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Samenvatting
In opdracht van fam. van de Lageweg heeft ArGeoBoor een bureauonderzoek uitgevoerd op de
locatie Hegedyk 7 te Bears (Gemeente Littenseradiel). De aanleiding van het onderzoek is de
nieuwbouw van een paardenstal (Opp. circa 3.500 m2). De nieuwbouw is voorzien: ter plaatse,
oostelijk en noordelijk van een bestaande melkveestal. Deze zal eerst worden gesloopt. Uit de
FAMKE (= Friese Archeologische Monumenten Kaart Extra) blijkt dat het plangebied ligt in een
zone waar, bij ingrepen groter dan 500 m2, een archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Dit
rapport betreft het bureauonderzoek, de 1e fase van onderzoek.
Op basis van het archeologisch bureauonderzoek is de archeologische verwachting
middelhoog voor resten uit de periode na circa 1300, de inpoldering van de Middelzee. Op
basis van booronderzoek in de omgeving is de verwachting dat de top van de oudere
kwelderafzettingen ter plaatse door de Middelzee-afzettingen zijn geërodeerd. Derhalve
worden geen oudere resten meer verwacht. Uit oude kaarten blijkt dat bebouwing vanaf het
begin 18e eeuw ten zuiden van het huidige plangebied heeft gestaan. Het kan niet uitgesloten
worden dat voorgangers uit de late middeleeuwen of vroege nieuwe tijd binnen het
plangebied aanwezig zijn.
Bij de nieuwbouw van de paardenstal zullen geen werkzaamheden dieper dan 30 cm –mv
plaatsvinden met uitzondering van het aanbrengen van heipalen. Het wordt geen zwaar
bouwwerk dus er zal behoorlijk wat ruimte tussen de palen komen te liggen. Er is geen
grondwerk voorzien, waarbij een diepere verstoring zal optreden dan de huidige bouwvoor,
die naar verwachting circa 30 cm dik is.
Het wordt aanbevolen om het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling.
Wel wordt aanbevolen om bij het palenplan rekening te houden met eventueel toekomstig
archeologisch onderzoek. Dit kan door de ruimte tussen de heipalen voldoende te laten zijn
voor het graven van onderzoeksputten voor eventueel toekomstig archeologisch onderzoek.
Dit selectieadvies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de
gemeente Littenseradiel. 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 Littenseradiel 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. van de Lageweg heeft ArGeoBoor een bureauonderzoek uitgevoerd op de
locatie Hegedyk 7 te Bears (Gemeente Littenseradiel). De aanleiding van het onderzoek is de
nieuwbouw van een paardenstal (Opp. circa 3.500 m2). De nieuwbouw is voorzien: ter plaatse,
oostelijk en noordelijk van een bestaande melkveestal. Deze zal eerst worden gesloopt. Uit de
FAMKE (= Friese Archeologische Monumenten Kaart Extra) blijkt dat het plangebied ligt in een
zone waar, bij ingrepen groter dan 500 m2, een archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Dit
rapport betreft het bureauonderzoek, de 1e fase van onderzoek.
Het onderzoek is uitgevoerd in november 2014.

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

1

Kadaster 2009
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1.2

Doel en Vraagstelling
Het doel van dit bureauonderzoek is om een specifieke archeologische verwachting voor het
plangebied op te stellen. Vervolgens wordt gekeken of eventuele archeologische resten door
de voorziene werkzaamheden worden bedreigd. De volgende vragen staan bij het onderzoek
centraal:





Kunnen archeologische resten binnen het plangebied worden verwacht?
Zo ja, wat is de verwachte aard, omvang en op welke diepte kunnen eventuele
archeologische resten verwacht worden?
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen werkzaamheden?
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:
Centrum coördinaat plangebied
Oppervlakte:
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummer:
Onderzoeknr.

2
2.1

Nieuwbouw paardenstal Hegedyk 7 te Bears
Hegedyk 7
Bears
Gemeente Jorwerd, sectie G, nrs. 204 en 832
Friesland
Littenseradiel
Fam. van de Lageweg
Baarsterdyk 14
9025 BS Baars
Gemeente Littenseradiel
179.021/574.405
2
Circa 3.500 m
10F
63927
51849

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Het plangebied ligt ten oosten van de Hegedyk (dijk van de voormalige Middelzee) op de
westelijke oeverwal van de voormalige Middelzee. Het perceel betreft een boerenerf met ter
plaatse van de nieuwbouwlocatie een melkveestal en een silo. De nieuwbouwlocatie omvat
deze stal en een zone ten noorden en oosten van deze stal (zie afbeelding 2).

2.2

Voorziene ontwikkeling
In het plangebied is de sloop van de bestaande melkveestal voorzien. Na de sloop zal een
paardenstal worden gebouwd van circa 35 meter breed en 100 meter lang (zie afbeelding 2).
De nieuwe stal zal worden gefundeerd door middel van heipalen. Het betreft een lichte
bouwconstructie, derhalve kan het aantal heipalen en daarmee de bodemverstoring beperkt
blijven. Er zijn geen graafwerkzaamheden dieper dan de huidige bouwvoor van naar schatting
30 cm voorzien. Bouwtekeningen zijn opgenomen in bijlage 1.
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Afbeelding 2. Detailkaart van het plangebied met de te slopen stal en bouwlocatie van de
nieuwe paardenstal.

3
3.1

Bureauonderzoek
Aardkundige gegevens en bewoningsgeschiedenis
Het plangebied ligt in het Friese zeekleilandschap op de oevers van de voormalige Middelzee.
Uit paleogeografische kaarten blijkt dat de eerste bewoners zich in het gebied vestigden
tussen circa 500 v. Chr. en 100 na Chr. (zie afbeeldingen 3a en 3b). De meeste archeologische
resten zijn teruggevonden in uit plaggen opgeworpen terpen of woonheuvels. Bewoning op de
kwelder, zonder terp, is in de vroege ijzertijd eveneens mogelijk geweest. Van latere perioden
zijn geen vlaknederzettingen bekend.2
In de vroege middeleeuwen (4e- 6e eeuw) liep de bewoning in het kweldergebied sterk terug,
om vanaf de Karolingische periode (7e - 9e eeuw) weer snel toe te nemen. In 734 werd nog
gesproken van de rivier de Boorne. Eerst in de 13e eeuw wordt gesproken van de zee
“Bordena” als scheiding tussen Westergo en Oostergo.3 De Middelzee als naam wordt pas later
gebruikt. Op afbeelding 3c is het aantal vindplaatsen van 800 na Chr. aangegeven. Nabij het
plangebied zijn de vindplaatsen uit de Romeinse tijd ook rond 800 na Chr. bewoond. Of deze
terpen doorlopend bewoond zijn geweest is niet bekend. Op de afbeeldingen 3a t/m 3c is de
uitbreiding van de Middelzee weergegeven.

2
3

Vos en Knol 2005
Rijks Geologische Dienst 1976
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Afbeelding 3a. Een reconstructie van het landschap in de vroege ijzertijd (500 v. Chr.) met
bekende vindplaatsen uit die tijd (Legenda: donkergroen=hoge en zandige ruggen;
groen=kwelder; bruin = veen; groengrijs=wadden en slikken; blauwe en zwarte lijnen=geulen) .4

Afbeelding 3b. Een reconstructie van het landschap in de Romeinse tijd (100 na Chr.).5 (legenda
zie afbeelding 3a)

4
5

Vos en Knol 2005
Vos en Knol 2005
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Afbeelding 3c. Een reconstructie van het landschap en vindplaatsen rond 800 na Chr..6 (legenda
zie afbeelding 3a).

Afbeelding 4. Plangebied geprojecteerd op de geologische kaart. (legenda: Do.3a. Jonge
afzettingen liggen hier erosief op oudere afzettingen; grijzig: een dek Middelzee afzettingen ligt
op oudere getijdenafzettingen. De F-codes duinen op het voorkomen van Hollandveen). 7
Uit kronieken blijkt dat er rond 1200 al landerijen bedijkt zijn. Aan het begin van de 13e eeuw
werden reeds gebieden ingepolderd, maar het zou nog tot het begin van de 16e eeuw duren
voordat het noordelijk deel van de Middelzee ‘het oude Bildt’ werd bedijkt. In grote
getijdengeulen is door een krachtige stroming het oude land tot grote diepte geërodeerd,
voordat nieuwe sedimentatie plaatsvond. Op de geologische kaart ligt het plangebied in een
zone waar erosie heeft plaatsgevonden.

6
7

Vos en Knol 2005
Rijks Geologische Dienst 1976
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Echter direct ten westen van het plangebied ligt een dek van Middelzee afzettingen over
oudere getijden-afzettingen en heeft mogelijk geen erosie plaatsgevonden. Op grotere afstand
van de hoofdgeulen heeft geen erosie maar alleen afdekking plaatsgevonden.8

Afbeelding 5. Een uitsnede van een hoogtekaart op basis van het actueel Hoogtebestand
Nederland.9
Op een hoogtekaart op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de oeverwal
en de laag gelegen voormalige (rest)geul direct ten oosten van het plangebied duidelijk
zichtbaar (zie afbeelding 5). Het plangebied bevindt zich op de overgang van de oever naar de
(rest)geul. De bodem in het plangebied bestaat uit kalkrijke poldervaaggronden; zware klei
(code Mn45A).10

3.2

Oude kaarten en historie
Het plangebied ligt ten oosten van de dijk om de Middelzee. Dit betekent dat voor de
afdamming van de Middelzee het plangebied regelmatig onderwater zal hebben gestaan. Op
de kaart van Schotanus ligt ten zuiden van het plangebied een Wiel, dat waarschijnlijk duidt op
een dijkdoorbraak (zie afbeelding 6). Het nabij gelegen dorp Beers wordt voor het eerst
genoemd in 1275 als Berete en later in 1335 als Biercse. “Bers” de kern van de naam betekent
omheinde woonplaats. Weidum, dat ten zuiden van het plangebied ligt, wordt eveneens in
1275 voor het eerst genoemd (Mogelijk dezelfde bron).11

8

Rijks Geologische Dienst 1976
AHN-2 2007-2012
10
Alterra 1965-1995
11
Gildemachter 2007
9
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Afbeelding 6. Het plangebied (rode pijl) op een kaart van Schotanus uit 1718.12
Op een kaart van Schotanus uit 1718 is het plangebied reeds bebouwd met een boerderij (zie
afbeelding6). Ten zuiden en oostelijk van de Middelzeedijk staat een molen met enkele
gebouwen. Op een kaart van Eekhoff uit 1849-1859, ruim 130 jaar later, heeft de boerderij een
andere vorm, maar ligt verder op dezelfde plek. (zie afbeelding 7).13 De molen en de
bebouwing ten zuidwesten van het plangebied zijn dan niet meer ingetekend. Op de
minuutplan bestaan deze nog wel, blijkbaar is deze bebouwing tussen uiterlijk 1832 en 1849
afgebroken.

12
13

Schotanus 1718
Eekhoff 1849-1859 en Kadaster 1811-1832
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Afbeelding 7. Het plangebied bij de rode pijl op een kaart uit de atlas van Eekhoff uit de periode
1849-1858 (noordgericht, niet op schaal).

Afbeelding 8. Plangebied op kaarten uit 1961 en 1986.14
Opvallend is dat er op het perceel tussen de periode rond 1850 (kaart van Eekhoff) en 1961
maar weinig veranderd is. Daarna wordt een stal gebouwd ter plaats waar ook nu de
nieuwbouw voorzien is. De bebouwing op de kaart van 1986 is overigens niet dezelfde als de
stal die er nu staat (vergelijk met afbeelding 2).

14

Kadaster 1961 en 1986
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3.3

Archeologische gegevens
Op 750 meter ten noorden van het plangebied liggen twee terreinen van zeer hoge
archeologische waarde. Terrein 7809 betreft een overslibde nederzetting uit de late ijzertijd en
Romeinse tijd. Terrein 7747 betreft het restant van een afgegraven terp met kerk en kerkhof.
De terp is mogelijk opgebouwd vanaf de midden ijzertijd. Op 750 meter ten westen van het
plangebied ligt een terrein van hoge archeologische waarde. Dit is de dorpsterp van Beers
waar de Uniastate heeft gestaan (AMK-terrein 7891) en waarvan de beginfase in het begin van
de 16e eeuw zal dateren. Delen van terp en state zijn aangetast.
Op ruim 700 meter ten zuiden van het plangebied ligt AMK-terrein 10064. Dit betreft een
bebouwd terprestant uit de midden ijzertijd tot de late nieuwe tijd. Buiten de AMK-terrein zijn
geen waarnemingen in de omgeving van het plangebied bekend.

Afbeelding 9. Archeologische Monumentenkaart, waarnemingen en onderzoeksmeldingen uit
Archis nabij het plangebied.15
Wel hebben in het verleden enige onderzoeken in de omgeving plaatsgevonden. Circa 250
meter ten zuiden van het plangebied heeft een archeologisch booronderzoek plaatsgevonden.
Uit de boringen is gebleken dat onder een bouwvoor met een dikte van 30 tot 60 cm schone
kleilagen aanwezig zijn, die vanaf 120- 160 cm –mv zandlaagjes bevatten. Er zijn geen
vegetatieniveaus en of archeologische indicatoren aangetroffen die duiden op bewoning in de
vorm van bijvoorbeeld een overslibde nederzetting.16
Onderzoeksmelding 259 op circa 800 meter ten zuiden van het plangebied betrof de
begeleiding van grondwerkzaamheden bij de Dekema-Hania State. Verder geen informatie
bekend. Melding 256 betreft grondwerkzaamheden bij de Wobbema-stins. Geen nadere
informatie.

15
16

Archis 2014
Exaltus 2006
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Ten westen van Baers zijn een drietal meldingen aangegeven. Deze hebben allen betrekking op
onderzoeken aan de Unia State (nrs 255, 3896 en 4984). Er blijken nog talrijke resten in de
bodem aanwezig te zijn en de aanbeveling luidt om deze in-situ te behouden.
Op 740 meter ten westen van het plangebied heeft een booronderzoek plaatsgevonden.
Hierbij zijn geen vegetatie-horizonten en of archeologische indicatoren aangetroffen. Een
vervolgonderzoek werd niet noodzakelijk geacht (onderzoeksmelding 22997). Op ruim 800
meter ten noorden van het plangebied ligt onderzoeksmelding 48094. Dit betreft een
booronderzoek waarbij een diep geroerde bodem is aangetroffen. Een vervolgonderzoek werd
niet nodig geacht.
Onderzoeksmelding 47610 heeft betrekking op een aantal locaties, waarvan er eentje op circa
125 m ten noorden van het plangebied ligt. Er is een raai van zeven grondboringen geplaatst
met boringen om de 50 meter (zie afbeelding 10). Er werd in de oostelijke 3 boringen lichtetot middelzware klei aangeboord die geïnterpreteerd is als Middelzee klei. In de westelijke
helft van de boorraai werd, vanaf circa 1,05 m-mv, lichte en zware zavel met zandlaagjes
aangetroffen die geïnterpreteerd is als een oeverafzetting. In het plangebied zijn geen
archeologische indicatoren aangetroffen.17

Afbeelding 10. De boorlocaties behorende bij onderzoeksmelding 47610 geplot op een detail
van het AHN.18

4

Archeologische verwachting
Uit het bureauonderzoek is gebleken dat het plangebied ligt op een oeverwal van de
voormalige Middelzee op de overgang naar een met restgeulafzettingen opgevulde
getijdengeul van de Middelzee. In welke mate oudere kwelderafzettingen door de vorming van
de Middelzee in de late middeleeuwen geërodeerd zijn is van groot belang voor de
archeologische verwachting.

17
18

Boekema en Boon 2011
AHN-2 2007-2012 en Boekema en Boon 2011
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Bekend is dat op 750 meter ten noorden en op circa 750 meter ten zuiden van het plangebied
overslibde nederzettingen uit de ijzertijd en Romeinse tijd voorkomen. Hier heeft derhalve
geen erosie, maar juist afdekking van oudere lagen door de Middelzee-afzettingen
plaatsgevonden. Echter de uitgevoerde booronderzoeken 125 meter ten noorden en 250
meter ten zuiden van het plangebied tonen aan dat vegetatiehorizonten ontbreken en dat
nabij het plangebied sprake lijkt te zijn van een erosieve afzetting van de jongste
laatmiddeleeuwse kleilaag. In dit geval heeft bewoning van het plangebied pas weer kunnen
plaatsvinden na inpoldering van dit gedeelte van de Middelzee tussen circa 1300 en 1500 na
Chr.. Ouder bewoningslagen zullen zijn geërodeerd.
Duidelijk is dat het plangebied ligt op de grens ligt tussen een zone waar wel erosie heeft
plaatsgevonden in het oosten en waar geen erosie heeft plaatsgevonden in het westen. Op
basis van de korte afstand tot de uitgevoerde booronderzoeken waar erosie is aangetoond
wordt aangenomen dat in het plangebied eveneens erosie van de oudere kwelderafzettingen
heeft plaatsgevonden ten tijde van het afzetten van de laatmiddeleeuwse kleilaag. Dit
betekent een lage archeologische verwachting tot aan circa 1300 na Chr. Pas na 1300 is het
gebied ingepolderd en is weer kans om sporen van bewoning aan te treffen. De boerderij die
in ieder geval vanaf het beging van de 18e eeuw op de locatie staat is daar een voorbeeld van.

Afbeelding 11. Plangebied (paars) op een uitsnede van de Friese Archeologische
Monumentenkaart Extra.
Uit de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE) blijkt dat het plangebied ligt
binnen een zone met een hoge archeologische verwachting en dat een archeologisch
onderzoek verplicht is bij ingrepen groter dan 500 m2. In FAMKE wordt aanbevolen wordt om
het archeologisch onderzoek voor de periode ijzertijd - middeleeuwen ter plaatse te laten
bestaan uit een bureauonderzoek en een karterend booronderzoek met een boordichtheid
van 6 boringen per hectare.19

19

FAMKE 2014 (FAMKE = Friese Archeologische Monumenten Kaart Extra)
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5

Conclusies








6

Kunnen archeologische resten binnen het plangebied worden verwacht?
Op basis van het archeologisch bureauonderzoek is de archeologische verwachting
middelhoog voor resten uit de periode na circa 1300, de inpoldering van de Middelzee.
Op basis van booronderzoek in de omgeving is de verwachting dat de top van de
oudere kwelderafzettingen ter plaatse door de Middelzee-afzettingen zijn geërodeerd.
Derhalve worden geen oudere resten meer verwacht. Uit oude kaarten blijkt dat
bebouwing vanaf het begin 18e eeuw ten zuiden van het huidige plangebied heeft
gestaan. Het kan niet uitgesloten worden dat voorgangers uit de late middeleeuwen of
vroege nieuwe tijd binnen het plangebied aanwezig zijn.
Zo ja, wat is de verwachte aard, omvang en op welke diepte kunnen eventuele
archeologische resten verwacht worden?
Mochten oudere voorgangers ten noorden van de huidige boerderij hebben gestaan
dan zullen resten hiervan zich bevinden onder de bouwvoor en andere
bodemverstoringen uit de nieuwe tijd met een verwachte dikte van minimaal 30 cm.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen werkzaamheden?
Bij de nieuwbouw van de paardenstal zullen geen werkzaamheden dieper dan 30 cm –
mv plaatsvinden met uitzondering van het aanbrengen van heipalen. Het wordt geen
zwaar bouwwerk dus er zal behoorlijk wat ruimte tussen de palen komen te liggen. Er is
geen grondwerk voorzien, waarbij een diepere verstoring zal optreden dan de huidige
bouwvoor, die naar verwachting circa 30 cm dik is. Eventuele archeologische resten
worden door de voorgenomen werkzaamheden niet bedreigd.
Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type onderzoek?
Een vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.

Aanbeveling
Het wordt aanbevolen om het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling.
Wel wordt aanbevolen om bij het palenplan rekening te houden met eventueel toekomstig
archeologisch onderzoek. Dit kan door de ruimte tussen de heipalen voldoende te laten zijn
voor het graven van onderzoeksputten voor eventueel toekomstig archeologisch onderzoek.
Dit selectieadvies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de
gemeente Littenseradiel. Deze zullen op basis van de aangeleverde gegevens een selectie
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 Littenseradiel en de provinciaal archeoloog dhr. Gilles de Langen tel: 058-2925487
(e-mail: vsmp@fryslan.nl).
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Bijlage 1
Bouwtekening

ArGeoBoor rapport 1322: bijlage 1: bouwtekening
Opdrachtgever: Fam. van de Lageweg
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