zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens =; veel
dunne zandlagen .

--

Klei, sterk zandig. Grijs. kalkrijk; veel dunne
zandlagen; .

--

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer

OAGB.062

blad

1/5

locatieadres

Grousterdijk

locatie

Jirnsum
opdrachtgever

postcode / plaats

Bügelhajema
bureau

land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.062 Grousterdijk

Boring 3 (200cm)

datum: 14-06-2013

Klei, matig zandig, zwak humeus.
Donkerbruin. IJzer/Oer/Gley zwak. bouwvoor .

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak, Schelpen zwak. kalkrijk; scherpe
ondergrens; siltlagen.

--

--

50cm

100cm

Klei, sterk zandig. Grijs. Plantenresten zwak.
kalkrijk; enkele dunne zandlagen .

--

150cm

200cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 4 (270cm)

datum: 14-06-2013

Klei, matig zandig, zwak humeus.
Donkerbruin. IJzer/Oer/Gley zwak. kalkarm;
scherpe ondergrens; bouwvoor .
50cm

Klei, matig siltig. IJzer/Oer/Gley zwak. kalkrijk;
geleidelijke ondergrens; .

--

--

100cm

150cm

Klei, sterk siltig. Grijs. kalkrijk; enkele dunne
siltlagen dieper mider laagjes.

--

200cm

250cm

300cm

Boormeester: LC Nijdam
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blad
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Grousterdijk

locatie
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postcode / plaats

Bügelhajema
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land

ArGeoBoor
getekend volgens NEN 5104

boorstaten

OAGB.062 Grousterdijk

Boring 5 (190cm)

datum: 14-06-2013

Klei, matig zandig, zwak humeus.
Grijs-donkerbruin. IJzer/Oer/Gley zwak.
kalkarm; scherpe ondergrens; bouwvoor .

--

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
matig. kalkrijk; scherpe ondergrens .

--

Klei, sterk siltig. Grijs. kalkrijk; enkele dunne
zandlagen .

--

50cm

100cm

150cm

200cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 6 (270cm)

datum: 14-06-2013

Klei, matig zandig, zwak humeus.
Grijs-donkerbruin. IJzer/Oer/Gley zwak.
scherpe ondergrens; bouwvoor; .

--

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens .

--

50cm

100cm

150cm

200cm

Klei, sterk siltig. Grijs. kalkrijk; enkele dunne
zandlagen .

--

250cm

300cm

Boormeester: LC Nijdam

projectnummer
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blad
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Grousterdijk
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land
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OAGB.062 Grousterdijk

Boring 7 (270cm)

datum: 14-06-2013

Klei, matig zandig, zwak humeus.
Grijs-donkerbruin. IJzer/Oer/Gley zwak.
scherpe ondergrens bouwvoor .
50cm

Klei, matig siltig. Grijs. IJzer/Oer/Gley matig.
kalkloos; scherpe ondergrens .

--

--

100cm

150cm

Klei, matig zandig. Donkergrijs. Plantenresten
zwak. kalkrijk; enkele dunne siltlagen .

--

Klei, sterk siltig. Grijs. kalkrijk; dunne
zandlagen .

--

200cm

250cm

300cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 8 (260cm)

50cm

100cm

datum: 14-06-2013

Klei, matig siltig, zwak humeus.
Grijs-donkerbruin. dijklichaam.

--

Klei, matig siltig. Grijs. IJzer/Oer/Gley zwak.
kalkloos; scherpe ondergrens; vlekken licht
grijs; geroerd; .

--

150cm

200cm

Klei, zwak siltig, matig humeus. Zwart. Slib
sterk, Plantenresten zwak. kalkloos;
slootbodem.
Klei, matig siltig. Grijs. Plantenresten zwak.
kalkloos; zwarte vlekken .

--

Klei, matig siltig. Grijs.

--

--

250cm

300cm

Boormeester: LC Nijdam
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OAGB.062 Grousterdijk

Boring 9 (250cm)

datum: 14-06-2013

Zand, zwak siltig. Grijs. scherpe ondergrens;
opgebracht; .

--

Klei, zwak siltig. Blauw-grijs. Plantenresten
zwak. veel zwarte vlekken, .

--

Klei, zwak siltig, zwak humeus. Grijs-bruin.
geen gelaagdheid restgeul eindfase.

--

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

Boormeester: LC Nijdam
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