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Samenvatting
In opdracht van Dhr. De Wolff heeft ArGeoBoor een bureau- en waarderend booronderzoek
uitgevoerd op de locatie Hemdijk 21 te Tjerkwerd (Gemeente Súdwest-Fryslân). De aanleiding
van het onderzoek is de uitbreiding van een bestaande stal met een oppervlakte van circa 300
m2. Hierbij zal de bodem tot 2,0 à 2,5 meter diep worden ontgraven en wordt de bodem
geroerd op plaatsen waar dit waarschijnlijk nog niet eerder gebeurd is. Eventueel aanwezige
archeologische resten kunnen hierbij verstoord worden. Uit de Archeologische
Monumentenkaart blijkt dat het plangebied ligt binnen AMK-terrein 10108. Dit is een terrein
met naar verwachting twee middeleeuwse huisterpen. Uit de FAMKE (= Friese Archeologische
Monumenten Kaart Extra) blijkt dat in deze gebieden wordt gestreefd naar behoud van
archeologische resten en dat deze terreinen zijn opgenomen als archeologisch waardevol
gebied in de bestemmingsplannen. Het advies van de FAMKE is om een waarderend
booronderzoek uit te voeren met een minimum van 6 boringen per locatie bij ingrepen met
een oppervlakte groter dan 50 m2.
Uit het bureauonderzoek blijkt dat in het plangebied op basis van de geologische ondergrond
resten verwacht kunnen worden uit de periode vroege ijzertijd – nieuwe tijd. De kans op
resten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd wordt laag geacht. De reden hiervoor is dat uit
oude kaarten blijkt dat de locatie pas in het begin van de 19e eeuw in gebruik is genomen.
Hiervoor lag Aaxens circa 250 meter zuidelijker. De verwachting betreft vlaknederzettingen of
resten van een terp of terpzool, die archeologische vondsten of sporen kan bevatten, zoals
waterputten, afvalkuilen, resten van boerderijen, sloten en greppels. In de zone rondom de
bestaande stal en de mestmengput dient rekening te worden gehouden met diepere
bodemverstoringen als gevolg van de bouw.
Uit het waarderend booronderzoek is gebleken dat binnen het plangebied vanaf 80 cm-mv (1,5
m –NAP) archeologische resten te verwachten zijn. Op basis van de aangetroffen
archeologische indicatoren en geologie lijkt het vooralsnog te gaan om een vlaknederzetting
uit de periode vroege ijzertijd - Romeinse tijd.
Op basis van het bureau- en waarderend booronderzoek wordt aanbevolen om in het
plangebied geen bodemverstoringen dieper dan 80 cm-mv uit te voeren. Blijkt dit niet mogelijk
of ongewenst dan wordt aanbevolen om een nader archeologisch onderzoek uit te voeren
door middel van een gravend archeologisch onderzoek. Gezien de beperkte oppervlakte van
het plangebied (12 x 20 meter) wordt aangeraden om het plangebied in één keer te
onderzoeken. Ofwel een proefsleuf dat kan worden uitgebreid naar een definitieve opgraving.
Een archeologische begeleiding van de graafwerkzaamheden kan in dit geval, gezien de
beperkte oppervlakte van het plangebied, ook een goede optie te zijn.
De exacte eisen waaraan een vervolgonderzoek moeten voldoen, dienen te worden
geformuleerd in een Programma van Eisen (PvE). Dit PvE dient te worden goedgekeurd door
de gemeente Súdwest-Fryslân. Het wordt aangeraden om, in overleg met professionele
archeologen, amateur archeologen van het Argeologysk wurkferbân zoveel mogelijk bij de
archeologische werkzaamheden te betrekken.1

1

http://www.fryske-akademy.nl/nl/undersyk/wurkferbannen-en-wurkgroepen/argeology/
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Onderhavig advies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de
gemeente Súdwest-Fryslân. Deze zullen op basis van de aangeleverde gegevens een besluit
nemen over deze aanbeveling.
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1
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van Dhr. De Wolff heeft ArGeoBoor een bureau- en een waarderend
booronderzoek uitgevoerd op de locatie Hemdijk 21 te Tjerkwerd (Gemeente SúdwestFryslân). De aanleiding van het onderzoek is de uitbreiding van een bestaande stal met een
oppervlakte van maximaal circa 300 m2. Hierbij zal de bodem tot 2,0 à 2,5 meter diep worden
ontgraven. Hierbij wordt de bodem geroerd op plaatsen waar dit waarschijnlijk nog niet eerder
gebeurd is en kunnen eventueel aanwezige archeologische resten verstoord worden. Uit de
Archeologische Monumentenkaart blijkt dat het plangebied ligt binnen AMK-terrein 10108,
een terrein met twee middeleeuwse huisterpen. Uit de FAMKE (= Friese Archeologische
Monumenten Kaart Extra) blijkt dat in dit gebied wordt gestreefd naar behoud van
archeologische resten en dat deze gebieden zijn opgenomen als archeologisch waardevol
gebied in de bestemmingsplannen. Het advies van de FAMKE is om een waarderend
booronderzoek uit te voeren met een minimum van 6 boringen per locatie bij ingrepen met
een oppervlakte groter dan 50 m2. In de gemeentelijke erfgoedverordening zijn
werkzaamheden tot een diepte van 40 cm-mv vrijgesteld van archeologisch onderzoek. Als
gevolg van de aanwezigheid van betonplaten op vrijwel het gehele onderzoeksgebied kon het
onderzoek binnen het plangebied niet optimaal worden uitgevoerd.

Afbeelding 1. Plangebied op een topografische kaart.2

2

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 waarderend booronderzoek is het vaststellen van de bodemopbouw en het
opsporen van een eventueel aanwezige archeologische laag of archeologische indicatoren. Op
basis van het waarderend onderzoek kan een gefundeerde uitspraak worden gedaan over de
aan- of afwezigheid van archeologische resten binnen het plangebied en de informatie waarde
ervan. De volgende vragen staan bij het onderzoek centraal:






Wat is de archeologische verwachting van het plangebied?
Wat is de bodemopbouw in het plangebied?
Zijn er archeologische waarden te verwachten binnen het plangebied en zo ja wat is de
aard, gaafheid en datering ervan?
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 3.2 (Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2013).

1.3

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

Adviseur opdrachtgever

Bevoegd gezag:

Centrum Coördinaat plangebied
Oppervlakte:
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummer:
Onderzoeknr.

Hemdijk 21 te Tjerkwerd
Hemdijk, Jouswerderdyk, Wolsum
Tjerkwerd
Nieuwland G 113
Friesland
Súdwest-Fryslân
Dhr. M.J. de Wolff
Hemdijk 21
8765 PA Tjerkwerd
T 0515-579105
BBT-Agribouw
Dhr. J. Terpstra
Jan Piebengastraat 4
8614 JJ Oudega SWF
T 0515-858828
E jetze.terpstra@bbt-agribouw.nl
Gemeente Súdwest-Fryslân
Contactpersoon: Y. Boonstra (gemeente-archeoloog)
T 0515-489843 / 06-41179725
E y.boonstra@gemeenteswf.nl
161670/561363
2
Circa 300 m
10G
65427
53006

ArGeoBoor rapport 1354: Tjerkwerd, Hemdijk 21
Opdrachtgever: Dhr. De Wolff

6

2
2.1

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Het plangebied ligt aan de noordzijde het plaatsje Aaxens, dat bestaat uit twee boerderijen (zie
afbeelding 1). Er is een uitbreiding van een bestaande stal voorzien. Tegen de stal ligt een
betonplaat met daarop een silo en tegen de stal aan bevindt zich een meng- en afzuigput van
mest (zie afbeelding 2).

2.2

Voorziene ontwikkeling
De bestaande stal zal aan de noordzijde worden uitgebreid met circa 300 m2. De bodem wordt
tot ruim 2 m –mv ontgraven ten behoeve van een mestkelder (zie afbeelding 2).

Afbeelding 2. Locatie van het plangebied(rood) 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. Het
plangebied bevindt zich nog in het veengebied.
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Afbeelding 3. Een reconstructie van het landschap in de vroege ijzertijd.3
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.4
In de Romeinse tijd is het gebied relatief dicht bevolkt. Er zijn veel vindplaatsen bekend uit de
veenrandzone.5 In het kwelderlandschap ten noorden van het plangebied zijn eveneens
diverse vindplaatsen bekend (zie afbeelding 4). In de vroege middeleeuwen (4e- 6e eeuw) loopt
de bewoning in het kwelder gebied sterk terug, om vanaf de Karolingische periode (7e - 9e
eeuw) weer snel toe te nemen. De bekende vindplaatsen van 800 na Chr. zijn weergegeven op
een kaart in afbeelding 5.

3

Vos en Knol 2005
Vos en Knol 2005
5
De Langen 2011
4
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Afbeelding 4. Een reconstructie van het landschap in de Romeinse tijd (100 na Chr.).6
Uitgestrekte kwelders liggen in het noorden met talrijke woonplaatsen, terwijl een leeg
veengebied zich ten zuiden van het plangebied bevindt.

Afbeelding 5. Het landschap in de omgeving rond 800 na Chr.

6

Vos en Knol 2005
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Afbeelding 6. Plangebied geprojecteerd op een uitsnede van de geologische kaart van het
gebied.7
Op de geologische kaart ligt het plangebied in een overgangszone van het kweldergebied naar
het klei- op veengebied en is sprake van een complex afzettingsmilieu. Een zone waar het veen
volledig is geërodeerd ligt als een hoefijzer om het plangebied heen gebogen. Hier komt de
code DO.2 voor. Dit staat voor gebieden met Duinkerke 0 afzettingen met een dek van
Duinkerke II afzettingen (blauwe ruitjes). De F0.2 staat ervoor dat er nog veenresten in de
ondergrond aanwezig zijn. De F0.3-typen geven aan dat er in de late middeleeuwen een
kleilaag is afgezet. De Duinkerke 0 afzettingen worden gedateerd tussen 3800 en 2500 jaren
voor heden. De afzettingen van Duinkerke II worden na 1750 jaren voor heden gedateerd.8 De
afzettingen van Duinkerke worden tegenwoordig allen gerekend tot het Laagpakket van
Walcheren.

7
8

Rijks Geologische Dienst 1976
Rijks Geologische Dienst 1976
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Afbeelding 7. Een uitsnede van een hoogtekaart op basis van het actueel Hoogtebestand
Nederland.9 De pijl wijst naar een afgegraven gebied ten noorden en oosten van het
plangebied.
Op een hoogtekaart op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) vallen de
scherpe grenzen op tussen hoger en lager gelegen gebieden. Niet uitgesloten kan worden dat
het gaat om ondiep afgetiggelde percelen ten behoeven van baksteenindustrie. De kronkelige
sloten geven de ligging van voormalige kreeklopen weer.

9

AHN-2 2007-2012
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3.2

Historie
De naam Aaksens (rond 1700 schrijft met Aaxens) kan terug gaan op de naam Age (grond
betekenis zwaard. Het tweede deel van de naam ‘sens’ kan slaan op het suffix ‘ingi’ dat iets
kan betekenen als ‘behorend bij’. De naam kan slaan op een groep mensen behorend bij deze
Age.10

Afbeelding 8. Het plangebied op een kaart van Schotanus uit 1718.
In 1718 ligt het plangebied circa 250 meter ten noordoosten van de twee boerderijen die het
plaatsje Aaxens toen vormden (zie afbeelding 8). De bij dit onderzoek vroegst geraadpleegde
detailkaart van het gebied uit 1819-1827 (de atlas van Huguenin) blijkt, dat Aaxens bestaat uit
twee boerderijen.11 Uit een projectie van deze kaart onder de huidige topografie blijkt dat het
slotenpatroon (verkaveling) na het vervaardigen van deze kaart sterk is gewijzigd. Wat nog
opvallend is, is dat de twee boerderijen van Aaxens toen ruim 250 meter ten zuiden van de
huidige boerderijen lagen. De nauwkeurigheid van de projectie laat te wensen over, maar als
ook gekeken wordt naar de ligging van Aaxens ten opzichte van de plaatsjes In ’t Veld en
Jouwsert is te zien dat Aaxens eerst ten zuiden van de denkbeeldige lijn In ’t Veld – Jouwsert
lag en al in de periode 1830-1850 ten noorden van deze lijn lag. De verplaatsing van de
boerderijen hangt mogelijk samen met grote overstromingen van Friesland in 1825. Ook het
slotenpatroon is grotendeels gewijzigd (zie afbeelding 9).

10
11

Gildemacher 2007
Verfelt en Schroor 2005
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Afbeelding 9. Ligging van het plangebied en het huidige Aaxens (rood) en het oude Aaxens
(groen) op twee oude kaarten.
Op een kaart uit de atlas van Eekhoff van ruim honderd jaar later liggen de twee boerderijen
op de huidige locatie (zie afbeelding 10). Op de kaart is door middel van een vage lijn de
omtrek van een hoogte afgebeeld. Het zou deze hoogte kunnen zijn die later de vorm van het
AMK-terrein heeft bepaald.
Op een kaart van rond 1931 is de bebouwing nog altijd gelegen zuiden van het huidige
plangebied (zie afbeelding 11).12 Uit topografische kaarten blijkt dat de bestaande stal
gebouwd is tussen 1983 en 1994. Ook de sloot ten noorden van het plangebied is toen
gegraven.13

12
13

Bureau voor Militaire Verkenningen 1931
Kadaster 1983 en 1994
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Afbeelding 10. Plangebied op een kaart uit de atlas van Eekhoff 1849-1859.

Afbeelding 11. Het plangebied op een kaart uit 1931.14

3.3

Archeologische gegevens
AMK-terreinen (zie afbeelding 12)
Het plangebied ligt binnen de grenzen van AMK-terrein 10108, een terrein van hoge
archeologische waarde. Dit betreft een terrein met resten van twee verhoogde
laatmiddeleeuwse boerderijplaatsen. Vergelijk de begrenzing van het monument met de kaart
van Eekhoff in afbeelding 9. Het lijkt erop dat de hoogte die op deze kaart staat ingetekend de
vorm van het AMK-terrein bepaald heeft. Op basis van de kaartprojecties in afbeelding 9 kan
getwijfeld worden aan de laatmiddeleeuwse oorsprong van deze terp. De huidige bebouwing
komt immers uit de 1e helft van de 19e eeuw.

14

Bureau voor Militaire Verkenningen 1900
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Ruim 600 meter ten westen van het plangebied ligt AMK-terrein 10109. Dit betreft een
bebouwde huisterp uit de late middeleeuwen. Op ruim 800 meter ten zuidwesten van het
plangebied ligt AMK-terrein 10110 ‘Senserhuis’. Dit betreft een gave huisterp uit de late
middeleeuwen. De terp ligt langs een dijk.
Binnen 500 meter ten zuidoosten van het plangebied ligt AMK-terrein 10098. Dit is de
dorpskern van Jouwswerd. De boerderijen liggen op terprestanten uit de late middeleeuwen
en nieuwe tijd. Op ruim 750 meter ten noordoosten van het plangebied ligt AMK-terrein 10097
‘Wolsum-dorp’. Het betreft de dorpskern die ligt op een gave terp uit de midden ijzertijd tot de
late middeleeuwen. Binnen dit terrein ligt archis waarneming 39654. Hier zijn bij niet
archeologisch graafwerk resten van enkele middeleeuwse afwateringsbuizen aangetroffen.
Waarnemingen
Binnen het bekeken gebied zijn buiten de AMK-terreinen verder geen waarnemingen bekend.
Onderzoeksmeldingen
Onderzoeksmelding 35979 betreft een grootschalige inventarisatie. Bij Blauwhuis is een
bureauonderzoek en verkennend booronderzoek uitgevoerd.15 Hierbij zijn geen aanwijzingen
voor de aanwezigheid van archeologische resten aangetroffen.

Afbeelding 12. Uitsnede uit de Archeologische Monumenten Kaart (AMK) met waarnemingen
en onderzoeksmeldingen nabij het plangebied.16
15

Buitenhuis en Mulder 2006
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4

Archeologische verwachting
In het plangebied kunnen op basis van de geologische ondergrond resten verwacht worden uit
de periode vroege ijzertijd tot en met de nieuwe tijd. De kans op resten uit de late
middeleeuwen en nieuwe tijd wordt met de verplaatsing van Aaxens in het begin van de 19e
eeuw aanzienlijk kleiner. Op basis van oude kaarten zou Aaxens in het begin van de 19e eeuw
250 meter ten zuiden van de huidige locatie hebben gelegen. De verwachting voor de periode
ijzertijd- Romeinse blijft hoog. De te verwachten archeologie bestaat uit resten van een terp of
terpzool, die archeologische vondsten of sporen kan bevatten, zoals waterputten, afvalkuilen,
paalkuilen, sloten en greppels etc.. Een eventuele archeologische laag kan bestaan uit een
humeuze kleilaag met daarin houtskool-, aardewerk en botfragmenten en of fosfaat (mest)
vlekken. Een afwisseling van verschillende dunne kleilagen (vlekkerige, humeuze en niet
humeuze lagen) kan duiden op de aanwezigheid op resten van een terp.
De scherpe lijnen op de hoogtekaart duiden mogelijk op afgravingen ten noorden oosten van
het plangebied. Het kan gaan om kleiwinning of terpafgraving. Recente bodemverstoringen
zijn met name te verwachten direct langs de bestaande stal en mengput.

5

Archeologisch veldonderzoek
De boringen 1 t/m 3 zijn uitgevoerd op 5 maart, de boringen 4 t/m 11 op 9 april. Het
booronderzoek is uitgevoerd door dhr. L.C. Nijdam. De boringen 1 t/m 3 zijn uitgevoerd onder
belangstelling van de opdrachtgever dhr. M.J. de Wolff.

5.1

Methode
Veldinspectie
Bij een veldinspectie wordt gelet op hoogteverschillen en andere bodemontsluitingen die van
belang kunnen zijn voor de archeologische verwachting van het plangebied.
Waarderend booronderzoek
In eerste aanleg zijn verspreid in het plangebied, rondom de aanwezige betonplaat, 3 boringen
gezet. Na beoordeling van de 1e versie van onderhavig rapport, moest het onderzoek worden
aangevuld. Naar aanleiding hiervan zijn nogmaals 8 boringen geplaatst (nrs 4 t/m 11). De
boringen zijn gezet met een 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 290 cm –mv. De
archeologische belangrijke kenmerken, zoals genoemd in de Archeologische Standaard
Boorbeschrijvingsmethode zijn bestudeerd en indien aanwezig beschreven.17 De boringen 1
t/m 3 zijn ingemeten ten op zichte van de bestaande topografie. De boringen 4 t/m 11 zijn
ingemeten met een GPS tot circa 1,0 m nauwkeurig.

16
17

RCE 2014
Bosch 2007
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Afbeelding 12. Boorpunten en resultaat van de boringen.

5.2

Resultaten en interpretatie
De boorpunten staan aangegeven in afbeeldingen 2 en 12. De boorstaten zijn opgenomen in
bijlage 1.
Veldinspectie
Het plangebied bestaat uit een tegen de bestaande stal aan gelegen betonplaat met rondom
gras. Het beeld op het AHN klopt: de bestaande stal ligt hoger dan de weg ten westen van de
stal en het weiland in de oost- en noordzijde. Volgens de opdrachtgever is het terrein
opgehoogd bij de bouw van de bestaande stal. Op het land ten noorden van de sloot zijn twee
aardewerkfragmenten opgeraapt. Mogelijk zijn deze op het land terecht gekomen bij het
uitgraven van de sloot en of het verspreiden van grond uit de bouwput van de bestaande stal.
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Beide fragmenten zijn zwart (reducerend) gebakken in de kern en roodachtig-grijs aan de
buitenzijde. De fragmenten zijn handgevormd en de magering bestaat in ieder geval ten dele
uit potgruis.

Afbeelding 13. Bodemkundig profiel A-A’ door het plangebied.
Waarderend booronderzoek
Om inzicht te krijgen in de bodemopbouw ter plaatse en rondom de bouwlocatie is profiel A-A’
getekend (zie afbeelding 13). Het profiel loopt van boring 10 in het noordwesten naar boring 4
in het zuidoosten en daartussen liggen de boringen 1, 2, 7 en 5.
Van onder naar boven zijn in het profiel de volgende bodemlagen aanwezig:





Tot circa 1,4 m –NAP zijn kalkrijke sterk siltig, kalkrijke kleilagen aanwezig (Duinkerke
0).
Tussen circa 1,4 en 1,2 m-NAP is een dunne kalkloze, zwak humeuze matig siltige
kleilaag aanwezig. Deze laag is geïnterpreteerd als verlandingslaag/archeologisch
niveau. Deze laag lijkt in boring in boring 4 samen te vallen met de bouwvoor,
mogelijk is de laag hier afgegraven.
In de westzijde ligt op de dunne verlandingslaag tot 1,0 m –NAP een kalkrijke, sterk
siltige kleilaag (Duinkerke II).
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Ter plaatse van het plangebied gaat het om een matig siltige kalkloze kleilaag en in het
oosten ontbreekt deze laag, waarschijnlijk als gevolg van vergravingen.
Op de Duinkerke II laag ligt een grotendeels vergraven dunne bouwvoor of wordt, met
name ter plaatse van de bouwlocatie, afgedekt met opgebrachte lagen.

Verlandingslaag en oude sloot
De verlandingslaag kent twee varianten. In de boringen 2, 9 en 10 gaat het om een zwak
humeuze, matig siltige kleilaag. In de boringen 1, 3, 5 en 7 gaat het om een kleilaag met zwarte
spikkels (plantenresten en/of houtskooldeeltjes). Boring 1 is mogelijk geplaatst in een
archeologisch spoor, omdat hier onder de laag met zwarte puntjes nog een humeuze laag
aanwezig is, waarin verbrande leem is opgeboord. Dit spoor is aanwezig tussen 1,1 en 1,6 m –
mv.
In de boringen 6 en 11 ontbreekt de verlandingslaag, zoals deze in de boringen 2, 9 en 10 is
aangetroffen of de laag met de zwarte vlekken zoals deze in de boringen 1, 3, 5 en 7 aanwezig
is. In plaats daarvan is een dikke, zwak humeuze, kalkloze, kleilaag met plantenresten
aanwezig, die in boring 6 ligt tussen 125 en 240 cm-mv en in boring 11 tussen 40 en 110 cmmv. In boring 6 ligt op de humeuze vulling een sterk kleiig veenlaagje, hetgeen duidt op
verlanding. De laag begint op ongeveer 1,5 –m NAP, de diepte van de verlandingslaag. De sloot
is mogelijk te dateren in de ijzertijd - Romeinse tijd. Als de sloot in de boringen 6 en 11
dezelfde is, loopt deze door een groot deel van de noordzijde van het plangebied (zie
afbeelding 12). De sloot zou een diepte hebben gehad hebben ten op zichte van het
archeologisch niveau van circa 1,6 meter.
De bodem in boring 8 is tot grotere diepte recent verstoord. De bodem in boring 5 is tot in de
laag met de zwarte vlekken geroerd.
Archeologische indicatoren
Boring
1
2
3
5
6
10

Diepte cm-mv
140-160
Rond 100
90-120
95-110
240-280
40-60
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aard
Verdroogde leembrokken
Handgevormd aardewerkfragment
Houtskoolbrokken
Mogelijk fosfaatvlekken
Zwarte vlekken, mogelijk houtskool
AW-brokje donkergrijs/zwart zeer klein niet determineerbaar
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Conclusies






Wat is de archeologische verwachting in het plangebied?
Op basis van de geologische ondergrond in het plangebied kunnen resten voorkomen
vanaf de vroege ijzertijd tot in de nieuwe tijd. Uit oude kaarten is gebleken dat de
locatie in het begin van de 19e eeuw onbebouwd was. De vroegere boerderijen van
Aaxens zijn in het begin van de 19e eeuw circa 250 meter naar het noorden verplaatst.
Mogelijk dat de overstroming in het jaar 1825 hierbij een rol heeft gespeeld. De
aanduiding van het terrein op de Archeologische Monumentenkaart is waarschijnlijk
gebaseerd op de kadastrale minuutplan of veldminuut die vervaardigd is na het
verplaatsen van de boerderijen. De verwachting dat de bewoning terug gaat tot in de
late middeleeuwen wordt niet door oude kaarten ondersteund . Resten van Aaxens uit
de 1e helft van de nieuwe tijd en mogelijk late middeleeuwen kunnen 250 meter ten
zuiden van het huidige Aaxens verwacht worden. Nader onderzoek is hier wenselijk,
maar valt buiten het kader van dit onderzoek. De verwachting is dus met name hoog
voor de periode vroege ijzertijd – Romeinse tijd.
Wat is de bodemopbouw in het plangebied?
In de niet opgehoogde gronden ten noorden van het plangebied is onder een dunne
bouwvoor een schone lichtgrijze. Kalkrijke, sterk siltige kleilaag aanwezig, die rond 40
cm-mv overgaat in een zwak humeuze, kalkloze kleilaag. Vanaf 60 cm-mv bevindt zich
een dunne kalkloze kleilaag, die overgaat in een dikke laag sterk siltige kalkrijke klei,
waarin met toenemende diepte enkele zandlaagjes voorkomen.
Op basis van de geologische kaart en de bijbehorende toelichting lijkt het aannemelijk
dat de basis van de afzettingen gedurende de Duinkerke 0 transgressie is afgezet. In de
verlandingslaag die de top van deze Duinkerke 0 afzetting vormt, zijn op meerdere
plaatsen nederzettingen aangetroffen uit de midden ijzertijd (600-400 v. Chr.). De
‘schone’ lichtgrijze kleilaag die op de verlandingslaag ligt, zou dan een Duinkerke II
afzetting kunnen zijn, afgezet na de Romeinse tijd.
Ter plaatse van de voorziene uitbreiding is de oorspronkelijk bouwvoor ten dele
geroerd en het maaiveld opgehoogd. Niet uitgesloten kan worden dat ter plaatse het
maaiveld in het verleden gedeeltelijk is afgegraven. Er zijn in de boringen geen
terplagen aangetroffen. Rondom de bestaande bebouwing dient rekening te worden
gehouden met bodemverstoringen, zoals in boring 8 het geval is. Binnen de
bouwlocatie ligt de verlandingslaag rond 1,5 m –NAP (vanaf 0,8 m-mv). In de westzijde
betreft het een matig siltige kleilaag met zwarte spikkels en ligt het niveau wat dieper.
In de oostzijde (boring 2) betreft het een humeuze laag, die omhoog komt.
De verlandingslaag is niet aangetroffen in de boringen 6 en 11, hier is sprake van
aangeboorde sloot, die mogelijk samenhangt met de aangetroffen archeologische
indicatoren. Ook in boring 4 ontbreekt het archeologisch niveau en is vermoedelijk
sprake van een afgraving.
Is de bodem nog intact?
De top van de bodem is geroerd tot een diepte van 60 tot 80 cm-mv. De daaronder
gelegen kleilagen zijn intact. Aan de stalzijde dient rekening te worden gehouden met
diepere bodemverstoring als gevolg van de bouw van de bestaande stal met kelders.
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Zijn archeologische waarden te verwachten in het plangebied? Zo ja wat is de aard,
datering en gaafheid ervan?
Binnen het plangebied zijn onder opgebrachte bodemlagen vanaf een diepte van 80
cm –mv (rond 1,5 m-NAP) archeologische resten te verwachten. Ten noorden van het
plangebied komt deze laag vanaf 40 cm-mv voor. De aangetroffen humeuze, ontkalkte
bodemlaag is een aanwijzing voor een in ieder geval tijdelijk verminderde sedimentatie
en de aangetroffen archeologische indicatoren zijn een aanwijzing voor een
archeologische vindplaats. Op basis van de geologisch geschiedenis van het gebied en
het aangetroffen aardewerk gaat het waarschijnlijk om een vindplaats uit de periode
vroege ijzertijd - Romeinse tijd. De vindplaats is door middel van het booronderzoek
nog niet aan alle zijden begrenst, derhalve is nog geen omvang vast te stellen. Op basis
van de uitgevoerde boringen is de oppervlakte minimaal 800 m2. Op basis van oude
kaarten worden geen resten meer verwacht uit de nieuwe tijd of late middeleeuwen.
Ook het booronderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor een jonger
archeologisch niveau ter plaatse. De afdekking van de humeuze verlandingslaag met
schoon sediment is een sterke aanwijzing dat er geen terp is opgeworpen. Vooralsnog
wordt aangenomen dat aangetroffen archeologische indicatoren toe te schrijven zijn
aan een vlaknederzetting.
De gaafheid en informatie-waarde van de vindplaats is als gevolg van de afdekking met
klei naar verwachting hoog, ondanks dat rekening dient te worden gehouden met
plaatselijke bodemverstoring. Over de aard van de vindplaats is vooralsnog geen
duidelijkheid gekregen. Het ontbreken van duidelijke fosfaatvlekken en de mogelijke
aanwezigheid van een sloot kan een aanwijzing zijn dat het een randzone van een
vindplaats betreft. De aangetroffen verbrande leem en aardewerk spreken dit juist
weer tegen. Het is vooralsnog niet duidelijk of het om een behoudenswaardige
vindplaats gaat. Dit hangt grotendeels af van de aanwezigheid, dichtheid en aard van
eventueel aanwezige grondsporen.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
Indien de voorziene kelder wordt aangelegd zullen archeologische resten verloren
gaan.
Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type onderzoek?
Indien het niet mogelijk is om de plannen te wijzigen dan wordt geadviseerd om een
vervolgonderzoek uit te voeren door middel van gravend archeologisch onderzoek.
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Aanbeveling
Op basis van het bureau- en waarderend booronderzoek wordt aanbevolen om in het
plangebied geen bodemverstoringen dieper dan 80 cm-mv uit te voeren. Archeologische
resten kunnen dan in de bodem bewaard blijven (behoud in-situ). Blijkt dit niet mogelijk of
ongewenst dan wordt aanbevolen om een nader archeologisch onderzoek uit te voeren door
middel van een gravend archeologisch onderzoek.
Gezien de beperkte oppervlakte van het plangebied (20 m x 12 m) wordt aangeraden om
eventueel gravend onderzoek in één keer uit te voeren en dit te combineren met het afgraven
van de grond ten behoeve van de nieuwbouw.
De exacte eisen waaraan een vervolgonderzoek moeten voldoen, dienen te worden
geformuleerd in een Programma van Eisen (PvE). Dit PvE dient te worden goedgekeurd door
de gemeente Súdwest-Fryslân.
Het wordt aangeraden om in overleg met de professionele archeologen, amateur archeologen
van het Argeologysk wurkferbân zoveel mogelijk bij de archeologische werkzaamheden te
betrekken.18
Onderhavig advies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de
gemeente Súdwest-Fryslân. Deze zullen op basis van de aangeleverde gegevens een besluit
nemen over deze aanbeveling.

18

http://www.fryske-akademy.nl/nl/undersyk/wurkferbannen-en-wurkgroepen/argeology/
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Bijlage 1
boorstaten

ArGeoBoor rapport 1354: bijlage 1: boorstaten
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Boring 1
mv (cm) NAP(m)
0
-0,28

50

-0,78

RD-coördinaten: 164846/560766

10
20

50
65

100

-1,28

110

140

150

-1,78

200

-2,28

160

Zand, matig siltig, lichtbruin, scherpe ondergrens, opgebracht
Klei, matig siltig, grijs/bruin, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, kalkloos,
opgebracht
Klei, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, oude bouwvoor
Klei, matig siltig, grijs/blauw, ondergrens diffuus, kalkloos
Klei, sterk siltig, grijs/blauw, scherpe ondergrens, zwak schelphoudend, kalkarm,
zwarte vlekken
Klei, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, scherpe ondergrens, kalkloos, weinig
plantenresten, verlandingslaag verbrande leembrokken

220

250

klinker

Klei, matig siltig, lichtgrijs, ondergrens diffuus, kalkloos, weinig plantenresten
Klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkarm, enkele dunne zandbandjes

-2,78
270

Boring 2

RD-coördinaten: 164868/560759

mv (cm) NAP(m)
0
-0,16

50

Klei, matig siltig, grijs/bruin, scherpe ondergrens, matig puinhoudend, kalkloos,
geroerd opgebracht
Klei, matig siltig, zwak humeus, bruin/grijs, oude bouwvoor aw handgevormd direct
onder oude bouvoor

-0,66
80

100

-1,16

100

Klei, zwak siltig, zwak humeus, grijs, scherpe ondergrens, kalkloos, niveau
Klei, matig siltig, lichtgrijs, ondergrens diffuus, zwak roesthoudend, kalkloos

115
130

150

-1,66

200

-2,16

250

-2,66
280

300

-3,16

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkarm, weinig plantenresten, enkele dunne zandbandjes

Boring 3

RD-coördinaten: 164859/560769

mv (cm) NAP(m)
0
-0,29

Klei, matig siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, zwak puinhoudend,
opgebracht
Klei, matig siltig, lichtgrijs, zwak roesthoudend, kalkloos

50

-0,79

60

90

100

-1,29
120

Klei, matig siltig, l grijs, ondergrens diffuus, zwak roesthoudend, kalkloos, weinig
plantenresten
Klei, matig siltig, lichtgrijs/blauw, kalkloos, weinig plantenresten, zwarte vlekken,
mogelijk houtskool
Klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkarm, weinig plantenresten, enkele dunne zandbandjes

150

-1,79

200

-2,29

250

-2,79

Boring 4

150

250

RD-coördinaten: 164885/560749

mv (cm) NAP(m)
0
-0,81

Klei, sterk siltig, grijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, kalkrijk, humeuze
vlekken, kleibrokken; opgebracht
35
45

50

-1,31

60

Klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruin, scherpe ondergrens, kalkloos, oude
bouwvoor
Klei, matig siltig, lichtgrijs/bruin, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, kalkloos

100

-1,81

110

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, kalkrijk
Klei, uiterst siltig, grijs, kalkrijk, enkele dunne zandbandjes

150

-2,31

200

-2,81

200

Boring 5

RD-coördinaten: 164875/560754

mv (cm) NAP(m)
0
-0,47

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, kalkloos, kiezel; opgebracht
Klei, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin, scherpe ondergrens, kalkloos, opgebracht

50

-0,97

55
65
80
95

100

150

200

-1,47

110

Klei, sterk zandig, donkergrijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, kalkarm,
puinspikkel geroerd

140

Klei, matig siltig, grijs, scherpe ondergrens, kalkarm, zwarte vlekken plantenresten;
humeuze laag fosfaatvlekken geroerd

-1,97

-2,47

Boring 6

Klei, sterk siltig, lichtgrijs/groen, ondergrens diffuus, zwak roesthoudend, kalkrijk

200

100

-0,77

Klei, sterk siltig, grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, humeuze brokken; opgebracht

60
70
80
85

-1,27
120
125

150

-1,77

200

-2,27

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkrijk, enkele dunne zandbandjes

RD-coördinaten: 164868/560765

mv (cm) NAP(m)
0
-0,27

50

Klei, matig siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, kalkrijk,
opgebracht

Klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, zwak puinhoudend,
oude bouwvoor
Klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, onscherpe ondergrens, kalkloos,
puinspikkel; onderzijde oude bouwvoor
Klei, sterk siltig, grijs, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, matig
schelphoudend, kalkrijk
Klei, sterk siltig, grijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, kalkrijk
Veen, sterk kleiig, donkerbruin, scherpe ondergrens, kalkloos
Klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkloos, oude
slootvulling
Klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkrijk, matig plantenresten, zwarte vlekken houtskool?

240

250

-2,77
280

300

-3,27

Boring 7

RD-coördinaten: 164855/560762

mv (cm) NAP(m)
0
-0,17

gat in beton
Klei, matig siltig, grijs/blauw, scherpe ondergrens, kalkloos

50

-0,67
75

100

Klei, matig siltig, lichtgrijs, kalkloos, zwarte vlekken
Klei, sterk siltig, lichtgrijs/blauw, kalkrijk, weinig plantenresten

-1,17
130
140

150

-1,67

200

-2,17

Boring 8

200

RD-coördinaten: 164842/560756

mv (cm) NAP(m)
0
-0,16
15

50

100

Klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, bouwvoor

40

Klei, matig siltig, zwak humeus, grijs/bruin, onscherpe ondergrens, zwak puinhoudend,
zwak roesthoudend, kalkarm, vlekken licht grijs opgebracht

70

Klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkloos, puinbrokjes;
geroerd

-0,66

Klei, matig siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, matig plantenresten, dikke humeuze
lagen; puinbrokjes recent glas; geroerd

-1,16

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkrijk, weinig plantenresten
150

-1,66

200

-2,16

250

-2,66

210

250

Boring 9
mv (cm) NAP(m)
0
-0,68

50

-1,18

RD-coördinaten: 164864/560779

10

Klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs/bruin, scherpe ondergrens, kalkloos,
bouwvoor

40

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, matig
schelphoudend, kalkrijk

60

Klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, onscherpe ondergrens, kalkloos

100

-1,68

100

Klei, matig siltig, lichtgrijs, ondergrens diffuus, kalkarm
Klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkrijk, weinig plantenresten

150

-2,18

200

-2,68

Boring 10
mv (cm) NAP(m)
0
-0,87

50

-1,37

200

RD-coördinaten: 164838/560777

10

Klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, bouwvoor

40

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, onscherpe ondergrens, kalkloos

60
80

100

Klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, onscherpe ondergrens, kalkloos, aw brokje
zeer klein
Klei, matig siltig, lichtgrijs, zwak roesthoudend, kalkloos

-1,87
120

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, kalkrijk
150

-2,37

200

-2,87

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkrijk, weinig plantenresten

200

Boring 11

RD-coördinaten: 164850/560779

mv (cm) NAP(m)
0
-0,69

Klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs/bruin, scherpe ondergrens, zwak
puinhoudend, bouwvoor
40

50

-1,19

Klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkloos, matig
plantenresten, greppel/slootvulling
Klei, sterk siltig, lichtgrijs kalkrijk, weinig plantenresten

100

-1,69

150

-2,19

200

-2,69

110

200

