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Samenvatting
In opdracht van CSO Milfac heeft ArGeoBoor een archeologisch bureau- en karterend
booronderzoek uitgevoerd op de locatie Kelders 29 te Leeuwarden (Gemeente Leeuwarden).
De aanleiding van het onderzoek is de voorziene nieuwbouw waarbij werkzaamheden zullen
gaan plaatsen vinden de bodem verstoren op plaatsen waar dit mogelijk nog niet eerder
gebeurd is. Het plangebied maakt deel uit van het in 2012 aangewezen gemeentelijk
archeologische monument ‘de Nijehove/Ee-terp’. In de archeologie nota van de gemeente
Leeuwarden staat dat op basis van maatwerk bepaald wordt wanneer archeologisch
onderzoek noodzakelijk is. Onderhavig onderzoek kan gezien worden als onderdeel van dit
‘maatwerk’.
Uit bekende archeologische gegevens blijkt dat de verwachting hoog is voor terplagen uit de
12e-14e eeuw, maar mogelijk verder teruggaan tot in de Karolingische periode. Aan de Kelderszijde is mogelijk sprake van een vulling van een oorspronkelijke natuurlijke laagte. Aan de
oorspronkelijk hoger gelegen Poststraatzijde is een grotere kans op de aanwezigheid van
bewoningssporen.
Uit het karterend booronderzoek is gebleken dat aan de Poststraatzijde archeologische resten
aanwezig kunnen zijn vanaf 30 cm –mv. Aan de Kelders-zijde worden resten verwacht vanaf
130 cm –mv.
Gezien de geringe bodemverstoring die is voorzien wordt aangeraden om de werkzaamheden
ten behoeve van het bouwrijp maken te laten volgen door leden van de archeologische
werkgroep Aed Levwerd.
Onderhavig advies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de
Gemeente Leeuwarden. Deze zal op basis van de aangeleverde gegevens een besluit nemen
over deze aanbeveling.
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 Leeuwarden mevr. M. Kenemans.
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1
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van CSO Milfac heeft ArGeoBoor een archeologisch bureau- en karterend
booronderzoek uitgevoerd op de locatie Kelders 29 te Leeuwarden (Gemeente Leeuwarden).
De aanleiding van het onderzoek is de voorziene nieuwbouw waarbij werkzaamheden zullen
gaan plaatsen vinden de bodem verstoren op plaatsen waar dit mogelijk nog niet eerder
gebeurd is. Het plangebied maakt deel uit van het in 2012 aangewezen gemeentelijk
archeologische monument ‘de Nijehove/Ee-terp’. Op de Archeologische Monumentenkaart ligt
het plangebied binnen terrein 9336. Dit betreft de historische kern van Leeuwarden van hoge
archeologische waarde. Het beleid ter plaatse is dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is
bij ingrepen groter dan 25 m2.1 In de archeologie nota van de gemeente Leeuwarden staat dat
op basis van maatwerk bepaald wordt wanneer archeologisch onderzoek noodzakelijk is.
Onderhavig onderzoek kan gezien worden als onderdeel van dit maatwerk.

Afbeelding 1. Plangebied (paars) op een topografische kaart.2

1
2

Gemeente Leeuwarden 2014
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 zal worden 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? Kan iets
gezegd worden over de aard van te verwachten resten?
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:
Contactpersoon:

Centrum Coördinaat
Oppervlakte:
Kaartblad:
AMK-nummer
Onderzoekmeldingsnummer:
Onderzoeknr.

Kelders 29 te Leeuwarden
Kelders 29
Leeuwarden
1717
Friesland
Leeuwarden
CSO Milfac
Gemeente Leeuwarden
Mevrouw Mariëlle Kenemans (Sr. Cultuurhistorisch beleidsadviseur
archeologie)
E: mkenemans@leeuwarden.nl
T: 058-7505541
182490/579570
2
360 m
6C
9336
63354
51333
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2
2.1

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Het plangebied ligt in het zuiden van Leeuwarden tussen de Kelders en de Poststraat in het
zuidelijk centrum van Leeuwarden. Het plangebied heeft een oppervlakte van 360 m2 en is
verhard met beton. Het maaiveld van de straat ‘Over de Kelders’ is op het AHN af te lezen. Het
maaiveld van het plangebied ligt op een vergelijkbaar niveau op circa 1,6-1,7 + NAP.3 De
afwijking zal circa 15 cm bedragen. Een foto van het plangebied is opgenomen op de voorkant.

Afbeelding 2. detailkaart van het plangebied met boorpunten.4
In een groot deel van het plangebied komen kelders voor. De bodem is hier tot waarschijnlijk
circa 3,0 m – maaiveld of circa 1, 5 m –NAP afgegraven.

2.2

Voorziene ontwikkeling
Het is de bedoeling om de locatie opnieuw te bebouwen. De voorziene bodemverstoring in
verband met de fundering bestaat uit het aanbrengen van 4 clusters van funderingspalen
centraal op het perceel (zie bouwtekening, bijlage 1). Ter plaatse van de 4 clusters met worden
mogelijk delen van de kelders gesloopt. Buiten deze werkzaamheden worden geen kelders
gesloopt of andere bodemverstorende werkzaamheden uitgevoerd. Gezien de aard van de
werkzaamheden blijft de kans bestaan dat in het werk besluiten genomen worden waarbij
meer muurwerken worden gesloopt en grond wordt afgegraven dan vooraf gedacht. In
hoeverre archeologische resten daadwerkelijk bedreigd worden is vooraf moeilijk in te
schatten.

3
4

Gegevens op basis van het AHN-2
Kadaster 2014
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3

Nijehove terp, bekende gegevens
Het plangebied ligt binnen de grenzen van het in 2012 aangewezen gemeentelijk monument
‘de Nijehove/Ee-terp’.

Afbeelding 2. Centrum van Leeuwarden met daarop de terp van de Oldehove (links) en de
noordelijke- en zuidelijke Nijehove terpen.5Verder zijn aangegeven de voor het opstellen van de
archeologische verwachting gebruikte onderzoeksresultaten van de opgraving aan het
Gouveneursplein (letter A) en de archeologische begeleiding aan de Kelders (letter B). Het
onderhavig plangebied is aangegeven in het groen.
De terp Nijehove is gelegen aan de noord- en zuidzijde van de waterloop de ‘Ee’.6 Uit een
opgraving uitgevoerd in 1979 aan het Gouveneursplein nr. 44 is gebleken dat de oudste
bewoningsfase in ieder geval teruggaat tot in de Karolingische tijd (zie afbeelding 2). Dit bewijs
is gevonden in de aanwezigheid van fragmenten Badorf aardewerk die lagen op de onderste
opgeworpen klei- en zodenlaag. De natuurlijke kwelder was opgeslibd tot iets boven NAP,
waarna een circa 70 cm dikke kleilaag was opgebracht. In de onderste lagen werd tevens een
grote hoeveelheid kogelpot aardewerk opgegraven. Het onderscheid tussen sporen van
Karolingische en de 11e/12e eeuwse bewoning bleef in de bestudeerde profielen onduidelijk.
Na de vroegste bewoningsfase is de 12e/13e eeuw een fase waarin sloten aanwezig waren
binnen het opgegraven stuk. Na demping van de sloten zijn houten huizen gebouwd, waarvan
de resten bovenin in het profiel werden gevonden (circa 2,1 + NAP) en die op zijn vroegst in de
13e eeuw gedateerd worden.

5
6

Schuur 1979, (geraadpleegd in De Lange 1989 & Hielkema 2005)
De Lange 1989
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Archeologisch onderzoek in de Minnemastraat heeft bewoningssporen vanaf ongeveer 1000
na Chr. opgeleverd.7
Van grote waarde voor de aard van de te verwachten resten in het plangebied zijn de
resultaten van een archeologische begeleiding die heeft plaatsgevonden aan de Kelders in
2005 op nog geen 50 meter van het onderhavige plangebied.8 Hierbij zijn talrijke
archeologische vondsten geborgen, maar werden maar weinig grondsporen gevonden. Uit
tijdens de archeologische begeleiding uitgevoerde boringen is de volgende bodemopbouw
naar voren gekomen (zie afbeelding 3). Boring 1 ligt circa 30 meter ten zuidenwesten van het
plangebied. De boringen zijn om de circa 2,0 m –mv geplaatst (zie afbeelding 3). Onder een
geroerde laag (boringen 1 t/m 4 is een antropogene laag aanwezig, die bestaat uit zwarte en
grijze matig zandige klei met grijze kleibandjes (circa 1,8 m tot 2,2 m –NAP). Deze laag is in het
gehele profiel aangetroffen. Hieronder ligt een donkerbruine venige kleilaag met een dikte van
maximaal 40 cm en die naar het zuidwesten toe verdwijnt (zie afbeelding ..). Deze venige laag
ligt op kwelderafzettingen. De venige laag wordt omschreven als een mogelijk opgebracht
pakket wordt op basis van vondsten elders op de terp gedateerd van vóór de12e eeuw. De
middeleeuwse vondsten uit de periode 12e – 14e eeuw zijn afkomstig uit de kleilaag die op de
venige laag ligt. Er zijn bij het onderzoeken grondsporen van twee waterputten en twee kuilen
aangetroffen. Sporen van huizen ontbreken. Ook zijn er geen resten van beschoeiingen en of
kadewerken aangetroffen.

Afbeelding 3. Bodemprofiel op basis van grondboringen ter plaatse van de Kelders.9

7

Bos e.a., 1996 (geraadpleegd in Hielkema 2006)
Hielkema e.a. 2006
9
Hielkema e.a. 2006
8
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Archeologische verwachting
Op basis van de resultaten van onderzoeken in de omgeving kunnen in het huidige plangebied
archeologische resten vanaf 8e/9e eeuw tot op heden verwacht worden. Het resultaat van het
onderzoek aan de Kelders heeft de aanwezigheid van een ophooglaag uit de 12e-14e eeuw
aangetoond. Verder is gebleken dat de oorspronkelijke kwelderafzettingen hier rond 2,2 m –
NAP liggen. Bij het onderzoek aan het Gouveneursplein is de ligging van de oorspronkelijke
kwelder aanzienlijk hoger op 0,2 + NAP vastgesteld. Dit hoogteverschil kan verklaard worden
door te stellen dat de Kelders waarschijnlijk parallel ligt in een natuurlijke geulvormige laagte,
zoals deze al eerder is geschetst (zie afbeelding 2). De twee bij de begeleiding aangetroffen
waterputten zijn eveneens een aanwijzing voor een oorspronkelijk lage ligging van de Kelders.
De kleine variatie in het bij de begeleiding vervaardigde bodemprofiel is waarschijnlijk een
gevolg van het in de lengterichting aansnijden van deze laagte.
Voor het onderhavige plangebied betekent dit dat aan de zuidoostzijde (Kelders-zijde) een
gelijksoortige bodemopbouw verwacht, dus een 12e/14e eeuws ophoogpakket, kan worden.
Echter aan de Poststraatzijde loopt het maaiveld sterk op van circa 1,6 m + NAP aan de Kelders
tot circa 3,0 m + NAP aan de Poststraat. Dit betekent dat aan de Poststraatzijde rekening moet
worden gehouden met het voorkomen van sporen van huizen en andere gebouwen. De
spoordichtheid wordt aanzienlijk groter verwacht dan aan de Kelders-zijde.
Ter plaatse van de het plangebied kunnen archeologische resten voorkomen direct onder het
maaiveld/aanwezige betonvloer en ter plaatse van de kelders, direct onder de keldervloer.

5

Archeologisch booronderzoek
Het booronderzoek is uitgevoerd op 25 september 2014 door dhr. L.C. Nijdam in
samenwerking met dhr. A. Zuidema van CSO, die de grondboringen gebruikt heeft voor het
uitvoeren van een milieutechnisch bodemonderzoek.

5.1

Methode
Karterend booronderzoek
Verspreid in het plangebied zijn 4 tot de gewenste diepte uitgevoerde boringen gezet met
Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een guts met een diameter van 3 cm. De
boringen 5 en 6 zijn voortijdig gestuit en hebben geen relevante informatie opgeleverd. De
boringen 1 t/m 4 zijn doorgezet tot circa 300 cm –mv. De archeologische belangrijke
kenmerken, zoals genoemd in de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode zijn
bestudeerd en indien aanwezig beschreven.10 De boringen zijn ingemeten ten op zichte van de
huidige topografie.
Boring 1 is uitgevoerd in een ondiepe kelder, waar het maaiveld lag op 85 cm onder de
betonvloer (= 0,75 + NAP)waarop de overige boringen zijn geplaatst (1,6 + NAP). De
boorstaten zijn opgenomen in bijlage 2. De ligging van de boorpunten is aangegeven in
afbeelding 2.

10

Bosch 2007
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5.2

Resultaten en interpretatie
In boring 1 zijn vanaf 15 cm onder de keldervloer, vanaf 0,6 + NAP terplagen aangetroffen,
waarbij met name in de 1e laag tot 0,05 m –NAP archeologische indicatoren aanwezig waren
zoals: onverbrand bot, mosselschelpen en kogelpot aardewerkfragmenten. Hieronder zijn
wisselen humeuze donkergrijze- en niet humeuze licht kleilagen zich af. Vanaf 1,95 m –NAP
komt matig siltige lichtgrijze klei voor, die geïnterpreteerd is als ‘schone’ natuurlijke
kwelderafzetting. De laag hierboven vanaf 1,25 m –NAP is sterk gelaagd. De gelaagdheid
bestaat uit een wisseling van schone kleilagen en humeuze kleilagen met plantenresten. Niet
uitgesloten wordt dat dit ten dele een natuurlijke kwelderafzetting is.
In boring 2, uitgevoerd buiten de kelder waarin boring 1 is gezet is, zijn vanaf 30 cm –mv
terplagen (een afwisseling van venige kleilagen, humeuze kleilagen en vrij schone kleilagen
etc.) aanwezig die doorlopen tot de geboorde diepte van 3,50 m –mv. In de boringen 3 en 4 is
tot 55 cm –mv opgebrachte grond aanwezig. Daaronder bevindt zich een geroerde puin- en
grindhoudende kleilaag tot 1,3 en 1,5 m-mv (0,3 tot 0,1 m + NAP). In boring is van 1,5 tot 2,15
m –mv een mest- of beerlaag aangeboord (aangeduid als veen). Daaronder ligt een slibachtige
laag op een diepte tussen 2,6 en 2,9 m –mv. Boring 3 kent een gelijksoortige opbouw allen
ontbreekt de mest- of beerlaag. In beide boringen, gezet aan de Kelders-zijde van de locatie,
zijn binnen 2,8 m –mv (1,1 m –NAP) geen natuurlijke kwelderlagen aangetroffen, maar wordt
gezien de relatief lage ligging gedacht aan een, ten dele natuurlijke, opvulling van een
natuurlijke laagte.

Conclusies






Wat is de bodemopbouw in het plangebied? Aan de Poststraatzijde van het plangebied
(boringen 1 en 2) zijn vanaf 30 cm onder het maaiveld terplagen te verwachten.
Antropogene lagen lijken door te lopen door tot een diepte van 3,55 m –mv (boring 1,
rekening houdend met het lagere maaiveld ter plaatse van deze boring).
Aan de Kelders-zijde van het plangebied (boringen 3 en 4) zijn vanaf 130 tot cm –mv
terplagen te verwachten die liggen op en overlappen met lagen die te maken hebben
met de opvulling van de oorspronkelijke laagte.
Is de bodem nog intact?
Vanaf de hierboven genoemde diepten waarop de terplagen voorkomen is de bodem
archeologisch gezien intact. Voor het gedeelte waar de kelders zijn gegraven, wordt
verwacht dat de archeologische waarden aan de Poststraat zijde volledig vernietigd
zijn. Aan de Kelders kunnen de archeologische lagen dieper liggen en zijn mogelijk nog
resten van archeologische lagen onder de keldervloeren aanwezig. (de boringen zijn
niet tot in de schone kwelderafzettingen doorgezet.
Zijn archeologische waarden te verwachten in het plangebied? In het plangebied
worden archeologische resten verwacht die kunnen teruggaan tot in de 12e-14e eeuw,
maar met name aan de Poststraatzijde kunnen de resten mogelijk teruggaan tot in de
vroegere fases van de terp. De resten die aan de Kelders-zijde verwacht worden zijn
vergelijkbaar met de resten die zijn aangetroffen bij de archeologische begeleiding
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6

langs de Kelders. Aan de Poststraatzijde dient rekening te worden gehouden met een
grotere sporendichtheid.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
Bij het aanbrengen van de funderingen of het bouwrijp maken centraal in het
plangebied worden plaatselijk bestaande kelders afgebroken. De verstoring van de bij
het booronderzoek aangetroffen terplagen zal naar verwachting gering zijn. Gezien de
aard van de werkzaamheden blijft de kans bestaan dat in het werk besluiten genomen
worden waarbij meer muurwerken worden gesloopt en grond wordt afgegraven dan
vooraf gedacht.
Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type onderzoek? Gelet op de
kwetsbaarheid van archeologische resten in de bodem en de aard van de
werkzaamheden wordt aanbevolen om het bouwrijp maken, dus de werkzaamheden
waarbij de bodem verstoord wordt archeologische te begeleiden.

Aanbeveling
Het wordt aanbevolen om het bouwrijp maken van de locatie, waarbij mogelijk keldermuren
worden afgebroken en waarbij de verwachting is dat aan de Poststraatzijde terplagen ‘bloot’
komen te liggen, archeologisch te begeleiden. Gezien de kleinschaligheid van de
werkzaamheden is in overleg met de gemeente archeoloog van Leeuwarden mevrouw M.
Kenemans afgesproken dat het volgen van de werkzaamheden kan worden uitgevoerd door
leden van de werkgroep archeologie van de historische vereniging Aed Levwerd. Aangeraden
wordt om tijdens de werkzaamheden tijd en ruimte te creëren, zodat tijdens de
werkzaamheden waarnemingen kunnen worden gedaan en eventuele vondsten veilig kunnen
worden gesteld.
Onderhavig advies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de
Gemeente Leeuwarden. Deze zal op basis van de aangeleverde gegevens een besluit nemen
over deze aanbeveling.
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 Leeuwarden mevr. M. Kenemans.
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Bijlage 1: bouwtekening funderingen

ArGeoBoor rapport 1318: bijlage 1, bouwtekening funderingen
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Bijlage 2: boorstaten

ArGeoBoor rapport 1318: bijlage 2: boorstaten
Opdrachtgever: CSO Milfac

boorstaten

OAGB.206 Kelders 29 Leeuwarden

Boring 1 (290cm)
(1:50)

50cm

100cm

datum: 25-09-2014

Zand, zwak siltig. Lichtbruin. scherpe
ondergrens; opgebracht; keldervloer.
Klei, sterk siltig, zwak humeus. Grijs-bruin.
Plantenresten zwak. kalkrijke siltlagen en
kalkloze venige lagen terplaag met
65
botfragmenten/mosselresten AW kogelpot op
60 cm-mv; .
Klei, matig siltig, zwak humeus. Grijs.
105 Plantenresten zwak. kalkrijk; scherpe
ondergrens; humeuze vlekken; .
15

Klei, sterk siltig. Blauw-grijs. Plantenresten
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens; gevlekt .

150cm

---

--

--

175

200cm

Klei, uiterst siltig, matig humeus. Donkergrijs.
stugge laag; .

--

Klei, sterk siltig, zwak humeus. Grijs. kalkrijk;
sterk gelaagd; humeuze lagen met
plantenresten en schonere kleilagen; mogelijjk
natuurlijke kwelderafzetting.

--

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. kalkrijk; natuurlijke
afzetting.

--

200 kalkrijk;

250cm
270

290 kwelder

300cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 2 (350cm)
(1:50)

datum: 25-09-2014

beton.
Zand, matig siltig. Lichtgrijs. opgebracht;
scherpe ondergrens .
Veen, zwak kleiig. Donkerbruin. afwisseling
venige en kleilagen/terplagen .

16
30

50cm
70

100cm

-Puin matig.
--

Klei, sterk siltig. Bruin-lichtgrijs. sterk gelaagd
humeuze/venige/mest lagen en kleilagen met
plantenresten terplagen.

Olie zwak.

Klei, sterk siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
Plantenresten matig, Schelpen zwak. kalkrijk;
geleidelijke ondergrens .

--

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. Plantenresten zwak,
Schelpen zwak. kalkrijk; enkele dikke
humeuze lagen.

--

150cm
170

200cm
230

250cm

300cm

350

350cm

Boormeester: LC Nijdam
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boorstaten

OAGB.206 Kelders 29 Leeuwarden

Boring 3 (280cm)
(1:50)

50cm

datum: 25-09-2014

16

Beton.

--

Zand, zwak siltig. Lichtbruin. opgebracht;
scherpe .

--

Klei, sterk zandig. Zwart-lichtbruin. brokken
venige grond en ophoogzand; geroerd.

Puin matig.

Klei, matig siltig, zwak humeus.
Blauw-donkergrijs. kalkrijk; scherpe
ondergrens terplagen .

--

Klei, matig siltig, matig humeus. Zwart-grijs.
Plantenresten matig. sterk humeus.

--

Klei, matig siltig, matig humeus. Donkerbruin.
Plantenresten matig.

--

55

100cm
130

150cm

190

200cm

250cm

250
280

300cm

Boormeester: LC Nijdam

Boring 4 (290cm)
(1:50)

50cm

datum: 25-09-2014

16

Beton.

--

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

--

Klei, sterk zandig, matig grindig. opgebracht;
scherpe ondergrens .

Puin matig.

Klei, matig siltig. Grijs-bruin. geroerd; scherpe
ondergrens .

Puin zwak.

Veen, zwak zandig. Grijs-donkerbruin.
kalkloos; scherpe ondergrens; houtresten
beer?.

--

Klei, matig siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten matig. kalkrijk; scherpe
ondergrens; terplaag?.

--

Klei, zwak siltig, zwak humeus.
Zwart-donkergrijs. kalkrijk; slibachtig; .

--

55

100cm
115

150cm

150

200cm
215

250cm

260
290

300cm

Boormeester: LC Nijdam
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