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Samenvatting
In opdracht van Sizeplan BV heeft ArGeoBoor een bureauonderzoek uitgevoerd voor de locatie
Kanaalweg 88. De locatie is gelegen tussen het verbindingskanaal en de N31 te Harlingen
(Gemeente Harlingen). De aanleiding van het onderzoek is de nieuwbouw van een aantal
boothuizen. Het plangebied heeft een lengte van circa 170 meter en is 15 tot 20 meter breed.
De totale oppervlakte is circa 2.750 m2. Om de boothuizen te realiseren zal de bodem tot
ongeveer 3,0 m-mv moeten worden ontgraven. Hierbij kunnen eventueel aanwezige
archeologische resten verstoord worden.
Het plangebied is gelegen ter plaatse van een kweldervlakte. Circa 200 meter ten zuiden en in
het noorden van het plangebied liggen kwelderwallen. Op de kwelderwallen zijn talrijke
archeologische vondsten gedaan ter plaatse van terpen uit de periode late ijzertijd – nieuwe
tijd. Van de kweldervlakte tussen de kwelderwallen zijn nog maar weinig archeologische
vondsten bekend. De verwachting voor het doen van archeologische vondsten op de
kweldervlakte is middelhoog. Op basis van het ontbreken van bebouwing op oude kaarten
wordt de kans op het aantreffen van archeologische resten uit de nieuwe tijd en late
middeleeuwen laag geacht. Indien archeologische resten aanwezig zijn, gaat het zeer
waarschijnlijk om overslibde nederzettingen uit de eerste fase van bewoning op de kwelders
uit de ijzertijd en Romeinse tijd. De resten kunnen verwacht direct onder de bouwvoor van de
oorspronkelijke bodem tot in de zandige wad-afzettingen.
Het terrein is tot in de jaren ’40 in gebruik geweest als weiland. De zuidzijde van het terrein
heeft voor relatief korte tijd deel uitgemaakt van een kanaal. Bij de aanleg van de Rijksweg
N31 is dit kanaal gedempt. Al voor 1950 is door het weiland het verbindingskanaal gegraven,
waarlangs het plangebied ligt. De verwachting is dat de bodem langs de rand (kade insteek)
van het kanaal geroerd is. Het terrein is na 1950 in gebruik genomen ten behoeve van
kleinschalige industriële activiteiten. Hierbij zijn bodemverontreinigingen ontstaan. Deze zijn
voor het jaar 2001 gesaneerd. Hierbij zal de bodem op talrijke plaatsen zijn afgegraven. Over
het algemeen wordt aangenomen dat de bodem in het plangebied sterk geroerd is.
De verwachting is dat archeologische lagen in het plangebied sterk zijn geroerd en dat zich
binnen het plangebied geen archeologische resten meer bevinden. De aanbeveling luid om
geen archeologisch vervolgonderzoek binnen het plangebied uit te voeren.
Deze aanbeveling dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de
gemeente Harlingen. 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 Harlingen 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 Sizeplan BV heeft ArGeoBoor een bureauonderzoek uitgevoerd voor de locatie
Kanaalweg 88. De locatie is gelegen tussen het verbindingskanaal en de N31 te Harlingen
(Gemeente Harlingen). De aanleiding van het onderzoek is de nieuwbouw van een aantal
boothuizen. Het plangebied heeft een lengte van circa 170 meter en is 15 tot 20 meter breed.
De totale oppervlakte is circa 2.750 m2. Om de boothuizen te realiseren zal de bodem tot
ongeveer 3,0 m-mv moeten worden ontgraven. Hierbij kunnen eventueel aanwezige
archeologische resten verstoord worden. Uit de FAMKE (= Friese Archeologische Monumenten
Kaart Extra) blijkt dat het plangebied ligt in een zone waar archeologische resten uit de periode
bronstijd - nieuwe tijd worden verwacht. Er worden geen resten uit de steentijd verwacht.
Het advies van de FAMKE (= gemeentelijke beleid) is om bij ingrepen groter dan 500 m2 een
bureauonderzoek (achtergrondstudie) uit te voeren en indien de hoge verwachting
gehandhaafd blijft dit onderzoek aan te vullen met een karterend booronderzoek ( 6
boringen/ha). In eerste aanleg is ervoor gekozen om een bureauonderzoek uit te voeren,
omdat de verwachting reëel wordt geacht dat de bodem door grondwerkzaamheden in het
recente verleden geroerd is.

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 te komen tot een archeologische verwachting voor
het plangebied om een uitspraak te kunnen doen over de aan-of afwezigheid van
archeologische niveaus en mogelijke bodemverstoringen binnen het plangebied. De volgende
vragen staan bij het onderzoek centraal:
 Wat is de archeologische verwachting van het plangebied in het geval van een intacte
bodem?
 Is de bodem nog intact?
 Zo ja, waar en op welke diepte bevinden de archeologische lagen zich?
 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:
Coördinaaten plangebied
Oppervlakte:
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummer:
Onderzoeknr.

2
2.1

Boothuizen Harlingen
Kanaalweg, Waadseewei (N31), Verbindingskanaal
Harlingen
Harlingen B, 4107 en 4108
Friesland
Harlingen
Sizeplan BV
Gemeente Harlingen
Zuidwestzijde 158.401/576.420 en 158.541/576.521
2
2.750 m
5G
65528

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Het plangebied is gelegen in de oostzijde van Harlingen tussen de N31 en het
verbindingskanaal. Het terrein is gedeeltelijk in gebruik als kade en verhard met een weg (zie
afbeelding 3). Het maaiveld ligt op circa 0,5 – 1,0 m + NAP.2

2.2

Voorziene ontwikkeling
In het plangebied is de bouw van boothuizen voorzien (zie afbeelding 2). Het terrein zal
derhalve tot 300 cm-mv worden afgegraven. De totale oppervlakte die zal worden ontgraven
bedraagt circa 2.750 m2.

2

AHN-2 2007-2012
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Afbeelding 2. Detailkaart van de inrichtingsplannen. Het betreffen boothuizen.

Afbeelding 3. Locatie van het plangebied met boorpunten.
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3
3.1

Bureauonderzoek
Aardkundige gegevens en bewoningsgeschiedenis
Het plangebied ligt in het Friese zeekleilandschap. De hoog opgeslibde kwelders ter plaatse zijn
in gebruik genomen tussen de vroege ijzertijd en de Romeinse tijd. Dit is een periode geweest
dat de friese kust zich sterk uitbouwde (zie afbeeldingen 4 en 5). In de vroege ijzertijd lag het
plangebied nabij een geul in een waddengebied. In de Romeinse tijd ligt het plangebied nabij
een terpenreeks. De meeste nederzettingsresten 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.3

Afbeelding 4. Een reconstructie van het landschap in de vroege ijzertijd (500 v. Chr.) met
bekende vindplaatsen uit die tijd.4 (Legenda: donkergroen=hoge en zandige ruggen;
groen=kwelder; bruin = veen; groengrijs=wadden en slikken; blauw en zwarte lijnen=geulen)

3
4

Vos en Knol 2005
Vos en Knol 2005
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Afbeelding 5. Een reconstructie van het landschap in de Romeinse tijd (100 na Chr.).5 (legenda
zie afbeelding 3)
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 (zie afbeelding 6).

Afbeelding 6. Een reconstructie van het landschap in de Karolingische tijd (800 na Chr.).6
(legenda zie afbeelding 4). In werkelijkheid ligt het plangebied ten zuiden van de terpenreeks en
niet ten oosten daarvan.
Gezien de ligging van het plangebied in de bebouwde komt is informatie afkomstig van het
Actueel Hoogtebestand Nederland niet opgenomen in het rapport. Uit een archeologisch
bureauonderzoek dat ten behoeve van werkzaamheden aan de N31 is opgesteld is
aangenomen op basis van het AHN dat de kwelderwal doorloopt tot de spoorlijn. Het
plangebied zou dan nog deel uitmaken van deze kwelderwal.
5
6

Vos en Knol 2005
Vos en Knol 2005
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Op de geomorfologische kaart is het gebied gekarteerd als bebouwd gebied. De kans is groot
dat het plangebied oorspronkelijk deel uitmaakte van een zone ten oosten van het plangebied
die gekarteerd is als vlakte ontstaan door afgraving of egalisatie (code 2M48). Ten noorden van
het plangebied ligt een kwelderwal (code 3K31).7
Op de bodemkaart is het plangebied eveneens aangegeven als bebouwd. Buiten de bebouwde
kom ten oosten van Harlingen komen kalkrijke poldervaaggronden voor (code: Mn25A). Ten
noorden van het plangebied liggen oude bewoningsgronden (terpenreeks). 8 Het gaat hier om
de terpen reeks die op de paleogeografische kaarten ten oosten van het plangebied terecht is
gekomen.

3.2

Oude kaarten
Op een kaart van Schotanus uit 1718 is te zien dat het plangebied ligt in een gebied dat in
gebruik is als weiland. In de directe omgeving komt geen bebouwing voor. Ten zuiden van het
plangebied langs de trekvaart naar Franeker bevond zich toen de meest nabijgelegen
bebouwing (zie afbeelding 7). Meer in detail is de situatie weergegeven op een kaart van
Eekhoff uit 1849-1859,van ruim 130 jaar later (zie afbeelding 8).9

Afbeelding 7. Kaart van Schotanus uit 1718 met het plangebied bij de rode ovaal (noordgericht
niet op schaal).10

7

Alterra 2003
Alterra 1965-1995
9
Eekhoff 1849-1859
10
Schotanus 1718
8
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Afbeelding 8. Het plangebied op een kaart uit de atlas van Eekhoff, een Bonneblad uit 1931 en
topografische kaarten uit 1961 en 2009.
Uit de kaarten hierboven blijkt dat het plangebied tot 1931 in ieder geval in gebruik was als
weiland.11 In de zuidpunt van het plangebied is dan reeds een nieuw kanaal aangelegd met ten
noorden daarvan door het plangebied een weg. Na 1931 en voor 1950 (kaart niet afgebeeld)
worden het Van Harinxma kanaal en het verbindingskanaal gegraven. Tevens wordt tussen
1950 en 1961 de Rijksweg gerealiseerd (zie afbeelding 8). Het plangebied bevindt zich vanaf
circa 1950 tussen het verbindingskanaal en de Rijksweg. Na 1961 is de Kanaalweg aangelegd
met daarlangs diverse kleine gebouwtjes.12

3.3

Archeologische gegevens
Ten noorden van het plangebied ligt een terpenreeks (AMK-terrein 7618). Dit terrein bevat
twee terpen uit de periode ijzertijd – late middeleeuwen. De terpen liggen in de reeks Midlum,
Herbayum-Franeker. AMK-terrein 9089 ligt eveneens in deze terpenreeks.
11
12

Bureau voor Militaire Verkenningen 1931
Kadaster 1950 en 1961
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Het betreft een dorpsterp die teruggaat tot in de Romeinse tijd. Er zijn diverse vondsten uit de
Romeinse tijd bekend (zie afbeelding 9).

Afbeelding 9. AMK-terreinen (rood- en bruin nummer), waarnemingen (gele achtergrond) en
onderzoeksmeldingen (blauwe nummers).13
Ten zuidwesten van het plangebied is een aantal waarnemingen aangegeven:
Op ruim 250 meter ten zuidwesten van het plangebied is bij een booronderzoek handgevormd
aardewerk aangetroffen dat gedateerd wordt in de periode ijzertijd-Romeinse tijd
(waarneming 434055, onderzoeksmelding 49386). Het aardewerk is opgeboord uit terplagen,
die bij het verkennend booronderzoek waren aangetroffen. Naast de brokjes aardewerk is
houtskool en verbrande leem opgeboord.
Waarneming 434063 (onderzoeksmelding 49386) betreft terpaardewerk dat niet in situ is
aangetroffen. Het gaat om van elders aangevoerd materiaal.
Waarneming 428411 (onderzoeksmelding (46712) betreffen resten van een terplichaam in de
ondergrond. Bij grondboringen zijn talrijke archeologische indicatoren opgeboord.
Waarneming 238759 betreft de vondst van een uit brons gemaakt Romeins beeldje en
bewerkt bot.

13

RCE 2014
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Onderzoeksmeldingen
Melding 8173 betreft een grootschalig onderzoek en bevat geen specifieke informatie over het
plangebied.
In 2011 is er een bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek uitgevoerd in verband
met de gebiedsontwikkeling N31-traverse (onderzoeksmeldingen 45984, respectievelijk
46712). Het gaat om een verbreding van de N31 direct ten zuidwesten van het plangebied.14
Uit het bureauonderzoek volgde dat in het plangebied resten vanaf circa 300 v. Chr. verwacht
kunnen worden in de vorm van overspoelde terpenrestanten of vlaknederzettingen. Een groot
deel van de boringen ter hoogte van het plangebied kon als gevolg van verhardingen niet
worden uitgevoerd. Direct ten zuiden van het plangebied zijn wel boringen uitgevoerd (zie
afbeelding 10). In de boringen zijn geroerde bodemlagen aangetroffen. Er zijn direct ten zuiden
van het plangebied geen aanwijzingen voor archeologische resten aangetroffen.15

Afbeelding 10. Boorlocaties van het verkennend onderzoek uitgevoerd in het kader van de
verbreding van de N31. (wit= niet gezet; geel= vergraven tot 50 tot 100 cm-mv;
bruin=vergraven van 100 – 150 cm-mv; rood = vergraven dieper dan 150 cm-mv).16

14

Verboom-Jansen 2011
Hebinck 2011
16
Hebinck 2011
15
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Op 150 meter ten westen van het plangebied is een booronderzoek uitgevoerd
(onderzoeksmelding 27210).
Hier is eveneens een geroerde bodem aangetroffen tot in afzettingen die kenmerkend zijn
voor een waddenmilieu. Een vervolgonderzoek werd niet noodzakelijk geacht.

3.4

Bekende bodemverstoringen
Uit het bureauonderzoek dat is uitgevoerd voor de N31 blijkt dat de noordzijde van het
plangebied ligt binnen een zone waar een bodemsanering heeft plaatsgevonden. Uit het
bodemloket blijkt dat de gehele strook langs het kanaal in het verleden, reeds voor 2001,
gesaneerd is.17
De verwachting is dat hiermee grote delen van het plangebied zijn ontgraven (zie afbeelding
11).
De zuidzijde van het plangebied ligt ter plaatse van een gedempt kanaal en een verwijderde
weg met bermsloot. De bodem zal hier verstoord zijn. Bodemverstoringen veroorzaakt bij het
realiseren van de kanaalkade worden verwacht direct langs het kanaal.

Afbeelding 11. Kaart uit het bodemloket.

17

Bodemloket 2015
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4

Conclusies










Wat is de archeologische verwachting van het plangebied in het geval van een intacte
bodem?
Het plangebied is gelegen ter plaatse van een kweldervlakte. Circa 200 meter ten
zuiden en in het noorden van het plangebied liggen kwelderwallen. Op de
kwelderwallen zijn talrijke archeologische vondsten gedaan ter plaatse van terpen uit
de periode late ijzertijd – nieuwe tijd. Van de kweldervlakte tussen de kwelderwallen
zijn nog maar weinig archeologische vondsten bekend. De verwachting voor het doen
van archeologische vondsten op de kweldervlakte is middelhoog. Op basis van het
ontbreken van bebouwing op oude kaarten wordt de kans op het aantreffen van
archeologische resten uit de nieuwe tijd en late middeleeuwen laag geacht. Indien
archeologische resten aanwezig zijn, gaat het zeer waarschijnlijk om overslibde
nederzettingen uit de eerste fase van bewoning op de kwelders uit de ijzertijd en
Romeinse tijd. De resten kunnen verwacht direct onder de bouwvoor van de
oorspronkelijke bodem, indien deze nog aanwezig is, tot in de zandige wadafzettingen.
Is de bodem nog intact?
Het terrein is tot in de jaren ’40 in gebruik geweest als weiland. De zuidzijde van het
terrein heeft voor relatief korte tijd deel uitgemaakt van een kanaal. Bij de aanleg van
de Rijksweg N31 is dit kanaal gedempt. Al voor 1950 is door het weiland het
verbindingskanaal gegraven, waarlangs het plangebied ligt. De verwachting is dat de
bodem langs de rand (kade insteek) van het kanaal geroerd is. Het terrein is na 1950 in
gebruik genomen ten behoeve van kleinschalige industriële activiteiten. Hierbij zijn
bodemverontreinigingen ontstaan. Deze zijn na rond het jaar 2000 gesaneerd. Hierbij
zal de bodem op talrijke plaatsen zijn afgegraven. Over het algemeen wordt
aangenomen dat de bodem in het plangebied sterk geroerd is.
Zo ja, waar en op welke diepte bevinden de archeologische lagen zich?
De verwachting is dat archeologische lagen in het plangebied sterk zijn geroerd en dat
zich binnen het plangebied geen archeologische resten meer bevinden.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
Er worden geen archeologische resten meer verwacht.
Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type onderzoek?
Een archeologisch vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.
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5

Aanbeveling
Het wordt aanbevolen om het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling, de
aanleg van boothuizen.
Dit selectieadvies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de
gemeente Harlingen. 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 Harlingen en de provinciaal archeoloog
dhr. Gilles de Langen tel: 058-2925487 (e-mail: vsmp@fryslan.nl).
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