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Samenvatting
In opdracht van Fam. Bootsma heeft ArGeoBoor een karterend booronderzoek uitgevoerd op
de locatie Plattedijk 5 te Tzum (Gemeente Franekeradeel). De aanleiding van het onderzoek is
de nieuwbouw van een ligboxenstal (Opp. circa 4.900 m2). Hierbij zal de bodem tot 2,0 meter
diep worden ontgraven en wordt de bodem geroerd op plaatsen waar dit waarschijnlijk nog
niet eerder gebeurd is. Hierbij kunnen eventueel aanwezige archeologische resten verstoord
worden.
Uit het bureauonderzoek is gebleken dat in het plangebied bewoning kan hebben
plaatsgevonden op hoog opgeslibde kwelders van de vroege ijzertijd t/m de nieuwe tijd. Op
basis van oude kaarten worden geen resten verwacht uit de 2e helft van de nieuwe tijd. De
bewoning in de midden ijzertijd kan ook hebben plaatsgevonden op locaties die relatief kort in
gebruik zijn geweest en die na overstromingen zijn verlaten. In deze gevallen heeft zich geen
terp gevormd, maar is het bewoningsniveau afgedekt met een kleilaag. Later na de bedijking
vanaf de late middeleeuwen kan bewoning hebben plaatsgevonden buiten de terpen. Op
locaties met continue bewoning zijn terpen opgeworpen.
Uit het booronderzoek is gebleken dat de bovenste laag bestaat uit opgebrachte grond die is
verploegd met de voormalige bouwvoor. Daaronder bevindt zich een 10-20 cm dunne kalkloze
(knippige) stugge kleilaag, die is geïnterpreteerd als een potentieel archeologisch niveau. In
deze laag zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Hieronder bestaat de bodem uit
kalkrijke matig siltige klei met dunne zandlaagjes. Rond 2,0 m-mv komen wordt de klei sterk
siltig en komen dikkere zandlaagjes voor en vanaf 2,5 m –mv is sprake van sterk siltig zeer fijn
zand. Het gaat om kwelderafzettingen op getijdengeulafzettingen.
Door het ontbreken van archeologische indicatoren in de opgeboorde grond worden geen
behoudenswaardige archeologische resten meer in het plangebied verwacht. Het advies is dan
ook om geen archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren binnen het plangebied.
Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd kan op basis van de aard van de
onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat tijdens graafwerkzaamheden alsnog
archeologisch resten worden aangetroffen. ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem
verstorende activiteiten verplicht is om eventuele vondsten en grondsporen t e melden bij de
Minister van OCW conform artikel 53 van de Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt
aangeraden om contact op te nemen met de gemeente Franekeradeel en de provinciaal
archeoloog dhr. Gilles de Langen tel: 058-2925487 (e-mail: vsmp@fryslan.nl).
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1
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van Fam. Bootsma heeft ArGeoBoor een bureau- en karterend booronderzoek
uitgevoerd op de locatie Plattedijk 5 te Tzum (Gemeente Franekeradeel). De aanleiding van het
onderzoek is de nieuwbouw van een ligboxenstal (Opp. circa 4.900 m2) ten oosten van een
bestaande stal. Hierbij zal de bodem tot 2,0 meter diep worden ontgraven en wordt de bodem
geroerd op plaatsen waar dit waarschijnlijk nog niet eerder gebeurd is. Hierbij kunnen
eventueel aanwezige archeologische resten verstoord worden. Uit de FAMKE (= Friese
Archeologische Monumenten Kaart Extra) blijkt dat het plangebied ligt in een gebied met
middelhoge kans op resten uit de periode ijzertijd – nieuwe tijd. Het advies van de FAMKE is
om een karterend booronderzoek uit te voeren met een minimum van 6 boringen per locatie
bij ingrepen met een oppervlakte groter dan 2.500 m2.

Afbeelding 1. Plangebied (paars) op een topografische kaart.1

1

Kadaster 2009
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1.2

Doel en Vraagstelling
Het doel van het bureauonderzoek is om te komen tot een archeologische verwachting voor
het plangebied.
Het doel van het karterend booronderzoek is het vaststellen van de bodemopbouw om een
uitspraak te kunnen doen over de aan-of afwezigheid van archeologische niveaus en mogelijke
bodemverstoringen binnen het plangebied. De opboorde grond zalworden bestudeerd op de
aanwezigheid van archeologisch indicatoren zoals houtskool, aardewerk, verbrand leem,
baksteenbrokjes etc. De volgende vragen staan bij het onderzoek centraal:






Wat is de bodemopbouw in het plangebied?
Is de bodem nog intact?
Zijn nog archeologische waarden te verwachten binnen het plangebied?
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type onderzoek?

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA),
versie 3.3 (Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2013).

1.3

Administratieve gegevens
Tabel 1: administratieve gegeven.
Projectnaam
Toponiem:
Plaats
Kadastrale nr.
Provincie:
Gemeente:
Opdrachtgever:

Bevoegd gezag:
Coördinaten plangebied

Oppervlakte:
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummer:
Onderzoeknr.
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Plattedijk 5 te Tzum
Plattedijk 5
Tzum
Tjum G 260
Friesland
Franekeradeel
Fam. Bootsma
Plattedijk 5
8804 RR Tzum
Gemeente Franekeradeel
169.250/ 573.110
169.375/ 573.085
169.365/ 573.047
169.244/ 573.073
2
Circa 4.900 m
10E
61709
49612
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2.1

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Het plangebied ligt ten oosten van een bestaande stal en heeft een oppervlakte van 4.900 m2.
Het plangebied is momenteel in gebruik als weiland.

2.2

Voorziene ontwikkeling
In het plangebied is de bouw van een ligboxenstal voorzien met een oppervlakte van circa
4.900 m2. De bodem wordt tot 2 m –mv ontgraven ten behoeve van een kelder. Het
plangebied, met de ligging van de boorpunten, is weergegeven in afbeelding 2. Een
ontwerptekening van de voorziene erfinrichting is opgenomen in bijlage 2.

Afbeelding 2. Locatie van het plangebied met boorpunten.

3
3.1

Bureauonderzoek
Aardkundige gegevens en bewoningsgeschiedenis
Het plangebied ligt in het Friese zeekleilandschap. De hoog opgeslibde kwelders zijn in gebruik
genomen vanaf de vroege ijzertijd. In afbeelding 3 is een reconstructie gemaakt van het
landschap in die tijd met de bekende vindplaatsen uit deze periode op de kwelders. De meeste
resten zijn teruggevonden in uit plaggen opgeworpen terpen of woonheuvels. Bewoning op de
kwelder, zonder terp, is in de vroege ijzertijd eveneens mogelijk geweest. Nederzettingen
zonder terp worden vlaknederzettingen genoemd. Van latere perioden zijn geen
vlaknederzettingen bekend.2
2

Vos en Knol 2005
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Afbeelding 3. Een reconstructie van het landschap in de vroege ijzertijd (500 v. Chr.) met
bekende vindplaatsen uit die tijd.3 (Legenda: donkergroen=hoge en zandige ruggen;
groen=kwelder; bruin = veen; groengrijs=wadden en slikken; blauw en zwarte lijnen=geulen)

Afbeelding 4. Een reconstructie van het landschap in de Romeinse tijd (100 na Chr.).4 (legenda
zie afbeelding 3)
Uit de landschapsreconstructie blijkt dat rond 500 v. Chr het plangebied lag op een
kwelderwal, die bij het plangebied doorsneden werd door een kreek. Op deze kwelderwal
bevond ten oosten van het plangebied een nederzetting of huisplaats.
3
4

Vos en Knol 2005
Vos en Knol 2005
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Meerdere nederzettingen bevonden zich in de kwelder op grotere afstand van de overgang
naar het wadden- en slikken gebied. Tussen 500 v. Chr. en 100 na Chr. bouwde de kust zich
zeewaarts uit en het aantal nederzettingen nam sterk toe(zie afbeelding 4). In de vroege
middeleeuwen (4e- 6e eeuw) loopt de bewoning in het kweldergebied sterk terug, om vanaf de
Karolingische periode (7e - 9e eeuw) weer snel toe te nemen.

Afbeelding 5. Een uitsnede van een hoogtekaart op basis van het actueel Hoogtebestand
Nederland.5
Op een hoogtekaart op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de
kwelderwal door het afgraven van terpen versnipperd geraakt. De geul die door de kwelderwal
stroomde direct ten oosten van het plangebied is als laagte nog te zien Ten oosten deze geul is
een ovaalvormig vrij laag gelegen perceel aanwezig. Uit onderzoek is gebleken dat het om een
afgegraven terp gaat (zie hoofdstuk 4). Het maaiveld van het plangebied loopt richting het
oosten licht af. De huidige boerderij vormt een hoogte in het landschap. Ten noorden van het
plangebied zijn vele percelen afgekleid ten behoeven van de baksteenindustrie.
Op de bodemkaart in afbeelding 6 zijn de oude woongronden met een paarse kleur
aangegeven. In het plangebied komen knippige poldervaaggronden in klei voor (code gMn83CV). In het uiterste oosten komen kalkarme leek-/woudeerdgronden in klei voor (code
pMN85C).

5

AHN-2 2007-2012
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Afbeelding 6. Bodemkaart van het plangebied.6

3.2

Historie
Het plangebied ligt nabij Spannum. Deze plaatsnaam komt in 1275 voor het eerst voor in
geschreven bronnen.7 De Plattedijk gelegen ten westen van het plangebied is een
binnenpolderdijk. Deze binnendijken hadden als functie om bij dijkdoorbraken het
binnendringen van het zeewater zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast dienden ze om het
opstuwen van binnenwater tegen te gaan.8 De eerste dijken worden geschat rond de 10e eeuw
en de bedijking van Friesland zou rond 1200 voltooid zijn.9 Overstromingen bleven nog vaak
voorkomen derhalve zijn de Binnendijken ook nog vrij lang in gebruik gebleven.
Uit oude kaarten blijkt dat de verkaveling de afgelopen tientallen jaren als gevolg van
ruilverkaveling, slootdempingen en het rechttrekken van wegen en sloten de omgeving sterk
veranderd is.
Op een kaart van Schotanus uit 1718 is te zien dat het plangebied ligt ten westen van een sterk
kronkelende gemeente grens (zie afbeelding 7).10. Ten oosten van de Plattedijk liggen enkele
boerderijplaatsen en ten westen lag de terp van Spannum.
Op een kaart van Eekhoff uit 1849-1859, maar ook op de iets oudere minuutplan van het
gebied is te zien dat ten westen van de Plattedijk en ten noorden van de voorziene stal

6

Alterra 1965-1990
Gildemacher 2007
8
Provincie Friesland Cultuurhistorische kaart 2014
9
Ligtendag en Hacquebord 2000
10
Schotanus 1718
7
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boerderijplaatsen lagen (zie afbeelding 8).11 De beide boerderijplaatsen zijn op de kaart van
1932 weer verlaten (zie afbeelding 9). Op recente luchtfoto’s zijn geen structuren meer te
herkennen van deze boerenerven.
Het afgraven van de terpen is begonnen rond 1840-1850. Afhankelijk kleinschalig, maar al snel
op industriële schaal.12 Wanneer de terp van Spannum en andere terpen in de omgeving zijn
afgegraven is niet bekend.

Afbeelding 7. Kaart van Schotanus uit 1718 met het plangebied (projectie niet zuiver).13

Afbeelding 8. Het plangebied op een kaart uit de atlas van Eekhoff uit de periode 1849-1858.

11

Eekhoff 1849-1859 en Kadaster 1811-1832
Jensma en Knol 2005
13
Schotanus 1718
12
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Afbeelding 9. Plangebied op een kaart van 1932.14
De huidige bebouwing is van recente datum. Het plangebied zelf is tot op heden nog niet
bebouwd geweest.

3.3

Archeologische gegevens
Het plangebied is gelegen op een kwelderwal die ligt op en even te noorden van de lijn
Achlum-Spannum. Dit gebied is in het kader van het project bescherming op maat (BOMproject) onderzocht met als doel te komen tot een verbetering van de bescherming van het
friese bodemarchief.15 Uit dit onderzoek is gebleken dat op deze kwelderwal (resten van)
terpen liggen die vrijwel allen in gebruik zijn geweest vanaf de midden-ijzertijd t/m late
middeleeuwen of nog steeds in gebruik zijn. Op de archeologische monumentenkaart komen
in de omgeving van het plangebied een aantal terreinen met een bekende archeologische
waarde voor (zie afbeelding 10).
AMK-terreinen
Direct ten oosten van het plangebied ligt een terrein van archeologische betekenis (AMK-nr.
14777). Dit betreft een terrein van een afgegraven terp. Booronderzoek heeft uitgewezen dat
hier alleen nog diepere sporen verwacht kunnen worden.16 Ten oosten hiervan liggen
terpresten van de terp het dorp Spannum. Dit is een terrein van zeer hoge archeologische
waarde met resten vanaf de midden-ijzertijd tot in de nieuwe tijd. Op ruim 700 meter ten
zuiden van het plangebied ligt de terp van Klein Felsum met zeer rijke terplagen uit de periode
midden-ijzertijd-late middeleeuwen (AMK-nr. 7966). Op circa 600 meter ten oosten van het
plangebied ligt AMK-terrein 7965 (Groot Tjallum-oost). Dit terrein van archeologische waarde
is gedeeltelijk aangetast, maar er worden nog diepere sporen verwacht.

14

Bureau voor Militaire Verkenningen 1932
Langen e.a., 2000
16
Langen e.a., 2000
15
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Afbeelding 10. Informatie uit het archeologisch informatie systeem (Archis). Opgenomen zijn
AMK-terreinen, waarnemingen (gele stippen met zwarte nummers, gele achtergrond) en
onderzoeksmeldingen (blauwe lijnen en blauwe letters).17
Waarnemingen
400296 en 56234: Bij booronderzoek zijn enkele aardewerkfragmenten opgeboord uit de
periode late ijzertijd-vroege middeleeuwen (onderzoeksmelding 8381).
Daarnaast zijn nog waarnemingen vermeld bij AMK terrein 7966, waar zeer rijke terplagen
aanwezig zijn.
Onderzoeksmeldingen
Melding 8173 heeft betrekking op vele kleinere locaties, die met verschillende
onderzoeksnummers zijn aangegeven. Binnen plangebied komt geen onderzoeksnummer
voor.

17

RCE 2014
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Onderzoeksmeldingen 4746, 4751, 4753 en 4758 zijn uitgevoerd in het kader van het
hierboven genoemde BOM project en de resultaten ervan zijn besproken bij de AMKterreinen.
Onderzoeksmelding 8381 is een booronderzoek waarbij vanaf 50 cm –mv terplagen zijn
aangetroffen met aardewerkfragmenten uit e periode ijzertijd-vroege middeleeuwen hierin.
Onderzoeksmelding 55482 geeft geen nadere informatie omtrent de resultaten.
Onderzoeksmelding 18747 betreft een booronderzoek. Er zijn geen archeologische
waarnemingen verricht. Het terrein is vrijgegeven.
Onderzoeksmelding 4982 is eveneens onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van het BOMproject. Blijkbaar zijn op dit terrein geen noemenswaardige resten aangetroffen.

4

Archeologische verwachting en Beleid
Uit het bureauonderzoek is gebleken dat in het plangebied bewoning kan hebben
plaatsgevonden op hoog opgeslibde kwelders vanaf de vroege ijzertijd t/m de 1e helft van de
nieuwe tijd. Op basis van oude kaarten worden geen resten verwacht uit de 2e helft van de
nieuwe tijd. De bewoning in de midden ijzertijd kan, buiten de bekende terpen ook hebben
plaatsgevonden op locaties die relatief kort in gebruik zijn geweest als woonplaats en die na
overstromingen weer zijn verlaten. In deze gevallen heeft zich geen terp gevormd, maar is het
bewoningsniveau afgedekt met een kleilaag. Later, na de bedijkingen, vanaf de volle
middeleeuwen kan bewoning wederom hebben plaatsgevonden buiten de terpen. Op locaties
met continue bewoning zijn terpen opgeworpen. Indien een vindplaats aanwezig is dan wordt
een archeologische laag verwacht in de vorm van een vuile donkergrijze (zwak humeuze)
kleilaag met houtskoolresten, aardewerkfragmenten, bot- en of verbrande leem resten en
indien kalkrijk fosfaatvlekken. Betreft het vindplaats uit de late middeleeuwen of nieuwe tijd
dan worden ook baksteenbrokjes verwacht. Onder een dergelijke archeologische laag worden
dan sporen verwacht zoals waterputten, paalsporen, greppels en of sloten.
Uit de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE) blijkt dat het plangebied ligt in
een zone met een middelhoge archeologische verwachting en dat onderzoek verplicht is bij
ingrepen groter dan 2.500 m2. Het archeologische onderzoek voor de periode ijzertijd middeleeuwen dient te bestaan uit een karterend booronderzoek dat bestaat uit minimaal 6
boringen per hectare of ten minste 6 per onderzoekslocatie.18

18

FAMKE 2013 (FAMKE = Friese Archeologische Monumenten Kaart Extra)
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5
5.1

Archeologisch veldonderzoek
Methode
Veldinspectie
Bij een veldinspectie wordt gelet op hoogteverschillen en andere bodemontsluitingen die van
belang kunnen zijn voor de archeologische verwachting van het plangebied.
Karterend booronderzoek
Verspreid in het plangebied zijn 6 boringen gezet met Edelmanboor met een diameter van 7
cm en een guts met een diameter van 3 cm. Er is tot minimaal 200 cm –mv geboord en
maximaal tot 300 cm –mv. De archeologische belangrijke kenmerken, zoals genoemd in de
Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode zijn bestudeerd en indien aanwezig
beschreven.19 De boringen zijn ingemeten met een GPS ontvanger.20

5.2

Resultaten en interpretatie
De boorpunten staan aangegeven in afbeelding 2 en de boorstaten zijn opgenomen in bijlage 1
Veldinspectie
Het plangebied bestond uit grasland. Er waren geen bodemontsluitingen aanwezig voor het
doen van waarnemingen.
Karterend booronderzoek
In alle boringen is een geroerde toplaag aanwezig van 35 tot 60 cm dik. In boring 1 is van 0 tot
40 cm –mv een duidelijk, ten opzichte van de voormalige bouwvoor, te onderscheiden
opgebrachte laag aanwezig, die gekenmerkt wordt door het voorkomen van kleibrokken en
een zwakke bijmenging met puin. In de boringen 2 t/m 6 is opgebrachte grond geroerd met de
voormalige bouwvoor. Onder deze geroerde bodemlagen komt in de boringen 1 t/m 4 en 6
een kalkloze tot kalkarme stugge, zwak roestige en zwak mangaan houdende kleilaag voor van
10 tot 20 cm dik. Deze laag ontbreekt ter plaatse van boring 5. Deze laag is met een gutsmes in
stukjes gesneden en doorzocht op het voorkomen van archeologische indicatoren zoals
houtskool, aardewerkfragmentjes, verbrandde leem etc.
Van circa 65 tot 200 cm –mv zijn kalkrijke matig siltige kleilagen aanwezig met enkele dunne
siltlaagjes. Dieper dan 200 cm worden de klei sterk zandig en komen ook zandlagen voor en
vanaf ongeveer 250 tot 300 cm –mv bestaat de bodem uit sterk tot uiterst siltig fijn zand.
Op basis van de geologische gegevens worden de afzettingen geïnterpreteerd als een
kwelderafzetting (matig siltige kleilagen) op getijdengeul afzettingen (zandige afzettingen).
Deze afzettingen vormen samen de kwelderwalafzettingen, waarop, zoals uit het archeologisch
onderzoek is gebleken bewoning plaatsvond vanaf de midden-ijzertijd. Opvallend is dat er
geen wezenlijk verschil is tussen de bodemopbouw in het westen het oosten van het
plangebied. Op basis van het bureauonderzoek werden restgeulafzetting verwacht in het
oostelijk deel van het plangebied. Blijkbaar ligt deze nog verder oostwaarts.
19

Bosch 2007
GPS-specificatie: (50 Channels, GPS L1/frequentie, C/A code, SBAS en VRS-correctie (06-GPS), circa 1
m nauwkeurig.
20
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Archeologische indicatoren
Bij het booronderzoek zijn geen indicatoren aangetroffen die een aanwijzing kunnen zijn voor
de aanwezigheid van archeologische resten ter plaatse.

6

Conclusies









7

Wat is de bodemopbouw in het plangebied? De bodemopbouw bestaat uit
kwelderafzettingen op getijdengeulafzettingen die samen de kwelderwal vormen.
Is de bodem nog intact? De top van de bodem bestaat uit geroerde opgebrachte grond
die is gemengd met de voormalige bouwvoor. Onder deze geroerde laag is de bodem
intact en bevindt zich een kalkloze tot kalkarme kleilaag met een dikte van circa 15 cm.
Deze laag gaat over in een kalkrijke kleilaag met dunne silt- en zandlaagjes, vanaf 200
cm-mv komen sterk silt- en zandige kleilagen voor met dikkere zandlagen. Rond 250
komen sterk siltige zandlagen voor.
Zijn archeologische waarden te verwachten in het plangebied? Er zijn geen
archeologische indicatoren in de vorm van houtskoolbrokjes, fosfaatvlekken,
aardewerkfragmenten, puinbrokjes aangetroffen, die een aanwijzing zijn voor
archeologische resten in de bodem.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden? Er worden geen behoudens waardige
archeologisch resten verwacht, dus deze worden ook niet bedreigd.
Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type onderzoek? Nee, een
vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.

Aanbeveling/Selectieadvies
Het wordt aanbevolen om het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling.
Dit selectieadvies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de
gemeente Franekeradeel. Deze zullen op basis van de aangeleverde gegevens een selectie
besluit nemen over deze aanbeveling.
Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd kan op basis van de aard van de
onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat tijdens graafwerkzaamheden alsnog
archeologisch resten worden aangetroffen. ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem
verstorende activiteiten verplicht is om eventuele vondsten en grondsporen t e melden bij de
Minister van OCW conform artikel 53 van de Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt
aangeraden om contact op te nemen met de gemeente Franekeradeel en de provinciaal
archeoloog dhr. Gilles de Langen tel: 058-2925487 (e-mail: vsmp@fryslan.nl).

ArGeoBoor rapport 1290: Tzum, Plattedijk 5
Opdrachtgever: Fam. Bootsma

15

Literatuur
Bakker, H. de & J. Schelling, 1989. Systeem van bodemclassificatie voor Nederland. Staring Centrum
Wageningen.
Bosch, J.H.A.,2008: Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode versie 1.1. Op basis van de
Standaard Boorbeschrijvingsmethode versie 5.2. Deltares-rapport 2008-U-R0881/A.
Gildemacher, K.F., 2007: Friese plaatsnamen. Alle dorpen steden en gehuchten. Friese pers boekerij
Leeuwarden.
Jensma, G. en E. Knol, 2005: Op zoek naar de juiste methode, wierdenarcheologie in de negentiende
eeuw. In: Professor Van Giffen en het geheim van de wierden.
Langen, G.J. de, T.M. Perger, S. Wentink, en M.H. Wispelwey, 2000: Project ‘Bescherming op Maat’,
archeologisch project in het kader van de bijdragenregeling bodembeschermingsgebieden
Fryslân. RAAP-rapport 246. Provincie Fryslân. De terpencluster op de kwelderwallen op en
even ten noorden van de lijn Achlum-Spannum (groep 18A), gemeenten Harlingen,
Franekeradeel en Littenseradiel.
Ligtendag, W.A. en L. Hacquebord, 2000: Noordelijk zeekleilandschap. In: Het Nederlandsche
landschap. Een historisch-geografische benadering.
Nederlands Normalisatie-instituut, 1989: Nederlandse Norm NEN 5104, Classificatie van onverharde
grondmonsters, Nederlands Normalisatie-instituut Delft.
Vos, P. en Knol, E., 2005. Wierden ontstaan in een dynamisch getijdenlandschap. In: Professor Van
Giffen, Het geheim van de Wierden.

Bronnen Geraadpleegde Kaarten
AHN-2 2007-2012. Actueel Hoogtebestand Nederland: AHN kaart geraadpleegd op
http://ahn.geodan.nl/ahn/
Bureau voor Militaire Verkenningen 1932: Militaire Topografische kaart (Bonneblad), kaartnummer
108 Tjum. Geraadpleegd op ARCHIS
Eekhoff, W. 1849-1859: Nieuwe atlas van de provincie Friesland. Geraadpleegd op
www.digicollectie.tresoar.nl
Kadaster 1811-1832: Minuutplan van Tjum, Friesland, sectie A, blad 01. Geraadpleegd op
www.watwaswaar.nl
Kadaster 1994: Topografische kaart 1:25.000. kaartblad 10E. Geraadpleegd op www.watwaswaar.nl
Kadaster 2012: Topografische ondergrond van Nederland schalen 1: 10.000 en 1: 25.000.
http://www.kadaster.nl/top10nl (open data).
Provincie Friesland 2014: Cultuurhistorische Kaart. Geraadpleegd op http://www.fryslan.nl/chk.
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2014: Archeologische Monumentenkaart. Geraadpleegd op
http://archis2.archis.nl/archisii/html/
Schotanus, D.B., 1718: Uitbeelding der heerlijkheit Friesland, kaartblad Franekeradeel Atlas van
Schotanus kleur. Geraadpleegd op www.digicollectietresoar.nl
Schotanus, D.B. 1664: Atlas van Schotanus 1664. Kaartblad Franekeradeel. Geraadpleegd op
www.digicollectietresoar.nl
ArGeoBoor rapport 1290: Tzum, Plattedijk 5
Opdrachtgever: Fam. Bootsma

16

Bijlage 1
boorstaten
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boorstaten

OAGB.191 Plattedijk 5 Tzum

Boring 1 (300cm)

datum: 21-05-2014

(1:50)

Klei, matig siltig. Bruin-grijs. kalkrijk; scherpe
ondergrens; opgebracht; .

--

40

50cm

60
75

100cm

150cm

Klei, zwak zandig. Bruin-donkergrijs. Wortels
matig. kalkloos; scherpe ondergrens; oude
bouwvoor .
Klei, matig siltig. Grijs. IJzer/Oer/Gley zwak.
kalkarm; geleidelijke ondergrens .

--

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

--

--

160

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; veel dunne zandlaagjes; .

200cm

--

220

Klei, zwak siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
enkele dunne zandlaagjes; scherpe
ondergrens .

--

Zand, uiterst siltig. Grijs. Schelpen zwak.
kalkrijk; .

--

240 kalkrijk;

250cm

300

300cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 2 (280cm)

datum: 21-05-2014

(1:50)

50cm

Klei, matig siltig, zwak humeus. Bruin.
kalkloos; scherpe ondergrens; grijze vlekken;
geroerd; .

45
65

Puin zwak.

Klei, matig siltig. Beige-lichtgrijs.
IJzer/Oer/Gley zwak. kalkarm; geleidelijke
ondergrens .

--

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

--

100cm

150cm
180

200cm
215

250cm

245

280

Klei, sterk zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens .

--

Klei, matig siltig. Grijs. kalkrijk; scherpe
ondergrens; dunne zandlaagjes; .

--

Zand, uiterst siltig. Grijs. Schelpen zwak.
kalkrijk; .

--

300cm

Boormeester: LC Nijdam
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OAGB.191 Plattedijk 5 Tzum

Boring 3 (280cm)

datum: 21-05-2014

(1:50)

Klei, matig siltig, zwak humeus. Bruin.
kalkloos; scherpe ondergrens; geroerd; .

35

50cm

Klei, matig siltig. Beige-grijs. IJzer/Oer/Gley
55 zwak. kalkloos; geleidelijke ondergrens .

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

100cm

150cm

Puin zwak.
--

--

160

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
matig. kalkrijk; dunne zandlaagjes; scherpe
.
Klei, sterk siltig. Grijs. kalkrijk; scherpe
ondergrens
.
220

--

190 ondergrens

200cm

Zand, sterk siltig. Grijs. Schelpen zwak.
zandmediaan matig fijn; kalkrijk; .

250cm

--

--

280

300cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 4 (200cm)

datum: 21-05-2014

(1:50)

50cm

--

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

--

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; enkele dunne zandlaagjes;
scherpe ondergrens .

--

Klei, sterk siltig. Grijs. IJzer/Oer/Gley zwak.
kalkrijk; .

--

55
70

100cm

150cm

Klei, matig siltig, zwak humeus. Bruin. kalkrijk;
brokken grijze klei; opgebracht; scherpe
ondergrens; geroerd; .

160

200

200cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 5 (200cm)

datum: 21-05-2014

(1:50)

50cm

Klei, matig siltig, zwak humeus. kalkrijk en
kalkloos; grijze kleibrokken; scherpe
ondergrens; opgebracht; geroerd; .

Puin zwak.

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

--

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; dunne zandlaagjes; scherpe
ondergrens .

--

55

100cm
130

150cm

200cm

190
200 Zand,

sterk siltig. Grijs. zandmediaan zeer fijn;
kalkrijk; .

--

Boormeester: LC Nijdam
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OAGB.191 Plattedijk 5 Tzum

Boring 6 (200cm)

datum: 21-05-2014

(1:50)

Klei, matig siltig, zwak humeus. Bruin. kalkrijk
en kalkloos; scherpe ondergrens; geroerd; .

--

40

50cm

60

100cm

150cm

Klei, matig siltig. Beige-lichtgrijs.
IJzer/Oer/Gley zwak. kalkarm; geleidelijke
ondergrens .

--

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

--

160

Klei, sterk zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; .

--

200

200cm

Boormeester: LC Nijdam
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