


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eerste begeleider 
prof. dr. ir. Th. (Theo) Spek (Rijksuniversiteit Groningen) 
 
Tweede lezer 
dr. ir. E.W. (Erik) Meijles (Rijksuniversiteit Groningen) 
 



 
Gelaagd landschap 

Een verkennend onderzoek naar de samenhang tussen 
het oorspronkelijke natuurlijke landschap, de middeleeuwse veenontginningen 

en het vroegmoderne klei-op-veengebied van Zuidwest-Friesland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. (Andries) Brinksma 
 
 
 
Masterscriptie Landschapsgeschiedenis Rijksuniversiteit Groningen 
Groningen, augustus 2018 
 
Contact: brinksma.andries@gmail.com 



 
 
 
  



 

Voorwoord 

 
Het onderzoek naar de gelaagdheid van het Zuidwest-Friese landschap is het laatste onderdeel 
van mijn master Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na de bachelor 
Archeologie wilde ik mij graag richten op het landschap in een bredere context. Mijn brede 
interesse gecombineerd met de interdisciplinaire visie van de opleiding waren daarom al snel een 
gelukkige combinatie. Zoals de meeste mensen ben ook ik trots op het landschap waar ik 
vandaan kom. Hoewel ik ben opgegroeid op de klei moet ik zeggen dat het veenlandschap mij 
tijdens de opleiding steeds meer ging interesseren. Na de stage heb ik daar na enige tijd ook mijn 
scriptie aan gewijd. Een aantal mensen verdienen mijn dank voor de hulp die ze mij geboden 
hebben bij het uitvoeren van deze scriptie:  
 
Dank ben ik verschuldigd aan Auke Bult, amateurarcheoloog uit Molkwerum. Dankzij zijn 
inzicht en door het verstrekken van materiaal en tijd heb ik meer geleerd over de archeologie van 
het Zuidwest-Friese landschap.  
 
Een dankwoord gaat ook uit naar mijn goede vriend Karel Kuipers, die mij in weer en wind 
enkele dagen heeft bijgestaan tijdens het booronderzoek. In het veld was het een welkome sterke 
hulp en altijd goede praatgenoot.  
 
Daarnaast ben ik de boeren uit het onderzoeksgebied tussen Workum en Ferwoude enige dank 
verschuldigd. Zonder hun toestemming om het land te betreden en booronderzoek uit te voeren 
was een groot deel van deze scriptie niet geweest. Daarnaast heeft de boer uit Kolderwolde mij 
van archeologisch materiaal voorzien dat hij door de jaren heeft verzameld op zijn land.  
 
Voor de hulp bij het determineren en meedenken tijdens het macro-botanisch onderzoek wil ik 
Arnoud Maurer MA bedanken. Zonder zijn expertise was dit een stuk lastiger geweest. 
 
Voor het meedenken tijdens het begin van de scriptie en het booronderzoek gaat mijn dank uit 
naar dr. ir. Erik Meijles en Yftinus van Popta MA. Hun commentaren en inzicht werden erg 
gewaardeerd.  
 
Een dankwoord gaat uit naar mijn scriptiebegeleider prof. dr. ir. Theo Spek. Als ik weer eens een 
periode onderzoek had uitgevoerd en voor een gesprek kwam, nam hij ondanks een zeer drukke 
agenda altijd uitgebreid de tijd om naar mijn bevindingen te luisteren en mij van bemoedigende 
feedback te voorzien. Mijns inziens een zeer sterke en gewaardeerde eigenschap die ongetwijfeld 
ook de komende jaren de studenten Landschapsgeschiedenis nog veel gaan waarderen.  
 
Tot slot gaat een dankwoord uit naar mijn ouders en Nienke voor de onvoorwaardelijke steun en 
het maandenlang aanhoren van mijn hersenspinsels over het landschap van Zuidwest-Friesland.  



 
 
 
 
 
  



Samenvatting 

Deze masterscriptie gaat over de ontwikkeling van het gelaagde landschap van Zuidwest-
Friesland. Ondanks een rijke dynamische geschiedenis is het meest zuidwestelijke deel van 
Friesland slechts sporadisch onderzocht. Het landschap is gevormd door een aantal interessante 
tijdlagen die met dit scriptieonderzoek zijn verkend. Aan de basis van het landschap staat het 
pleistoceen reliëf, gevolgd door de holocene veengroei, de middeleeuwse veenontginningen en de 
laatmiddeleeuwse en vroegmoderne kleiafzettingen. Door middel van een interdisciplinaire 
benadering is getracht zoveel mogelijk over de landschapsontwikkeling van het Zuidwest-Friese 
landschap te leren. Daarvoor is de scriptie opgedeeld in een aantal thema’s die een overzicht 
bieden voor de verschillende landschapslagen die Zuidwest-Friesland kenmerken.  
 
Thema 1 Het natuurlijke landschap voor de middeleeuwse veenontginningen 
De natuurlijke situatie voor aanvang van de veenontginningen is beschreven op basis van 
geologische, fysisch-geografische, paleobotanische bronnen en eigen macro-botanisch onderzoek 
tussen Workum en Ferwoude. De basis van het landschap is gelegd gedurende de laatste twee 
ijstijden in het Pleistoceen. Door terugtrekkende ijstongen tijdens het Saalien is het reliëf 
gevormd dat het zuiden van het onderzoeksgebied kenmerkt. Tijdens de het Weichselien bereikte 
het landijs Nederland niet en is het onderzoeksgebied bedekt geraakt met een dikke laag zand. 
Toen tegen het eind van het Weichselien de temperatuur steeg ontwikkelde in het kale gebied 
zich een berken– en dennenbos en later een loofbos. Met een Topographic Wetness Index zijn de 
kleine waterloopjes gevisualiseerd die werden gevormd in de pleistocene dalen waar zich tijdens 
het Atlanticum de eerste veengroei ontwikkeld zal hebben. Uiteindelijk groeide het veen onder 
voedselarme omstandigheden verder en is bijna het hele onderzoeksgebied bedekt geraakt met 
veenmosveen. De waterloopjes zullen zich in die periode meermaals hebben verlegd tot ze op de 
plaats kwamen te liggen waar ze later zijn gebruikt als ontginningsbasis tijdens de 
veenontginningen. Reconstructie van het natuurlijke landschap zal in de toekomst versterkt 
kunnen worden door middel van C14-dateringen van het veen. Micro-botanisch onderzoek kan 
een beter beeld geven van de staat van het landschap voor en tijdens de veengroei. Mogelijk kan 
onderzoek naar veensporen op de pleistocene heuvels inzicht geven in de maximale laterale 
verbreiding van het veen.  
 
Thema 2a Het middeleeuwse veenontginningslandschap  
Het middeleeuwse veenontginningslandschap is gereconstrueerd aan de hand van historische 
kaarten, hoogtekaarten, archeologische dateringen en historische dateringen. Vanaf rivieren is 
vanuit het noordelijk gelegen kweldergebied en het Zuidwest-Friese kustgebied  werd 
waarschijnlijk tussen de 8e en 9e eeuw gestart met de veenontginningen. Overal in het gebied 
werden haaks op veenriviertjes sloten gegraven waarmee het veen werd afgewaterd waardoor het 
bewoond kon worden. In het noorden duiden pre-middeleeuwse vondsten op vroege bewoning 
en wellicht kleinschalige ontginningen. Het is onduidelijk of er sprake is van continue 
bewoningen. Tijdens de Volle Middeleeuwen namen de ontginningen een toevlucht en is het 
grootste deel van het onderzoeksgebied ontgonnen vanaf riviertjes als De Grons, De Hieslumer 



Ee, De Ee, wellicht een rivier op de plaats van de huidige Hemdijken en mogelijk een rivier ten 
zuiden van het onderzoeksgebied. Tijdens de veenontginningen kreeg men vroeg of laat last van  
wateroverlast waardoor men verder het veen in schoof. Waarschijnlijk werden daarom de 
pleistocene heuvels al snel in gebruik genomen als permanente woonplaats. Het grootste deel van 
het veen zal ontgonnen zijn tijdens de 11e en 12e eeuw. Nauwkeurigere tijdsaanduidingen en 
chronologische reconstructie van de veenontginningen kunnen in de toekomst wellicht 
vervaardigd door nieuw archeologisch onderzoek. Door nieuwe sites te onderzoeken kunnen 
wellicht onbekende bewoningsassen opgespoord worden. Nadere bestudering van het 
archeologisch materiaal dat opgeslagen ligt in het Noordelijk Archeologisch Depot kan mogelijk 
inzicht geven in de chronologie van de verschillende ontginningsblokken. In het noorden zijn 
vele archeologische sleutelsites die sterk bijgedragen hebben aan een beter begrip van het 
kweldergebied. Voor het veenontginningsgebied van Zuidwest-Friesland zou het vervaardigen 
van sleutelsites ook sterk bijdragen aan de kennis van de landschapsontwikkeling. Daarnaast zou 
nadere bestudering van historische bronnen nieuwe kennis kunnen opleveren over de datering en 
de organisatie van de ontginningen.  
 
Thema 2b Detailstudie naar het afgedekte veenlandschap tussen Workum en 
Ferwoude 
In het noordwesten van het onderzoeksgebied bewoog een deel van de ontginningen zich 
waarschijnlijk vanaf het veenriviertje De Hieslumer Ee richting het westen. Interessante 
verkavelingslijnen en sporen van greppelpatronen op het AHN geven uiteindelijk aanleiding tot 
een detailstudie van het landschap tussen Workum en Ferwoude. Het landschap is daar 
geanalyseerd op basis van hoogtekaarten, historische kaarten en eigen booronderzoek. Macro-
botanisch onderzoek is uitgevoerd om antropogene sporen te op te sporen uit oude sloten.  Op 
basis van het booronderzoek wordt verondersteld dat de slotenpatronen die te zien zijn op de 
hoogtekaarten gegraven zijn gedurende meerdere perioden. De boorresultaten, de naam  
Ferwoude en de verkavelingspatronen wijzen erop dat het gebied in een Middeleeuws veenmilieu 
is ontgonnen. Antropogene invloeden van voor de overstromingen zijn tijdens het botanisch 
onderzoek echter niet aangetroffen. Vanaf wanneer het gebied overstroomd raakte en met een 
laag klei werd bedekt blijft voorlopig onduidelijk. De eerste kleilagen kunnen langs de kust 
gedateerd worden door middel van C-14 onderzoek. Op dit moment zijn de geologische 
dateringen nog zeer schaars. Bodemonderzoek bij bijvoorbeeld graafwerkzaamheden zou inzicht 
kunnen geven in de  oude veenverkavelingen die aan de kust onder het kleidek liggen. Ten slotte 
kan een nadere bestudering van het AHN zoals in deze scriptie is gedaan nieuwe sites opleveren 
zoals de nog niet onderzochte ronde structuur nabij Ferwoude en andere interessante patronen.  
 
Thema 3 Het klei-op-veen landschap: overstromingen en bedijkingen 
Het overstromingslandschap is geanalyseerd op basis van geologische en literaire bronnen. De 
veenontginningen hadden voor grote problemen gezorgd in het veengebied. Door 
maaivelddaling kon het water vanuit het steeds wijder wordende Vlie en later de Zuiderzee steeds 
verder en vaker het gebied binnendringen. Waarschijnlijk gaf de maaivelddaling al rond het 
begin van de 12e eeuw het gevolg aan kleiafzettingen. In die periode zijn in het onderzoeksgebied 



langs de kust van Workum tot Ferwoude kleine terpjes opgeworpen die de bewoners 
bescherming moest bieden tegen de wateroverlast. Vanaf de tweede helft van de twaalfde eeuw 
hebben stormvloeden de Zuidwest-Friese kust meermaals geteisterd met veel landverlies tot 
gevolg. Ook vanuit het noorden was het onderzoeksgebied zeer kwetsbaar voor wateroverlast. 
Door de bedijking van de Middelzee en het aanleggen van de hempolders kreeg het binnenland 
te maken zeer natte situaties. Het landschap kende al een erg natte situatie door de 
veenontginningen, maar doordat het water nu nergens meer heen kon, steeg de wateroverlast tot 
een hoogtepunt. In die periode zal het hele onderzoeksgebied bedekt zijn geraakt met een laagje 
klei. Zoals eerder aangegeven moeten deze kleilagen gedateerd worden. Daarnaast kunnen de 
woonheuvels, gelegen langs de kustlijn wellicht onderzocht worden die inzicht moeten brengen 
in de dynamische kustbewoning. 
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1.1 Gelaagd landschap: fasering van de 

landschapsontwikkeling van Zuidwest-Friesland	

 
Het gelaagde en gevarieerde landschap van Zuidwest-Friesland vormt een interessant 
onderzoeksgebied. De veelheid aan cultuurhistorische waarden die het gebied kent getuigt nog 
van de enorme dynamiek die zich in dit gebied moet hebben afgespeeld. De Pleistocene hoogten, 
de enigszins vervaagde veenverkaveling, de inhammen in de kustlijn, de kleipakketten, de 
bedijkingen en de vele meren. Het uiterst diverse Zuidwest-Friese landschap is fascinerend. 
Tegenwoordig staat het landschap onder druk in een snel veranderende wereld waardoor erfgoed 
vergeten lijkt te worden. Een juiste visie op de omgang met ons erfgoed is echter belangrijk. Vaak 
zijn mensen trots op hun afkomst. Dat geldt niet alleen voor sociale constructen die men 
meekrijgt tijdens het leven maar ook voor het landschap waarin men woont, werkt en recreëert.  
 Het terpenlandschap is in Friesland alreeds sterk onderzocht. Het oude 
veenontginningslandschap boekt inmiddels progressie, voornamelijk in Zuidoost-Friesland. Het 
begrip van het Zuidwest-Friese landschap ligt echter gecompliceerder. Pleistocene 
hoogtegradiënten zijn er minder uitgesproken, de meeste middeleeuwse bronnen lijken te zijn 
verdwenen, een deel van het landschap is verdronken en de rest van het landschap is 
overstroomd. Met een interdisciplinaire benadering is getracht met deze scriptie het landschap 
enigszins beter te begrijpen. Het doel is met de veelheid aan methoden die bij dit onderzoek zijn 
gebruikt, de voorlopige conclusies en vragen die zijn gesteld, nieuw discussiemateriaal aan te 
leveren die de aanzet vormt tot vervolgonderzoeken naar dit fascinerende en dynamische 
landschap.   
 Dit hoofdstuk vormt het inleidende deel van de scriptie. Allereerst wordt gekeken naar de 
stand van het onderzoek van de vakgebieden die de basis vormen voor deze scriptie. Het eerste 
deel van die historiografie is een bespreking van het voorgaande onderzoek naar het natuurlijke 
landschap dat bestudeerd wordt door de vakgebieden geologie, bodemkunde, paleobotanie en 
paleogeografie. Het tweede deel focust zich op het onderzoek naar veenontginningen. Allereerst 
komt de formatieve fase van het wetenschappelijk onderzoek naar veenontginningen aan bod, dat 
zich voornamelijk ontwikkelde in het westen van Nederland en Utrecht. Vervolgens wordt 
ingegaan op het onderzoek van de afgelopen decennia naar veenontginningen in Noord-
Nederland wat uiteindelijk uitmondt in een overzicht van het onderzoek naar de 
veenontginningen van Zuidwest-Friesland. Openstaande discussiepunten worden besproken in 
de probleemstelling waarna een theoretisch kader en afbakening volgt voor de inkadering van de 
scriptie. Tot slot worden de onderzoeksthema’s, onderzoeksvragen en gebruikte bronnen en 
methoden gepresenteerd.  
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1.2 Stand van onderzoek 

Het natuurlijke landschap 

Geologie 
De vakdiscipline geologie bestudeert de processen die de aarde hebben gevormd. Ten behoeve 
van het wetenschappelijk onderzoek en beleidsdoeleinden zijn door de jaren geologische kaarten 
van Nederland vervaardigd. De eerste geologische kaart werd tussen 1858-1869 samengesteld 
door Staring in 24 bladen, schaal 1:200.000. 1  Tussen 1919 en 1951 werden de eerste 
landsdekkende geologische kaarten in schaal 1:50.000 uitgebracht onder leiding van Tesch. 
Vooral de kennis van kwartaire lagen werd in die periode verbreed.2 Erg gedetailleerd was de 
kaart nog niet.3 Tussen 1964 en 2000 werd er gewerkt aan een nieuwe geologische kaart, tevens 
schaal 1:50.000. Het blad Sneek (10W, 10O), waar de noordelijke helft van het 
onderzoeksgebied binnen valt, werd uitgebracht in 1976.4  
 Door TNO Geologische Dienst Nederland (GDN) worden gegevens van de ondergrond 
tegenwoordig digitaal beschikbaar gesteld. 5  Via het DINOloket, de databank voor de 
Nederlandse ondergrond worden een aantal in diepte verschillende modellen aangeboden. Voor 
deze scriptie is voornamelijk de geologische data van de bovenste lagen van belang. Het model 
dat deze lagen het best in beeld kan brengen is GeoTOP, dat een beeld geeft van de ondergrond 
van Nederland tot een diepte van maximaal 50 m –NAP. De gebruiksschaal is vergelijkbaar met 
de schaal van de Geologische Kaart van Nederland, 1:50.000. Het model geeft zowel inzicht in 
de laat-pleistocene als de holocene ondergrond van het onderzoeksgebied. De data die door het 
DINOloket wordt verstrekt kan gevisualiseerd en bewerkt worden met ArcGIS of de 3D 
software SubsurfaceViewer. Het is een nuttige bron die toegang geeft tot interessante digitale 
visualisaties, zoals de top van de pleistocene ondergrond of de verspreiding van veen in de 
bodem. Het GeoTOP model is echter nog in ontwikkeling en nog niet landsdekkend. Voor 
Zuidwest-Friesland is het model wel gereed. 
 De naamgeving van de lithostratigrafische eenheden die in het model gangbaar zijn 
verschillen deels van de begrippen die een aantal decennia geleden algemeen erkend waren. Sinds 
de jaren zestig van de vorige eeuw waren termen als ‘Afzettingen van Duinkerke’ en ‘Afzettingen 
van Calais’ de norm. Deze eenheden beschreven niet alleen de eigenschappen van de afzettingen 
maar ook de ouderdom.6 Dat maakte het een uiterst nuttig model voor het dateren van sediment. 
De eenheden kwamen voort uit het denkbeeld dat in de jaren zestig en zeventig heerste bij 
STIBOKA en de Rijks Geologische Dienst dat de zeespiegel perioden met snelle of langzame 
stijging of daling kende, zogenoemde transgressies en regressies. Bij een transgressie werd klei en 
zand afgezet en bij een regressie kon veengroei optreden. Men had het idee dat de zeespiegel van 
                                                   
1 Staring, 1858-1867; Bakker & Schelling 1966, 3. 
2  Tesch, 1919-1951; Thiadens, 1979. 
3  Zomer 2016, 31. 
4  Ter Wee, 1976. 
5  Te vinden op: https://www.dinoloket.nl/toelichting-ondergrondmodellen 
6  Weerts et al., 2006. 
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de Noordzee overal ongeveer tegelijkertijd met hetzelfde tempo steeg dan wel daalde. Toen 
echter steeds meer C14-dateringen beschikbaar kwamen bleek dat de zeespiegelcurve bestond uit 
een gestaag stijgende curve. Er was geen sprake van schommelingen in de stijging. Wel bleek elke 
regio zijn eigen curve te hebben. De mate van stijging en/of daling hangt sterk af van onderlinge 
regionale verschillen. Zowel de morfologie van het pleistocene landschap, de staat van de bodem 
en de invloed van de mens op het landschap hebben invloed op de afzettingen. Met die 
informatie was het gebruikelijke model verouderd, waarna werd gekozen voor een nieuwe 
indeling. Het gevolg daarvan is het afschaffen van de oude indeling, met name de onderverdeling 
van de Afzettingen van Duinkerke en Calais. Daarvoor in de plaats kwam de Formatie van 
Naaldwijk voor zand en klei- kustafzettingen, de Formatie van Nieuwkoop voor de veenlagen en 
de Formatie van Echteld voor rivierafzettingen. Binnen de formaties zijn regionale laagpakketten 
onderscheiden. Het nieuwe systeem is puur gebaseerd op lithologische kenmerken.7 Daarmee 
verdween de mogelijkheid om aan een laag op basis van lithologische eigenschappen de 
ouderdom te ontlenen. Lagen worden nu gedateerd op basis van archeologisch materiaal en/of 
C14-dateringen.  
 
Bodemkunde 
De oudste bodemkartering van Nederland dateert reeds van 1856.8 Staring bracht naast een 
geologische kaart ook een bodemkaart uit. Pas in 1930 was de bodemkartering weer actief. 
Oosting voerde in die periode gedetailleerde bodemkarteringen uit in de omgeving van 
Wageningen, waar hij was verbonden aan de Landbouwhogeschool. Na Oostings dood zorgde 
Edelman er in 1945 voor dat de bodemkartering als methode van bodemonderzoek in Nederland 
volledig is aanvaard. Dit resulteerde onder zijn leiding tot oprichting van de Stichting voor 
Bodemkartering (STIBOKA). In 1950 verscheen een voorlopige Bodemkaart van Nederland, 
schaal 1:400.000 en in 1961 de Bodemkaart van Nederland in negen bladen, schaal 1:200.000 
(de NEBO-kaart).9 Naast de toelichting, uitgebracht in 1965 onder de titel ‘De Bodem van 
Nederland’, is in 1970 een op Friesland gerichte beschrijving verschenen, die als doel had de 
kennis te delen die niet op de kaart kon staan, maar wel bij de kartering werd verzameld.10 Door 
de toenemende vraag naar bodemkundige gegevens is in opdracht van het Ministerie van 
Landbouw en Visserij in 1962 opdracht gegeven de bodem van Nederland systematisch te 
karteren op een schaal van 1:50.000. Daarbij is gemiddeld elke 4 á 8 ha een boring verricht tot 
een diepte van 1,20 m –mv. Tijdens het ontwikkelen van de bodemkaarten ontstond tevens een 
grote behoefte aan standaardisatie van terminologie. Daarom werd in 1966 het 
bodemclassificatiesysteem voor Nederland ontwikkeld. 11  Bij de kaartbladen behoort een 
toelichting die een gedetailleerde beschrijving geeft van het kaartblad. Het studiegebied in deze 
scriptie valt binnen de kaartbladen Sneek (10W, 10O) en Stavoren (15W, 15O). In 1974 en 

                                                   
7  Het nieuwe systeem is beschreven in Mulder (2003) en op de website van het TNO-NITG: www.dinoloket.nl. 
8  Staring, 1856 & 1860; Pijls, 1970. 
9  Stiboka, 1984. 
10  Cnossen, 1971.   
11  Bakker & Schelling, 1966. 
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1975 verscheen bij deze kaarten een toelichting die nu nog van grote waarde is voor de 
beschrijving van de bodem in het studiegebied.12  
 Ten behoeve van de ruilverkavelingsprojecten in de voormalige gemeenten Wonseradeel-
Zuid, Wijmbritseradeel, Gaasterland, Koudum en Warns (nu gemeente Súdwest-Fryslân) zijn 
bodemkaarten vervaardigd met een schaal van 1:25.000.13 Bij de kaarten wordt vastgehouden aan 
dezelfde bodemclassificering als de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000. Gemiddeld 
werd elke 3 á 4 ha een boring verricht tot een diepte van 1,50 m –mv.  
 
Paleobotanie 
Paleobotanie wordt toegepast in geologisch, archeologisch en biologisch onderzoek. Daarbij 
wordt macro-analytisch en micro-analytisch onderzoek toegepast. Macro-botanisch onderzoek 
kan alleen de in de bodem bewaard gebleven plantenresten determineren. Het is nuttig voor het 
onderzoeken van veenmilieus en/of kan inzicht geven in het landgebruik binnen een 
onderzoeksgebied. Ten behoeve van de bodemkartering is in het onderzoeksgebied bepaald wat 
voor soorten veen in het gebied voorkomen.14 Voor de vaststelling van de veensoort, is de 
veensoort genomen, die binnen 80 cm meer dan de helft van de veendikte inneemt en tevens 
over ten minste 25 cm dikte voorkomt. Dat wil dus zeggen dat de onderste laag van het veen, die 
regelmatig dieper ligt, vaak niet de veensoort is van de indeling. Op sommige plaatsen bestaat de 
onderste laag uit eutroof (voedselrijk) of mesotroof (matig voedselrijk) veen. Door de dikte van 
de bovenliggende oligotrofe veenlaag zijn deze locaties meestal ingedeeld als oliogotroof veen, 
maar zegt daarom weinig over het milieu waarin de eerste veenlagen zijn gevormd. De 
voornaamste herkenbare plantendelen van oliogotroof veen zijn veenmossen (Sphagna), wollegras 
(Eriophorum vaginatum) en heidetakjes (Calluna). Eutroof en mesotroof veen zijn meestal te 
herkennen aan resten van riet (Phragmites communis) en zegge (Carex). 
 Het micro-analytisch onderzoek richt zich op pollen, sporen en andere microfossielen. 
Het levert een gedetailleerde reconstructie op van vegetatiesuccessies in een gebied. Nabij het 
onderzoeksgebied zijn slechts een aantal pollendiagrammen bekend.15 Uit het pollenonderzoek in 
de Makkumerwaard blijkt dat de onderste laag is opgebouwd uit zand met resten van zegge, 
wollegras, riet, puntmos en een paar fragmenten els. Het zand gaat over in rietveen dat wordt 
opgevolgd door een laagje veenbloembiesveen. Daarboven bestaat de bodem uit wollegrasveen en 
veenmosveen. De veenlaag wordt abrupt onderbroken door een mariene afzetting. Boven de 
mariene afzetting ligt wollegrasveen en watermosveen. De bovenste laag bestaat uit klei. Bij Oud-
Hof bestaat de onderste veenlaag uit berken-rietveen, opgevolgd door mosveen en afgedekt met 
klei. Bij Doniaga ligt rietveen aan de basis van het veendek, gevolgd door rietveen met veenmos 
dat overgaat in mosveen, afgedekt met een laag klei. Het pollendiagram van Parrega weergeeft 
eenzelfde opbouw. Bij Parrega stopte de formatie van veen voor het einde van het Subatlanticum, 
maar bij Oud-Hof ging de veenontwikkeling door in deze periode. Florschütz is van mening dat 

                                                   
12 Stiboka, 1974; 1975 
13  Kamping et al., 1976; Heyink, 1960; Dodewaard, 1978; Makken & Rutten, 1973; Cnossen & Kuyer, 1963. 
14 Stiboka 1974, 51. 
15 Florschütz, 1941 (Oud-Hof, Parrega, Doniaga); Vroman, 1952 (Makkumer Waard). 
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dit niet alleen bij Oud-Hof het geval was maar overal in het zuidwestelijk deel van Friesland. Hij 
neemt aan dat toen het gebied onder was gelopen met water er een kleilaag is afgezet en het 
jongere veen in de 13e of 14e eeuw is weggespoeld tijdens de vorming van de Zuiderzee. Vroman 
aan dat deze uitleg volgens Veenenbos niet bevredigend is. Veenenbos wijst erop dat, meer 
richting het binnenland waar de invloed van de zee steeds minder werd, met enige 
uitzonderingen (onder andere Oud-Hof), ook geen jonger veenmosveen is aangetroffen. Daarom 
denkt hij dat er een grotere kans is dat de formatie van jonger veenmosveen tijdens het 
Subatlanticum beperkt is door een gelimiteerd aantal locaties. Inmiddels weten we dat een groot 
deel van het veen is verdwenen als gevolg van ontginning en oxidatie. Is het mogelijk dat bij 
Makkum en mogelijk verder langs de kust ook sprake is van een combinatie van deze factoren in 
tegenstelling tot de meningen van voornoemde auteurs die menen dat het jonger veenmosveen 
slechts lokaal is opgetreden of is weggedreven?  
 
Paleogeografie   
De synthese van het paleogeografisch onderzoek in Nederland van de laatste decennia is 
vastgelegd in het proefschrift van Vos met bijbehorende paleogeografische kaarten.16 In Origin of 
the Dutch Coastal landscape is aan de hand van data die geproduceerd is door Vos zelf en andere 
auteurs een reconstructie gemaakt van de lange termijn evolutie van Nederland tijdens het 
Holoceen, beschreven en gevisualiseerd in nationale, regionale en lokale paleogeografische 
kaarten. Voor de reconstructie is gebruik gemaakt van lithostratigrafische data (geologische 
opeenvolging van de ondergrond), chronostratigrafische data (datering van opeenvolgende lagen) 
en lithofacische data (condities van het paleomilieu tijdens en na afzetting van de lagen). De data 
is voortgekomen uit een veelheid aan boringen, botanisch onderzoek, archeologische 
opgravingen, het Actueel Hoogtebestand Nederland en reeds bestaande regionale kaartdata. De 
kaarten zijn uitgebracht in schaal 1:100.000. 

                                                   
16 Vos, 2015; Vos & De Vries, 2013.  
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Afb. 1.1    De veenbedekking volgens Vos, ca. 800 n. Chr. 
 

 Alle data is samengebracht en gesynthetiseerd in individuele paleogeografische kaarten 
voor verschillende perioden tussen 9000 v. Chr. en 2000 n. Chr. De kaart voor 1250 v. Chr. 
ontbreekt omdat de veelheid aan historische data te omvattend was om allemaal te compileren. 
Een probleem voor deze periode is dat veel data over het aanleggen van dijken tussen 1000-1300 
ontbreekt. Tevens spreekt Vos van zogenoemde ‘blank spots’.17 Dit zijn gebieden waarvoor 
onvoldoende data beschikbaar was. Holocene afzettingen zijn op die plaatsen door jongere 
geulen geërodeerd. Dit geldt ook voor een groot deel van het Zuiderzeegebied. Verder ontbreekt 
veel data door het verdwijnen van veen als gevolg van oxidatie en ontginning tijdens de 
Middeleeuwen. Opvallend is de veengrens die in het onderzoeksgebied rond 800 n. Chr. alreeds 
teruggedrongen zou zijn door overstromingen ten oosten van de lijn Stavoren-Molkwerum-
Workum (afb. 1.1). De reconstructies voor het Noord-Nederlandse kustgebied zijn gebaseerd op 
de regionale reconstructiekaarten van 800 n. Chr. door Schoorl (1999), Vos & Knol (2005) en 
Vos & De Langen (2008).18 
 In het artikel van Vos en De Langen wordt de landschapsgeschiedenis van het 
terpengebied van Noordwest-Friesland toegelicht met enkele kaartbeelden. Daar zien we een 
aantal ‘sleutel-sites’ die gebruikt zijn voor het paleogeografisch onderzoek. 19  Daarnaast zijn 
databronnen als geologische kaarten, bodemkaarten, hoogtegegevens (AHN) en 
archeolandschappelijke data uit opgravingssites gebruikt. Met die gegevens is inzicht verworven 
                                                   
17 Vos 2015, 58. 
18  Schoorl, 1999; Vos & Knol, 2005; Vos & De Langen, 2008. 
19  Vos & De Langen 2008, 311, Afbeelding 1. 
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in de verspreiding van het veen, de kleidekken, geulsystemen en pleistocene afzettingen. Zeer 
belangrijk noemt De Langen het geo-landschappelijk onderzoek bij de archeologische 
opgravingen die de afgelopen 20 jaar in opdracht van de Provincie Fryslân zijn uitgevoerd. Het 
doel was het afzettingsmilieu voor, tijdens en na de bewoningsfasen te reconstrueren en de relatie 
tussen het natuurlijke landschap en cultuurlandschap beter te begrijpen. Naast archeologisch 
materiaal werden ook de natuurlijke afzettingen onderzocht, vaak door micro-botanisch 
onderzoek. Dit leverde een veelheid aan dateringen op waardoor de landschapsgenese kon 
worden gereconstrueerd. De sleutelsites zijn daarom erg belangrijk geweest bij de 
landschapsreconstructies. Het onderzoek heeft zich dus voornamelijk gericht op het 
kweldergebied. Het onderzoeksgebied in deze scriptie ligt slechts gedeeltelijk binnen de grenzen 
van deze kaarten. Zuidwest-Friesland is veel minder intensief onderzocht dan het hiervoor 
beschreven gebied. De belangrijke sleutelsites ontbreken daar die nodig zijn voor een duidelijke 
reconstructie van het landschap. Hieruit volgt dat er nog veel onzekerheid bestaat over de 
Zuidwest-Friese kustlijn met betrekking tot veengroei en kleiafzettingen.  
 

Het cultuurlandschap 

Onderzoek naar middeleeuwse veenontginningen in Nederland: de formatieve fase 
Vanuit verschillende disciplines is de laatste 70 jaar uitvoerig onderzoek verricht naar het 
middeleeuwse veenlandschap in Nederland. De eerste onderzoeken naar de veenontginningen 
werden uitgevoerd in West-Nederland en Utrecht. Van der Linden was in 1956 de eerste die 
kwam met een grootschalig historisch onderzoek naar de middeleeuwse veenontginningen.20 Hij 
analyseerde het landschap aan de hand van rechtshistorische bronnen en topografische 
elementen. Daarbij komt hij tot het begrip van de ‘Cope’, een overeenkomst of contract tussen 
een landheer en een groep ontginners om een kavel veen met een vaste maat te ontginnen. Deze 
‘cope-ontginningen’ kwamen voornamelijk voor rond de Utrechts-Hollandse laagvlakte. 
 In 1956 schrijft Gottschalk op basis van historische bronnen, topografische elementen en 
waterstaatkundige bronnen een artikel over de Stichtse venen ten oosten van de Vecht (afb. 
1.2).21 Naar aanleiding van de lengte van kavels die Gottschalk te lang achtte om in een keer te 
zijn ontgonnen, komt zij tot de conclusie dat het veen daar in fasen is ontgonnen. In een tweede 
artikel een aantal pagina’s verder in hetzelfde tijdschrift, is door Gottschalk de waterbeheersing 
tijdens de ontginningen besproken.22 Veensloten werden loodrecht op de ontginningsbasis aan de 
rand van de rivier gegraven. De veensloten dienden als perceelscheidingen en afwateringskanalen. 
Door de ontwatering van het veen ontstond klink waardoor zich geleidelijk een inversielandschap 
vormde. Het veen lag daardoor lager dan de fluviatiele klei waardoor de uitwatering werd 
bemoeilijkt. In de 13e eeuw werden daarom dijken aangelegd. Ook Edelman beschrijft in 1958 
eenzelfde dynamische opschuivende bewoning.23 Tevens komt hij tot de conclusie dat veel meer 

                                                   
20  Van der Linden, 1956. 
21  Gottschalk, 1956a. 
22  Gottschalk, 1956b. 
23  Edelman, 1958. 
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veen door de tijd heen is verdwenen dan eerder werd aangenomen. Door oxidatie en inklinking 
kreeg het lager liggende land uiteindelijk met wateroverlast te maken, waarna men verder het 
veen in moest schuiven. 

Afb. 1.2    Het Utrechtse veengebied met de veenontginningsblokken en bewoningsassen ten noordoosten van De 

Vecht (Gottschalk 1956, 222). 

 
 In 1965 zijn de middeleeuwse veenontginningen opnieuw nader onderzocht. Ditmaal 
door De Cock, die met historisch-geografisch onderzoek steunende op een fysisch-geografische 
basis, het veenontginningslandschap van Kennemerland bestudeerde. 24  Voorheen was het 
bronnenmateriaal dat werd gebruikt bij het reconstrueren van de veenontginningen voornamelijk 
historisch van aard, maar nieuw materiaal aangevoerd door nieuwe ontwikkelingen binnen de 
fysische geografie, bodemkunde, ecologie, prehistorie en toponymie maakte het mogelijk de 
veenontginningen vanuit een nieuwe benadering te bestuderen. De Cock geeft aan dat 
historische bronnen voor Kennemerland voorheen weinig informatie hebben opgeleverd 
waardoor conclusies vaag bleven. Door gebruik te maken van deze nieuwe bronnen probeert hij 
                                                   
24  De Cock, 1965. 
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een antwoord te geven over de continuïteit of discontinuïteit van bewoning in het gebied en wat 
de elementen waren voor het tot stand komen van de dorpsgrenzen. Hij concludeert dat het veen 
vanaf de duinstrook in het westen via natuurlijke waterwegen is benaderd waarna sloten haaks op 
de ontginningsbasis werden gegraven om het veen te ontwateren en bewoonbaar te maken. 
Wanneer het ontgonnen land sterk was gedaald door oxidatie, klink en turfgraverij trok men 
verder het veen in. Hij refereert daarbij naar Edelman die duidelijk had gemaakt dat er na 
verloop van tijd steeds nieuwe behoefte aan cultuurland was. Rond 1100 was het grootste deel 
van het gebied ontgonnen. Alleen in het noorden is men rechtstreeks het veen in getrokken vanaf 
de duinstrook. De Cock komt tevens tot de conclusie dat de grenzen van Kennemerland, zoals 
aangeduid in historische bronnen, overeenkomen met de natuurlijke grenzen die gevormd zijn 
door veenstroompjes. De Cock merkt op dat de maaivelddaling door inklinking ook gelegenheid 
gaf aan stormvloeden om grote stukken veen te overspoelen en weg te slaan. Door de aanleg van 
dijken werd de staatkundige toestand van Kennemerland daarna sterk gewijzigd waardoor de 
omvang van het gebied in 1300 een stuk kleiner werd dan rond 1000 het geval was. De Cock 
geeft aan dat door ruilverkaveling en sterk uitbreidende bebouwing het oude 
ontginningslandschap zou verdwijnen, maar dat een representatief deel bewaard moet blijven 
voor komende generaties.  
 Waar De Cock het gedachtegoed van Edelman over de grote verbreiding van het veen 
slechts kort behandeld gaat Borger in 1975 voor het eerst echt serieus in op de ideeën die bijna 
twee decennia eerder al werden aangevoerd.25 Dat er een veenlaag in West-Friesland lag werd 
namelijk wel aannemelijk geacht maar de gedachte dat de hoger gelegen delen van het gebied 
mogelijk ook door een dikke veenlaag bedekt zijn geweest werd pas vastgesteld na Borger zijn 
onderzoek.26 Veenresten onder kerken en zogenoemde resthemen gaven op een toenemend aantal 
plaatsen aan dat er sprake was van een dikke veenlaag. In de dissertatie van Borger staan Edelman 
zijn ideeën centraal waarna deze algemeen gedachtegoed worden. In zijn studie naar De 
Veenhoop bracht Borger het verdwijnen van het veen in verband met historische gegevens om 
aan te tonen dat het veen is verdwenen door turfgraverij en oxidatie van de veenlaag als gevolg 
van een steeds lager waterpeil.  
 In de jaren ’60 en ’70 kwam onderzoek naar veenontginningen dus voornamelijk voort 
uit historisch-geografische en fysisch-geografische hoek. Reactie vanuit archeologische kant kwam 
in 1988 met de dissertatie van Bos.27 Hij geeft aan dat de archeologie achter was gebleven ten 
opzichte van de historische geografie. Het was nu de taak om de conclusies van de historische 
geografen te bevestigen aan de hand van archeologisch materiaal, waarmee men de 
ontginningsgeschiedenis kon dateren. In de jaren ’70 en de jaren ‘80 zijn grootschalige 
veldkarteringen verricht met het oog op een beter begrip van de Nederlandse ondergrond.28 
Vooral de opgravingen in Assendelft uitgevoerd door Besteman en Guiran bleken een doorbraak 
voor de archeologie van de middeleeuwse veenontginningen.29 Voor het eerst kon een deel van 
                                                   
25  Borger, 1975. 
26  Lees ook: Borger, 1977. 
27  Bos, 1988. 
28  Ibid., 9. 
29  Besteman & Guiran, 1986 
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een middeleeuwse nederzetting opgegraven worden die representatief was voor de 
veenontginningen. Tevens werd bevestigd dat het mogelijk was woningen op te sporen zonder 
dat er een archeologische opgraving aan te pas moest komen. Met de resultaten werd het beeld 
bevestigd dat eerder was geschetst door De Cock. Er is veelal sprake geweest van opschuivende 
bewoning vanuit de strandwallen in noorden naar het zuiden.30 Alleen in Waterland bleek de 
situatie anders. Daar is de bewoning pas verschoven nadat de ontginning al was voltooid. 
Mogelijk wegens de aanleg van nieuwe wegen, dijken of waterlopen.31  
 Wederom vanuit historisch-geografische kant werd in 2009 het omvangrijke proefschrift 
van De Bont gepresenteerd. De Bont deed onderzoek naar ontginning, bewoning en waterbeheer 
in de West-Nederlandse veengebieden tussen 800 en 1350.32 Het proefschrift is opgedeeld in 
twee delen waarin hij uitgebreid de historiografie van de voorafgaande decennia uitwerkt. De 
Bont probeert het veenlandschap zoveel mogelijk in een model te vatten waardoor het 
makkelijker moet zijn om de verschillende soorten veenlandschappen te begrijpen. In 2014 is een 
publieksversie van het werk uitgegeven. De Bont werkt drie soorten ontginningsmodellen uit: de 
veenkoepel, de veenrug en de veenvlakte (afb. 1.3).33 
 De veenkoepel is opgebouwd uit voedselrijk (eutroof) veen aan de voet van de koepel, 
matig-voedselrijk (mesotroof) veen op de helling en voedselarm (oligotroof) veen aan de top. Hij 
wijst tevens op het voorkomen van meerstallen bovenop het veen. De boeren werkten vanaf de 
ontginningsbasis naar de top. Door de ontwatering van het veen oxideerde een deel van het veen 
waardoor de top van de veenkoepel zich verplaatste. Volgende ontginningsgroepen oriënteerden 
zich dan weer op de nieuwe top. Wanneer het land te nat werd voor akkerbouw schoven de 
boeren verder het veen in met opschuivende bewoningsassen tot gevolg.  
 De veenrug ontstaat tegen een pleistocene stuwwal. In de loop van de tijd was op de 
pleistocene ruggen voedselarm veen gegroeid. De veenrugontginning wordt gekenmerkt door 
rechte ontginningssloten. Ook bij een veenrugontginning schoof men steeds verder het veen in.  
 De ontginning van de veenvlakte duidt een veenlandschap aan dat bestond uit eutroof 
bosveen dat al dan niet bedekt is met kleiafzettingen. De bodem wordt gekenmerkt door 
afwisselende klei- en veenlagen ontstaan door uittredende rivieren. Van oligotroof veen was hier 
geen sprake.  
 

                                                   
30  Ibid., 208 
31  Bos 1988, 25.  
32  De Bont, 2009a. 
33  De Bont 2014, 51-59. 
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Afb. 1.3    Vereenvoudigde weergave van enkele ontginningsfasen van een veenkoepel, veenrug en veenvlakte (De 

Bont 2009b, Afbeelding 6, p. 90).
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 Een ander model dat De Bont bespreekt is gebaseerd op het waterbeheer bij een 
veenontginning.34 Door ontginning kregen de boeren op den duur problemen met een slechtere 
afwatering. De Bont onderscheidt een 
aantal mogelijkheden (afb. 1.4). De 
eerste mogelijkheid bestond uit het 
graven van nieuwe rechte sloten. In een 
tweede fase werd de water-
bergingscapaciteit vergroot door 
dwarssloten te graven. Een derde fase 
vond plaats door bemaling met 
windmolens en het aanleggen van 
nieuwe weteringen.  
 De Bont vat het systeemdenken 
samen in een gereedschapskist die het 
mogelijk maakt om een eerste 
historisch-geografische analyse van de 
eerste topografische kaart uit de midden 
19e eeuw uit te voeren en de 
ontginnings-, bewonings- en 
waterstaatsgeschiedenis van het 
veengebied rondom Amsterdam aan 
nader onderzoek te onderwerpen.35 
 
 
Het middeleeuwse veenontginningsonderzoek in Noord-Nederland  
In de formatieve fase van het onderzoek naar middeleeuwse veenontginningen waren 
voornamelijk onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en Universiteit Utrecht 
betrokken. Dit had tot gevolg dat de eerste ontginningsmodellen sterk gebaseerd waren op kennis 
afkomstig uit Centraal en West-Nederland. Toch heeft het onderzoek in het noorden zeker niet 
stilgestaan. In 1961 en 1969 schreef Spahr van der Hoek een tweetal artikelen over de 
nederzettingen in de woudgebieden van Zuidoost-Friesland.36 Het tot dan toe standaardmodel 
van veenontginningen die een waterloop als ontginningsbasis kenden ging volgens Spahr van der 
Hoek voor Zuidoost-Friesland niet op. Met een morfogenetische benadering concludeerde hij 
dat de nederzettingen op de hogere zandruggen waren gesticht en dat men vanaf daar verder het 
veen in trok. De waaiervormige verkaveling zou zijn ontstaan doordat de rechthoekige 
verkavelingsblokken eerder, maar in verschillende oriëntatie waren uitgevoerd. Het veen dat 
tussen de rechthoekige verkavelingsblokken over bleef zou daarom in een waaiervorm zijn 

                                                   
34  Ibid., 65-67. 
35  Ibid., 70. 
36  Spahr van der Hoek, 1961; 1969. 

Afb. 1.4    Veranderingen in waterbeheer en aanpassingen in de 
verkavelingsstructuur (De Bont 2014 fig. 3.17, p. 66). 
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ontgonnen. In het artikel uit 1969 spreekt hij zijn vermoeden uit dat de –woud namen die in 
Opsterland voorkomen, meegenomen waren uit het Lage Midden van Friesland. Daar zou men 
als gevolg van wateroverlast gevlucht zijn richting de hogere zandgronden.37 Spahr van der Hoek 
schreef de artikelen een aantal jaar voor Borger zijn dissertatie toen de ideeën van Edelman over 
de grotere uitbreiding van het veen pas algemeen gedachtegoed werden. Hij ging er nog van uit 
dat de vroegste middeleeuwse bewoning heeft plaatsgevonden op de hoge delen van de 
zandruggen, waar geen veen zou hebben gelegen.     
 In 1990 is door onderzoekers van de Fryske Akademy ten behoeve van de 
herinrichtingsprojecten ‘Achtkarspelen-Zuid’ en ‘Eestrum’ in opdracht van de 
Landinrichtingsdienst te Utrecht een historisch-geografisch onderzoek gepubliceerd.38 Mol en 
Noomen gingen in op de bewonings- en ontginningsgeschiedenis en de fysische gesteldheid van 
het gebied, waarna een inventarisatie en waardering werd verricht van de historisch-geografische 
elementen. In het rapport wordt het statische beeld van de ontginningen tegengesproken. Aan de 
hand van kavelstructuren, toponiemen en kerkgeschiedenis concluderen zij dat ook de 
ontginningen in Achtkarspelen zouden zijn aangevangen bij een waterloop. Rond 1250 was het 
proces van opschuivende nederzettingen voltooid en lagen de nederzettingen op hun huidige 
plek.39 Opvallend is de opmerking over de mogelijke aanvang van veenontginningen in de 
Vroege Middeleeuwen, zoals Cock eerder eveneens aanvoerde bij zijn onderzoek naar 
Kennemerland en Sneek. Er wordt aangegeven dat ook voor Achtkarspelen rekening moet 
worden gehouden met een 8e-eeuwse aanvang van de ontginningen.  
 In 1988 is een artikel gepubliceerd in It Beaken over de bewoningsgeschiedenis tussen 
1100 en 1600 in het veengebied de Riperkrite, een ruilverkavelingsgebied ten zuiden van 
Oldeboorn in het Lage Midden van Friesland.40 Door veldverkenningen en bestudering van 
luchtfoto’s werden tientallen verlaten huisplaatsen uit de middeleeuwen aangetroffen. Bij het 
onderzoek is gebruik gemaakt van de ontwikkelingen binnen de geologie, bodemkunde, 
archeologie en luchtfotografie. Huisman komt tot de conclusie dat de bewoning aanvangt vanaf 
de 12e eeuw. Waar eerst sprake was van seizoensbewoning, werden later in de 12e eeuw 
permanente nederzettingen gebouwd. Er kon geen bewijs geleverd worden op wat voor manier 
de seizoensbeweiding over ging in permanente bewoning. Bovendien kunnen beide vormen 
tegelijk bestaan hebben. De woonplaatsen zijn op zijn minst één keer opgeschoven wegens 
wateroverlast. 
 Vanuit archeologische hoek sloot De Langen met zijn dissertatie over de economische 
ontwikkelingen in Oostergo tijdens de Vroege en Volle Middeleeuwen in 1992 aan bij de 
historisch-geografische discussie. Met een interdisciplinaire benadering weet hij door 
archeologisch, fysisch-geografisch en historisch-geografisch onderzoek reeds bestaande ideeën 
over het verloop van de middeleeuwse veenontginningen te bevestigen. 41  In de Vroege 

                                                   
37  Spahr van der Hoek 1969, 26-27. 
38  Mol et al., 1990. 

39  Ibid., 26. 
40  Huisman, 1988. 
41  De Langen, 1992. 
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Middeleeuwen (500-1000) bewoonde men nog voornamelijk de kwelders en werd het 
overgangsgebied tussen de hoge kwelder en het kwelderbekken overwegend als weidegebied 
gebruikt. In de Vroege Middeleeuwen werd het landschap nog vrijwel volledig gekenmerkt door 
de oorspronkelijke, natuurlijke omstandigheden, maar in de Volle Middeleeuwen (1000-1250) 
waren de eerste bedijkingen en grootscheepse ontginningen inmiddels belangrijke 
landschapsvormende factoren. De Langen spreekt hier van de overgang van een natuur- naar een 
cultuurlandschap. De ontginningen startten vanuit de randen van de kwelder rond de 10e eeuw. 
Evenals de randveenontginningen kwamen ook de rivierontginningen in de 10e eeuw op gang. 
De Langen bevestigde aan de hand van archeologische gegevens tevens het model van 
opschuivende bewoning. Zo concludeerde hij dat onder andere Wijnjeterp eerder meer 
noordwaarts moet hebben gelegen. 
 In 2011 komt hij enigszins terug op zijn conclusie dat er in de Volle Middeleeuwen 
sprake was van een sterke overgang van natuur- naar cultuurlandschap.42 Hij vraagt zich af of de 
vroegmiddeleeuwse veenontginningen naar hun opzet, functioneren en duurzaamheid meer 
gelijk zijn aan de oudere veenontginningen dan met de volmiddeleeuwse of dat de 
vroegmiddeleeuwse ontginningen geleidelijk overgegaan zijn in de latere, grootschalige 
ontginningen, waarbij dan geen cruciale stap is gezet van een natuur- naar cultuurlandschap. Hij 
acht het aannemelijk dat het gebruik van veen als brandstof een logisch gevolg zou zijn van het 
innemen van de boomloze kwelders. Rond de veenrandontginningen zouden tevens huisterpen 
hebben gelegen. De belangrijkste vondsten in dat opzicht zijn verzameld door Janssen in de jaren 
‘90, die rond Warten een regelmatige rij huisterpen aantrof, duidend op een gestructureerde 
onderneming.43 Later werden onder andere in de omgeving van Leeuwarden en Sneek nog meer 
veenterpen aangetroffen. De breedte van de rij veenterpen is op zijn minst vier kilometer.44 
Mogelijk was er ook al sprake van opschuivende bewoning in de Romeinse tijd. De structuur en 
omvang van de ontginningssloten zijn nog onduidelijk. De Langen geeft aan dat de 
archeologische studie van ontginningssloten nog moest beginnen in 2011. Gezien het 
tegenwoordige lage aantal bronnen betreffende veenslotenonderzoek klopt deze opmerking nog 
steeds. In de loop van de 3e eeuw wordt de veenrandzone toch verlaten. De vraag is wat er was 
veranderd ten opzichte van de vorige eeuwen. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen welke 
terpen precies wanneer verlaten werden en wanneer de afdekkende kleilaag is gevormd. Vooral in 
Westergo zette de bevolkingsdaling sterk door en raakten de wallen uiteindelijk (bijna) geheel 
verlaten. Over de vroegmiddeleeuwse ontginningen is nog minder bekend dan over de oudste 
ontginningen. Wel neemt De Langen aan dat de grootschalige volmiddeleeuwse 
veenontginningen vanuit de beperkte vroegmiddeleeuwse ontginningen zijn voortgekomen en 
dat er technische, ruimtelijke, fysieke en mogelijk zelfs organisatorische verbindingen zijn 
geweest. Rond 900 maakten de ontginningen echter wel een sprong wat betreft de omvang en 
snelheid.   

                                                   
42  De Langen, 2011. 
43  Janssen, 1989. 
44  De Langen, 2011.  
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 Voor een landinrichtingsproject waarbij cultuurhistorie nadere aandacht moest krijgen is 
in opdracht van Staatsbosbeheer in 2006 een landschapsbiografie verschenen over de 
miedengebieden bij Buitenpost, Surhuizum en Zwaagwesteinde (Noordoost-Friesland).45 De tot 
dan toe zeer jonge discipline van de landschapsgeschiedenis ambieert door interdisciplinair 
onderzoek tot een zo volledig mogelijke bestudering van historische landschappen te komen. Bij 
het biografieproject van de Mieden zijn archeologen, historici, historisch-geografen, fysisch-
geografen, hydrologen en paleobotanici betrokken geweest. Het doel van een landschapsbiografie 
is om tot een samenhangende beeldvorming te komen van lange termijn ontwikkelingen in het 
landschap. Het veenlandschap is onderdeel van de landschapsontwikkeling en wordt daarom ook 
beschreven in de biografie. De conclusie was dat de eerste kolonisten in de 10e eeuw via 
getijdengeulen de miedengebieden binnen zijn gekomen.46 De oudste bewoning lagen nabij de 
geulen op de grens van klei en veen. Door de veenontginningen daalde het maaiveld, waardoor 
men ook hier verder het veen in schoof. In de loop van de 12e-13e eeuw kwamen de dorpen op 
hun huidige plaats te liggen. 
 In 2008 schrijft Slofstra een historiografisch overzicht van het onderzoek naar de 
veenontginningen. Daarbij doet hij enkele suggesties voor een toekomstige benaderingswijze van 
het cultuurlandschap.47 Inmiddels hebben de historische-geografie, rechtshistorie, archeologie en 
de nieuwe discipline landschapsgeschiedenis allemaal bijgedragen aan de kennis over de 
veenontginningsgebieden. Slofstra geeft aan dat de ‘immateriële’ kant van de veenkolonisatie 
echter nog onderbelicht is. De historisch-ecologische benaderingswijze van de 
landschapsgeschiedenis zou aangevuld kunnen worden met een historisch-antropologische 
benadering die voortkomt uit de antropologie en archeologie. Deze richt zich onder andere op de 
powerscapes, de wisselwerking tussen politieke machtsverhoudingen. Nu de ontginningsmodellen 
van de veenontginningen algemeen geaccepteerd zijn zou meer ruimte moeten komen voor een 
aanvulling van de complexe dynamiek tussen politieke, sociale, economische en culturele 
processen.    
 Het meest recente gepubliceerde onderzoek op het gebied van middeleeuwse 
veenontginningen is uitgevoerd door Zomer met zijn dissertatie naar het getijdenbekken van de 
Hunze, waarbij de ontwikkelingen van de laatste decennia binnen het veenonderzoek bijeen 
worden gebracht.48 Hij onderzocht de manier waarop de middeleeuwse veenontginningen in het 
Hunzebekken zich chronologisch, ruimtelijk en maatschappelijk hebben voltrokken; welke 
natuurlijke en maatschappelijke factoren het verloop van deze ontginningen aanstuurden en hoe 
deze zich elders tot de veenontginningen in Nederland en Noordwest-Europa verhouden. Om 
deze vragen te beantwoorden heeft hij de factoren of variabelen die van invloed kunnen zijn 
geweest op de ontginningen opgedeeld in enerzijds karakteristieken van het landschapssysteem 
zelf en anderzijds de krachtenvelden die van binnenuit of buitenaf op dit systeem en deze 
karakteristieken inwerken (afb. 1.5). Hij speelt daarmee goed in op de combinatie tussen de 

                                                   
45  Brinkkemper et al., 2006. 
46  Ibid., 103. 
47  Slofstra, 2008. 
48  Zomer, 2016.  
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historisch-ecologische benadering en de historisch-antropologische benadering die Slofstra 
belangrijk acht voor toekomstig onderzoek naar middeleeuwse veenontginningen.49 

  
Afb. 1.5    Het conceptuele model voor de veenontginningen dat Zomer heeft ontwikkeld voor het Hunzebekken. 
Zowel de sociale als de fysieke aspecten van het landschap komen daarbij aan bod (Zomer 2016, afb. 1.6, p. 21).   
  
Naar aanleiding van een aantal onderzoekers die concludeerden dat de ontginningen op grote 
schaal in Noord- en West-Nederland al in de IJzertijd en Romeinse tijd plaatsvonden heeft 
Zomer dit ook onderzocht voor het Hunzebekken.50 Een dergelijke vroege ontginning kon echter 
niet aangetoond worden, waarschijnlijk door de afstand van vroegmiddeleeuwse of oudere 
nederzettingen ten opzichte van de onontgonnen venen. Tevens concludeert hij dat in 
Roderwolde en Langewold geen bovenregionale machthebbers bij de ontginningen betrokken 
zijn geweest, mogelijk omdat hun rechten reeds eerder waren afgekocht of gecompenseerd. Uit 
onderzoek in Lutjegast en Grootegast blijkt dat daar families waren die meer bezit hadden en een 
leidende rol vervulden. Zij stichtten in de loop van de ontginning de kerken die op hun 
grondgebied werden geplaatst. Dit creëert een beeld dat aanzienlijke families een belangrijke rol 
hebben gespeeld in de organisatie van de ontginningen. 

                                                   
49  Ibid., 21. 
50  Ibid., 298-290. 
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Het bovenstaande wetenschappelijke en maat-
schappelijke kader overziend kan gesteld worden 
dat er kennislacunes bestaan met betrekking tot 
de middeleeuwse veenontginningen in Noord- 
Nederland en dat er voldoende aanleiding is voor 
een diachronische, interdisciplinaire studie naar 
veenontginningen in afzonderlijk getijdenbekkens. 

1.4 Centrale vraagstelling

Nu het onderwerp van het onderzoek duidelijk is 
en tevens is afgebakend in tijd en ruimte, kan een 
centrale vraagstelling worden geformuleerd. Deze 
luidt als volgt: Hoe hebben de middeleeuwse veenont-
ginningen in het Hunzebekken (Noordoost-Friesland, 
het Groninger Westerkwartier en Noord-Drenthe) zich 
in chronologisch, ruimtelijk en maatschappelijk opzicht 
voltrokken; welke natuurlijke en maatschappelijke 
factoren stuurden het verloop van deze ontginningen in 
hoofdzaak aan en hoe verhouden deze zich tot de veenont-
ginningen elders in Nederland en Noordwest-Europa?

1.5 Conceptueel model

Om de veenontginningen in het Hunzebekken 
integraal en diachroon te kunnen bestuderen is 
op voorhand geprobeerd alle mogelijke factoren 
die gedurende de tijd van invloed geweest kunnen 
zijn op veenontginningen in een model te vatten 
(afb. 1.6).10 De factoren of  variabelen die van 
invloed kunnen zijn geweest op de ontginningen 
zijn opgedeeld in enerzijds de karakteristieken van 
het landschapssysteem zelf  en anderzijds de krach-
tenvelden die van binnenuit of  buitenaf  op dit 
systeem en deze karakteristieken inwerken. 

De karakteristieken zijn de eigenschappen van het 
landschap die voor, tijdens en na de ontginningen 
aanwezig zijn. Dit kunnen zichtbare of  meetbare 
fysieke eigenschappen wezen, zoals de geomorfo-
logie, vegetatie en verkaveling van een (ontgonnen) 
veengebied. Het kunnen echter ook meer onzicht-
bare en vaak ook minder goed kwantificeerba-
re sociale eigenschappen zijn die vaak vanuit de 

afb. 1.6 Conceptueel model 
Het conceptuele model voor de veenontginningen in het Hunzebekken waarin een plaats is ingeruimd voor zowel de sociale als de fysieke 
aspecten van het landschap.

10 Het model is bedacht in 
samenwerking met Dennis 
Worst (Universiteit Leiden/
Fryske akademy), zie ook 
Worst in voorbereiding.
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 Door bodemdaling kregen de ontginningen vroeg of laat problemen met de 
waterhuishouding. In het Hunzebekken is eenzelfde patroon zichtbaar. Men verplaatste 
nederzettingen, er waren overstromingen vanuit de Lauwerszee, men bouwde defensieve dijken 
met kokersluizen, lag afwateringskanalen aan en ging op de dijken en voormalige buitendijkse 
kleigronden wonen. Co-adaptatie tussen mens en natuur is bij alle gebieden van toepassing. Wel 
zijn er grote verschillen aan te wijzen. Iedere veenontginning kent zijn eigen 
waterstaatsgeschiedenis en verdient een gedetailleerd onderzoek. De afwijkende natuurlijke en 
maatschappelijke situaties en de daaruit voortkomende verschillen kunnen door middel van 
dergelijk detailonderzoek geduid worden.  
 
 
Veenontginningen in Zuidwest-Friesland 
De Cock schreef in 1984 een artikel over de veenontginningen rond Sneek en IJlst.51 Beide 
steden kenden een rivier als ontginningsbasis. Aan de hand van toponiemen, topografische 
elementen en archeologische data wordt aangenomen dat daar de eerste veenontginningen al 
aanvingen in de 8e eeuw. Rond de 12e eeuw werd het ontginningsblok voltooid. Het noordelijke 
en oudste deel van de ontginning werd door opslibbing vanuit de Middelzee verhoogt terwijl het 
zuidelijke en door ontginning laagste gedeelte werd verlaagd. Hierdoor draaide de stroomrichting 
en werden in het noorden ter bescherming tegen het water uit het zuiden de Hemdijken 
aangelegd.  
 Met een historisch-geografische 
benadering schreef Bakker in 2002 en 2003 
een tweetal artikelen in het tijdschrift van de 
Fryske Akademy It Beaken over 
veenontginningen in het Lage Midden van 
Friesland (afb. 1.6). 52  Aan de hand van 
historische, topografische, waterstaatkundige 
en fysisch-geografische bronnen schreef 
Bakker over de invloed die de mens heeft 
gehad op de fysische omstandigheden van het 
landschap door ontwatering van de 
veenkussens en –koepels. Voor de 
ontginningen lag het landschap een stuk hoger 
en geeft hij aan dat de huidige benoeming van 
het gebied als het Lage Midden van Friesland 
voor de ontginningen juist het Hoge Midden 
genoemd had kunnen worden. Tevens merkt 
hij op dat de kerken of kapellen van Oosthem, 
Heeg, Indijk en Ypecolsga binnen een of 

                                                   
51  De Cock, 1984. 
52  Bakker, 2002; 2003.  

Afb. 1.6   De vermoedelijke loop van enkele riviertjes voor de 
aanvang van de ontginningen en de latere 
verkavelingsblokken (Bakker 2003, 95). 
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enkele opstrekken kwamen te liggen. Daarmee is vastgesteld dat ook daar sprake is geweest van 
opschuivende bewoning. In tegenstelling tot de georganiseerde Cope-ontginningen die wel 
werden aangetroffen in zuidelijk Friesland, Lemsterland en de Stellingwerven, spreekt Bakker 
over het Lage Midden van boerenontginningen. Deze zouden anders dan de ‘Copen’, per dorp 
zijn aangevat. Mogelijk is dat plaatselijke machthebbers en/of lokale bestuurders wel een bepaalde 
rol bij de ontginningen hebben gespeeld. Bewijs hiervoor blijft voorlopig afwezig. Door de 
bodemdaling en stormvloeden in de tweede helft van de 12e en 13e eeuw kon het water slecht 
afgevoerd worden waardoor in het veengebied een noodtoestand ontstond. 
 In 2012 heeft Schroor het landschap van Zuidwest-Friesland beschreven. 53  Hij 
concludeert dat er tussen het kleigebied en Gaasterland in de 9e eeuw een groot veenkussen moet 
hebben gelegen met een dikte van drie tot zes meter. In die periode heette de Zuiderzee nog het 
Almere en lag er tussen Stavoren en Urk nog veenland. Het hoogste deel van het veenkussen zou 
op de lijn Woudsend-Balk als een rug hebben gelegen. Schroor onderscheidt een aantal riviertjes 
in het gebied: de Hieslumer Ee, de Grons, de IJlster Ee, het Ges, de Tacozijlster Ee en de 
Kromme Ee. Het grootste deel van de riviertjes is nauwelijks meer te herkennen in het huidige 
landschap, maar in de Middeleeuwen zijn ze waarschijnlijk gebruikt als ontginningsbases. Op 
initiatief van dorpsgemeenschappen werd het veen ontgonnen en schoof men steeds verder het 
veen in. Volgens Schroor zouden de laagste delen in het landschap zijn ontstaan door moernering 
en turfwinning. Door maaivelddaling en stormvloeden kreeg het landschap te maken met veel 
wateroverlast waardoor de vele meren ontstonden in het Lage Midden. Volgens Schroor vingen 
de ontginningen aan in de 10e eeuw. Daarbij ontstonden een aantal veenontginningsblokken 
(afb. 1.7). Schroor geeft aan dat het noordwestelijke deel van het onderzoeksgebied in deze 
scriptie een vroege ontginning heeft gekend via de Hieslumer Ee. Door maaivelddaling konden 
kreken en geulen vanuit het westen een kleilaag afzetten. Latere bewoners maakten gedeeltelijk 
gebruik van de vroegere ontginningssloten waardoor een grillig verkavelingspatroon ontstond. 
Doordat de onderste veenlagen doordrenkt waren geraakt met zout water zou het een aangename 
bron voor brandstof zijn geweest. Door putten en geulen te graven kon het veen gewonnen 
worden. Na droging werd het verbrand om uit de as het zout te winnen door het op te lossen in 
water en vervolgens in te dampen. Dit wordt ook wel moernering genoemd. Schroor vermoedt 
dat enkele meren door deze zoutwinning zijn ontstaan, maar draagt naast een enkel restant van 
zoutwinning nabij Workum en enkele toponiemen weinig bewijs aan.  
 Omdat het land kwetsbaar was geworden voor wateroverlast werden in de 10e eeuw de 
eerste polderdijken aangelegd. In het noorden werden ook de Marneslenk en de Middelzee 
bedijkt en ingepolderd. Het water uit de onbedijkte gebieden kon echter lastig wegstromen 
waardoor het Lage Midden nog meer wateroverlast kreeg te verduren. Daarom werden meer 
gebieden ingepolderd, de zogenaamde Hemmen, waar een deel van het onderzoeksgebied binnen 
valt.  
  In 2014 is voor de gemeente Súdwest-Fryslân door Horst van Cultuurland Advies een 
historisch-geografische inventarisatie en waardering uitgevoerd.54 Daarin bestaat het eerste deel 

                                                   
53  Schroor, 2012. 
54  Horst, 2014. 
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uit een landschapsbiografie en het tweede deel uit een conclusie en waardering van het gebied. 
Horst komt ongeveer tot dezelfde conclusies als Schroor en geeft een uitgebreide inventarisatie en 
waardering van de historisch-geografische elementen in het gebied. 
 

 

 
Overstromingsgeschiedenis en bedijkingsgeschiedenis 
Tijdens de veenontginningen kregen de bewoners vroeg of laat te maken met wateroverlast. 
Historische bronnen over overstromingen en bedijkingen kunnen ons helpen die situatie beter te 
begrijpen. Het meest omvangrijke werk naar stormvloeden zal de boekenserie van Gottschalk 
zijn.55 Op basis van de oudste bronnen voor alle vermeldingen van overstromingen beschrijft zij 
in deel I de periode vóór 1400. Naast de vermeldingen geeft ze ook een kritische bespreking over 

                                                   
55  Gottschalk 1971. 

Afb. 1.7    De verkavelingsblokken en watertjes in een deel van Zuidwest-Friesland (Schroor 2012, 53). 
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de betrouwbaarheid van de bronnen. Gottschalk concludeert ze dat veel overstromingen 
plaatselijk moeten zijn geweest. Hoewel het boek dateert van de periode Calais en Duinkerken 
zet Gottschalk serieuze vraagtekens bij het destijds gangbare systeem van transgressies en 
regressies. Het boek biedt een overzicht voor de overstromingen die daadwerkelijk schade hebben 
veroorzaakt aan de Zuidwest-Friese kust.  
 Door het boek van Rienks en Walther getiteld ‘Binnendiken en Slieperdiken yn Fryslân’ 
heeft Friesland een omvangrijke inventarisatie van de bedijkingsgeschiedenis in de provincie.56 
Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel omvat de in het Fries geschreven tekst en 
beschrijft de dijken in Friesland. Het tweede deel bevat kaarten van alle dijksystemen.  
 Twee jaar later brachten Van Buijtenen en Obreen een boek uit over Westergo’s 
IJsselmeerdijken.57 In het boek wordt de totstandkoming en organisatie van de Zuiderzeedijken 
beschreven die voornamelijk in de 16e eeuw zijn aangelegd. In het boek wordt ook een 
uitgebreide inventarisatie van archieven over het dijkbeheer gepresenteerd. 

 

1.3 Probleemstelling 

Op basis van de stand van onderzoek is een centrale probleemstelling gevormd. Daaruit komt 
naar voren dat er tijdens de jaren ’60, ’70 en ’80 een standaard ontginningsmodel is ontwikkeld 
voor de middeleeuwse veenontginningen in Nederland.58 Dat model is de afgelopen decennia 
onderzocht in het noorden van Nederland waar het is aangepast aan de verschillende 
landschapstypen die het noorden van het land kent, zoals de kwelderranden en de hogere 
zandgronden.59 Hierbij valt op dat het veenonderzoek in Noord-Nederland zich voornamelijk 
heeft gericht op de provincie Groningen en Zuidoost-Friesland. In het wetenschappelijk 
onderzoek naar de veenontginningen is Zuidwest-Friesland nauwelijks aan bod gekomen.60 Het 
kustgebied is zelfs helemaal niet besproken, terwijl het toch een interessante en dynamische 
geschiedenis kent met de ontginningen, de vorming van de Zuiderzee en overstromingen die het 
gebied hebben geteisterd. Archeologisch gezien is in Friesland veel onderzoek verricht, maar dat 
heeft voornamelijk plaatsgevonden in het kweldergebied waar het terpenlandschap een rijke 
geschiedenis kent. Terpen zijn uitermate geschikt voor archeologisch onderzoek omdat het 
duidelijk is waar de bewoningsgeschiedenis zich in verschillende opeenvolgende perioden heeft 
afgespeeld. Een klei-op-veen landschap is in dat opzicht een stuk ingewikkelder omdat het 
lastiger is te bepalen waar middeleeuwse bewoning precies heeft plaatsgevonden. Niet alleen de 
middeleeuwse bewoningsgeschiedenis van Zuidwest-Friesland is weinig onderzocht. Ook het 
landschap voor aanvang van de ontginningen is nauwelijks besproken en wat voor rol het 
Pleistoceen daarin speelde is tevens onderbelicht, zeker in relatie tot de ontginningen. Het 

                                                   
56  Rienks & Walther 1954. 
57  Van Buijtenen & Obreen 1956. 
58     Van der Linden, 1956; Gottschalk, 1956a; De Cock, 1965; Edelman, 1958; Borger, 1975. 
59     De Langen, 1992; 2011; Bakker, 2003; Brinkkemper et al., 2006; Veldhuis, 2011; Zomer, 2016. 
60     Alleen in Spahr van der Hoek 1974 en Bakker 2003. 
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landschap is slechts vanuit afzonderlijke disciplines in kleine mate onderzocht.61 De dynamiek 
tussen mens en natuur in dit landschap is juist belangrijk geweest voor de ontginnings– en 
bewoningsgeschiedenis. Voor Zuidwest-Friesland is daarom nog veel te bereiken met 
interdisciplinair onderzoek.  

 

1.4 Theoretisch kader 

De grondslag van deze scriptie vindt zijn oorsprong in de ‘lagenbenadering’. Deze benadering 
tracht het landschap uiteen te trekken en vanuit verschillende disciplines te bestuderen om zo tot 
een omvattende synthese te komen. Deze interdisciplinaire onderzoeksbenadering vat Zomer 
goed samen in zijn proefschrift (afb. 1.8).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

                                                   
61     Vroman, 1952 (micro-botanisch onderzoek in de Makkumerwaard); Van der Made, 1986 (over de     
 morfogenetische vorming van Gaasterland) en Bakker, 2003 (over middeleeuwse ontginningen in 
 Wymbritseradeel). 
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De bronnen en methoden uit de toponymie of  
naamkunde worden vooral gebruikt als ondersteu-
ning bij andere methoden. De landschappelijke 
betekenis van verschillende naamgroepen wordt 
bijvoorbeeld gebruikt bij de paleogeografische 
reconstructie. Hetzelfde geldt voor waternamen 
die vaak weergeven of  het een natuurlijke of  een 
gegraven waterloop betreft. 

De belangrijkste historisch-geografische methoden 
en technieken die in de casussen zijn gehanteerd 
zijn de analyse van het topografisch archief  en 
de eerder besproken retrospectieve bezitsrecon-
structie. Het topografisch archief, dat wil zeggen 
de (historische) topografische kaarten en de hoog-
tekaart, wordt geanalyseerd op bekende morfo-
logische kenmerken van middeleeuwse veenont-
ginningen, zoals ontginningsblokken, zijdwendes 
of  restvenen en voormalige bewoningsassen. 
Waterstaatkundige elementen en patronen in het 

topografisch archief, zoals sluizen, waterwegen 
en dijken, worden op een vergelijkbare manier 
geanalyseerd en gekarteerd.24 Tot slot is gedurende 
het gehele onderzoek intensief  gebruik gemaakt 
van een Geografisch Informatie Systeem (GIS), 
een techniek die binnen dit onderzoek onder de 
historisch-geografische discipline geplaatst kan 
worden.25 GIS vormt het fundament van dit 
onderzoek doordat hierin de bestaande en nieuw 
verkregen ruimtelijke gegevens uit de verschillende 
disciplines worden verenigd en geanalyseerd.

1.8 Onderzoeksopzet

Dit proefschrift bestaat uit acht hoofdstukken 
waarvan het eerste wordt gevormd door deze 
inleiding en het laatste door de hoofdlijnen en 
conclusies (afb. 1.8). De tussenliggende hoofd-
stukken zijn onder te verdelen in twee thema’s: 

afb. 1.7 Disciplines, methoden en technieken 
De in het onderzoek gecombineerde disciplines met de daaruit gebruikte methoden en technieken.

25  ESRI, Arcmap 10.

24  De Bont 2008.

Afb. 1.8    De interdisciplinaire benadering van het historische landschap (Zomer 2016, 25). 
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In deze scriptie wordt het landschap zowel diachroon als interdisciplinair bestudeerd. Het 
landschap is opgedeeld in drie delen: het natuurlijke landschap voor de veenontginningen, het 
veenontginningslandschap en het overstromingslandschap. Het zwaartepunt van de scriptie ligt 
bij het veenontginningslandschap. Daarom is het thema opgesplitst in twee delen met aandacht 
voor het Zuidwest-Friese veenlandschap en detailonderzoek naar het klei-op-veenlandschap 
tussen Workum en Ferwoude. Omdat de scriptie gebruik maakt van een veelheid aan bronnen 
en methoden wordt voorafgaand aan elk hoofdstuk de methodiek besproken. Vervolgens worden 
in enkele paragrafen de resultaten uiteengezet en volgt tot slot een discussie en tussentijdse 
conclusies. Door de sterke samenhang tussen elk thema maakt elk hoofdstuk gebruik van 
inzichten uit voorgaande tussentijdse conclusies. In het laatste hoofdstuk worden de hoofdlijnen 
van de conclusies gesynthetiseerd en wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen voor 
vervolgonderzoek.  
 
Natuurlijk landschap 
Het landschap staat na het Pleistoceen onder invloed van een stijgende zeespiegel. Van Zeeland 
tot Holland ontstaat in het Atlanticum (8000-5000 jaar geleden) een duinenrij waarachter veen 
kan groeien.62 Tot 3500 v. Chr. zorgde de sterke zeespiegelstijging voor landinwaartse uitbreiding 
van de veengebieden in Nederland.63 Doordat de strandwallengordel nog breder werd nam de 
invloed van het zeewater af. De lagune werd daarna verzoet door rivierwater, uittredend 
grondwater en regenwater. Deze veenvorming ging door tot de Romeinse tijd en Middeleeuwen 
toen de mens begon met ontginnen.  
 De veengroei kwam eerst tot stand in de dalen, waar het werd gevoed door grondwater. 
Het bestond uit eutroof (voedselrijk) tot mesotroof (matig-voeselrijk) broekveen of rietzeggeveen. 
Nadat het veen tot een hoogte is gegroeid waarbij het grondwater zijn invloed verliest kan het 
veen alleen hoger groeien door invloed van regenwater.64 Dit uit zich in de groei van oligotroof 
(voedselarm) veenmosveen en heeft grote delen van het Nederlandse landschap bedekt. Op 
verschillende plaatsen kan een veendek uitgroeien tot een hoogveenkoepel.65 Pas in de jaren ’70 
na de dissertatie van Borger in 1975 werd algemeen geaccepteerd dat de uitbreiding van 
oligotroof hoogveen veel groter was dan voorheen werd gedacht.66  
 
Cultuurlandschap 
De afgelopen 60 jaar zijn verschillende ontginningsmodellen ontwikkeld. Daarbij is het 
rivierontginningsmodel het meest beschreven en onderzocht. 67  Om het veen te ontginnen 
werden sloten haaks op de rivier het veen in gegraven. Wanneer het land te nat werd om te 
gebruiken schoof men verder het veen in. Door het graven van deze lange sloten ontstond de 
strokenverkaveling die kenmerkend is voor veenontginningsgebieden. In het noorden werd eerst 
                                                   
62   Stouthamer et al. 2015, 237. 
63   Ibid., 238-239. 
64   De Bont 2008, 87. 
65   De Bont 2014, 24-25. 
66   Borger, 1975. 
67   Edelman, 1958; Gottschalk, 1956a & 1956b; De Cock, 1965; De Bont, 2008. 
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nog uitgegaan van een zandrugontginningsmodel, maar met het betoog dat ook de hogere 
zandruggen bedekt zijn geweest met veen en men ook daar begon met ontginnen vanuit 
veenrivieren is dit model achterhaald.68 In Nederland dateren de meeste veenontginningen van 
de Middeleeuwen. De Langen zette echter uiteen dat er vanuit het kweldergebied al heel vroeg 
ontginningen voorkwamen. 69  De zogenaamde randveenontginningen of kwelderrand-
ontginningen begonnen soms zelfs al in de Romeinse Tijd. Veldhuis kwam in haar masterscriptie 
in 2011 met het ‘pleisterplaatsenmodel’, dat ontginningen kenmerkt die zijn aangevangen vanaf 
vroeger bewoonde pleistocene koppen.70 
 

 
1.5 Afbakening 

Op basis van kaartanalyses, booronderzoek en literatuur legt de scriptie zich toe op een 
verkenning van het Zuidwest-Friese landschap voor, tijdens en na de ontginningen. Het 
zwaartepunt ligt daarbij op het veenontginningslandschap. Daarom is gekozen voor de 
afbakening van het gebied in Zuidwest-Friesland waar tijdens het vooronderzoek strookvormige 
verkavelingen zijn geconstateerd, een belangrijk kenmerk van het veenontginningslandschap (afb. 
1.9). De noordelijke grens wordt voornamelijk bepaald door de meest zuidelijke hemdijken en 
strookvormige verkavelingspatronen. Voor de oostelijke grens is gekozen voor de overgang tussen 
de noord-zuid en oost-west lopende verkavelingsblokken. Het volgt daarbij de Wijde Wijmerts 
tot het Slotermeer en de Ee ten zuiden van Slotermeer richting het IJsselmeer. De zuidelijke en 
westelijke grens van het onderzoeksgebied is bij benadering bepaald door de lijn van de 
voormalige zeedijk. Naast een fysieke afbakening zijn de thema’s temporeel afgebakend. Het 
eerste thema behandeld het Laat-Pleistoceen tot het Holoceen voor aanvang van de 
ontginningen. Het tweede thema gaat in op de ontwikkelingen tijdens de veenontginningen in 
de Middeleeuwen en het derde thema behandeld het overstromingslandschap uit de Late 
Middeleeuwen en vroegmoderne tijd.  

                                                   
68    Bouwer gaat in 1970 uit van een opstrekkende ontginning vanuit de wegen. Mol, Noomen & van der Vaart 
 betogen in 1990 met nieuwe inzichten tegen deze opvatting. 
69    De Langen, 2011. 
70    Veldhuis, 2011. 
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Afb. 1.9    Het onderzoeksgebied van deze scriptie. 
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1.6 Onderzoeksthema’s en onderzoeksvragen 

Hoofdvraag van de scriptie 
Op wat voor manier heeft het landschap van Zuidwest-Friesland zich ontwikkeld voor tijdens en na 
de middeleeuwse ontginningen en wat is de samenhang tussen deze verschillende lagen? 

 

Thema A (hoofdstuk 2) 
Het oorspronkelijke natuurlijke landschap: ruimtelijke samenhang tussen het pleistocene reliëf en 
de holocene veenvorming 
 
Hoofdvraag hoofdstuk  
Op wat voor manier heeft het natuurlijke landschap zich ontwikkeld voor aanvang van de 
veenontginningen en wat is de ruimtelijke samenhang tussen het pleistocene reliëf en de 
holocene veenvorming? 
 
Deelvragen: 
• Op wat voor manier heeft het pleistocene reliëf zich ontwikkeld in het onderzoeksgebied?  
• Wat voor rol heeft het pleistocene reliëf gespeeld bij de holocene veengroei en de 

ontginningen? 
• Op wat voor manier verliep de ontwikkeling van het holocene veenlandschap? 
 

 

Thema B1 (hoofdstuk 3) 
Het afgedekte middeleeuwse veenontginningslandschap: een reconstructie 
 
Hoofdvraag hoofdstuk  
Hoe heeft het middeleeuwse veenontginningslandschap zich ontwikkeld na aanvang van de 
ontginningen? 
 
Deelvragen: 
§ Wat zijn de verschillende ontginningsblokken in het landschap en wat waren de 

ontginningsbases? 
§ Is er sprake van opschuivende bewoningsassen in het gebied? 
§ Wat is de datering van de middeleeuwse bewoning? 
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Thema B2 (hoofdstuk 4) 
Detailstudie: een onderzoek naar het afgedekte veenlandschap nabij de Zuidwest-Friese kust 
tussen Workum en Ferwoude 
 
Hoofdvraag hoofdstuk  
Hoe heeft het afgedekte veenlandschap zich tussen Workum en Ferwoude ontwikkeld en is er 
sprake van een veenontginningslandschap? 
 
Deelvragen: 
§ Wat voor patronen vallen op na analyse van een bewerkt Actueel Hoogtebestand en wat is de 

aard van deze patronen? 
§ Is er sprake van Middeleeuwse veensloten in het onderzoeksgebied? 
§ Zijn er macro-botanische aanwijzingen te vinden voor het bestaan van een middeleeuws 

veenontginningslandschap? 
§ Wat zeggen de bezitsverhoudingen over de aard van dit landschap? 

 

Thema C (hoofdstuk 5) 
Het laatmiddeleeuwse en vroegmoderne klei-op-veenlandschap: overstromingen, kleiafzetting en 
bedijking 
 
Hoofdvraag hoofdstuk  
Hoe heeft het natuurlijke en culturele overstromingslandschap zich ontwikkeld tijdens en na de 
veenontginningen? 
 
Deelvragen 
§ Wat is de datering van overstromingen en stormvloeden in het gebied? 
§ Op wat voor manier en in welke periode is het kleipakket afgezet dat het veenlandschap heeft 

bedekt? 
§ Wat was de ontwikkeling van de bedijkingen en wat betekende dat voor de 

waterhuishouding? 
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1.7 Bronnen en methoden 

Omdat er voor elk hoofdstuk verschillende soorten methoden zijn gebruikt is aan het begin van 
elk hoofdstuk aangegeven op wat voor manier er te werk is gegaan. Hier volgt een vereenvoudigd 
overzicht van de gebruikte bronnen: 
 
Thema A 
Het oorspronkelijke natuurlijke landschap: ruimtelijke samenhang tussen het pleistocene reliëf en 
de holocene veenvorming. 
§ DINO-boordata (GeoTOP) 
§ Topographic Wetness Index 
§ Macro-botanisch onderzoek 
§ Literatuur 
 
Thema B1 
Het afgedekte middeleeuwse veenontginningslandschap: een reconstructie. 
§ Historisch kaartmateriaal 
§ Archeologische data 
§ Data over kerkstichtingen 
§ Toponiemen 

 
Thema B2 
Detailstudie: een onderzoek naar het afgedekte veenlandschap nabij de Zuidwest-Friese kust 
tussen Workum en Ferwoude. 
§ Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 
§ Booronderzoek 
§ Macro-botanisch onderzoek 
§ Kadasterkaart 1832 (HISGIS) 
§ Stemkohieren & Floreenkohieren (Fryske Akademy; HISGIS) 

 

Thema C 
Het laatmiddeleeuwse en vroegmoderne klei-op-veenlandschap: overstromingen, kleiafzetting en 
bedijking. 
§ DINO-boordata (GeoTOP) 
§ Literatuur 
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2.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk behandeld het oorspronkelijke natuurlijke landschap dat het gebied kenmerkte 
voor de start van de middeleeuwse veenontginningen. Meer dan tegenwoordig speelde het 
natuurlijke landschap een grote rol in de vestigingsgeschiedenis van de mens. De mens paste zich 
aan op het landschap en paste het landschap aan op de mens. Om een indruk te krijgen van de 
ontwikkeling en samenhang van het natuurlijke landschap ten opzichte van het cultuurlandschap 
wordt allereerst de ontwikkeling van het landschap tijdens het Laat-Pleistoceen beschreven dat de 
basis heeft gelegd voor de verdere ontwikkeling van het landschap. Vervolgens worden de 
pleistocene hoogtegradiënten geanalyseerd met een nieuwe methode: de Topographic Wetness 
Index (TWI). De TWI kan een handige tool zijn bij het reconstrueren van pleistocene beekdalen 
die vaak invloed hebben gehad op de holocene veenvorming. Ten slotte wordt de natuurlijke 
ontwikkeling tijdens het Holoceen behandeld. In die periode is het gebied bedekt met een dikke 
laag veen. Om een beeld te krijgen van de omstandigheden waarin het veen zich heeft 
ontwikkeld is tussen Workum en Ferwoude macro-botanisch onderzoek uitgevoerd. Het 
hoofdstuk geeft een aanzet tot het antwoord op de vraag in hoeverre het natuurlijke landschap de 
latere culturele ontwikkeling zou bepalen, ver voordat de mens er zijn intrede deed.  

 

2.2 Onderzoeksvragen en onderzoeksaanpak 

Hoofdvraag: 
Op wat voor manier heeft het natuurlijke landschap zich ontwikkeld voor aanvang van de 
veenontginningen en wat is de ruimtelijke samenhang tussen het Pleistoceen reliëf en de 
holocene veenvorming? 
	
Deelvragen: 
• Op wat voor manier heeft het Pleistoceen reliëf zich ontwikkeld in het onderzoeksgebied?  
• Wat voor rol heeft het pleistocene reliëf gespeeld bij de holocene veengroei en de 

ontginningen? 
• Op wat voor manier verliep de ontwikkeling van het holocene veenlandschap? 
 
Omdat in dit hoofdstuk een ongebruikelijke methode (de TWI) wordt gepresenteerd zijn een 
aantal deelvragen geformuleerd waarvan de conclusies wellicht inzicht geven in de toepasbaarheid 
van de Topographic Wetness Index bij de reconstructie van holocene veengroei. 
• Zijn pleistocene hoogtegradiënten indicatief zijn voor rivieren die tijdens de Middeleeuwen 

zijn gebruikt als ontginningsbasis voor het veen? 
• Hoe nauwkeurig is de methode? 
• Wat is de potentie van de TWI methode voor onderzoek naar veenontginningen? 
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Hypothese TWI 
Bij vooronderzoek naar verkavelingsstructuren in het onderzoeksgebied en het bestuderen van 
hoogtekaarten van formaties die gevormd zijn in het pleistoceen (Urk, Drachten, Drente, Boxtel) 
wordt verwacht dat de pleistocene hoogtegradiënten enig inzicht kunnen geven in de historische 
waterlopen. Enkele gevisualiseerde waterlopen zijn wellicht bij aanvang van de middeleeuwse 
veenontginningen gebruikt als ontginningsbasis.  
 

 
Onderzoeksaanpak 

Het pleistocene landschap  
Door DINO-boordata (GeoTOP) te visualiseren in ArcGIS is inzicht verkregen in de 
landschappelijke situatie tijdens het Pleistoceen. De invloed van het pleistocene reliëf op het 
holocene landschap is tevens geanalyseerd door middel van een Topographic Wetness Index 
(TWI) die toegepast kan worden in ArcGIS. Omdat de TWI-methode bij dit soort onderzoek 
nog niet eerder is gebruikt is hieronder uiteengezet hoe de methode werkt. In de discussie van dit 
hoofdstuk wordt verder ingegaan op de resultaten, potentie en beperkingen van de methode.  
 
Topographic Wetness Index (TWI) 
Vanaf rivieren die hun weg vonden door het landschap is men vanaf de Karolingische tijd of zelfs 
al in de Romeinse tijd begonnen het veen te ontginnen. Door sloten haaks op de rivieren te 
graven werd het water afgevoerd en het veen ontgonnen. Tijdens en na de veenontginningen is 
het onderzoeksgebied regelmatig overstroomd geraakt waardoor veel ontginningsgeschiedenis is 
verdwenen onder een laag klei, waaronder oude waterlopen. Er zijn verschillende methoden om 
oude waterlopen op te sporen. Er kan gekeken worden naar verkavelingsstructuren, huidige 
waterlopen en bodemgegevens. Deze methoden worden allemaal toegepast in deze scriptie. Het 
reconstrueren van historische natuurlijke waterlopen is belangrijk omdat waterlopen vaak 
gebruikt zijn als ontginningsbasis. De ontginningsbasis geeft inzicht in de start van de 
ontginningen. 
 De oude waterlopen zijn gereconstrueerd door het genereren van een Topographic 
Wetness Index (TWI), ook wel Compound Topographic Index (CTI) genoemd.71 De topografie 
(in dit geval de pleistocene hoogtegradiënten) beïnvloedt de ruimtelijke verspreiding van 
hydrologische condities. Door het genereren van een TWI kan de manier waarop waterlopen 
hun weg vonden door het pleistocene landschap worden gevisualiseerd. Daarbij moet wel 
opgemerkt worden dat de pleistocene bodem voornamelijk invloed heeft op de groei van 
laagveen. In de pleistocene beekdalen begint het eutrofe en mesotrofe veen te groeien totdat de 
invloed van het grondwater afneemt. Op dat moment wordt het veendek enkel nog gevoed door 
regenwater en kan het verder groeien. Daarbij neemt de invloed van het pleistocene reliëf af, 
want ook de pleistocene dalen kunnen bedekt raken met het oligotrofe hoogveen. 

                                                   
71     Sørensen et al. 2006, 101. 
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 De formule voor de TWI is Ln(a / tanβ), waarbij a = flow accumulation en tanβ = de 
lokale helling. De TWI is berekend door de kaart van de top van het Pleistoceen te gebruiken die 
beschikbaar is gesteld door TNO, Geologische Dienst Nederland.72 Voor het genereren van de 
TWI is in ArcMap gebruik gemaakt van de Hydrology tools van ESRI.73  
 Om een flow accumulation raster te genereren moeten een aantal stappen worden 
gevolgd, gebruikmakend van enkele Hydrology tools in ArcGIS:  
 
1. Fill: eerst zijn de sinks in de topkaart van het Pleistoceen gevuld om een berekening te maken 
van stroomgebieden. Het zorgt ervoor dat fouten in het raster worden herberekend door de 
waarde van de omliggende cellen te gebruiken.  
2. Flow direction: het gevulde raster is als input gebruikt bij de Flow direction. Dit genereert een 
raster dat de stromingsrichting in elke cel laat zien.  
3. Flow accumulation: het Flow direction raster is vervolgens gebruikt om de Flow Accumulation 
te berekenen. De Flow Accumulation tool berekent de stroming als een opgehoopt 
(geaccumuleerd) gewicht van alle cellen die met een neerwaartse helling in elke cel overgaan (afb. 
2.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 2.1    De bewegingsrichting van het water wordt berekend aan de hand van stromingsrichting en de ophoping 
van het gewicht van de stroom.   
 
Om de lokale helling (β) te berekenen is de Slope tool gebruikt. Aan de hand van de pleistocene 
topkaart berekent de tool de maximale verandering in waarde van een cel vergeleken met 
buurcellen. De maximale verandering in hoogte over een afstand tussen de cellen en hun acht 
buurcellen identificeert de steilste neerwaartse helling van de cel.  
 Met de raster calculator en de formule Ln(flow accumulation/tan(slope)) is vervolgens de 
TWI berekend. Het output raster laat de meest natte plekken in het pleistocene landschap zien. 
Met de symbology functie zijn de stroompjes geclassificeerd.  
 
Het holocene natuurlijke veenlandschap 

                                                   
72  Te vinden op www.dinoloket.nl 
73  ArcGIS for desktop: An overwiew of the Hydrology toolset. Zie: http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/ 

 tools/spatial-analyst-toolbox/an-overview-of-the-hydrology-tools.htm. 
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Voor de reconstructie van het holocene veenlandschap voor de ontginningen is, naast DINO-
boordata, tevens gebruik gemaakt van de Bodemkaart, 1:50.000 en het Actueel Hoogtebestand 
Nederland. Voor het overzicht is het macro-botanisch detailonderzoek tussen Workum en 
Ferwoude in paragraaf 2.6 uiteengezet in een standaard wetenschappelijke structuur. 
 

 
2.3 Het pleistocene reliëf 

Het landschap van Zuidwest-Friesland kent meerdere landschapstypen zoals stuwwallen, 
dekzandruggen –en koppen, veenweide, meren en kustgebied. De huidige hoogtegradiënten in 
het landschap van Zuidwest-Friesland zijn in het Pleistoceen voor het merendeel ontstaan tijdens 
de laatste twee ijstijden, het Saalien en het Weichselien. De afzettingen behorende tot de 
Formatie van Urk (Laagpakket van Tijnje), Drachten, Drente (Laagpakket van Gieten) en Boxtel 
leggen de basis voor het huidige landschap.  
 Tijdens het Saalien bereikte het landijs vanuit Scandinavië ook Nederland. Dit ging in 
verschillende fasen. Voordat het landijs Nederland bereikte heerste in Zuidwest-Friesland een 
periglaciaal klimaat, gekenmerkt door toendravegetatie. In deze fase werd door de wind 
periglaciale zanden afgezet. Deze zanden 
worden gerekend tot de Formatie van 
Drachten (voormalige Formatie van 
Eindhoven).74 Ten noordwesten van Workum 
ligt in het IJsselmeer nog een zandopduiking 
van de Formatie van Drachten dicht onder de 

                                                   
74  Van der Made 1986, 5; Ter Wee 1976, 51-52. 

Formatie van Naaldwijk (klei)
Formatie van Nieuwkoop (veen)
Formatie van Boxtel (zand)

Formatie van Drente, Laagpakket van Gieten (keileem)
Formatie van Drachten (zand)
Formatie van Urk (zand en grind)

Afsluitdijk

-48

-36

-24

-12

0

Afb. 2.2   Verticale doorsnede van afzettingen tussen de 
Afsluitdijk en Workum. Opvallend is het hooggelegen 
keileem (Formatie van Drente) en zand (Formatie van 
Drachten) ten noordwesten van Workum, gelegen in 
het IJsselmeer (bron: DINOloket).  
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oppervlakte (afb. 2.2). Tevens komen zandopduikingen voor in het stuwgebied van Gaasterland 
en Koudum, waarvan sommige tot net beneden het maaiveld. 
 Tijdens het Belvedere interstadiaal, een langdurige koude periode, ongeveer 190-130 Ka 
jaar geleden, bereikte het landijs rond 160-150 Ka jaar geleden zijn maximale uitbreiding.75 Het 
ijs reikte daarmee tot de HUND-lijn (Haarlem – Utrecht – Nijmegen – Düsseldorf). Onder het 
ijspakket vormde zich een grondmorene, die bestaat uit een laag keileem. Keileem ontstaat door 
het uitsmelten van puin dat in het landijs aanwezig is. Onderdeel daarvan zijn bijvoorbeeld de 
grote keien, meegevoerd uit Scandinavië die veel later voor de bouw van hunebedden in Drenthe 
en Groningen zijn gebruikt. Keileem voorkomende in Zuidwest-Friesland wordt gerekend tot de 
Formatie van Drente, Laagpakket van Gieten en ligt op de periglaciale zanden van de Formatie 
van Drachten of de Rijnafzettingen van de Formatie van Urk.  
 Nadat het landijs zich van de HUND-lijn weer richting het noorden verplaatste was er 
sprake van een aantal fasen waarin het ijs zich terugtrok en weer oprukte, met als gevolg het 
ontstaan van een aantal ijstongen.76 Van de een na laatste fase zien we de gevolgen van die 
ijstongen terug in Gaasterland (afb. 2.3). Niet alleen het keileem werd opgestuwd, ook de 
rijnafzettingen (Formatie van Urk) en de eolische afzettingen (Formatie van Drachten) kwamen 
op verschillende plaatsen omhoog. In Gaasterland bevindt zich voor het onderzoeksgebied de 
meest uitgesproken keileemrug (afb. 2.4). De rug loopt langs de lijn Joure-Sint Nicolaasga-
Sloten-Oudemirdum-Bakhuizen-Warns met hier en daar een laagte die de lijn doorbreekt, zoals 
tussen Warns en Bakhuizen. Ook ligt er een keileemrug onder Koudum die, ondanks een laagte 
ten oosten van Koudum, aan lijkt te sluiten bij het keileemreiëf onder Hemelum. Ten zuiden van 
de keileemrug bevond zich het oerstroomdal van de Overijsselse Vecht.    

                                                   
75  Stouthamer et al. 2015, 180-181. 
76    Ter Wee 1962, 65-74 & fig. 13; Ter Wee 1983, 405-412. 

Afb. 2.3   De landijsuitbreiding tijdens het Saalien zorgde voor opstuwing in ZW-Friesland (Ter Wee 1962, fig. 13). 
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Afb. 2.4    De top van het Pleistoceen gevisualiseerd in ArcGIS (bron: DINOloket.) 

 
Minder bekend is de keileembult ten noordwesten van Workum waar de keileem niet afgedekt is 
met periglaciaal zand maar tegenwoordig direct onder de klei ligt (zie afb. 2.2). De keileembult 
bevindt zich voornamelijk dicht onder het oppervlak in het huidige IJsselmeer en valt daarom 
niet op in het huidige landschap. De bult kan wel een rol hebben gespeeld bij de pleistocene 
invloed op de holocene veengroei omdat de doorlatendheid van keileem verschilt ten opzichte 
van de omliggende periglaciale zanden.  
 Rond 140 Ka jaar geleden trok het landijs zich tijdens de Warthe-fase noordoostwaarts 
terug. Vanaf 130 Ka jaar geleden in aanloop naar het Eemien heerste wederom een klimaat met 
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periglaciale en boreale klimaatomstandigheden.77 Tijdens het Laat-Saalien ontwikkelden zich de 
eerste bossen, bestaande uit wilgen, berken en dennen, een vegetatietype dat tegenwoordig nog 
voorkomt in Noord-Zweden en Noord-Finland.78 Bij aanvang van het Eemien werd het warmer 
en nam het percentage loofbomen toe. 
 Rond 115 Ka jaar geleden ving het Weichselien aan, ook wel het Laatste Glaciaal 
genoemd.79 Anders dan in het Saalien bereikte het landijs Nederland in deze periode niet. 
Ongeveer 50 ka geleden vond een sterke afwisseling plaats tussen stadialen en interstadialen. 
Gedurende de relatief warme interstadialen bestond de vegetatie uit bossen met dennen, berken 
en wilgen. In de koude stadialen was er sprake van een open subarctisch landschap, waarin 
eolische afzettingen werden gevormd. Deze afzettingen worden gerekend tot de oude dekzanden 
en behoren tot de Formatie van Boxtel. Tijdens een koud optimum 21 Ka jaar geleden (Laatste 
Glaciale Maximum) kende het wereldwijde oceaanvolume een minimum en het landijs een 
maximum volume. De zeespiegel lag 120 meter lager dan tegenwoordig. Daarmee kwam de 
Noordzee weer droog te liggen. In die periode was er sprake van een poolwoestijn met een 
permanent bevroren ondergrond en grote zandverstuivingen. Doordat Nederland gedurende de 
koudste perioden nagenoeg onbegroeid was had de wind vrij spel en lag wederom een deken van 
zand over het landschap. Dit vormde het jonge dekzand, in dit onderzoeksgebied behorende tot 
de Formatie van Boxtel, Laagpakket van Tijnje. Het dekzand vulde de dalen tussen de 
keileemhoogtes en bedekte vervolgens voor een groot deel het keileem, waarna, met uitzondering 
van enkele toppen, het gehele onderzoeksgebied was bedekt met dekzand. In deze periode is de 
dekzandrug ontstaan langs de lijn Langweer – Lippenwoude – Osingahuizen – Lijtshuizen – 
Oudega (afb. 2.4). 
 Het Laat-Weichselien (14.7 ka – 11.7 Ka jaar geleden) was een doorgaans relatief warme 
periode, afgewisseld met koudere perioden. 80  In de warmere perioden konden berken- en 
dennenbossen groeien. 11.7 Ka jaar geleden markeert het einde van de laatste koudere periode en 
het begin van het Holoceen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                   
77  Stouthamer et al. 2015, 181. 
78  Ibid., 202. 
79   Stouthamer et al. 2015, 205. 
80 Stouthamer et al. 2015, 209 
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2.4 Topographic Wetness Index 
Met de TWI zijn de dalen gevisualiseerd die zijn ontstaan tijdens het Pleistoceen (afb. 2.5). De 
resultaten geven inzicht in de potentiële invloed van het Pleistoceen reliëf en een stijgende 
zeespiegel op de holocene veengroei. Allereerst valt op dat het Slotermeer in een pleistoceen dal 
lijkt te liggen. Mogelijk was dit gebied een vrij natte plek in het landschap. Vanuit de hoogtes 
kan het Slotermeer hebben gediend als afwateringsreservoir. Net ten noorden van Hindelopen 
komt een stroompje het landschap binnen, tevens in een Pleistoceen dal of pleistocene vlakte. 
Het stroompje vertakt zich richting De Fluessen en het Heegermeer. Van het Heegermeer loopt 
het door naar het Slotermeer. Het andere stroompje vindt zijn weg tussen de pleistocene laagtes 
richting de laagte ten noordwesten van Oudemirdum. Aan de westkust had het water door de 
lagere ligging de kans binnen te dringen tussen Hindelopen en Workum. In het noorden van het 
onderzoeksgebied lijkt een nat gebied voornamelijk gevoed te zijn door stroompjes vanuit het 
noorden. Mogelijk heeft dat stroompje doorgelopen richting Workum en Hindelopen. 
 Opvallend is het stroompje dat naar het Heegermeer loopt. Het loopt tussen de huidige 
meren door. Afgaande op de topkaart van het Pleistoceen hebben daar pleistocene dalen gelegen 
en niet op de plaats waar de meren in die omgeving uiteindelijk zijn ontstaan. 
 Mogelijk heeft in de gebieden rond deze stroompjes na het Pleistoceen de eerste holocene 
veenvorming plaatsgevonden. Dit veen zal bestaan hebben uit laaggelegen eutroof tot mesotroof 
bosveen, rietveen, zeggeveen of rietzeggeveen. Bosveen ontstond op plaatsen die vaak 
overstroomd raakten. De aanvoer van zeer voedselrijk, slibhoudend water zorgde voor de groei 
van een moerasbos dat voornamelijk uit elzen en wilgen, gemengd met essen, eiken en iepen zal 
hebben bestaan. Het eutrofe tot mesotrofe veen groeide zolang het door grondwater gevoed 
werd. Die invloed nam af wanneer het klimaat droger werd of de venen te hoog kwamen te 
liggen. Vanaf dat moment kon het veen verder groeien door de aanvoer van voedselarm 
regenwater. Daardoor raakte het eutrofe of mesotrofe veen vaak bedekt met oligotroof 
veenmosveen of wollegrasveen. Het hoogveen vormde bolvormige uitgestrekte, kale moerassen.  



	

Afb. 2.5    Stroompjes, gevisualiseerd met de Topographic Wetness Index (TWI). 
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2.5 Verbreiding van het holocene veen 

Na het Laatste Glaciaal (ca. 11.7 Ka jaar geleden) werd het warmer waardoor het ijs smolt en de 
zeespiegel steeg. De algemene aanname is dat het landschap in deze periode eerst werd 
gekenmerkt door boomvegetatie van berk (Betula) en den (Pinus), maar in het Boreaal langzaam 
plaats maakte voor een gemengd loofbos.81 Binnen de grenzen van het onderzoeksgebied is 
nauwelijks micro-botanisch onderzoek uitgevoerd. Alleen Parrega valt net binnen de grenzen van 
het onderzoeksgebied. De andere meest nabije resultaten komen voort uit onderzoeken 
uitgevoerd in of nabij de Makkumer Waard, Oud-Hof en Doniaga.82 Ook in deze onderzoeken 
wordt uitgegaan van zo een algemene ontwikkeling van de bossen in Noordwest-Europa.83 
Tijdens het nog warmere en vochtigere Atlanticum (8000-5000 jaar geleden) kon zich in het 
hoger gelegen landschap een gemengd eikenbos vormen bestaande uit linde (Tilia), iep (Ulmus) 
en eik (Quercus) en in de dalen overwegend elzen (Alnus). Door pollenanalyse van veenprofielen 
kan aan de onderste veenlaag vastgesteld worden wat de boomvegetatie was kort voor het begin 
van de holocene veengroei. In de pollendiagrammen nabij het onderzoeksgebied blijkt dat eerst 
de den nog domineert. Vervolgens is het voornamelijk de els, die de boomvegetatie in het 
landschap kenmerkt en goed gedijt in vochtige milieus. De oudste veenvorming ontstond in 
eutrofe omstandigheden. Dit laagveen ontstond onder andere uit overblijfselen van riet, zeggen, 
berken en elzen. Het eutrofe veen ging langzaam over in mesotroof en oligotroof veen door de 
waterhoudende capaciteit van veenmosveen. (Sphagnum). De start en het einde van de veengroei 
wordt ingedeeld tussen het einde van het Atlanticum en de start van de veenontginningen 
ongeveer rond de 10e eeuw.84 
 De verbreiding van het huidige afgedekte veenpakket is weergegeven in afbeelding 2.6a.  
De kaart is opgebouwd uit een aantal bronnen. Op de bodemkaart (1:50.000) is het veen 
gekarteerd binnen 1.2m –mv. Aangezien op veel plaatsen langs de kust het kleipakket dikker is 
dan 1.2 meter geeft die data slechts een deel van de veenuitbreiding weer. Daarnaast is het veen 
gekarteerd dat is aangetroffen in DINO-boringen en zijn de Friese meren geïnterpreteerd als 
voormalig veenlandschap. De volgende gronden op de bodemkaart zijn gekarteerd als 
(voormalig) veenlandschap: 
• Koopveengronden 
• Waardveengronden 
• Weideveengronden 
• Knip/Knippige poldervaaggronden op veenmosveen 
• Vlierveengronden 
• Petgaten of opgevulde petgaten 
• Moerige podzolgronden  
• Drechtvaaggronden 

                                                   
81    Stouthamer et al. 2015, 235. 
82    Vroman, 1951; Florschütz, 1941. 
83    Florschütz 1941, 421. 
84  Ibid.; Stouthamer et al. 2015, 297. 
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Vos heeft voor de maximale laterale veenuitbreiding op de paleogeografische kaart rond 500 v. 
Chr. ook de laarpodzolgronden, veldpodzolgronden en de hoge zwarte enkeerdgronden 
meegenomen (afb. 2.6b).85 Bovendien wordt aangenomen dat het veen in het IJsselmeer door 
laat-holocene stromen is weggedreven en/of weggeslagen.  

                                                   
85    Vos & De Vries, 2013. 

Afb. 2.6a    De uitbreiding van het veen op basis van de 
bodemkaart en DINO-boringdata. 

Afb. 2.6    De maximale veenuitbreiding volgens Vos ca. 
500 v. Chr.  
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2.6 Detailstudie: macro-botanisch onderzoek naar de 

eerste veenontwikkeling tussen Workum en 

Ferwoude 

 
Om inzicht te krijgen in het milieu waarin het veen zich ontwikkelde voor aanvang van de 
veenontginningen is een detailstudie uitgevoerd tussen Workum en Ferwoude. Op enkele 
percelen is macro-botanisch onderzoek verricht naar monsters die zijn genomen tijdens het zetten 
van boringen tussen Workum en Ferwoude (afb. 2.7). Dat booronderzoek wordt besproken in 
hoofdstuk vier. 
 Om het natuurlijke landschap na het Pleistoceen te reconstrueren is de eerste 40 cm van 
het veen met een guts (diam. 8 cm) bemonsterd dat direct boven het pleistocene zand ligt. Dit 
geeft inzicht in het minerale milieu van het onderzoeksgebied ten tijde van de eerste 
veenvorming. Op basis van visuele verschillen is dit monster onderverdeeld in vijf delen met een 
diepte van achtereenvolgens 0-6, 6-10, 10-17, 17-29, 29-40 cm. In het vervolg wordt naar deze 
monsters verwezen als V1, V2, 
V3, V4 en V5 waarbij V1 de 
diepste laag is. Nabij het perceel 
waar het hierboven genoemde 
monster is genomen, is tevens 
een hoger deel van het veen 
bemonsterd. Deze laag kwam 
mee tijdens het bemonsteren van 
een oude veengreppel/sloot en 
ligt direct onder de klei 
(kleimonster met veen, afb. 2.7). 
Op een andere locatie is een 
derde veenmonster onderzocht 
(monster 202). Dit betreft een 
monster uit de guts met een 
diameter van 3 cm. Vervolgens 
zijn de monsters gezeefd met een 
zeeftoren van fractiegrootte 
5.0mm, 2.0mm, 1.0mm, 0.5mm 
en 0.2mm. 
  

Afb. 2.7    Monsterlocaties. 
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 Uit de resultaten van het macro-botanisch onderzoek blijkt dat de eerste dominante 
vegetatie na het Pleistoceen tussen Workum en Ferwoude bestond uit gewoon haarmos 
(Polytrichum commune; V1, afb. 2.8). Het mos is voornamelijk kenmerkend voor vochtige tot 
natte oligotrofe (= hoogveen) milieus.86 De soort kan voorkomen in laag- en hoogveenmoerassen 
en in zowel open als dichte vegetatie zoals elzen- en berkenbroekbossen. In laagveenmoerassen 
geldt gewoon haarmos als indicator van verzuring door een toenemende invloed van regenwater 
als gevolg van verlanding en verdroging. Tegelijk zal het gebied naast het gewone haarmos 
gekenmerkt zijn door veenmos (Sphagnum). Het soort veenmos is moeilijk te determineren en 
valt door tijd en beschikbare kennis buiten het doel van dit onderzoek. Evenals gewoon haarmos 
komt veenmos voor op vochtige zure plaatsen met een voedselarm milieu. Zowel dode als 
levende veenmossen kunnen, afhankelijk van soort, 16-26 keer zoveel water vasthouden als hun 
droge gewicht. Dit water wordt opgeslagen in de cellen die water kunnen vasthouden in drogere 
omstandigheden. Door de groei van het veenmos kan het langzaam verspreiden in drogere 
milieus waar het zich kan uitbreiden tot oligotrofe hoogveenkoepels. In het monster werd tevens 
hout aangetroffen dat een sterke gelijking met berk (Betula) en mogelijk els (Alnus) vertoont. De 
berk is ter herkennen aan zijn zilverachtige schors en els aan de roodachtige kleur van het hout. 
  

                                                   
86  Alle standplaatsinformatie in deze paragraaf is afkomstig uit de Nederlandse Oecologische Flora (Weeda & 
 Van Deursen 1985-1994). 

Afb. 2.8    Hoogveenontwikkeling tussen Workum en Ferwoude.  
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 In de daaropvolgende laag (V2) veranderd de kenmerkende vegetatie naar gewone dophei 
(Erica tetralix), struikhei (Calluna vulgaris) en veenmos. Het eerder dominante haarmos is 
verdwenen. Van de Heidefamilie heeft gewone dophei het breedste aantal standplaatsen die 
variëren van vrij droog tot zeer nat en van zonnig tot tamelijk schaduwrijk. Ze kunnen zowel op 
humeus zand en op leem alsook levend of rustend hoogveen voorkomen. Aangezien de vorige 
laag reeds bestond uit een milieu dat typerend is voor hoogveengroei is ook de dophei in dit 
gebied kenmerkend voor een oligotroof hoogveenmilieu. De dophei wordt bijgestaan door de 
Struikhei. Een heideplant die voorkomt op droge tot vochtige, voedselarme, zure grond. De 
struikhei zal hier en daar tussen de dophei hebben gestaan. In een levend hoogveen staat de 
gewone dophei boven op de hogere bulten en wordt vaak vergezeld door eenarig wollegras 
(Eliophorum vaginatum). Voor het eenarig wollegras werden in de monsters geen duidelijk 
determineerbare plantendelen aangetroffen zoals bloemen of vruchten. Wat voornamelijk 
kenmerkend was voor de monsters waren de lange pluizige vezels. Deze vezels zijn tevens 
kenmerkend voor veenpluis (Eriophorum angustifolium). Op basis van de vezels kan echter niet 
geconcludeerd worden om welke soort het gaat, daarom wordt in het vervolg van deze paragraaf 
naar de plant verwezen als wollegras (geslacht). Het wollegras komt voor in de lagen V2, V3, V4 
en V5 en heeft dus tussen de dopheide en veenmossen gestaan. Wollegras komt voor op zonnige, 
zelden half beschaduwde plaatsen op natte, voedselarme, zure grond. De plant groeit op de 
flanken en toppen van hoogveenbulten en heide (natte dopheidevelden).  
 In V3 doet de witte snavelbies (Rhynchospora alba) zijn intrede. Deze soort komt voor op 
open plaatsen, op natte voedselarme zure grond. Het groeit onder andere op natte heide en 
veenmosbulten, hoogveenslenken en hoogveenpoelen. Naast de witte snavelbies blijft de gewone 
dophei en veenmos in het gebied voorkomen. 
 Vervolgens zal het gebied gekenmerkt zijn door wederom veenmos en gewone dophei, 
alsmede kleine veenbes (Vaccinium oxycoccus) en zegge (Carex; V4 & V5). In V5 is tevens een 
blad van struikhei (Calluna vulgaris) aangetroffen. Kleine veenbes is bij uitstek een bewoner van 
goed ontwikkelde veenmosvegetaties, en heeft een grote vochtbehoefte. Zonder de sponswerking 
van het mos gedijt zij niet. De plant komt voor in levend hoogveen. In heidevennen staat ze 
vooral op de flanken van mosbulten. Beter dan de meeste andere planten kan de plant het sterk 
omhoog groeiende veenmos bijhouden.  
 De aanwezigheid van zegge geeft weinig nieuw inzicht in het milieu. De plant heeft een 
grote verscheidenheid aan standplaatsen. Wel is er in mesotroof (matig-voedselrijk) milieus het 
typische zeggeveen. Zou het hier echter een laag mesotroof zeggeveen betreffen dan zou de zegge 
een sterke dominantie hebben vertoond in de onderzochte monsters.  
 Het veenmonster dat tijdens het zetten van een boorraai is verzameld (monster 202) 
schetst eenzelfde beeld als V4 en V5: een hoogveenkussen dat gekenmerkt wordt door dopheide, 
veenmos en snavelbies. Het hoger gelegen veen, afkomstig uit het kleimonster, duidt het latere 
hoogveenmilieu aan. Het veen in dat monster bestond voor 99,9% uit veenmosblaadjes. 
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Het macro-botanisch onderzoek uitgevoerd voor deze scriptie geeft interessant beeld van de 
vegetatie voor aanvang van de veenontginningen. Door zeer lokale bemonstering kan het echter 
niet vertaald worden naar een beeld voor het hele onderzoeksgebied. Bovendien komt de 
beschikbare kennis en tijd voor deze scriptie tekort om ook de verschillende soorten 
veenmosvenen te reconstrueren. Het onderzoek geeft wel een beeld voor de plaatsen waar 
oligotroof veen heeft gelegen. Afhankelijk van de minerale ondergrond zal elders en dichter bij 
veenriviertjes sprake zijn geweest van vegetatie die kenmerkend is voor een eutroof of mesotroof 
milieu. Toekomstig macro- en micro-botanisch onderzoek kan uitwijzen waaruit het veenmilieu 
bestond nabij de waarschijnlijke veenrivieren. Is daar sprake van eutroof en mesotroof bosveen, 
zeggerietveen, broekveen of rietzeggeveen en waar ligt de overgang naar oligotroof veen? In 
hoofdstuk drie wordt verder ingegaan op de locatie van deze veenrivieren. 
 Op basis van de literatuur en het macro-botanisch onderzoek tussen Workum en 
Ferwoude wordt geconcludeerd dat het moerassige veenmoslandschap er voornamelijk kaal uit 
moet hebben gezien met hier en daar lage struiken die onder voedselarme omstandigheden 
kunnen groeien. In het begin van de veengroei tussen 5000 en 3000 jaar geleden kan het gebied 
gekenmerkt zijn door bijvoorbeeld gewoon haarmos, dat prima kon groeien op de zandige 
pleistocene ondergrond. Toen het veenmos door zijn capaciteiten tot het vasthouden van grote 
hoeveelheden water steeds verder groeide ontstond een hoogveenmilieu waar naast veenmos ook 
dophei, snavelbies, wollegras en later ook de kleine veenbes kon groeien. De top van het veen zal 
voornamelijk gekenmerkt zijn door veenmos, zoals blijkt uit de sterke dominantie van veenmos 
in de veenlaag onder de klei. Dit bevestigd de verwachting dat het gebied voor de overstromingen 
gekenmerkt werd door een of meerdere hoogveenkoepels. 
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2.7 Discussie en synthese 

Topographic Wetness Index als tool voor veenonderzoek 
De resultaten van de van de TWI-methode zijn sterk afhankelijk van de hellingshoek in een 
landschap. Een landschap met sterke hoogtegradiënten levert nauwkeurigere resultaten op. 
Wanneer we kijken naar een gebied dat onderzocht en beschreven is in het proefschrift uit 2016 
van Zomer en het vergelijken met de TWI dan zien we dat de TWI een vrij duidelijk en snel te 
genereren beeld geeft van potentiële pleistocene natuurlijke waterlopen (afb. 2.9 & b). De voor 
Nederlandse begrippen uitgesproken hoogtegradiënten in het pleistocene landschap van Drenthe, 
Groningen en het oosten van Friesland bieden in dat geval meer potentie voor het gebruik van de 
methode. Tevens komen waarschijnlijk een aantal fouten voor. De pleistocene dieptekaart geeft 
de huidige pleistocene diepte aan. Daarom geeft de kaart bijvoorbeeld in het gebied van Zomer 
ook het Hoendiep aan als laagte, waarmee de TWI daar dus ook een stroompje weergeeft. 
Waarschijnlijk is die laagte later uitgesleten door het graven van het kanaal. Dit probleem doet 
zich in het onderzoeksgebied voor tussen De Fluessen en Stavoren bij het Johan Frisokanaal 
kanaal. Het is natuurlijk mogelijk dat dit in het Pleistoceen alreeds een dal is geweest, maar de 
rechte lijn die daar door het kanaal loopt zal niet zo recht zijn geweest ten tijde van het Laat-
Pleistoceen.  
 Toch geeft de TWI een handig en relatief snel te genereren visueel overzicht van 
mogelijke natuurlijke waterlopen uit het Pleistoceen, die overgeërfd kunnen zijn in het 
Holoceen. Daarmee kan de eerste veengroei bij benadering ook worden gereconstrueerd. Het 
geeft echter wel alleen de potentiële locatie voor laagveen in een gebied. Wanneer de invloed van 
grondwater afneemt en het hoogveen verder groeit kunnen veel stroompjes verdwenen zijn onder 
een dik pakket hoogveen. Bovendien kunnen de waterlopen meerdere malen hun koers hebben 
verlegd waarmee ook daardoor de invloed van het pleistocene reliëf afneemt.  
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Afb. 2.9a    Natuurlijke waterlopen Pleistoceen (Zomer 2016, afb. 6.52, p. 216). 

Afb. 2.9b    Data Topographic Wetness Index (TWI). 
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Verspreiding van het holocene veendek 
Het holocene veendek is voornamelijk gereconstrueerd aan de hand van de huidige verbreiding 
van het veendek dat tegenwoordig bijna overal in het onderzoeksgebied is bedekt met een laag 
klei. Tevens zijn Vos zijn inzichten gebruikt bij een inschatting over de maximale 
veenuitbreiding in het gebied. Zoals aangegeven interpreteert hij ook de laarpodzolgronden, 
veldpodzolgronden en de hoge zwarte enkeerdgronden als voormalig veendek. Zomer doet in 
zijn proefschrift een soortgelijke uitspraak.87 Een deel van de pleistocene toppen in het gebied 
blijft volgens Vos vrij van veengroei. De vraag blijft echter of ook de pleistocene toppen bedekt 
kunnen zijn geweest met veen. Ondanks dat daar op dit moment geen bewijs voor is, kan het 
nog niet worden uitgesloten. Er werd ook lang gedacht dat er geen veendek heeft gelegen op de 
hogere zandgronden in Zuidoost-Friesland. Natuurlijk is dat landschap niet een op een te 
vergelijken met het landschap van Zuidwest-Friesland, maar het laat wel de vraag open met 
betrekking tot de maximale veenuitbreiding ten opzichte van de pleistocene toppen in het 
gebied. Wellicht kan er nog veen gevonden worden onder oude kerkheuvels, zoals op andere 
plaatsen buiten het onderzoeksgebied ook is bevestigd.88 
 Door het weinig C14-gedateerde materiaal, weinig archeologische sites en weinige 
pollenonderzoeken binnen de grenzen van het onderzoeksgebied kan slechts bij benadering een 
beeld geschetst worden van de natuurlijke vegetatie voor de veefnontginningen. Door nieuw 
pollenonderzoek kan de vegetatie voor de ontginningen in de toekomst gereconstrueerd worden. 
Toekomstig onderzoek kan tevens uitwijzen wanneer de eerste en laatste veengroei in het gebied 
plaatsvond. Aangezien bijna overal de top van het veen inmiddels is verdwenen kan dat echter 
problematisch zijn.  

 

2.8 Conclusie 

Door ijstongen tijdens het Saalien is het reliëf gevormd dat kenmerkend is voor het zuiden van 
het onderzoeksgebied. Daar liggen in een hoefijzervorm de gestuwde afzettingen die vanuit het 
noordoosten richting Oudemirdum, Bakhuizen, Warns en Koudum lopen. Ten noordwesten 
van Workum ligt tevens een kleine pleistocene opduiking. Tijdens het Weichselien, waarbij het 
landijs Nederland niet bereikte, is onder eolische omstandigheden het onderzoeksgebied met een 
dikke laag zand bedekt geraakt. In die periode is de kleine zandrug gevormd die vanuit het oosten 
richting Oudega loopt.  
 Tegen het eind van het Weichselien steeg de temperatuur. Daarbij maakte het kale, met 
kruiden begroeide landschap in het Vroeg-Holoceen plaats voor een berken –en dennenbos. 
Toen de temperatuur en zeespiegel bleef stijgen kon zich onder nattere omstandigheden een 
loofbos ontwikkelen. Kleine waterlopen zullen de pleistocene dalen hebben gevolgd. Op basis 
van de analyses van de top van het pleistoceen en de Topographic Wetness Index kan op de 
plaats van de stroompjes worden geconcludeerd dat de gebieden nabij deze dalen waarschijnlijk 

                                                   
87  Zomer 2016, 101. 
88  Zie onder andere Zomer 2016, 101 voor een kort overzicht van onderzoek naar kerkheuvels in Groningen. 
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het natste milieu hebben gekend in het onderzoeksgebied. Langs en in die waterlopen zal zich de 
eerste eutrofe (voedselrijke) veengroei hebben ontwikkeld die gekenmerkt kan zijn door bosveen, 
rietveen of zeggerietveen. Onder gunstige natte omstandigheden kon zich daar mesotroof (matig-
voedselrijk) broekveen of rietzeggeveen ontwikkelen. Toen het veen zo ver omhoog groeide dat 
grondwater geen invloed meer had kon het veen enkel nog verder groeien onder oligotrofe 
(voedselarme) omstandigheden. Daarbij werd de veengroei gevoed door regenwater. Bijna het 
hele onderzoeksgebied is in die omstandigheden bedekt geraakt met veen, dat voornamelijk uit 
veenmosveen zal hebben bestaan. Sluitende conclusies over de samenhang tussen het Pleistoceen 
reliëf en de holocene veenvorming zijn op dit moment niet mogelijk omdat het onduidelijk is of 
bij de stroompjes die gereconstrueerd zijn met de TWI ook overal het eerste laagveen heeft 
gegroeid. De bodemkaarten geven door hun geringe diepte weinig inzicht in de laagveengroei in 
het gebied. Het is mogelijk dat de stroompjes nooit hebben bestaan of dat in een later stadium 
het hoogveen de oude rivierdalen heeft bedekt. Bij dit vraagstuk kan het volgende hoofdstuk 
wellicht bijdragen omdat de natuurlijke rivieren vaak zijn gebruikt als ontginningsbasis.  
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Impressiekaarten landschap van Zuidwest-Friesland: 
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3			
Het	afgedekte	middeleeuwse	
veenontginningslandschap:	
een	reconstructie	
	



	 64	

3.1 Inleiding 

Het afgedekte middeleeuwse veenlandschap is het zwaartepunt van de scriptie en is opgedeeld in 
twee hoofdstukken. Met enerzijds een poging tot de reconstructie van het gehele middeleeuwse 
veenlandschap in Zuidwest-Friesland en anderzijds een detailstudie waar een deel van het 
veengebied nader wordt bekeken (H4). Ondanks dat het landschap na de veenontginningen 
bedekt is geraakt met een laag klei hebben de ontginningen waarschijnlijk de grootste invloed 
gehad op de hedendaagse ruimtelijke verspreiding van de topografie in het onderzoeksgebied. De 
totstandkoming van die verspreiding wordt besproken in dit hoofdstuk. Allereerst worden de 
verschillende ontginningsblokken en ontginningsrichtingen gereconstrueerd. Vervolgens wordt 
gekeken naar opschuivende bewoningsassen en oude kerkplaatsen. Om een idee te krijgen van de 
datering van de verschillende ontginningsblokken zijn archeologische en historische gegevens 
geanalyseerd. In de laatste paragraaf worden enkele vondsten gepresenteerd die door een boer uit 
Kolderwolde zijn gevonden.  

 

3.2 Onderzoeksvragen en onderzoeksaanpak 

Hoofdvraag: 
Hoe heeft het veenontginningslandschap zich ontwikkeld na aanvang van de eerste 
veenontginningen? 
 
Deelvragen: 
• Wat zijn de verschillende ontginningsblokken in het landschap en wat waren de 
 ontginningsbases? 
• Is er sprake van opschuivende bewoningsassen in het gebied? 
• Wat is de datering van de veenontginningen en veenontginningsblokken? 
 

Onderzoeksaanpak 

Reconstructie van ontginningsblokken en ontginningsrichtingen 
Door analyse van de verkavelingsrichting op oude kaarten (Kadasterkaart  1832 (HISGIS) & 
Bonnebladen 1930) zijn de verkavelingsblokken gereconstrueerd. Ontginningsbases zijn 
gereconstrueerd op basis van verkavelingspatronen en opvallende laagtes op het AHN. Daarnaast 
wordt in dit hoofdstuk de kennis meegenomen die de resultaten in hoofdstuk twee hebben 
opgeleverd. 
 
Reconstructie van opschuivende bewoningsassen en oude kerkplaatsen 
Om opschuivende bewoningsassen te reconstrueren is gebruik gemaakt van de kaart 
‘boerderijplaatsen’, door Provincie Fryslân beschikbaar gesteld op de Cultuurhistorische Kaart 
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Fryslân (CHK2). De kaart is gebaseerd op de boerderijen die zijn afgebeeld op de kaarten van 
Schotanus uit 1718.  
 
Archeologie en historische dateringen 
Enig inzicht in dateringen van de ontginningen is getracht te verkrijgen door het gebruik van 
archeologische data, kerkhistorische data en naamvermeldingen. De archeologische data is 
afkomstig uit de database van het Archeologisch Informatiesysteem (Archis) en het Noordelijk 
Archeologisch Depot (NAD). De vondstdateringen zijn voornamelijk opgebouwd uit aardewerk 
bestaande uit de volgende typen:  
• Terpaardewerk (250 v. Chr. – 450 n. Chr.)  
• Dorestad WIII A-E: laat Mayen (725-900) 
• Badorfaardewerk (750-900) 
• Pingsdorf (900-1300) 
• Paffrath (900-1300) 
• Kogelpot (900-1300)  
 
De kerkhistorische dateringen zijn ontleent aan het proefschrift van Roemeling dat een overzicht 
geeft van de patroonheiligen per dorp.89 De kerken zonder stichtingsdatum maar met bekende 
patroonheilige zijn vervolgens vergeleken met andere kerken die dezelfde patroonheilige kenden. 
Op die manier is getracht een idee te krijgen van de eeuwen waarin de patroonheilige lijkt te zijn 
vereerd in Noord-Nederland. De datering van toponiemen zijn ontleent aan het boek van Van 
Berkel & Samplonius over de historie en herkomst van Nederlandse plaatsnamen.90 Na analyse is 
de verspreiding van de data gevisualiseerd, waarmee enig inzicht is verkregen in het verloop van 
de ontginningen.  
 Met behulp van amateurarcheoloog A. Bult is niet eerder onderzocht aardewerk 
gedateerd dat is gevonden door een boer nabij Kolderwolde. Bij de vondsten bevond zich tevens 
een sarcofaagsteen.  

  

                                                   
89  Roemeling, 2013. 
90  Van Berkel & Samplonius, 2006. 
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3.3 Ontginningsblokken en ontginningsrichtingen 

In het gebied zijn een aantal ontginningsblokken onderscheiden (afb. 3.1): 
 
1. Hemdijk-Lytshuizen-Ypecolsga 
Dit ontginningsblok lijkt zijn oorsprong te vinden op de plaats van de huidige Hemdijk, waar nu 
het buurschap Draaisterhuizen ligt. Het licht divergerende verkavelingspatroon loopt in 
zuidelijke richting naar het buurschap Lijtshuizen en Heeg. Vervolgens steekt het blok het 
Heegermeer over naar Indijk, Woudsend en Ypecolsga en vindt het zijn achtergrens tegen of in 
het Slotermeer.  
 
2. Hemdijk – Oudega - Idzega 
Een tweede ontginningsblok is onderscheiden ten zuiden van Abbega, beginnend bij de 
Hemdijk. Het ontginningsblok loopt voorbij de dekzandrug bij Oudega richting Idzega in een 
vrij rechte verkaveling. De achtergrens ligt iets ten noorden van Gaastmeer. De oostelijke helft 
loopt door in een punt tot het stuit op een ontginningsblok vanuit het westen. Waarschijnlijk 
zijn Oudega en Idzega middeleeuwse bewoningsassen geweest tijdens de veenontginningen.   
 
3. Hieslum - Sandfirden & Monikeburen - Sandfirden 
Dit ontginningsblok loopt in een sterk convergerende verkavelingsrichting vanaf de lijn 
Greonterp-Atseburen-Hieslum-Idserdaburen-Monikeburen naar Sandfirden. Daarbij overbrugt 
het de Oudegaasterbrekken en de Vlakke Brekken, die ontstaan zullen zijn tijdens en na de 
veenontginningen.  
 
4. De Grons – De Fluessen – Oudega - Harich 
Dit is het grootste ontginningsblok in het gebied en tevens het meest complexe. Zo is er één 
duidelijk blok te onderscheiden maar zijn toch enkele licht verschillende richtingen te zien. Het 
is echter niet geheel duidelijk waar de grens tussen blok 3 en 4 zich bevindt. Het blok begint bij 
de lijn van De Grons, dat waarschijnlijk een veenriviertje is geweest. Het noordelijke deel van het 
blok stuit op hiervoor genoemde ontginningsblokken. Meer richting het zuidoosten steekt het 
De Fluessen over richting Elahuizen en Harich. Opvallend is de lichte knik die het 
ontginningsblok maakt ter hoogte van De Fluessen. Het is niet geheel duidelijk tot waar het veen 
zich in dit gebied heeft kunnen verbreiden. Daarom is de achtergrens van het blok gezet op de 
lijn van de pleistocene heuvel.  
 
5. Koudum - Hemelum 
Iets ten noordwesten van de lijn Molkwerum-Koudum begint in zuidoostelijke richting een licht 
divergerende verkaveling richting Hemelum. De ontginning stuit op een klein verkavelingsblok 
dat vanuit Warns lijkt te zijn ontgonnen richting Bakhuizen. De rest van de achtergrens kan 
gevormd zijn door het pleistocene reliëf. Het is onzeker of op de pleistocene heuvel van Koudum 
ook veen heeft gelegen. 
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Afb. 3.1    Ontginningsblokken en ontginningsbases in het onderzoeksgebied op basis van verkavelingslijnen op de 
kadasterkaart van 1832 (HISGIS).   
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De volgende blokken zijn kleiner, maar toch zeker belangrijk om genoemd te worden: 
 
6. Workumer Trekvaart – 
Parregastermeerpolder 
Het meest noordelijk onderscheiden 
ontginningsblok loopt vanaf de huidige 
Workumer Trekvaart in Westelijke 
richting naar de Parregastermeerpolder, 
die tevens de achtergrens lijkt te zijn. 
Waarschijnlijk is het ontginningsblok 
vanaf een voormalig riviertje ontgonnen 
dat zich opsplitste van de Hieslumer Ee. 
De noordelijke zijde van dit blok wordt 
begrenst door het Van Panhuyskanaal. Op 
het AHN is de Hieslumer Ee nog 
enigszins te zien als laaggelegen gebied 
(afb. 3.2). Verder zijn geen opvallende 
patronen op het AHN gevonden die 
wijzen op veenrivieren.  
 
7. Hieslumer Ee - Wonneburen 
Dit kleine ontginningsblok loopt in een 
westelijke, licht divergerende richting van 
het dorpje Hieslum naar iets ten westen 
van Wonneburen. Het lijkt daar vast te 
lopen op een andere verkaveling die langs de kust loopt. De Hieslumer Ee zal ook hier 
waarschijnlijk gediend hebben als ontginningsbasis.   
 
8. Hieslumer Ee – Ferwoude  
Het blok ten noorden van Workum is eveneens waarschijnlijk ontgonnen vanaf de Hieslumer 
Ee. Het kent een licht convergent verkavelingspatroon richting de lijn Ferwoude – Doniaburen – 
Scharneburen. Het steekt daarbij het drooggemaakte Workumermeer over. Het verkavelingsblok 
kan deel uitgemaakt hebben van blok 7 en in dezelfde periode zijn ontgonnen. 
 
9. Gaast 
Dit zou een klein ontginningsblok kunnen zijn dat in zuidelijke richting is ontgonnen vanaf de 
zandkop van Gaast en een oude waterloop die vanaf de voormalige Zuiderzee het landschap 
binnentrok. Of hier ooit veenontginning heeft plaatsgevonden is echter niet duidelijk. 
 
 
 
 

Afb. 3.2    De Hieslumer Ee, nog te zien als laagte op het AHN. 
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10. Hieslumer Ee - Workum 
Dit kleine blok lijkt te zijn ontgonnen vanaf een riviertje dat langs Workum liep. Mogelijk 
maakte het veenriviertje deel uit van de Hieslumer Ee. De bebouwing van Workum heeft zich 
inmiddels veel verder uitgebreid waardoor het kleine ontginningsblok tegenwoordig vrijwel is 
verdwenen. De vraag is of dit blok voor de overstromingen verder in de voormalige Zuiderzee 
door liep. Tevens zou het blok onderdeel kunnen zijn van blok 11, aangezien er niet een 
duidelijke grens tussen de twee blokken te vinden is. Het kleine blokje ten zuidoosten van 
Workum lijkt onderdeel te zijn geweest van de ontginning.  
 
11. Hindelopen – Koudum 
Het is niet geheel duidelijk waar dit blok begint en wat de zijgrenzen zijn. Het lijkt te stoppen bij 
nabij Koudum. Er zijn wat verschillende richtingen te onderscheiden. Mogelijk als gevolg van 
verschillende riviertjes of natte gebieden en latere overstromingen, waarbij nieuwe sloten werden 
gegraven. 
 
12. Warns – Bakhuizen 
Een klein verkavelingsblok met een rechte opstrek dat van Warns richting Bakhuizen lijkt te 
lopen. Opvallend is dat Warns op een pleistocene heuvel ligt en een duidelijke ontginningsbasis 
lijkt te ontbreken. De vraag is of het ontginningsblok ten zuidwesten van Warns begint of dat 
het in twee richtingen vanaf de pleistocene heuvel is ontgonnen. 
 
13. Stavoren 
Er zijn nog weinig oude verkavelingslijnen over in dit blok. Mogelijk is vanaf Stavoren of een 
voormalig riviertje wel sprake geweest van middeleeuwse veenontginningen, maar door het 
inmiddels drooggelegde Noorder- en Zuidermeer is weinig van de oude verkavelingslijnen 
overgebleven. Op basis van kaartmateriaal is daarom niet veel te zeggen over middeleeuwse 
veenontginningen in dit gebied. 
 
14. Wijckel – Slotermeer 
Aan de rand van het Slotermeer ligt een klein waaiervormig verkavelingsblok richting naar het 
Slotermeer. Waarschijnlijk heeft het blok in de Middeleeuwen verder doorgelopen in het 
Slotermeer. 
 
15. De Ee - Sondel 
Met een licht divergerend patroon ligt er een klein ontginningsblok tussen het veenriviertje de Ee 
en de pleistocene rug van Sondel.    
 
16. De Ee – Nijemirdum 
De pleistocene rug van Nijemirdum kent een klein verkavelingsblok dat vanaf de voormalige 
Zuiderzee ontgonnen kan zijn. De vraag is of het blok ontgonnen is vanaf een verdronken 
veenriviertje of dat dit blok ontgonnen is vanaf de pleistocene rug.  
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3.4 Opschuivende bewoningassen en oude 

kerkplaatsen 

Veengebieden worden gewoonlijk gekenmerkt door lintdorpen die zijn ontstaan tijdens de 
veenontginningen en de daarmee samengaande opschuivende bewoning. De kaart van 
boerderijplaatsen die beschikbaar is gesteld door Provincie Fryslân geeft enig inzicht in de 
bewoningspatronen die omstreeks 1718 in het onderzoeksgebied lagen (afb. 3.3). Het valt op dat 
voornamelijk het gebied ten noorden en ten oosten van De Fluessen en het Heegermeer wordt 
gekenmerkt door lintbebouwing. De dorpen Oudega (Súdwest-Fryslân), Indijk, Ypecolsga, 
Elahuizen, Oudega (De Fryske Marren) en Kolderwolde en Harich vallen daarbij op. Ook de 
buurtschappen Lijtshuizen en Osingahuizen ten noorden van Heeg worden gekenmerkt door 
lintbebouwing. Ten oosten van De Fluessen, waar ook de meeste klei is afgezet, liggen de 
boerderijen meer verspreid. 

    Afb. 3.3    Boerderijplaatsen ca. 1718 met enkele dorpslinten kenmerkend voor een veenontginningslandschap. 
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 In 2012 is door Auke Bult op 
de noordwestelijke oever van De 
Fluessen veel archeologisch materiaal 
aangetroffen. 91  Tijdens werkzaam-
heden is grond afgegraven waardoor 
de veenlaag tevoorschijn kwam. Daar 
zag Bult niet alleen aardewerk liggen 
maar ook de oude verkavelings-
patronen in de vorm van lange 
geelgrijze, evenwijdig lopende banen 
(afb. 3.4). Het aardewerkmateriaal 
bestond uit het type Kogelpot, 
Paffrath en Pingdsorf, waarvan de 
laatste twee typen geproduceerd werden in het Duitse Rijnland. 92  Bult geeft aan dat het 
Pingsdorf aardwerk wordt gekenmerkt door een ruw scherfoppervlak doordat de klei werd 
gemagerd met zand. De potten werden versierd met rood tot paars gekleurde patronen. Het 
kogelpotaardewerk werd lokaal geproduceerd in Stavoren en Oudemirdum. 
 Pas laat is kennis genomen van het onlangs gepubliceerde onderzoek door De Langen en 
Mol. 93  Toch is het goed om het hier nog te noemen. De Langen en Mol hebben een voormalige 
kerkplaats geconcludeerd op de plaats waar voorheen ideeën waren over het bestaan van een 
klooster. De kerk wordt Sint Ursula genoemd. Zoals eerder is aangegeven was er sprake van een 
kleine ‘knik’ in de opstrek van het ontginningsblok dat zich over De Fluessen uitstrekt. De 
Langen en Mol concluderen dat de kerk van Sint Ursula in de opstrek ligt van Oudega. 
 De vondsten van Bult en de conclusies van De Langen en Mol geven aan dat ook aan de 
westkant van De Fluessen wel degelijk sprake is geweest van opschuivende bewoning. Andere 
kerkkavels die in het verlengde van elkaar lijken te liggen liggen zijn (afb. 3.5): 
• Oosthem – Heeg – Indijk – Ypecolsga 
• Abbega - Idzega 
• Nijhuizum – Gaastmeer 
• Greonterp - Sandfirden 
• Hieslum – Sandfirden 

De stichtingsperiode van de kerken wordt in de volgende paragraaf besproken.    
  

                                                   
91  Bult, 2012. 
92  Ibid., 6-7.  
93  De Langen & Mol, 2018. 

    Afb. 3.4    Sporen van middeleeuwse veenontginningen nabij de 
Fluessen (bron: A. Bult)  
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3.5 Archeologische en historische dateringen 

Kerkstichtingen en patroonheiligen 
In het proefschrift van Roemeling staan naast de patroonheiligen ook waarschijnlijke 
stichtingsperioden van de kerken. 94  Niet van alle kerken is de stichtingsperiode echter bekend. 
Om de kerken zonder datering maar met patroonheilige in een periode te plaatsen zijn de 
patronen vergeleken met andere kerken in het noorden van Nederland die dezelfde 
patroonheilige kennen. Bij sommige van die kerken wordt wel een stichtingsperiode vermeld. Op 
die manier geven die kerken inzicht in de datering van enkele kerken zonder tijdsaanduiding in 
het onderzoeksgebied. De kerken waarbij deze werkwijze is gehanteerd zijn in tabel 1 en 

                                                   
94  Roemeling, 2013. 

Afb. 3.5    Kerken per eeuw, klokkenstoelen en verlaten kerkhoven. Enkele sporen van opschuivende bewoning zijn 
terug te zien in kerken die in het verlengde van elkaar staan (bron stichtingsperiode: Roemeling, 2013). 
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afbeelding 3.5 aangeduid met ‘** **’. Koudum wordt daarmee in de 11e-12e eeuw geplaatst, 
Hindelopen in de 12e eeuw, Nijhuizum in de 13e eeuw, Oosthem kan slechts teruggebracht 
worden tot een periode tussen de 11e-15e eeuw, Oudega (De Fryske Marren) en Ruigahuizen 
zullen zijn opgericht tussen de 11e-13e eeuw en Ferwoude wordt geplaatst in de 13e eeuw. 
 Een deel van de kerken in het onderzoeksgebied vielen onder de Sint-Odulfusabdij in 
1132. De benoeming van deze dorpen in de registers van het Odulphusklooster te Stavoren zorgt 
voor de meeste vermeldingen van kerkstichtingen.  
 Uit het proefschrift van Roemeling komt naar voren dat Martinus de meest 
voorkomende patroon is in het onderzoeksgebied (tabel 3.1). Deze patroon werd vereerd in de 
kerk van Gaastmeer, Koudum, Idzega, Oudega (Súdwest-Fryslân), Oudemirdum en Warns. Een 
tweede patroonheilige is Gertrudis. Zij werd vereerd in Abbega, Hindelopen en Workum. 
Gertrudis werd in het bisdom Utrecht in de 11e en 12e eeuw vereerd.95 
 Het is duidelijk dat de meeste kerkstichtingen in de 12e eeuw vallen. Alleen de 
kerkstichting van Stavoren wordt vroeger geplaatst. Liudger zou vanuit Dokkum in Friesland 
enkele kerken hebben gesticht, waaronder die van Stavoren rond het jaar 780.96   Doordat 
middeleeuwse bronnen in Friesland schaars zijn is er geen chronologische verspreiding van de 
kerkstichtingen te onderscheiden (afb. 3.5). 
 
Patroon	en	nederzetting	 Stichting	 Patroon	en	nederzetting	 Stichting	

Martinus	 		 Christophorus	en	Wiro	 		

Gaastmeer	 [1132]	 Heeg	 [1132]	

Idzega	(of	Mauritius)	 [1132]	
	 	Koudum	 **11e-12e**	 Mauritius	 		

Oudega	SWF	 [1132]	 Idzega	(of	Martinus)	 [1132]	
Oudemirdum	(en/of	
Marcus)	 12e	

	 	Warns	 12e	 Andreas	 		

	 	
Sondel	 -	

Gertrudis	 		
	 	Abbega	 ME	 Maria	 		

Hindelopen	 **12e**	 Stavoren	 780	(?)	

Workum	 12e(?)	 Karnewald	(verdwenen)	 [1132]	

	 	 	 	Nicolaas	 		 Michael	 		

Indijk	 13e	(?)	 Woudsend	(?)	 11e-12e	

Nijemirdum	 Tweede	helft	14e	
	Nijhuizum	 **13e**	 Odulphus	 		

	 	
Ypecolsga	 [1132]	

Bartholomeus	
	 	Westhem	 13e	 Lebuïnus	 		

	 	
Molkwerum	 -	

                                                   
95  Kok 1964, 298. 
96  Roemeling 2013 (bijlage I), 1064. 
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Johannes	Baptist	
	 	Oosthem	 **11e-15e**	 Patroonheilige	onbekend	 		

Sandfirden	 [1132]	 Bakhuizen	
	

	 	
Blauwhuis	

	Johannes	 		 Dedgum	
	Oudega	DFM	 **11e-13e**	 Elahuizen	
	Ruigahuizen	 **11e-13e**	 Gaast	
	

	 	
Greonterp	

	Anthonius	 		 Hemelum	
	Balk	(?)	 1571	 Hieslum	
	

	 	
Kolderwolde	

	Pancratius	en	Stephanus	 Laaxum	 [1132]		

Ferwoude	 **13e**	 Mirns	 [1132]		

	 	
Oosthem	

	Laurentius	 		 Parrega	 13e		

Harich	 [1132]	 Rijs	
	

	 	
Wijckel	 [1132]		

 
Tabel 3.1   Patroonheiligen en kerkstichting per dorp in het onderzoeksgebied. Data verzameld uit Roemeling 2013. 

 ** = datering op basis van andere kerken met dezelfde patroon. 

[ ] = eerste vermelding i.p.v. stichtingsjaar. 

 
Archeologie 
De archeologische data is afkomstig uit het Archeologisch 
Informatiesysteem (Archis) en de database van het Noordelijk 
Archeologisch Depot (NAD). Het laatmiddeleeuwse geglazuurde 
aardewerk is buiten beschouwing gelaten. Het doel is het reconstrueren 
van de eerste bewoningsperiode in het onderzoeksgebied. 
 Uit de data blijkt dat het aardewerk in het onderzoeksgebied 
wordt gekenmerkt door het type Kogelpot (10e-13e eeuw) en in minder 
mate, het uit dezelfde periode daterende Pingsdorf en Paffrath aardewerk 
(afb. 3.6 & tabel 3.2). Daarnaast is in meerdere dorpen terpaardewerk 
aangetroffen dat dateert van de Late IJzertijd tot Romeinse tijd (250 v. 
Chr. – 450 n. Chr.). Alleen nederzettingen met veel 
terpaardewerkvondsten zijn meegenomen in het analyseren van de data. 
Vondsten van slechts enkele fragmenten terpaardewerk zijn vaak het 
gevolg van later opgebrachte terpaarde uit het noorden. Mogelijk is dit 
ook het geval bij Harich en Oudemirdum. In Harich is 775g 
terpaardewerk aangetroffen en in Oudemirdum 373g. Meer 
terpaardewerk is gevonden te  Parrega, Dedgum, Greonterp, Blauwhuis 
en Oosthem, allen gelegen in het noorden van het 
onderzoeksgebied.  

Afb. 3.6    Voorbeeld van boven naar beneden: 
Kogelpot, Paffrath en Pingsdorf aardewerk 
(afbeeldingen beschikbaar gesteld door A. Bult). 
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 In Oudemirdum en Hieslum is gedraaid aardewerk aangetroffen van het type Dorestad 
WIII A-E: laat Mayen (725-900). In Stavoren, Parrega en Oudemirdum zijn de enige vondsten 
gedaan van het aardewerk type Badorf (750-900).  
 Op de kaart is te zien dat vrijwel in elke nederzetting aardewerk is gevonden dat dateert 
van de 10e-13e eeuw (afb. 3.7). Dat Oudega meerdere keren voorkomt in Friesland is 
problematisch voor databases. In de database van het NAD is niet aangegeven om welke Oudega 
het gaat.  

Afb. 3.7    Verspreiding van aardewerkdateringen in het onderzoeksgebied (bron: NAD en Archis).  
 

 

 

 

 

 

 



	 76	

Tabel 3.2    Aardewerk per periode in het onderzoeksgebied (data afkomstig uit NAD & Archis). 

Plaatsnaam	
Late	Ijzertijd-
Romeinse	Tijd	 725-900		 750-900	 10e-13e	 10e-13e		 10e-13e	 Totaal	

		 Terpaardewerk		 Dorestad	WIII	 Badorf	 Paffrath	 Pingsdorf	 Kogelpot	 		

Abbega	 	 	 	 	 	 x	 10e-13e	

Bakhuizen	
	 	 	 	 	 	

Geen	gegevens	

Balk	
	 	 	 	 	

x	 10e-13e	

Blauwhuis	 x	
	 	 	 	 	

L-IJzertijd	–	Rom.Tijd	

Dedgum	 x	
	 	

x	 x	 x	 L-IJzertijd	–	Rom.Tijd	/	10e	-	13e		

Elahuizen	
	 	 	 	 	

x	 10e-13e	

Ferwoude	
	 	 	 	 	

x	 10e-13e	

Gaast	
	 	 	 	 	 	

Geen	gegevens	

Gaastmeer	
	 	 	 	 	

x	 10e-13e	

Greonterp	 x	
	 	 	 	 	

L-IJzertijd	–	Rom.Tijd	

Harich	
	 	 	

x	 x	 x	 10e	-	13e		

Heeg	
	 	 	 	

x	 x	 10e-13e	

Hemelum	
	 	 	 	

x	 x	 10e-13e	

Hieslum	
	

x	
	 	 	 	

725-900		

Hindelopen	
	 	 	 	 	

x	 10e-13e	

Idzega	
	 	 	 	 	 	

Geen	gegevens	

Indijk	
	 	 	 	

x	 x	 10e-13e	
Karnewald	
(verdwenen)	 	 	 	 	 	 	 Geen	gegevens	

Kolderwolde	
	 	 	

x	 x	 x	 10e-13e	

Koudum	
	 	 	 	

x	 x	 10e-13e	

Laaxum	
	 	 	

x	
	

x	 10e-13e	

Mirns	
	 	 	 	 	

x	 10e-13e	

Molkwerum	 	 	 	 x	 x	 x	 10e-13e	

Nijemirdum	
	 	 	 	 	

x	 10e-13e	

Nijhuizum	 	 	 	 	 	 x	 10e-13e	

Oosthem	 x	 	 	 x	 x	 x	 L-IJzertijd	–	Rom.Tijd	/	10e	-	13e	

Oudega	DFM	
	 	 	 	 	

x	 10e-13e	

Oudega	SWF	
	 	 	 	 	 	

Geen	gegevens	

Oudemirdum	
	

x	 x	 xx	 x	 x	 725-900/	750-900	/	10e-13e	

Parrega	 x	
	

x	
	

x	 x	 L-IJzertijd	–	Rom.Tijd	/	750-900	/	10e-13e	

Rijs	
	 	 	 	 	

x	 10e-13e	

Ruigahuizen	
	 	 	 	 	 	

Geen	gegevens	

Sandfirden	
	 	 	 	 	

x	 10e-13e	

Sondel	
	 	 	

x	
	 	

10e-13e	

Stavoren	
	 	

x	 x	 x	 x	 750-900/	10e-13e	

Warns	
	 	 	

x	 x	 x	 10e-13e	

Westhem	 	 	 	 	 	 	 Geen	gegevens	

Wijckel	
	 	 	 	 	

x	 10e-13e	

Workum	
	 	 	

x	 x	 x	 10e-13e	

Woudsend	
	 	 	 	

x	 x	 10e-13e	

Ypecolsga	
	 	 	 	

x	 x	 10e-13e	
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Toponiemen 
De eerste vermeldingen van nederzettingen zijn afkomstig uit het boek ‘Nederlandse 
plaatsnamen, herkomst en historie’ van Van Berkel en Samplonius. 97 De data uit het boek is 
weergeven in tabel 3.3 en de verspreiding van dateringen is te zien op afbeelding 3.8. De vroegste 
vermelding van een plaatsnaam in het onderzoeksgebied komt voort uit een oorkonde (822-825) 
waarin schenkingen zijn gedaan aan de abdij Fulda. Hindelopen wordt daar genoemd als  
Hltinkiufe/Hintinlvofe. Een tweede vroege datering komt voort uit een goederenlijst van de abdij 
Fulda uit 825-842. In de goederenlijst wordt wederom Hindelopen (Hindahlop) genoemd en 
ditmaal ook Hieslum (Hasalon/in Hasalun). Een derde oorkonde is te wijden aan een acte van 
Folckerus uit 855, waarin hij land aan het klooster van Werden schenkt. In de acte worden de 
dorpen Hieslum (Haslum), Dedgum (Deddingiuuerbe), en Koudum (Coluuidum) genoemd.  

  
                                                   
97  Van Berkel & Samplonius 2006. 

Afb. 3.8   Datering van de eerste naamsvermeldingen van de nederzettingen in het onderzoeksgebied (bron: Van 
Berkel & Samplonius 2006).  
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De meeste toponiemen zijn echter pas veel later voor het eerst genoemd. In een goederenlijst uit 
1132 van de Sint-Odulfusabdij te Stavoren staan de dorpen Gaastmeer (Gesmere), Harich 
(Harch), Heeg (Hagekerke), Hindelopen (Hindelepum), Idzega (Eddeghe), Laaxum (Laxnum), 
Mirns (Midlinge), Oudega (Súdwest-Fryslân; als Aldekerke), Sandfirden (Santforde), Warns 
(Wardelse) en Wijckel (Wicle). In de lijst wordt ook Karnewald genoemd, waarvan de kerk nabij 
Warns moet hebben gelegen. In Roemeling (2013) is te lezen dat Karnewald in 1543 vermeld 
werd als toebehorende aan de pastorie te Molkwerum. Mogelijk is de kerk afgebroken aan het 
begin van de 13e eeuw en is de zielzorg van de kerk verplaatst naar een reeds bestaande kapel in 
het jongere Molkwerum.98 Opvallend is dat veel plaatsnamen ook pas in de 13e, 14e en 15e eeuw 
voor het eerst worden genoemd. Wederom treedt hier het probleem op dat er maar een gering 
aantal middeleeuwse bronnen beschikbaar zijn.  
 Naast de eerste vermeldingen kan ook het suffix aangeven uit welke periode de 
nederzettingen dateren (afb. 3.9).99 Een deel van de toponiemen zijn –heem namen, meestal 
daterend uit de Vroege Middeleeuwen. 100  Heem betekent woning of woonplaats en 
nederzettingen met dit suffix zijn in West-Europa van de 5e tot het begin van de grote 
ontginningen ontstaan. Het eerste deel van de nederzettingsnamen kan bestaan uit een 
persoonsnaam maar bijvoorbeeld ook betrekking hebben tot de natuurlijke omstandigheden 
nabij de nederzetting. Workum werd eerder ook wel Waldricheim genoemd.101 Het wald- duidt 
op een moerassig, wild en onontgonnen veengebied.102 Dit strookt met eerdere resultaten uit dit 
hoofdstuk. De eerste bewoners van Workum moeten tegen een onontgonnen veengebied aan 
hebben gezeten.  
 De huidige locatie van de toponiemen wil niet zeggen dat de nederzettingen daar ook 
daadwerkelijk zijn ontstaan. De Langen betoogt dat nederzettingen later zijn verplaatst en toen 
de naam hebben meegenomen. 103  De heemnamen in het gebied zijn na verloop van tijd 
veranderd naar –um namen.104 Gewoonlijk komen de –heem namen voor in het kleigebied of 
klei-op-veengebied. Volgens De Langen gaan de namen verder in het veengebied niet terug op de 
vroegmiddeleeuwse -heem vorm.105 In hun geval betekent –um ‘op de’ of ‘bij de’ en zijn het 
uitbreidingsnamen. De –um of –heem namen die in of nabij het onderzoeksgebied voorkomen, 
en mogelijk uit de Vroege Middeleeuwen dateren, zijn Abbega (Abbahem), Koudum 
(Colluidum), Laaxum (Laxnum), Oosthem (Aesthem), Westhem (tho Westhem) en Workum 
(Waldricheim). Welke andere nederzettingen in het onderzoeksgebied wel en niet tot de 
vroegmiddeleeuwse heemnamen behoren is op dit moment niet geheel duidelijk. Ook de 
nederzettingen Dedgum (Deddingiuuerbe/Deddingum), Hemelum (Hemelem), Hindelopen 
(Hiltinkufe/Hintinlvofe/Hndahlop/Hindelepum), Nijemirdum (Nuwe Merden) en 

                                                   
98  Roemeling 2013 (bijlage I), 512 
99  De Langen 1992, 146-155. 
100 Ibid., 146-147.  
101  Van Berkel & Samplonius 2006, 510. 
102  Zomer 2016, 103. 
103  De Langen 1992, 147. 
104  Ibid. 
105  Ibid., 149. 
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Oudemirdum (Meretha/Merthen/Merdum/Mairden/Oldemardum) hebben in hun naam iets 
van –um staan. De oudste vermeldingen geven echter ook andere uitgangen aan. Daarom 
moeten bij deze nederzettingen vraagtekens worden geplaatst wat betreft het koppelen van –um 
of –heem namen aan een vroegmiddeleeuwse datering. Ook bij Nijhuizum worden vraagtekens 
geplaatst voor een vroegmiddeleeuwse datering. Waarschijnlijk is Nijhuizum ontstaan uit het 
suffix -huizen, in plaats van een –heem naam. Dit geldt ook voor Molkwerum, dat eerder 
vermeld werd onder de naam Molkenhuzen. 
 Naast de –heem namen zijn enkele toponiemen met de uitgang -wold bekend in het 
gebied. Zoals eerder is aangegeven verwijzen deze namen naar de natuurlijke staat van het gebied. 
Deze namen werden ook gegeven aan streken en gebieden voordat er daadwerkelijk een 
nederzetting werd opgericht. De nederzetting kan dus na stichting en/of ontginning de 
gebiedsnaam hebben overgenomen. Daarom is de naam wat moeilijker in een tijdvak te 

Afb. 3.9    Uitgangen van de eerste naamsvermeldingen (bron: Van Berkel & Samplonius 2006).  
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plaatsen.106 Evenals de –woud namen zijn ook de geest, -meer-, -buur, -huis, -dorp en –kerk 
namen lastig te dateren omdat zij ook na de start van de ontginningen nog werden gegeven. 
 Een enkele naam eindigt op –ns, voortkomende uit de vroegmiddeleeuwse uitgang –
ing.107 Het betekent iets als ‘en de zijnen’. Zowel Warns als Mirns draagt de uitgang –ing. Warns 
heeft echter eerder waarschijnlijk Wardelse geheten en is dus geen –ing naam.108 Mirns heeft 
eerder waarschijnlijk Midlinge geheten en komt mogelijk wel in aanmerking voor een 
vroegmiddeleeuwse datering.109  
 De herkomst van de –ga namen is soms onduidelijk. De Langen geeft aan dat het suffix –
ga regelmatig kan zijn veranderd.110 Het is soms moeilijk te achterhalen hoe het dorp in de 
stichtingsperiode werd genoemd. Dit zien we ook terug in de vermeldingen van enkele 
dorpsnamen in het onderzoeksgebied. Idzega heeft eerder ook wel Edeswald heeft geheten, 
Oudega (Súdwest-Fryslân) was Aldekerke en Ypecolsga heette eerder Ipekeldekerke.111  
 
 
 
 
 

                                                   
106  Ibid., 152. 
107  Ibid., 149. 
108  Van Berkel & Samplonius 2006, 483. 
109 Ibid., 298. 
110  De Langen 1992, 155. 
111  Van Berkel & Samplonius 2006, 217, 347, 513. 
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Plaatsnaam	 Vroegste	vermelding	toponiem	 Eerste	vermelding	 Uitgang	

Abbega	 1250-1275	 Abbahem	 -heem	

Bakhuizen	 1412	 Bakhuysen	 -huizen	

Balk	 1491	 toe	balc	 -	

Blauwhuis	 1718	 t	Blauw	Huys	 -huis	

Dedgum	 855/13e?	 Deddingiuuerbe/Deddingum	 -um	

Elahuizen	 1412	 Elahuysen	 -huizen	

Ferwoude	 1315	 Vorwalde	 -woud	

Gaast	 13e		 lutekagast	 -gaast	

Gaastmeer	 1132	 Gesmere	 -meer?	

Greonterp	 13e		 Grewingdorp	 -dorp	

Harich	 1132	 Harch	 -	

Heeg	 1132	 Hagekerke	 -kerk	

Hemelum	 1254-1245?		 Hemelem	 -um?	

Hieslum	 825-842/855/944/1398/1505	
Hasalon,	in	Hasalun/	
Haslum/Heselon/Heselom/Hyeselum	 -um	

Hindelopen	 822-825/825-842/1132	
Hiltinkufe,	Hintinlvofe/Hindahlop/Hindelepum	
(oudste	vormen	zijn	omstreden)	 -um?	

Idzega	 1132/	13e		 Eddeghe/Edeswald	 -woud	

Indijk	 1469	 to	Indijcke	 -dijk	

It	Heidenskip	 1621	 Heydenschap	 -	

Karnewald	 1132	 -	 -woud	

Kolderwolde	 1398	 Kolderwout	 -woud	

Koudum	 855/1325	 Coluuidum/Coldum	 -um	

Laaxum	 1132	 Laxnum	 -um	

Mirns	 1132	 Midlinge	 -ns?	

Molkwerum	 1398	 Molkenhuzen	 -huizen	

Nijemirdum	 1399	 Nuwe	Merden	 -um?		

Nijhuizum	 1482	 Nyhusum	 -huizen	

Oosthem	 1453	 Aesthem	 -hem	
Oudega	 (De	
Friese	Meren)	 1412	 Oldegae	 -ga	
Oudega	
(Súdwest-Fryslân)	 1132	 Aldekerke	 -kerk	

Oudemirdum	
1148/1152,	
1155/1325/1328/1412/1505	 Meretha/Merthen/Merdum/Mairden/Oldemardum	 -um?	

Parrega	 1315	 Uppanerynghe	 -gea	

Rijs	 1333	 Riis	 -	

Ruigahuizen	 1243-1254	 Rughahuysum	 -huizen	

Sandfirden	 1132	 Santforde	 -	

Sondel	 1482	 Sindelra	 -	

Stavoren	
10e-begin	 11e	 eeuw/1038-
1057	(munt)/1068-1090	(munt)	 Stavron/Stavervn/Staveron/Staveren	 -	

Warns	 1132	 Wardelse	 -	

Westhem	 1452	 tho	Westhem	 -hem	

Wijckel	 1132	 Wicle	 -	

Workum	 1327	 Waldricheim	 -um	

Woudsend	 1337	 Woldesende	 woud-,	maar	pas	later	

Ypecolsga	 1132	 Ipekeldekerke	 -kerk	
 

Tabel 3.3     Plaatsnamen en eerste vermeldingen in het onderzoeksgebied (bron: Van Berkel & Samplonius 2006). 
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3.6 Archeologisch materiaal nabij Kolderwolde 

Bij Kolderwolde is door een boer op twee locaties 
aardewerk gevonden dat dateert uit meerdere 
perioden (afb. 3.10). De vondsten variëren van 
het lokaal geproduceerde kogelpotaardewerk tot 
proto-steengoed en steengoed dat geïmporteerd is 
uit Duitsland. Op een derde locatie is een 
sarcofaagsteen aangetroffen waarvan een deel zich 
nog in de bodem bevindt (afb. 3.11). De 
sarcofaagsteen is onversierd, duidend op een 
datering rond de 11e-12e eeuw. 112  Het kogel-
potaardewerk zal van de 11e-13e eeuw dateren 
(afb. 3.12) Naarmate men beter werd in het 
produceren van het aardewerk werden de wanden 
en randen steeds smaller. Vanaf de 13e of 14e eeuw 
ging men over op het gebruik van steengoed. 

                                                   
112     Martin & Kruizinga 1957, 38. 

Afb. 3.11    Deel van een sarcofaagsteen. 

Afb. 3.10    Vondstlocaties nabij Kolderwolde.  
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 Afb. 3.12    Kogelpotaardewerk (boven) en steengoed (onder) te Kolderwolde. 
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De plaatsnaam Kolderwolde duidt waarschijnlijk aan dat het een dochternederzetting is van 
Koudum. Naast de naam geven ook de vondsten daarvoor een aanwijzing. De vondsten en een 
deel van het dorp liggen in dezelfde opstrek als het ontginningsblok dat achter Koudum is gestart 
(afb. 3.13). Rond de 11e-12e eeuw zal men een groot deel van het veen reeds hebben ontgonnen en 
een nederzetting hebben gesticht. Abma geeft aan dat Kolderwolde al in 855 moet hebben 
bestaan. 113  Een zeer vroege datering voor de veenontginningen in dit deel van het 
onderzoeksgebied. Hij verwijst daarvoor naar de eerder genoemde oorkonde van Folckerus uit 855. 
Wanneer we de bron echter bekijken zal het niet om Kolderwolde gaan maar om Koudum. 
Waarom Abma met deze bron het verband legt met Kolderwolde is niet duidelijk, hij gaat er verder 
niet op in. Deze interpretatie van Abma wordt bij deze dan ook afgewezen. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                   
113  Abma 1992, 263. 

Afb. 3.13    De vondstlocatie in het veenontginningsblok van Koudum.  



	 85	

3.7 Discussie en synthese 

Ontginningsblokken en ontginningsrichtingen 
Op basis van verkavelingspatronen blijkt dat mogelijk op twee plaatsen een hoogveenkoepel heeft 
gelegen. In het noorden van het onderzoeksgebied duidt de waaierverkaveling op een 
hoogveenkoepel en in het zuidoosten van het onderzoeksgebied zou het huidige Slotermeer een 
veenkoepel geweest kunnen zijn. Bovenop die veenkoepel bleef water liggen waardoor een meerstal 
ontwikkeld kan zijn die uiteindelijk heeft gezorgd voor het ontstaan van een zeer nat gebied. De 
waaierverkaveling kan echter ook het gevolg zijn van de ontginningswijze waarbij de ontginners 
puur de loop van de rivier hebben gevolgd. Tijdens de periode van veenvorming zijn waarschijnlijk 
enkele waterlopen vanuit het Pleistoceen overgeërfd die ‘voortleefden’ als veenriviertjes. Zoals in 
het vorige hoofdstuk is aangegeven kan de rest van de pleistocene laagten waar watertjes kunnen 
hebben gelopen bedekt zijn geraakt met een dikke laag oligotroof veen. Daarmee verdwenen ze in 
het huidige landschap.  
 Onder andere de waterlopen met de naam Ee herinneren ons nog aan de veenriviertjes. 
Binnen de grenzen van het onderzoeksgebied zijn een aantal van deze rivieren te onderscheiden 
(afb. 3.14). In het zuiden vinden we de Ee die waarschijnlijk als ontginningsbasis van blok 15 en 
16 heeft gediend. Deze Ee die tussen het IJsselmeer en het Slotermeer loopt bestaat nu nog. 
Mogelijk heeft de rivier in het verleden doorgelopen richting het zuiden waar het veen is 
ontgonnen richting de pleistocene heuvel van Oudemirdum en Nijemirdum.  
 In het noordoosten van het onderzoeksgebied vinden we de Ee en de Hieslumer Ee die 
dienen als ontginningsbasis van de blokken 3, 6, 7 en 8. Deze rivieren zijn inmiddels verdwenen. 
Alleen de Workumer Trekvaart blijft daar over die met een rechte lijn door het landschap snijdt. 
Ook Workum (ontginningsblok 10) kan ontgonnen zijn vanaf de Hieslumer Ee, al blijven de 
ontginningssporen rond Workum vrij onzeker.  
 De Grons is een veenriviertje dat waarschijnlijk heeft gediend als ontginningsbasis voor de 
ontginningsblokken 4 en 5. De daadwerkelijke loop van dit riviertje is onzeker. Het is de vraag of 
de rivier op deze manier doorgelopen heeft richting het zuidwesten. Alleen een watertje met de 
naam De Grons bij Nijhuizum en enkele verkavelingslijnen resteren nog van de rivier.  
 Mogelijk heeft ook een riviertje langs de kust van Stavoren gelopen waar blok 12 en 13 uit 
voortkomen. Aangezien het land daar is verdronken is het middeleeuws bestaan van dit riviertje 
zeer onzeker. Een laatste riviertje dat als ontginningsbasis kan hebben gediend is de lijn langs 
Hieslum, Greonterp en Westhem richting IJlst. Tegenwoordig ligt daar de Hemdijk, maar op basis 
van de verkavelingslijnen lijkt het erop dat hier ooit een riviertje heeft gelopen. Aangezien het veen 
moest worden ontwaterd is dit niet onwaarschijnlijk. Het model van de rivierontginningen is 
waarschijnlijk representatief voor het gehele onderzoeksgebied. Naast de verkavelingspatronen 
vormt de TWI een enigszins vage aanwijzing voor het bestaan van dit riviertje (afb. 3.15). De TWI 
zorgt echter voor zeer ruwe resultaten. De rivieren kunnen zich meermaals verlegt hebben tijdens 
het Holoceen. Toch vallen de lijnen van de Hieslumer Ee, de onzekere waterloop tussen Hieslum 
en IJlst, en De Drylster Ee enigszins op. Zoals gezegd in het voorgaande hoofdstuk is het gebruik 
van de TWI in dit gebied niet erg nauwkeurig door het relatief vlakke landschap en kunnen er 
geen sterke conclusies aan verbonden worden. 
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Afbeelding 3.14    Veenontginningsgebied met veenstroompjes, veenontginningsblokken en bewoningsperioden.	
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Afb. 3.15    De veenontginningsrichtingen in het noorden van het onderzoeksgebied met de resultaten van de TWI en 

waterlopen die gereconstrueerd zijn aan de hand van verkavelingspatronen.  

  
 Wanneer we de ontginningen in dit onderzoeksgebied met de gangbare 
ontginningsmodellen vergelijken zien we overwegend hetzelfde patroon. Waarschijnlijk zijn de 
meeste ontginningsblokken het gevolg geweest van rivierontginningen, waarbij sloten haaks op de 
rivier werden gegraven en het blok afhankelijk van de rivier zijn vorm aan nam. De pleistocene 
ruggen lijken niet als eerste ontginningsbasis te zijn gebruikt, aangezien ze meestal niet aan de basis 
van de ontginningsblokken liggen. Dat de pleistocene ruggen al vroeg een permanente woonplaats 
boden aan de boeren is wel aannemelijk.  
 Een vraag die voortkomt uit analyse van de verkavelingspatronen is de organisatie of 
bestuurlijke vastlegging van de ontginningsblokken. Er is vrijwel geen blok dat doorloopt tot een 
duidelijke eindgrens die parallel ligt aan de ontginningsbasis. Elk blok stuit op de grens van een 
ander blok. Dit duidt erop dat de horizontale diepte van de blokken tijdens of voor de ontginning 
al vastgelegd zijn. Toekomstig onderzoek naar bestuurlijke invloed of organisatie van de 
ontginningen in het gebied kan wellicht licht werpen op deze observatie.  
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Opschuivende bewoningassen en oude kerkplaatsen 
In andere onderzoeken naar het middeleeuwse veenlandschap is vaak een duidelijk patroon te zien 
van opschuivende bewoning met vaak een regelmatige afstand tussen de dorpen. Die dorpen 
worden allemaal gekenmerkt door lintbebouwing en zijn zeer kenmerkend voor een 
veenontginningsgebied. In ons onderzoeksgebied vallen deze linten minder op. Voornamelijk in 
het gebied ten westen van De Fluessen lijken de boerderijen willekeurig in het landschap te liggen. 
Ten oosten van De Fluessen vallen wel een aantal linten op, waar tevens duidelijk sprake is van 
opschuivende bewoning. De vondst van de veenontginningssporen aan de oever van De Fluessen 
door Bult schept nieuwe vragen. Is er bijvoorbeeld sprake geweest van een bewoningsas op die 
plaats en waar in het gebied is nog meer bewoning verdwenen in het water of onder de klei? 
 
Archeologische- en historische dateringen 
Door de resultaten van eerste naamsvermeldingen, uitgangen van plaatsnamen, kerkstichtingen en 
aardewerk te synthetiseren valt op dat de kuststreek van Zuidwest-Friesland reeds bewoond was in 
de Vroege Middeleeuwen C (750-1000) (afb. 3.15). Workum dankt haar vroege datering aan de –
um naam, Hindelopen aan de vermeldingen uit de 9e eeuw en Stavoren aan de vondsten van 
Badorf aardewerk (750-900) en de kerkstichting rond 780. Ook vanuit het noorden zijn de 
ontginningen waarschijnlijk gestart tijdens 8e á 9e eeuw. De relatief vroege naamsvermeldingen van 
Hieslum en Dedgum, het aardewerk uit de Vroege Middeleeuwen C dat aangetroffen is in 
Hieslum en Parrega en de uitgangen van de plaatsnamen met –um en -hem wijzen daar op. In de 
noordelijke streek is tevens sprake geweest van bewoning tussen de Late IJzertijd en Vroeg-
Romeinse Tijd. Waarschijnlijk is de streek tijdelijk verlaten en later weer opgezocht om het veen te 
ontginnen.  
 Een laatste vroegmiddeleeuwse vermelding is Oudemirdum. De –um uitgang van de 
nederzetting is onzeker, aangezien de eerste vermeldingen geen –um of –hem uitgang kenden. Het 
voorkomen van aardewerk uit meerdere perioden wijst echter op vroegmiddeleeuwse bewoning. 
 De uitgangen van Mirns (-ns) en Laaxum (-um) wijzen tevens op een vroegmiddeleeuwse 
datering. De vraag is echter hoe betrouwbaar die uitgang is. Naast deze uitgangen is er niets dat 
wijst op een vroegmiddeleeuws bestaan van de dorpen.  
 De rest van het gebied zal bewoond zijn geraakt gedurende de Volle Middeleeuwen (1000-
1250). Het vele aardewerk uit die periode wijst daarop. Zonder nauwkeurige bestudering van het 
aardewerk is het echter niet mogelijk om de vondsten op dit moment nader onder te verdelen. 
Daarom valt de meeste data tussen de 10e en 13e eeuw. De vele dorpen die echter al werden 
genoemd in 1132 duiden erop dat een groot deel van het gebied al vroeg in de 12e eeuw bewoond 
werd. Mogelijk werd het veen zelfs al ontgonnen in een vroegere periode, aangezien er weinig 
middeleeuwse bronnen zijn overgeleverd en de plaatsen pas genoemd werden toen ze daadwerkelijk 
een plaatsnaam en/of kerk kregen. Door de ruime datering van de veenontginningen in de Volle 
Middeleeuwen is het op dit moment niet duidelijk wat de chronologie is geweest van de 
verschillende ontginningsblokken.   
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3.8 Conclusie 
 
Op basis van de verkavelingspatronen, historische –en aardewerk dateringen wordt geconcludeerd 
dat het gehele onderzoeksgebied vanaf rivieren is ontgonnen waarmee waarschijnlijk werd gestart 
tussen de 8e en 9e eeuw. De pre-middeleeuwse vondsten duiden in het noorden mogelijk op zeer 
vroege bewoning en wellicht kleinschalige ontginningen. Het is onduidelijk of er sprake is van 
continue bewoning. De ontginningen namen echter een toevlucht in de Volle Middeleeuwen toen 
het grootste deel van het gebied vanuit het noorden en vanaf de zuid- en westkust in gebruik is 
genomen.  Werd het land te nat om te bewonen en te bewerken, dan schoof men verder het veen 
in. De verschillende bewoningsassen getuigen hier nog van. Vanuit het westen werkte men vanaf 
De Grons en de Hieslumer Ee in zuidzuidoostelijke richting naar de pleistocene hoogten. Aan de 
andere kant van de pleistocene heuvel werkte men waarschijnlijk vanaf een veenriviertje richting 
het noordwesten. Of er ook sprake was van een veenriviertje aan de zuidkust kan op dit moment 
niet geconcludeerd worden, maar de strookvormige verkaveling duidt wel op een veenontginning 
waarvan de basis nabij de zuidwestelijke kustlijn moet hebben gelegen. Waarschijnlijk zijn vanaf de 
voormalige veenrivier de Hieslumer Ee nabij de huidige Workumer Trekvaart tevens ontginningen 
geweest in westelijke richting. De ontginning van het grootste deel van het onderzoeksgebied zal 
zijn voltooid tussen de 11e en 12e eeuw. Op dit moment kan op basis van de beschikbare data geen 
preciezere datering worden gegeven en ook geen harde uitspraken worden gedaan over de 
chronologie van de verschillende ontginningsblokken. 
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4.1 Inleiding 

Om het afgedekte veenontginningslandschap nader te bestuderen is, na analyse van het AHN, 
gekozen voor een deelgebied tussen Workum en Ferwoude. Na bewerking van het AHN vallen een 
aantal verdwenen greppel– en slotenpatronen op in het gebied (Afb. 4.1). In hoofdstuk drie zijn de 
veenontginningen in Zuidwest-Friesland besproken. Daaruit kwam voort dat het studiegebied in 
dit hoofdstuk waarschijnlijk is ontgonnen vanaf het riviertje de ‘Hieslumer Ee’ dat langs het 
zuidoosten in noord-zuidelijke richting van het gebied gelopen heeft (afb. 4.2). Bij de 
rivierontginningen zijn sloten haaks op de rivier gegraven om het veen af te wateren. Dit is het 
meest voorkomende ontginningsmodel in Nederland. Het gebied trekt de aandacht door zijn 
opvallende verkavelingspatronen. Een deel van het studiegebied ligt onder een dikke laag klei, maar 
toch kan de verkaveling geïnterpreteerd worden als opstrekkend en zou daarom typerend zijn voor 
een voormalig veenontginningslandschap. Bovendien trekt de naam van het dorpje Ferwoude de 
aandacht. Het suffix -woud zouden we eerder verwachten bij een veenontginningslandschap dan 
een kleilandschap.  
 In dit hoofdstuk worden de patronen op het Actueel Hoogtebestand nader bekeken. Om 
de patronen te verklaren is op basis van die analyse booronderzoek en botanisch onderzoek 
uitgevoerd. Ten slotte is gekeken naar de bezitsverhoudingen in het gebied die wellicht enige 
aanknopingspunten bieden. Het merendeel van de stand van onderzoek is al besproken in 
hoofdstuk 1. Op de volgende pagina volgt nog enig aanvullend inzicht in de situatie tussen 
Workum en Ferwoude. 

Afb. 4.1    Patronen tussen Workum en Ferwoude op een bewerking van het AHN. 
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Al in 1976 wordt het cultuurlandschap rond Ferwoude opmerkelijk genoemd, waarin de auteurs 
zich afvragen hoe het suffix –woud bij Ferwoude in de omgeving past.114 Zij wijzen ook op de 
strookvormige percelen, die duiden op ‘ontginningen in een vochtig milieu’. Ze spreken wel van 
resten strookvormige percelen, aangezien veel percelen in- en uitspringende hoeken vertonen. Ze 
verwijzen daarbij naar Noord-Holland waar men aan heeft genomen dat na overstromingen slechts 
een aantal van de oude kavelsloten van oorspronkelijk zuiver strookvormige percelen weer in 
gebruik werd genomen. Eveneens concluderen ze dat er een samenhang bestaat tussen de 
aanwezigheid van het veen en het voorkomen van resten van strookvormige percelen. Voorheen 
ging men er vanuit dat bij een toponiem met –woud erin ook bos moet hebben gelegen.115 Door 
het onderzoek van Zomer moeten daar vraagtekens bij gesteld worden.116 Waarschijnlijk betekent 
het –woud toponiem iets als ‘onontgonnen wildernis’. Ferwoude zou dan iets betekend hebben als 
‘gebied of plaats voor de onontgonnen wildernis’. 
 Over de vorming van het kleilandschap zijn de laatste decennia verschillende interpretaties 
geweest. Bij de toelichting op de bodemkaart van dit gebied in 1974 wordt er vanuit gegaan dat 
vanuit het westen in een deel van het onderzoeksgebied al klei is afgezet tussen 450 en 300 v. Chr. 
(Duinkerke I).117 Vervolgens zou in het onderzoeksgebied vanuit het westen en noorden in een 
groot deel van Zuidwest-Friesland tussen 250 en 750 n. Chr. opnieuw een laag klei zijn afgezet 
                                                   
114 Kamping 1976, 13. 
115  Zomer 2016, 103; Zie ook Edelman & Van Liere, 1949 en Van Berkel & Samplonius, 2006. 
116  Ibid., 279. 
117  Stiboka 1974, 36-37. 

Afb. 4.2    Verkavelingslijnen ca. 1832 en onderzoeksgebied (bron: hisgis). 



	 94	

(Duinkerke II). Rond het jaar 1000 zou een derde transgressie hebben plaatsgevonden die gepaard 
ging met veel geweld waardoor brede aanvoergeulen werden uitgeschuurd en diep het 
kustlandschap binnendrongen. In deze periode zou de Middelzee zijn ontstaan. Toen echter bleek 
dat het model van transgressies en regressies achterhaald was is er een model voor in de plaats 
gekomen dat niet uit gaat van dateringen, maar puur van de lithologische eigenschappen van de 
afzettingen.118 Later was het Vos die met zijn paleogeografische kaarten van Nederland opnieuw 
verschillende fasen dateerde. Volgens hem is het onderzoeksgebied ca. 800 n. Chr. alreeds 
overstroomd met kleiafzettingen tot gevolg.119 Schroor lijkt deze datering te volgen en geeft aan dat 
het landschap waarschijnlijk al in de Vroege Middeleeuwen is ontgonnen en men het gebied kort 
verliet na de overstromingen. Vervolgens zou het gebied opnieuw in gebruik zijn genomen en zijn 
oude sloten gebruikt en nieuwe sloten gegraven, waardoor een apart soort verkaveling is ontstaan. 

  

                                                   
118  Weerts et al., 2006; Mulder, 2003. 
119  Vos & De Vries, 2013. 



	 95	

4.2 Onderzoeksvragen en onderzoeksaanpak 

Hoofdvraag: 
Hoe heeft het afgedekte veenlandschap zich tussen Workum en Ferwoude ontwikkeld en wat voor 
aanwijzingen zijn er voor het bestaan van een middeleeuws veenontginningslandschap? 

Deelvragen 
§ Wat voor patronen vallen op na analyse van het bewerkte AHN? Wat is de aard van deze 

patronen? 
§ Is er sprake van middeleeuwse veensloten in het onderzoeksgebied? 
§ Zijn er aanwijzingen voor het bestaan van een boomrijk landschap, zoals vaak wordt/werd 

verwacht bij een toponiem met –woud? 
§ Zijn er macro-botanische aanwijzingen voor het bestaan van een middeleeuws 

veenontginningslandschap? 
§ Wat zeggen de bezitsverhoudingen over de aard van dit landschap? 
 
Naar aanleiding van de resultaten zijn nog een aantal deelvragen geformuleerd: 
§ Wat is de oriëntatie van de boringen waarbij de klei dieper het veen in steekt? Komt deze 

overeen met de huidige verkavelingsstructuur? 
§ Wat is de diepte van de klei in de boringen en wat zegt dat over de aard van de greppels? 
§ Wat is de afstand tussen de boringen waarin de dikkere kleilaag is aangetroffen? Is deze 

regelmatig/onregelmatig? 
§ Komen dikkere kleilaag overeen met de patronen op het AHN? 
 
Hypothese 
Naar aanleiding van de verkavelingspatronen wordt verwacht dat er oude veensloten of greppels 
terug te vinden zijn onder het kleidek. Hoewel het onderzoek naar veensloten nog in de 
kinderschoenen staat kan het een nuttige methode zijn om te achterhalen of er veenontginningen 
in een gebied hebben plaatsgevonden.120 Oude sloot- of greppelpatronen kunnen herkend worden 
door hun stratigrafische positie, waarbij de klei dieper de bodem in steekt dan het veengebied 
gelegen tussen de veensloten. Nadat het gebied overstroomd is zijn de sloten opgevuld met klei. 
Wel moet rekening gehouden worden met inversie, een proces waarbij de omliggende veenbodem 
meer inklinkt dan de klei waardoor de veensloten juist een tegenovergesteld beeld laten zien.121 Er 
wordt verwacht een slootvulling aan te treffen in de boringen. Macro-botanisch onderzoek kan 
inzicht verwerven in de antropogene aard van het landschap tijdens de vermeende 
veenontginningen.122 Na analyse van het AHN wordt verwacht dat de sloten/greppels in de buurt 
liggen van de op het AHN vernomen strookvormige patronen en dat de veensloten dus ook 
eenzelfde oriëntatie vertonen als het huidige verkavelingspatroon.  

                                                   
120  De Langen 2011, 77. 
121  Digitale mededeling Popta 2018. 
122  Vermue 2011, 74-79; Schepers 2014, 113-116. 
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Onderzoeksaanpak 

Analyse Actueel Hoogtebestand Nederland 
Om het Actueel Hoogtebestand nader te bestuderen is gebruik gemaakt van een aantal 
programma’s: ArcGIS, Lastools en Relief Visualization Toolbox. De handleiding voor het 
bewerken van het AHN is eerder tijdens de master Landschapsgeschiedenis verstrekt door W. 
Vletter.123 Het zorgt ervoor dat de patronen verder uitgelicht worden in een zwart-wit bestand, 
waardoor nieuwe patronen ontdekt kunnen worden (afb. 4.3).  

 

                                                   
123  Waarvoor dank.  

Afb. 4.3    Onbewerkt AHN (links) en bewerkt AHN (rechts). 
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Booronderzoek 
Voor een hoge trefkans zijn tijdens het booronderzoek een tweetal boorraaien gezet met een 
tussenruimte van twee meter bij elke boring (afb. 4.4). Voor de boringen is gebruik gemaakt van 
een guts, diam. 3 cm. Om inzicht te krijgen in de patronen die zijn voortgekomen uit de eerste 
resultaten zijn zowel extra boringen gezet binnen als buiten de raai. Extra boringen binnen dezelfde 
raai geven informatie over de breedte van de sloten/greppels. Boringen buiten de raai geven inzicht 
in de oriëntatie van de sloten/greppels. Een greppel is een ondiep gegraven geul die vaak droog 
staat. Een sloot is breder met meestal een laagje water. In het vervolg van dit hoofdstuk wordt 
verwezen naar de resultaten als greppels. Maar het gebruik van dit woord sluit het bestaan van de 
greppels als sloten niet uit. Met de boringen wordt tegelijkertijd inzicht verkregen in de relatie van 
het toponiem Ferwoude tot het bestaan van een boomrijk gebied.  
 De eerste raai is gezet over een lengte van 78 meter. Vervolgens is de raai verlengd naar het 
naastgelegen perceel waar boringen zijn gezet tot een lengte van 62 meter. Tussen de twee percelen 
loopt een kavelsloot die zorgt voor een tussenruimte van 8 meter. Dat brengt de totale boorraai op 
een lengte van 148 meter. Naar aanleiding van de resultaten is vervolgens een nieuwe boorraai 
gezet op een locatie op iets grotere afstand van het IJsselmeer, waar de Zuiderzee mogelijk minder 
verstorend was. Dit zou duidelijkere resultaten opleveren dan bij de eerste raai en conclusies 
kunnen versterken. Op die locatie is over een lengte van 110 meter een raai gezet. Afhankelijk van 
de resultaten zit er tussen enkele boringen een grotere tussenafstand dan twee meter.  
 Voor aanvullend botanisch onderzoek zijn op basis van patronen op het AHN op een 
tweetal andere percelen ook enkele boringen gezet. Naast botanische data gaven die boringen 
aanvullend inzicht in de relatie tussen de geobserveerde patronen op het AHN en vermeende 
middeleeuwse greppelsystemen in het gebied.  
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Afb. 4.4    Locatie van boorraai 1 (boven) en boorraai 2 (onder), tussen Workum en Ferwoude.  
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Afb. 4.5   Locaties van de losse boringen.  
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Macro-botanisch onderzoek 
Om indicaties van antropogene sporen aan te treffen is de diepste 50 cm van de klei bemonsterd 
met een guts (diam. 8 cm), afkomstig uit vermeende oude greppel. Tegenwoordig is het terrein 
vlak, maar op basis van de boorresultaten en het AHN is geconcludeerd dat het onderdeel is van 
een voormalig greppelsysteem. 
Het monster is verdeeld in vier 
lagen, waar hier in het vervolg 
naar verwezen wordt als K1, K2, 
K3, K4 waarbij K1 de diepste laag 
is (afb. 4.6a). K1 bestaat uit veen, 
K2 uit klei, K3 weer uit een laagje 
veen en K4 uit klei. Tijdens het 
booronderzoek zijn op een ander 
perceel tevens monsters verworven 
(afb. 4.6b; nr. 4010 & 3930). De 
monsters zijn direct uit de boor 
(3cm guts) genomen en komen 
eveneels uit de diepste kleilaag van 
een oude greppel. De monsters 
zijn gezeefd met een zeeftoren van 
fractiegrootte 5.0mm, 2.0mm, 
1.0mm, 0.5mm en 0.2mm. 
 
 

 

Afb. 4.6a    Kleimonster uit de onderste laag van een greppel (onder).            Afb. 4.6b     Monsterlocaties (boven) 
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4.3 Een nadere inspectie van het Actueel 

Hoogtebestand Nederland 

Wanneer we kijken naar een bewerking van het AHN vallen meteen de rechtlijnige 
greppelpatronen op (afb 4.7abc). Voor het grootste deel zijn de greppels inmiddels verdwenen, 
maar ze nog wel te zien op het AHN. Veel van de greppels lopen meerdere percelen lang door. 
Daarnaast zijn verschillende soorten greppelsystemen te onderscheiden. Zo is er sprake van vrij 
duidelijke lijnen, waar op sommige plaatsen kleine dwarssloten zijn aangelegd (afb. 4.7b). De 
tweede groep patronen bestaat uit smallere rechte lijnen (afb. 4.7c).  

 
 
  

Afb 4.7b 

Opvallende, relatief 

brede patronen. 

Afb. 4.7c 

Rechte, relatief 

smalle patronen.  

Afb 4.7a 

Patronen op het AHN. 
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Net buiten de grens van het onderzoeksgebied nabij het drooggemaakte Aaltjemeer valt naast een 
aantal rechte lijnen een ronde structuur op (afb. 4.8). Ronde structuren zijn in dit gebied 
opmerkelijk te noemen. De structuur is niet bekend als terp en staat niet op de kaart van Povincie 
Fryslân met locaties van bekende stinzen of states.  
  
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 4.8    Een ronde structuur op het AHN, net buiten de grenzen van het drooggemaakte Aaltjemeer. 



	 103	

4.4 Booronderzoek naar oude veensloten  

De boringen laten voornamelijk twee verschillende stratigrafieën zien (afb. 4.9). Over het algemeen 
is de ondergrond stratigrafisch van boven naar beneden opgebouwd uit een bouwvoor, een kleilaag, 
een kleiige/veraarde veenlaag, veenmosveen en Pleistoceen dekzand. De stratigrafie van de 
vermeende greppels ziet er echter anders uit. Daar werd de donkere, sterk veraarde veenlaag niet 
aangetroffen en ging de klei vaak minstens een halve meter dieper.   

Landschappelijke context 

Veen (Formatie van Nieuwkoop) 
In de resultaten van het macro-botanisch onderzoek dat eerder is besproken in deze scriptie (par. 
2.6) is duidelijk geworden dat de veenlaag voornamelijk uit veenmosveen, heideveen en 
wollegrasveen bestaat. De veenlaag is roodbruin van kleur en wordt door oxidatie boven het 
oppervlak snel donkerder. Daarboven ligt een laag veraard veen van ca. 20 cm. Deze laag zal 
ontstaan zijn door oxidatie en verlaging van de grondwaterstand. 

Klei (Formatie van Naaldwijk) 
De kleilaag daarboven is lichtgrijs van kleur. De structuur van het sediment is vrij homogeen en 
lokaal komen ijzervlekken voor. De klei is plaatselijk matig siltig. Tevens komen plaatselijk dunne 
zandlaagjes voor. Mogelijk zijn die zandlaagjes afgezet door invloed van storm- of springvloeden. 

Afb. 4.9    Stratigrafie van de ondergrond zoals aangetroffen in de meeste boringen (links) en de stratigrafie van de 

vermeende greppels (rechts).  
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Dat de zandlaagjes echter zeer plaatselijk voorkomen maakt ze lastig te interpreteren. De laag boven 
de homogene klei is bruingrijs van kleur en wordt geïnterpreteerd als oude bouwvoor. Daarboven 
bevindt zich de huidige bouwvoor die donker bruingrijs van kleur is.   
 
Boorraai 1 
Voornamelijk op het eerste perceel komen boringen voor waarbij de klei dieper ligt dan ‘normaal’ 
(afb. 4.10). Voor de analyse van de boringen waarbij de veraarde kleiige veenlaag ontbreekt en de 
homogene kleilaag dieper het veen in gaat, is onderscheid gemaakt tussen twee diepteniveau’s. 
Daarbij is gekozen voor een niveau waarbij de diepste 25% en de diepste 10% is genoteerd. De 
diepste 25% van de kleilaag in boringen ligt gelijk aan 235 cm –NAP of dieper en de diepste 10% 
gelijk aan of dieper dan 255 cm –NAP. De mediaan van de kleilaag ligt op een diepte van 200 cm 
–NAP. Om te zien of de boringen met een diepere kleilaag overeenkomen met de patronen op het 
AHN zijn ze op basis van bovenstaande diepteniveaus weergeven op het AHN (afb. 4.11). Daar 
zijn tevens de boringen weergeven die aan weerszijden van de boorraai zijn gezet voor het bepalen 
van de oriëntatie. De ‘diepe’ boringen lijken eenzelfde oriëntatie te vertonen als het huidige 
verkavelingspatroon, maar lijken maar gedeeltelijk overeen te komen met de patronen op het 
AHN. Op het tweede perceel zijn overeenkomsten nauwelijks aanwezig, waarbij slechts één lijn 
overeen lijkt te komen met het AHN. Pas na 37 meter treedt weer een ‘diepe’ kleilaag op. De 
resultaten van de boorraai laten in eerste instantie geen logisch patroon zien. De afstanden tussen 
de diepe boringen bedraagt ca. 6, 10, 8, 14, 10, 6 en 12 meter.  
  
In een aantal boringen is hout aangetroffen, voornamelijk uit boringen gezet op het tweede perceel. 
Het voorkomen van hout lijkt echter geen patroon te vertonen. De stukken hout komen op 

meerdere dieptes voor (tabel 4.1 & afb. 4.10).  
 Op 104 meter is een stuk textiel gevonden op 
de grens van veraard veen en veen. Uit een tweede 
boring 1 meter in oostelijke richting is gebleken dat het 
textiel ten minste 1 meter lang is. Op 110 meter is  in 
de kleilaag een ondetermineerbaar aardewerk fragment 
aangetroffen. Verder zijn geen archeologische 
indicatoren gevonden.  
 

 

 

Tabel 4.1    Houtresten uit de boringen. 

  

Afstand boring in m Diepte in cm –mv 

30 190-210 

108 139-160 

125 – 20 (oost) 140 & 150 

125 – 25 (oost) 130 

126 167-173 & 188-190 

126 – 5   (oost) 176 

134 – 10 (oost) 150 

138 166-173 

140 176-180 

146 160 

148 150 
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Afb. 4.10     Verticale doorsnede van boorraai 1, gezet op twee percelen.  
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Afb. 4.11    Boringen met diepteniveau van de klei op het bewerkte AHN. 
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Boorraai 2 
De tweede boorraai is gezet op een perceel dat iets meer richting het oosten is gelegen waar de zee 
mogelijk minder invloed heeft gehad op de vermeende sloot– en greppelpatronen.124 Opvallend is 
dat de eerste vijftig meter geen diepe kleilagen zijn aangetroffen (afb. 4.12). Wel ontbrak in enkele 
boringen de kleiige/veraarde veenlaag. De boringen op een afstand van twintig meter en vijftig 
meter vallen daarbij enigszins op. Het AHN geeft op die locaties een enigszins vage indicatie van 
oude greppelpatronen (afb. 4.13). Aangezien de data ontbreken om duidelijke diepteniveau’s aan te 
wijzen zoals bij boorraai 1, is alleen onderscheid gemaakt tussen een ‘ondiepe’ of ‘normale’ kleilaag 
(groen), semi-diep (oranje) en diep (rood). Na de eerste 50 meter komen diepere kleilagen voor op 
62, 70, 80, 86 en 104 meter. Parallel daaraan zijn op 40 meter afstand ten noordwesten van de raai 
extra boringen gezet. Ten opzichte van de parallelle boringen vertonen alleen de boringen op 70 en 
80 meter overeenkomsten. Op 104 meter is wel iets dat buiten het normale patroon valt, maar niet 
heel duidelijk. Bovendien is daar de veraarde veenlaag aanwezig. Dit is opmerkelijk omdat die laag 
bij boringen waar de klei dieper gaat doorgaans lijkt te ontbreken.  
 
Losse boringen 
Voor het nemen van een kleimonster voor macro-botanisch onderzoek zijn enkele losse boringen 
gezet op een tweetal bij elkaar in de buurt liggende percelen (afb. 4.14). Deze boringen komen 
overeen met het AHN. Wederom ontbreekt bij die lagen de veraarde veenlaag.  
 

                                                   
124  Zie afbeelding 4.4 voor de locatie van de boorraai. 
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Afb. 4.12    Verticale doorsnede van boorraai 2. 
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Afb. 4.13    Boorraai 2, weergeven op het bewerkte AHN met groen = geen diepe kleilaag, oranje = semi-diep, rood = diep.  

Afb. 4.14     Losse boringen weergeven op het bewerkte AHN.  



	 110	

4.5 Macro-botanisch onderzoek naar slootresten  
De diepste laag (K1) bestaat voor 99% uit veenmosblaadjes. Dit duidt op een latere fase in de 
hoogveengroei waar alleen veenmos nog domineerde. Het is de laag die direct onder de opgevulde 
sloot/greppel ligt (afb. 4.15). In de daaropvolgende kleilaag (K2) zijn plantenresten aangetroffen 
van de rode ganzenvoet of zeegroene ganzenvoet (Chenopodium rubrum/glaucum), uitstaande melde 
of spiesmelde (Atriplex patula/prostrata), snavelruppia (Ruppia maritima), heen (Bolboschoenus 
maritimus) en straatgras (Poa annua). Naast deze zoutminnende planten zijn ook de snavelbies, 
Zegge en gewone dophei aangetroffen die het oligotrofe (hoogveen)milieu kenmerkten. Dit is niet 
verwonderlijk omdat het een eerste kleiafzetting betreft die waarschijnlijk vermengd is geraakt met 
hoogveen. De zoutminnende planten zijn typerend voor voedselrijke kleigronden.125 Het kleine 
veenlaagje boven deze kleilaag bestaat wederom voor 99% uit veenmosblaadjes. Er is dus niet 
sprake van nieuwe veengroei. In dat geval zou men eutroof (voedselrijk) veen aantreffen. 
Waarschijnlijk is deze veenlaag het gevolg van klapklei. Deze klei is afgezet tijdens overstromingen 
waarbij het veen los scheurde van de ondergrond. Dit zorgde ervoor dat er klei in de scheur kon 
spoelen.126 In K4 doen schorrenkruid (Suaeda maritima), schorrenzoutgras (Triglochin maritima), 
ruwe bies (Schoenoplectus tabernaemontani) en een aantal grassensoorten (Poaceae) hun intrede. 
Deze planten zijn tevens typerend voor een kweldervegetatie.  
  In twee andere monsters  die 
genomen zijn tijdens het zetten van 
boorraaien komen soortgelijke resultaten 
voort (monster nr. 4010, 3930). De 
monsters vertoonden enige 
verommeling. De resultaten geven aan 
dat dit hoogveenresten zijn geweest. In 
monster 3930 zijn nog enkele andere 
zoutminnende planten aangetroffen 
zoals zulte (Aster tropolium), gewone 
waterbies (eleocharis palustris) en 
schedefonteinkruid (Potamogeton pec-
tinatus). De onderzochte monsters 
vertonen geen sporen van antropogene 
indicatoren, zoals akkeronkruiden en/of 
resten van cultuurgewassen.  

                                                   
125  Weeda & Van Deursen, 1985-1994. 
126  Zomer 2016, 64. 

Afb. 4.15     Kleimonster K1 t/m K4, homogene kleilagen en hoogveen. 
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4.6 Bezitsverhoudingen tussen Workum en Ferwoude 

Op afbeelding 4.16 zijn enkele namen uit de stemkohieren van 1640 weergeven tussen Workum 
en Ferwoude. De stemkohieren van de parochie Workum zijn niet beschikbaar. Aangezien in de 
periode van de stemkohieren (ca. 1640) familienamen nog niet standaard waren zijn eigenaren 
en/of gebruikers enigszins lastig in beeld te brengen. Zo heet een gebruiker bijvoorbeeld Jelle 
Hessels maar is zijn vader Hessel Wybes. De bezitsverhoudingen in het grootste deel van het 
onderzoeksgebied geven een vrij versnipperd beeld. Bij het meeste bezit is weinig logica te vinden 
in de verdeling en ook weinig sprake van bezit in dezelfde opstrek. Slechts enkele bezittingen 
vallen op. De volgende namen namen hebben het meeste bezit in het onderzoeksgebied en geven 
enig inzicht in de verdeling van het grondgebied: Broer Hiddes; het gemeenschappelijk bezit van 
Frans Pytters, Waebe Yckes en Thomas Tjercx; en het bezit van Jelle Yckes. Deze bezittingen 
vertonen eigenlijk als enige een opstrekkend patroon, typerend voor een middeleeuws 
veenontginningslandschap.  
 Opvallend zijn de parochiegrenzen tussen Workum (zuid), Parrega (oosten van 
Workumermeer) en Ferwoude. Het lijkt erop dat Ferwoude op een gegeven moment is 
afgesplitst van Workum. Waarom de grens op deze manier verdeeld is niet duidelijk. De vraag is 
ook waarom een deel van de parochie Parrega de grens heeft liggen in hetzelfde ontginningsblok 
als Ferwoude. Mogelijk is het Workumermeer al vroeg ontstaan tijdens en na de ontginningen en 
zijn op een gegeven moment de parochiegrenzen vastgesteld ten oosten en ten westen van het 
Workumermeer.  

Afb. 4.16   Enkele bezitsverhoudingen in het gebied op basis van de Stemkohieren in 1640. 
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4.7 Discussie en synthese 

AHN 
De aard van de twee soorten greppel/sloten patronen (smal en breed) kunnen mogelijk verklaard 
worden met een theorie van De Bont. Hij geeft in zijn proefschrift aan dat er verandering optrad 
in de waterbeheersing en daarmee ook het topografisch archief.127 Het veengebied had door 
ontginning te maken met klink en oxidatie. Dit zorgde voor een steeds moeizamere afwatering. 
Zeker nabij de kust zal er in toenemende mate beroep gedaan zijn op extra 
waterbergingscapaciteit. De beste manier om het water af te voeren was om meer sloten te graven 
zodat het overtollige water tijdelijk opgeslagen kon worden. Er kan sprake zijn van 
greppelsystemen uit meerdere perioden. De meest opvallende sloten dateren mogelijk van de 
vroegste ontginningsperiode gevolgd door smallere sloten en de dwarssloten. Waarom de 
patronen op het AHN in dit gebied zo goed te zien zijn ten opzichte van andere gebieden is 
echter onduidelijk. 
 

Booronderzoek 
De diepe boringen lijken enigszins overeen te komen met de patronen op het AHN. Vooral bij 
boorraai 1 zijn op het eerste perceel overeenkomsten te zien. Er zijn echter wel meer diepe 
kleilagen aangetroffen dan er greppellijnen te zien zijn op het AHN. Een verklaring daarvoor is 
vooralsnog niet gevonden. Op het tweede perceel zijn de diepe boringen eerst zelfs helemaal 
afwezig en zijn er eigenlijk geen overeenkomsten tussen het AHN en de stratigrafie. Een ander 
punt is de bij boorraai 1 zeer dicht naast elkaar liggende sloten. Mogelijk zijn deze sloten in 
verschillende perioden gegraven. Bijvoorbeeld op momenten dat de sloten weer vol met klei 
raakten door getijdewerking of stormvloeden.  
 Bij boorraai 2 komen de boringen ook maar gedeeltelijk overeen met de patronen op het 
AHN. Het valt het op dat de raai gedeeltelijk buiten de greppelpatronen lijkt te vallen. Op het 
AHN lijkt het alsof daar een ‘droog’ stuk land heeft gelegen waar de greppelpatronen tijdelijk 
ophouden. Hierdoor is het mogelijk dat de boorresultaten minder duidelijk overeenkomsten 
vertonen met het AHN dan in de hypothese is gesteld. 
 De reden van het plaatselijk voorkomen van lokale zandlaagjes of sterk siltige klei is 
onduidelijk. Dit verschilde per boring waardoor niet een duidelijk patroon onderscheiden kon 
worden. Ook de verwachte slootvulling lijkt in de boringen te ontbreken. De klei in de greppels 
heeft doorgaans dezelfde kleur als het bovenliggende kleipakket. De vraag is of dit het gevolg kan 
zijn van overstromingen die de greppels hebben uitgeschuurd. De klei zal echter in een rustig 
milieu zijn afgezet, dus het uitslijten van een slootvulling lijkt niet erg aannemelijk. Vooralsnog 
blijft de vraag over het ontbreken van een duidelijke slootvulling onbeantwoord.  
 De diepte van de vermeende veensloten in de bodem is opvallend. Vanaf de top van het 
veen gerekend zijn de greppels of sloten een halve meter tot een meter diep. De 

                                                   

127  De Bont 2009, 242. 
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literatuurbeschrijving van veensloten is mager, waardoor de resultaten niet goed vergeleken 
kunnen worden. In 2010 hebben Groenendijk en Vos bij Gaarkeuken een aantal veensloten 
aangetroffen en beschreven. Zij geven aan dat graafactiviteiten in veen altijd vertekend zijn door 
het voortdurende proces van klink en compactie. 128  Dit heeft voornamelijk invloed op de 
verticale schaal. De sloten die zij aantroffen bij Gaarkeuken zijn ca. anderhalve meter breed. De 
meeste sloten of greppels uit dit onderzoek lijken tussen de twee en drie meter breed geweest te 
zijn. Dit lijkt vrij breed voor een simpele afwateringsgreppel. De breedte kan na het eerste 
moment van graven veranderd zijn door een aantal factoren. Zo kunnen de greppels zijn 
uitgesleten door overstromingen en/of het opnieuw uitgraven van de greppel. De diepte van de 
greppels geeft aan dat zij gegraven moeten zijn in een periode dat er nog geen tot weinig klei is 
afgezet. Bovendien zullen de greppels destijds nog dieper zijn geweest maar door oxidatie en 
inklinking is de verticale schaal niet meer goed te reconstrueren. Toekomstig onderzoek zou uit 
moeten wijzen hoe de greppels er precies uit zien in de stratigrafie. Graafwerkzaamheden zouden 
hier inzicht in kunnen brengen. Bij het graven van een nieuwe kavelsloot haaks op de oude 
veengreppels zijn de patronen vaak goed te zien. Een bewoner van het onderzoeksgebied gaf aan 
dat hij veel van deze patronen zag bij graafwerkzaamheden tijdens de periode van 
ruilverkavelingen in de jaren ’80 en ’90.  
 De archeologische resten die zijn 
aangetroffen bestaan uit een fragment textiel en 
een fragment aardewerk. Het stuk aardewerk is 
ondetermineerbaar. Het textiel is een 
opmerkelijke vondst. Het is aangetroffen tussen 
een veraarde veenlaag en veenmosveen. Er lijkt 
niet sprake van verstoring in de stratigrafie. Dr. C. 
Brandenburgh, gepromoveerd op vroeg-
middeleeuws textiel, gaf na het bekijken van foto’s 
aan dat textiel of wol doorgaans de kleuren 
opneemt van de bodem waarin het zich bevind. In 
dit geval is het textiel nog gelig en blauwig van 
kleur waarmee een middeleeuwse datering 
onwaarschijnlijk lijkt (afb. 4.17).129 Aangezien het textiel minstens een meter lang lijkt te zijn en 
in een onverstoorde veenlaag lijkt te liggen zou het textiel voor vervolgonderzoek met de C-14 
methode gedateerd kunnen worden.  
 Uit de boringen kwam bij boorraai 1 in het tweede gedeelte enig hout naar boven. Het 
hout komt echter te diep voor om boomvegetatie aan de oppervlakte te veronderstellen. Tevens is 
geen hout aangetroffen in de klei. Dit wijst erop dat het landschap waarschijnlijk niet vol stond 
met bomen, maar dat –woud, zoals eerder ook is geconcludeerd door Zomer, waarschijnlijk staat 
voor een onontgonnen wildernis, mogelijk met plaatselijke boomgroei maar zeker niet 
dichtbebost. Het toponiem Ferwoude wijst er tevens op dat er in het gebied nog geen klei is 

                                                   
128  Groenendijk & Vos 2010, 89. 
129  Digitale mededeling Brandenburgh. 

Afb. 4.17    Textiel/wol aangetroffen tijdens het 

booronderzoek. 
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afgezet toen het dorpje ontstond. De vraag is vanaf welke periode het dorpje dateert. Zoals 
geconcludeerd is in hoofdstuk drie wordt er vanuit gegaan dat het deelgebied is ontgonnen vanaf 
de Ee. Dit schept echter enige verwarring. Heeft de streek al Ferwoude geheten voordat het is 
ontgonnen en is men daarna verder het veen ingeschoven waarna de naam meegenomen is? Want 
als het gebied reeds was ontgonnen is dan is de betekenis van een ‘onontgonnen wildernis’ niet 
logisch. Een tweede mogelijkheid is dat het gebied ontgonnen is vanuit het westen waarbij men 
stuitte op de Ee, die dan de eindgrens gevormd zou hebben. 
 

Macro-botanisch onderzoek 
Het soort veen lijkt overeen te komen met de boringen die zijn gezet ten behoeve van de 
bodemkaart (1:25.000) voor de ruilverkaveling.130 Ook daar wordt het veen op de boorlocaties 
van dit onderzoek aangegeven als veenmosveen. Plaatselijk heeft eutrofe en mesotrofe veengroei 
opgetreden. In de boringen die voor dit onderzoek zijn gezet is geen spoor gevonden van 
rietresten. Ook het macro-botanisch onderzoek toont aan dat het landschap gekenmerkt werd 
door oligotrofe veengroei.   
 De plantenresten uit de voormalige greppels bestaan uitsluitend uit zoutminnende wilde 
planten. Op basis van de resultaten kan daarom niet geconcludeerd worden of er sprake is 
geweest van een cultuurlandschap op het veen. Toekomstig onderzoek zal meer inzicht moeten 
geven in de sloten. Omdat er nog weinig onderzoek is verricht naar plantenresten uit greppels en 
sloten is op dit moment onduidelijk wat de daadwerkelijke trefkans is van akkeronkruiden en/of 
plantenresten van cultuurgewassen buiten nederzettingen. Het is aan te bevelen in de toekomst 
een standaard te zetten waarmee een nulhypothese geformuleerd kan worden. Daar kan uit 
blijken wat men precies kan verwachten in slootvullingen. Aangezien het gebruik van pesticiden 
in de hedendaagse akkerbouw het beeld zouden verstoren zal een slotensysteem bij 
biodynamische akkers onderzocht moeten worden. Dat de sporen op het AHN oude 
verkavelingspatronen betreft is inmiddels wel duidelijk gebleken. De vraag is echter wanneer die 
sloten en greppels zijn gegraven. Is dit voor of na de overstromingen geweest? C-14 onderzoek 
van plantenresten uit de diepste kleilaag zou licht kunnen werpen op de datering van de eerste 
overstromingen. Door uitgebreider onderzoek uit te voeren naar de greppels en sloten zouden 
alsnog akkeronkruiden en/of plantenresten van cultuurgewassen opgespoord kunnen worden. 
Alleen dan kunnen de veensloten met grotere zekerheid worden gedateerd. 
 
 

                                                   
130  Kamping et al. 1976; Zie ook in Kamping et al. 1976 bijlage 4: Ondergrondskaart. 
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4.8 Conclusie 

Op basis van het booronderzoek wordt verondersteld dat de slotenpatronen zijn ontstaan 
gedurende meerdere perioden. Mogelijk is er sprake van zowel veensloten als sloten die gegraven 
zijn na de overstromingen. Sloten en/of greppels kunnen hergebruikt zijn maar er kunnen ook 
nieuwe zijn gegraven. Voorlopig wordt geconcludeerd dat het gebied in een Middeleeuws 
veenmilieu is ontgonnen. Hoe lang het veen aan de oppervlakte lag is echter onduidelijk.  
 Er zijn geen aanwijzingen voor het bestaan van een boomrijk landschap. Wel zal er sprake 
zijn geweest van lokale bosvegetatie, maar zeker geen dichte bosvegetatie.  
De oriëntatie van de boringen waar op grotere diepte klei is aangetroffen lijkt overeen te komen 
met de verkavelingsstructuur. De boringen waarin op grotere diepte klei is aangetroffen zijn van 
dermate grote diepte dat men zou verwachten dat deze niet zijn gegraven vanaf een dik 
kleipakket.  
 De afstand tussen de vermeende greppels in boorraai 1 zijn vrij onregelmatig. De afstand 
tussen de boringen bij boorraai 2 zijn regelmatiger van aard. Daar bedraagt de tussenafstand 
tussen de 10 en 15 meter. Niet alle boringen waar op grotere diepte klei is aangetroffen komen 
overeen met het AHN. Op dit moment kan geen uitspraak worden gedaan over de aard van deze 
diepe klei.  
 Op basis van het macro-botanisch onderzoek kunnen geen uitspraken worden gedaan 
over eventuele antropogene invloeden in het gebied voor de overstromingen.  
 De bezitsverhoudingen laten een interessant beeld zien. Het bezit is ten tijde van het 
opstellen van de Stem- en Floreenkohieren al sterk versnipperd. Dit is mogelijk het gevolg van 
eigendom naar pacht. Waarschijnlijk is versnippering in eerste instantie ontstaan door een 
verslechtering van de waterhuishouding, waardoor steeds nieuwe grenzen zijn gevormd. Resten 
van strookvormige verkaveling zien we voornamelijk terug in de meeste centrale percelen tussen 
Ferwoude en Workum.  
 Op basis van de conclusies met betrekking tot de deelvragen kan een voorzichtige en 
voorlopige conclusie worden getrokken over de manier waarop het deelgebied zich heeft 
ontwikkeld. Waarschijnlijk begon men het veen te ontginnen vanaf de Ee. Sporen van 
opschuivende bewoning zijn echter niet bekend. Men is het veen gaan ontginnen in een 
convergerend patroon dat overeenkomt met de loop van het voormalige veenriviertje de Ee. Er 
zal sprake zijn geweest van een aantal opstrekken. Nadat het land moeilijker te ontwateren werd 
door inklinking van het veen en de invloeden van de zee tijdens het ontstaan van de Zuiderzee, 
zal men vaak nieuwe sloten hebben gegraven waardoor percelen steeds smaller werden. Met 
dwarssloten zal het gebied nog meer versnipperd zijn. Invloeden vanuit rechtshistorisch oogpunt 
zullen bijgedragen hebben aan deze versnippering. Op basis van de resultaten is het nog steeds 
lastig om het gebied in een aantal fasen samen te vatten. Het is duidelijk dat het gebied een 
dynamische geschiedenis kent waarin de mens zich steeds heeft moeten aanpassen aan natuurlijke 
invloeden.   
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5.1 Inleiding 

In de vorige hoofdstukken hebben we kunnen lezen dat de veenontginningen enorm veel aan het 
landschap hebben veranderd. In de periode van de veenontginningen zijn veel dorpen gesticht en 
is het veen ontgonnen. Dit ging gepaard met een sterke maaivelddaling en oxidatie van het veen. 
Het land kwam daardoor een stuk lager te liggen de zee nam daar dankbaar gebruik van. Al 
tijdens de veenontginningen zal het gebied meerdere malen overstroomd zijn. Een deel van de 
typische veenontginningskenmerken in het landschap zijn behouden, maar een deel van het 
landschap is ook opnieuw ingericht. Er waren aanpassingen nodig wanneer men in het gebied 
wilde blijven wonen. Het doel van dit hoofdstuk is een overzicht te bieden van de verschillende 
gebeurtenissen in het onderzoeksgebied tijdens en na de overstromingen, waarmee de laatste 
landschappelijke laag in deze scriptie is gepresenteerd. Door het verbinden van de verschillende 
overstromingen met de kleiafzettingen en bedijkingen wordt een overzicht gegeven van de 
belangrijkste gebeurtenissen in de periode van de kleiafzettingen. 

 

5.2 Onderzoeksvragen en onderzoeksaanpak 

Hoofdvraag 
Hoe heeft het natuurlijke en culturele overstromingslandschap zich ontwikkeld tijdens en na de 
veenontginningen? 

Deelvragen 

• Wat is de datering van overstromingen en stormvloeden in het gebied? 
• Op wat voor manier en in welke periode is het kleipakket afgezet dat het veenlandschap 

heeft bedekt? 
• Wat was de ontwikkeling van de bedijkingen en wat betekende dat voor de 

waterhuishouding? 
 

Onderzoeksaanpak 
Dit hoofdstuk is voornamelijk op literatuuronderzoek gericht. Het geeft een overzicht van 
overstromingen en bedijkingen die betrekking hebben op het Zuidwest-Friese landschap. Daar 
waar mogelijk is de informatie aangevuld met data uit DINO-boringen. In ArcGIS is deze data 
gevisualiseerd. Verder wordt getracht het overzicht aan te vullen met relevante archeologische 
publicaties en dateringen.  
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5.3 Stormvloeden en overstromingen 

De huidige kustlijn zal in de Middeleeuwen een stuk verder naar het oosten hebben gelegen. 
Door maaivelddaling was het landschap kwetsbaar voor stormvloeden. Uit de analyses van 
Gottschalk komt naar voren dat de Allerheiligenvloed van 1170 aanzienlijke schade toebracht 
aan de Zuidwest-Friese kust, waarbij de voormalige Zuiderzee, toen nog het Almere, sterk werd 
uitgebreid.131 Er gingen tijdens de stormvloed grote stukken land in de omgeving van Stavoren 
verloren. In 1219 was het weer raak. De Sint Marcellusvloed begon volgens Abt Emo van 
Wittewierum slechts met een matige wind.132 Toen de wind echter aanzette bracht de stormvloed 
grote verwoestingen teweeg. Vele mensen kwamen bij de storm om en dijken raakten ernstig 
beschadigd. De mensen trokken weg of waren omgekomen waardoor dijkherstel moeizaam ging. 
Waarschijnlijk hebben deze stormen gezorgd voor grote landverliezen. De Zuiderzee had echter 
nog niet haar volledige grootte rond het midden van de 13e eeuw.133  
 Waarschijnlijk zal kort voor 1284 nog een storm hebben plaatsgevonden. Twee 
oorkonden betreffende het Sint Odulfusklooster dat nabij Stavoren heeft gestaan zou ernstige 
schade hebben opgelopen. 134  Beide oorkonden bevatten aansporingen tot het geven van 
aalmoezen aan het klooster, dat zelf niet genoeg weerstand kon bieden aan de zee. Op 14 
december 1287 wordt door de Kroniek van Wittewierum beschreven dat er een stormvloed had 
plaatsgevonden die wederom Friesland aanviel. In de lagere delen werden mensen met hun vee, 
huizen, graan en hooi door de golven weggespoeld naar de Wolden. Veel stenen huizen stortten 
in. In de Wolden werden de akkers van de ondergrond losgescheurd waardoor ze wegdreven naar 
lager gelegen gebieden. Het met geweld opdringende water drong zelfs door tot in de hoger 
gelegen venen. Geschat wordt dat er tussen Stavoren en de Lauwers 30.000 mensen omkwamen. 
In de jaren daarop werd door de bisschop van Utrecht herhaaldelijk gevraagd om aalmoezen voor 
het Sint Oldulfusklooster om herstelwerkzaamheden te kunnen verrichten. 135  Door 
beschadigingen en ouderdom liet Willem Procurator echter weten dat in 1322 de kerk van het 
Sint Odulfusklooster in elkaar was gestort. Toch is er in 1343 opnieuw vraag naar aalmoezen 
voor het klooster. Blijkbaar bleven de problemen aanhouden. In 1419 werd het Sint 
Odulfusklooster uiteindelijk naar het zuidelijk stadsdeel van Stavoren verplaatst.136 In die periode 
is echter geen bewijs gevonden voor een storm. In 1430 was het oude klooster uiteindelijk geheel 
verwoest. In de periode daarna zijn in 1507 en 1559 stormvloedschade en dijkdoorbraken 
gerapporteerd langs de Zuidwest-Friese kust. 137  Ernstige schade ontstond tijdens de 
Allerheiligenvloed van 1570.138 Er was sprake van zo’n 200 verdrinkingsslachtoffers langs de kust. 
In het noorden van Friesland lag het aantal slachtoffers zelfs nog veel hoger. In de 17e eeuw was 

                                                   
131     Gottschalk 1971, 81-90. 
132     Ibid., 141-143. 
133     Ibid., 194. 
134     Ibid., 234. 
135     Ibid., 246 & 291. 
136   Gottschalk 1974, 49-50. 
137   Ibid., 1974, 323, 590. 
138   Ibid., 681-690.  
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het nog raak in 1625, 1643, 1651 en 1675, met de opmerkelijkste berichten in 1625 en 1643.139 
In 1625 was er sprake van zware schade tussen Stavoren en Hindelopen waar een groot gat in de 
dijk werd geslagen.140 Het gat was dermate groot dat het was alsof de gehele Zuiderzee erdoor 
naar binnen stroomde. In de nieuwe zeedijk van het Workumer Nieuwland, dat een jaar 
daarvoor was drooggelegd, was een wiel ontstaan. In 1643 zijn dijkdoorbraken bij Gaast 
gerapporteerd, waarvan gezegd werd dat er lijken ronddreven die uit hun graven waren 
weggespoeld. 141  In de jaren na 1675 zijn tot 1700 geen berichten over dijkdoorbraken in 
Zuidwest-Friesland.  
  
 

5.4 Kleiafzettingen en woonheuvels aan de kust 
De stormvloeden zorgden dus voor geleidelijke landinwaarts opschuiving van de Zuidwest-Friese 
kust. Zoals in het vorige hoofdstuk is besproken was het moeilijk informatie over de aard van de 
kleiafzettingen te ontlenen aan de resultaten van het booronderzoek tussen Workum en 
Ferwoude.  
 Nabij het onderzoeksgebied zijn slechts op enkele locaties C-14 dateringen van 
kleiafzettingen bekend. De vorige twee C-14 dateringen zijn bij Makkum en Greonterp 
uitgevoerd, meer dan veertig jaar geleden. In 2016 zijn nieuwe dateringen gedaan nabij Stavoren.  
 Bij Greonterp is destijds een veenlaag gedateerd die op een kleilaag ligt.142 De kleilaag 
werd tot de Duinkerke 0 afzettingen gerekend die met het oude classificatiesysteem gedateerd 
werden in de tweede helft van het Subboreaal (4000-2400 jaar geleden). Het veenmonster werd 
gedateerd op 2520 ± 70 jaar geleden (nu dus ca. 2560 ± 70). Bij Makkum is de basis van de 
veenlaag onder de pre-romeinse kleilaag gedateerd op 2630 ± 55 jaar geleden. Er is aangegeven 
dat de veenlaag maar 30 cm dik is waarmee verwacht wordt dat de bovenkant slechts honderden 
jaren jonger is. De vraag is of de onderzoekers wel rekening hielden met het eventuele oxidatie of 
wegslaan van veen. Greonterp geeft ongeveer eenzelfde datering (2560 ± 70 jaar geleden). Er zijn 
dus alleen veenlagen gedateerd en niet de daadwerkelijke kleilagen. Tevens is Makkum niet erg 
representatief voor het onderzoeksgebied waardoor de data eigenlijk te weinig toe kan voegen aan 
de situatie in het onderzoeksgebied.  
 Uit DINO-boringen wordt wel duidelijk dat het noorden van het onderzoeksgebied 
gedeeltelijk al vroeg is overstroomd. Dit wordt aangetoond door de gelaagdheid ‘Pleistoceen zand 
à veen à klei à veen à klei’. Het voorkomen van deze opeenvolging verschilt echter 
plaatselijk, mogelijk als gevolg van vele kleine beekjes die via het noorden van het 
onderzoeksgebied lang geleden binnen zijn gekomen. Van wanneer de bovenste kleilaag dateert is 
echter niet duidelijk. Aan de westkust van het onderzoeksgebied lijkt deze kleiopeenvolging niet 
voor te komen. De vraag is wanneer het gebied dan wel is overstroomd.  

                                                   
139  Gottschalk 1977, 97, 143, 176, 272.  
140  Ibid., 97. 
141  Ibid., 143. 
142  Ter Wee 1976, 78-83 
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 Uit nieuwe C-14 dateringen nabij Stavoren blijkt dat de start van overslibbing daar 
tussen de tweede helft van de 11e eeuw en de eerste helft van de 12e eeuw valt.143 In het 
onderzoeksgebied zullen rond die periode ook enkele terpen en/of huisterpjes zijn opgebracht. 
Bij een archeologisch onderzoek naar een terp in Workum zijn enkele veenwinningsputten 
aangetroffen waar sprake is van twee veenwinningsfasen.144 De eerste fase is gedateerd op basis 
van een kogelpotscherf die gedateerd is in de 10e of 11e eeuw. Het voorkomen van Pingsdorf 
aardewerk uit de 10e-12e eeuw en kogelpotaardewerk dat is gedateerd op de 11e eeuw bepaald de 
veenwinningsfase. Beide veenwinningsfasen zijn afgedekt door mariene afzettingen. De eerste fase 
werd bedekt met een 30 cm dikke laag klei met humeuze bandjes door verspoeling van het veen. 
Op de klei lag een dunne laag zand, waarschijnlijk het gevolg van een stormvloed. De kleilaag 
van de tweede veenwinningsfase is tevens bedekt met een laag klei en een zandlaag. Opvallend is 
dat het afzettingspakket niet aanwezig is in het profiel dat tijdens de opgraving is aangelegd. De 
auteurs komen tot de conclusie dat het veen al werd gewonnen voordat het gebied door zout 
water overspoeld was. Opvallend is de afwezigheid van mariene afzettingen buiten de 
veenwinningskuilen. Alleen zeer plaatselijk ligt een kleipakket dat nergens dikker is dan 30cm. 
Vrij snel daarna zijn de veenwinningskuilen bedekt met de eerste fase van een terp bestaande uit 
een aantal lagen klei en veen en de terp is daarna meerdere malen uitgebreid. De bewoning van 
de terp is gedateerd van de 11e (mogelijk 10e) tot 13e eeuw. 14e-eeuws materiaal ontbreekt maar 
materiaal uit de 17e eeuw wordt in verband gebracht met een terugkeer naar de terp.145  
 Van Workum tot en met Ferwoude vinden we meer lage huisterpen langs de kust. Ze 
worden genoemd in 1963 genoemd door Halbertsma.146 Later zou er sprake zijn van nog meer 
woonheuvels. 147  Bij Workum lagen onder andere de huisterpjes Brandeburen, Kerkeburen, 
Eningaburen en Algeraburen. Richting Ferwoude waren het de terpen Yskeburen, Scharneburen, 
Bamburen, Doniaburen, Ferwoude, Fallingaburen en Wonneburen. Iets ten oosten richting het 
Workumermeer heeft volgens de familie Sterkenburgh de Abe-terp gelegen.148 Halbertsma duidt 
meer richting het zuiden ook nog Hindelopen en Molkwerum aan als terpen. Meer terpen dan 
de terp nabij bij de Thomashof te Workum zijn echter niet onderzocht, waardoor de datering 
van de andere woonheuvels onduidelijk blijft. 
  Tussen de 11e en de 13e eeuw zal de oude zeedijk meerdere malen zijn doorbroken met 
sterke landverliezen tot gevolg. De bodemkaart en data uit de DINO-boringen getuigen hier nog 
van (afb. 5.1). Langs de kust ligt een lange lijn van een kleipakket dat oploopt tot meer dan 2,5 
meter dikte. Geleidelijk richting het oosten neemt de dikte van het kleipakket af. Niet alleen de 
bewoning aan de kust moest zich weren tegen het water, ook in het binnenland waren er grote 
problemen met de waterbeheersing. Als gevolg van de bedijkingen kon het binnenwater moeilijk 
afwateren waardoor bijna het hele onderzoeksgebied bedekt is geraakt met een laagje klei. Tijdens 

                                                   
143  Aalbersberg 2016, 30. 
144  Nieuwhof & Tuinstra 2004, 13-14. 
145  Ibidem., 28. 
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deze dynamische periode zal het veenlandschap regelmatig onder water geraakt zijn waardoor 
bestaande meren groter werden en nieuwe poelen konden ontstaan.  

 
 

Afb. 5.1     Kleiafzettingen in Zuidwest-Friesland (bron: DINOloket). 
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5.5 Bedijkingsgeschiedenis 

In het onderzoeksgebied komen een aantal dijksystemen voor. Aan de kust vinden we natuurlijk 
de huidige zeedijken. Daarvoor hebben er echter oudere zeedijken gelegen, waar weinig over 
bekend is. Rienks en Walther beschrijven de dijk slechts kort.149 De dijk zou vanaf Zurich 
richting het zuiden een stukje ten westen van de huidige kustlijn, richting Stavoren hebben 
gelopen. Rond de 10e eeuw zou de dijk aangelegd zijn om het water te weren dat vanaf een steeds 
groter wordende Vliestroom een gevaar vormde voor het land en haar bewoners. Door de 
veenontginningen en de daarmee gepaard gaande oxidatie en inklinking van het veen was een 
groot deel van de kustbescherming verdwenen. Het water kreeg steeds meer invloed waardoor de 
dijk vaak moet zijn gerepareerd en verstevigd. Uiteindelijk gaan door stormen grote stukken land 
verloren. De inhammen die de huidige kustlijn kenmerken herinneren daar nog aan. Ondanks de 
steeds meer terugtrekkende kustlijn duurde het lang voordat de zeedijken georganiseerd 
onderhouden werden. Pas in de 16e eeuw lijkt er enige sprake van organisatie die bij de 
kustnederzettingen wordt neergelegd.150 
 Men had echter niet alleen te maken met wateroverlast vanuit de Zuiderzee. Door de 
Middelzee te bedijken kon het binnenwater moeilijker wegkomen.151 Daarnaast had men al te 
kampen met het natte landschap dat ontstaan was door de veenontginningen. Om dat water te 
keren zullen de meest zuidelijke hemdijken zijn aangelegd die in het noorden van het 
onderzoeksgebied liggen. Het hemdijken systeem strekt zich als een reeks binnenpolders 
aangedijkt tegen de zuidelijke waterkering van de Middelzee en de Marne dijk. Van Sneek tot 
IJlst lag de dijk langs de lage moerasstreek richting de veenlanden ten noorden van Heeg en 
Oudega en ten slotte de westelijke oever van een slenk die van Tjerkwerd noordwaarts de 
verbinding vormde met de Marneslenk. 152  De hemdijken vormen een systeem van tien 
binnenpolders (afb. 5.2). In het onderzoeksgebied liggen de polders De Rijperahem, De 
Arkumerhem, en het zogenoemde Land onder Oudega en Heeg.  
 De Arkumerhem wordt ook wel Dedzjumerhem genoemd. Van de hem zijn weinig 
bronnen bekend.153 Mogelijk is dat het gevolg van een latere afsplitsing van de Ymswâlderhem 
door het aanleggen van de dijk tussen Maskeboersherne en de Dedzjumerdijk. De Krabbedyk 
begrenst de Arkumerhem aan de oostkant en beveiligde de dijk voor het water van de Sinsmar, 
de zuidelijke en westelijke waterkering was de Dedzjumerdijk. Het zuid-noord lopende stuk van 
die dijk ligt aan de oostelijke kant van het voormalig riviertje de Ee waar nu de Workumer 
Trekvaart loopt. Rienks en Walther denken dat, door de relatief lage ligging voor een dijk, de 
dijk weinig nut zal hebben gehad voor het eventueel buiten houden van zeewater als de zeedijken 
doorbraken. De Arkumerhem is waarschijnlijk in de 12e eeuw als deel van de Ymswalderhim tot 
stand gekomen. De hem waterde af door de Dedzjumerzijl en de Spakezijl.  
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 De Rijperahem bestaat uit het land tussen de Hemdijk aan de noordkant en de 
Oudegaster Brekken aan de Zuidkant. Rienks en Walther concluderen dat de hem mogelijk al in 
de 13e eeuw tot stand is gekomen.154 Schijnbaar werd de dijk alleen ’s zomers als waterkering 
gebruikt. Zo wordt er gesproken over de gaten in de dijk die gemaakt werden om erin te kunnen 
vissen. De gaten mochten alleen tussen 1 november en 1 mei open gehouden worden. Het doel 
van de Rijpera Hemdijk zal zijn geweest de hem in de zomer te beschermen voor hoog 
buitenwater. Het maken van winterdijken was teveel werk. De ondergrond bestond voor een deel 
uit veen waardoor het maken van zware dijken niet alleen lastig, maar ook duur was. Het grote 
aantal poelen en meren binnen de hem wijzen eveneens op weinig draagkracht bij de 
landeigenaren om een winterdijk op te brengen.   
 De dijken om ‘Het land onder Oudega en Heeg’ deden ook alleen dienst als waterkering 
in de zomer.155 Rienks en Walther gaan ook voor deze hem uit van een bedijking in de 12e of 13e 
eeuw. Ze verbinden dit aan de veenontginningen waarmee volgens hun in die periode een begin 
werd gemaakt. We weten inmiddels dat in die periode de veenontginningen inmiddels ver waren 
gevorderd. De vraag is of we daarom de datering van de hemdijken moeten herzien en de dijken 
mogelijk eerder al aangelegd waren omdat men een eeuw eerder ook al problemen met de 
waterhuishouding zal hebben gehad.      

                                                   
154 Ibid., 360. 
155 Ibid., 361. 

Afb. 5.2     De binnenpolders, waarvan de Arkumerhem (VI), de Riperahem (IX) en ‘Het land onder Oudega en 
Heeg’ (X) binnen de grenzen van het onderzoeksgebied vallen (Rienks & Walther, 1954). 
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5.6 Discussie en conclusie 

De maaivelddaling zorgde mogelijk al voor problemen in de tweede helft van de 11e eeuw en de 
eerste helft van de 12e eeuw. Bij Stavoren blijkt daar de afzetting van klei in die periode al te 
starten. De vraag is of men echt al problemen ondervond in deze periode. De terp nabij Workum 
valt in dezelfde periode, mogelijk al eerder. In diezelfde periode zullen meer woonheuvels zijn 
opgeworpen. Het lijkt erop dat de bewoners prima om konden gaan met het dynamische 
landschap. Die problemen zullen echter groter zijn geworden met de grote stormvloeden die 
uiteindelijk veel schade toebrengen aan de Friese kust. In de tweede helft van de 12e eeuw is het 
de Allerheiligenvloed die flinke schade toebrengt aan het land en de bewoners. De dijken die 
waarschijnlijk nog niet zo sterk waren konden het opkomende water niet tegenhouden. 
Bovendien kon het water uit het laag liggende achterland moeilijk wegkomen Zeker met de 
bedijking van de Middelzee en de aanleg van de hempolders zal het moeilijk zijn geweest het 
water in het binnenland van Zuidwest-Friesland onder controle te houden. Ook in de 13e eeuw 
zijn er grote stormvloeden die zorgen dat de kustlijn naar binnen wordt verschoven.  
 Uit het onderzoek naar de terp bij Workum blijkt dat deze werd verlaten in de 13e eeuw. 
De vraag is echter of dat het gevolg was van de stormvloeden en de kwetsbare kust. Er was weinig 
organisatie met betrekking tot de bedijkingen en de stormvloeden zullen niet alleen schade 
hebben berokkend aan de kustlijn maar ook aan de bewoning en bewoners zelf. Feit is dat in 
deze periode een dikke laag klei is afgezet langs de kust en ook het binnenland met een laag klei is 
bedekt (afb. 5.3).   
 Er zijn slechts enkele aanknopingspunten voor de eerste kleiafzettingen in het gebied. 
Het onderzoek naar de terp bij Workum en het onderzoek bij Stavoren geven een goede eerste 
aanzet tot vervolgonderzoek voor de eerste overstromingen die het gebied hebben geteisterd. Ook 
de bekende stormvloeden geven enige informatie over de staat van het gebied. Toekomstig 
onderzoek zal uitwijzen of ook eenzelfde datering wordt gegeven aan de eerste kleiafzettingen ten 
noorden van Workum, waar de veenverkavelingspatronen, de woonheuvels en de dikke lagen klei 
een dynamische periode lijken te markeren.  
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Afb. 5.3    Impressie van het bedekte klei-op-veenlandschap ca. 1500. 
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Conclusies 

Tijdens het Saalien is het reliëf gevormd dat de basis heeft gelegd voor het onderzoeksgebied. In 
een hoefijzervorm liggen de gestuwde afzettingen vanuit het noordoosten richting Oudemirdum, 
Bakhuizen, Warns en Koudum. Ten noordwesten van Workum ligt een kleine pleistocene 
opduiking die verdwenen is in het IJsselmeer. Tijdens het Weichselien is bijna het hele gebied 
bedekt geraakt met een dikke laag zand. Daar herinnert de zandrug vanuit het oosten richting 
Oudega nog aan.  
 In het Vroeg-Holoceen steeg de temperatuur en werd het landschap natter waardoor zich 
een loofbos ontwikkelde. Nabij de beekdalen groeide een broekbos, bestaande uit elzen en 
berken, op de hogere delen waarschijnlijk eiken. Aan weerszijden van de gevisualiseerde 
waterlopen zal zich de eerste eutrofe en mesotrofe veengroei hebben ontwikkeld (laagveen). Toen 
het veen tot boven het grondwaterniveau uitgroeide ontstonden tussen de waterlopen oligotrofe 
veenmoskussens die gevoed werden door regenwater. De hoogveenkussens breidden zich zo ver 
uit dat aantal van de eerste waterlopen die het gebied gekenmerkt hebben, in die periode 
waarschijnlijk ook bedekt zijn geraakt met hoogveen waardoor ze verdwenen uit het landschap. 
Met huidige gegevens zijn deze waterlopen niet meer op te sporen. Tussen de periode van de 
eerste veengroei rond 3000 v. Chr. en de start van de grootschalige veenontginningen rond 900 
v. Chr., zullen de waterlopen zich regelmatig hebben verlegd. Uit analyse van de 
verkavelingsstructuren blijkt dat waarschijnlijk alleen de stroompjes op afbeelding 6.3 nog 
belangrijk waren. Een aantal van deze stroompjes herkennen we nu nog aan de Ee, maar een 
aantal zijn ook verdwenen door latere inrichting van het landschap na bedijking en/of 
overstromingen.  
 Vanaf deze veenriviertjes trokken de boeren later vanaf het noorden het zuiden, het 
westen en het zuidoosten het onderzoeksgebied in. Rond de 8e á 9e eeuw zullen de ontginners 
gestart zijn het veen nabij de rivieren te ontwateren door sloten haaks op de rivier te graven. Of 
de ontginners ook vanaf het zuiden bij een veenrivier zijn gestart met ontginnen is niet geheel 
duidelijk. Dat land is inmiddels verdronken waardoor een oude veenrivier niet met zekerheid is 
te reconstrueren. Al vroeg lijken Stavoren en Oudemirdum een centrale plaats in te nemen en 
niet veel later ook Workum. Vanaf de rivieren trok men verder het veen in. Werd het land te nat, 
dan schoof de bewoning op. In de 11e en vroege 12e eeuw zullen de meeste andere nederzettingen 
in het gebied zijn ontstaan. De pleistocene heuvels onder bijvoorbeeld Warns, Koudum en de 
rest van de nederzettingen nabij Oudemirdum zijn waarschijnlijk al snel tot permanente 
woonplaatsen geworden. De oostelijke helft van het onderzoeksgebied vertoont sporen van 
opschuivende bewoningsassen vanuit het noorden en vanuit het westen. Bij de westelijke helft 
van het onderzoeksgebied is dit minder duidelijk. Vondsten zoals die van Bult aan de westoever 
van De Fluessen en de conclusie over de kerk van Sint Ursula door Mol en De Langen wijzen er 
echter op dat ook daar sprake geweest kan zijn van opschuivende bewoningsassen. In een latere 
fase is men waarschijnlijk opgeschoven naar het gebied ten oosten van De Fluessen waardoor 
oudere nederzettingen zijn verlaten en later verdwenen onder een laag klei.    
 Over de ontginningen in het noordwesten van het onderzoeksgebied waarbij het veen 
lijkt te zijn ontwaterd richting het westen resten de meeste vragen. Het is duidelijk dat het gebied 
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een dynamische geschiedenis kent. De oude huisterpen nabij onder andere Ferwoude en 
Workum herinneren daaraan. De verkavelingspatronen duiden in het noordwesten ook op 
veenontginningen. Bij nadere bestudering van deze patronen wordt een voorzichtige conclusie 
getrokken dat de eerste verkavelingspatronen ontstaan zullen zijn in een periode dat er geen of 
slechts een klein laagje klei het landschap heeft bedekt. De verschillende soorten greppelpatronen 
kunnen duiden op perioden waarin het landschap steeds opnieuw moest worden ontwaterd 
nadat men voortdurende problemen kreeg met de waterhuishouding. Op een gegeven moment 
zullen dikke kleipakketten zijn afgezet. De vraag blijft in welke periode dit precies heeft 
plaatsgevonden. Ook de rest van de bewoners in het onderzoeksgebied zullen steeds meer 
problemen hebben gekregen met de waterhuishouding. De eerste zeedijken waren er rond de 10e 
eeuw. Daardoor was men beter beschermd tegen het buitenwater, maar kon het binnenwater ook 
moeilijker weg. Bij Stavoren en Workum zullen de eerste problemen rond de 11e eeuw ontstaan 
zijn. Door stormvloeden gaat in de Late Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd veel land 
verloren. Hoewel de dijken het water buiten moesten houden zorgde dit er wel voor dat bij 
stormen het water met veel geweld het binnenland in sloeg. Ook door de bedijkingen in het 
noorden van het onderzoeksgebied kon het binnenwater moeilijker weg waardoor het hele gebied 
uiteindelijk bedekt is geraakt met een laag klei.  

 

Aanbevelingen 

In de voorgaande hoofdstukken is al meermaals gewezen op de mogelijkheden voor 
vervolgonderzoek. Wellicht is niet elk vervolgonderzoek haalbaar in dit gebied, maar een deel van 
het realiseren van de aanbevelingen zou sterk bijdragen aan een beter begrip van de dynamische 
landschapsontwikkeling van Zuidwest-Friesland. Hier volgt een samenvatting van de 
aanbevelingen: 
§ Reconstructie van het landschap voor de veenontginningen door C14-dateringen en 

botanisch onderzoek. Die zijn op dit moment zeer schaars, zeker binnen het 
onderzoeksgebied. 

§ Onderzoek naar veen onder oude kerkheuvels om de maximale veenuitbreiding te 
reconstrueren. 

§ Opsporen van nieuwe bewoningsassen door molshopenonderzoek, navraag bij vele boeren, 
en reconstructies van mogelijke bewoningsassen. 

§ C14-datering van vondsten zoals textiel, aangetroffen tijdens het booronderzoek. 
§ Nadere bestudering van archeologisch materiaal dat opgeslagen ligt op het Noordelijk 

Archeologisch Depot.  
§ Het vervaardigen van archeologische sleutelsites die zich nu voornamelijk in het terpengebied 

bevinden.  
§ Onderzoek naar middeleeuwse bronnen die betrekking hebben op het buitendijkse gebied. 

Andere methoden zijn wellicht niet mogelijk omdat het land is weggeslagen. Een 
systematische verkenning van de IJsselmeerbodem kan ook nog enige aanknopingspunten 
bieden voor kennis over de eerste bedijkingen. 
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§ Bodemonderzoek bij graafwerkzaamheden. Vaak komen op deze momenten oude 
veenverkavelingen onder het kleidek tevoorschijn.  

§ Nieuw graaf- en/of booronderzoek naar verkavelingspatronen bij de ontginningen die nabij 
de kust liggen zoals het gebied ten noorden van Workum. Onderzoek naar middeleeuwse 
bronnen die betrekking hebben op het onderzoeksgebied. 

§ Nader onderzoek naar de patroonheiligen in het onderzoeksgebied. 
§ Onderzoek naar de organisatie van de ontginningen. Waarom liggen de achterzijden van de 

ontginningsblokken op deze manier tegen elkaar aan? Lagen die grenzen van te voren al vast? 
§ Het bestuderen van de ronde structuur ten oosten van Ferwoude. 
§ Het C14-dateren van de eerste kleiafzettingen op verschillende locaties in het 

onderzoeksgebied. 
§ Onderzoek naar de terpen en/of oude woonheuvels in het gebied. Alleen de terp van 

Workum is onderzocht en dit brengt meteen al meer inzicht in de situatie bij de dynamische 
kustbewoning.  
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 10). Assen:Van Gorcum. 
Halbertsma, H. (1963). Bornego: bijdrage tot de oudste geschiedenis van het Neder-
 Boornegebied.  Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 12-
 13, p. 210-235.  
Heyink, W. (1960). De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied" Gaasterland" (No. 532). 
 Wageningen: Stiboka. 
Horst, M. (2014). Gemeente Súdwest-Fryslân. Historisch-geografische inventarisatie en waardering 
 van het buitengebied. Wapenveld.  
Huisman, K. (1988). De okkupaasje fan de Riperkrite. In ûndersyk nei de biwenningsskiednis 
 tusken 1100 en 1600 yn in leechfeankrite yn Fryslân. It Beaken 50, p. 1-36. 
Janssen, F. (1989). Werren en warren om Warten. It Beaken 51, p. 191-217. 
Jong, de J. (1989). Ferwâlde. Utjefte van de reüniekommisje fan ferwâlde. Van der Eems: 
 Oosterend. 
Kamping, G., van der Veen, G., & Rutten, G. (1976). Ruilverkavelingsgebied Wonseradeel-Zuid: 
 de bodemgesteldheid (No. 1207). Wageningen: Stiboka. 



	

	 136	

Kok, H.J. (1964). De patronicia van de H. H. Servatius, Gertrudis en Lambertus in het 
 middeleeuwse bisdom Utrecht. Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in 
 Nederland. Vol. 6, p. 281-330. 
Langen, G. J. de (1992). Middeleeuws Friesland: de economische ontwikkeling van het gewest 
 Oostergo in de vroege en volle Middeleeuwen. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. 
Langen, G. J. de (2011). De gang naar een ander landschap. In: Niekus, M. J. L. T., Zee, van der 
 S., Looijenga, T. & Kiestra, F. Gevormd en omgevormd landschap van Prehistorie tot 
 Middeleeuwen. p. 70-97. 
Linden, H. van der (1956). De Cope: bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van de openlegging der 
 Hollands-Utrechtse Laagvlakte. Proefschrift Universiteit Utrecht. 
Made, T. van der (1986). Gaasterland: Een morfogenetische studie.  

Makken, H., & Rutten, G. (1973). Ruilverkavelingsgebied Koudum: de bodemgesteldheid (No. 
 957). Wageningen: Stiboka. 
Martin, H. & Kruizinga, P. (1957). Vroeg-middeleeuwse zandstenen sarcophagen in friesland en 
 elders in Nederland (Fryske akademy, nr. 131). Drachten: Laverman. 
Mol, J. A., Noomen, P. N. & Vaart, J. H. P. van der (1990). Achtkarspelen-Zuid/Eestrum: een 
 historisch-geografisch onderzoek voor de landinrichting. Leeuwarden. 
Mol, J. A., de Langen, G. (2018). Een heilige in It Heidenskip: Een volmiddeleeuwse ontginning 
 onder de klokslag van Sint Ursula. Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek, 
 99. 
Mulder, E., Aa, M., & Kuijt, T. (2003). De ondergrond van nederland. Groningen: Wolters-
 Noordhoff. 
Nieuwhof, A., & Tuinstra S. J. (2004): Een archeologische opgraving in het terprestant nabij de 
 Thomashof te Workum, gemeente Nijefurd (Fr.). ARC-Publicaties 99: Groningen, 
Pijls, W. G. F. (1970). 25 jaar Stichting voor Bodemkartering. p, 38-42. Via: 
 http://edepot.wur.nl/218765. 
Rienks, K., & Walther, G. (1984). Binnendiken en slieperdiken yn Fryslân (2e print. Ed., Fryske 
 Akademy, nr. 103). Leeuwarden: Osinga. 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg (1985). Workum, gemeente Nijefurd. Toelichting op het 
 besluit tot aanwijzing van Workum als beschermd stadsgezicht. Beschermde stads- en 
 dorpsgezichten ex artikel 20 van de monumentenwet. 
Roemeling (2013). Heiligen en Heren: studies over het parochiewezen in het Noorden van 
 Nederland vóór 1600 (Fryske Akademy, nr. 1070). Proefschrift Universiteit Leiden. 
Schepers, M. (2014). Reconstructing vegetation diversity in coastal [S.I.]: s.n. 
Schoorl, H. (1999). De convexe kustboog, deel 1: het westelijk waddengebied en het eiland 
 Texel tot circa 1550. Pirola Schoorl, The Netherlands, 1-187. 
Slofstra, J. 2008. De kolonisatie van de Friese veengebieden ca. 900-1200. In: Diggelgoud. p. 
 206-230. Leeuwarden. 
Sörensen, R., Zinko, U., & Seibert, J. (2006). On the calculation of the topographic wetness 
 index:  evaluation of different methods based on field observations. Hydrology and Earth 
 System Sciences Discussions, 10(1), p. 101-112. 



	

	 137	

Spahr van der Hoek, J. J. (1961). Verdeling van het landschap. In: Boven-Boornegebied. Rapport 
 betreffende het onderzoek van het Lântskip-genetysk Wurkforbân van de Fryske Akademy. 
 p. 170-196. Fryske Akademy.  
Spahr van der Hoek, J. J. (1969) Wâldzje in de Wâlden. It Beaken 31, p. 20-36. 
Staring, W.C.H. (1856 & 1860). De bodem van Nederland. De zamenstelling en het ontstaan der 
 gronden in Nederland ten behoeve van het algemeen beschreven, 2 delen. Kruseman: 
 Haarlem.  
Staring, W. C. H. (1858-1867). Geologische kaart van Nederland: schaal 1:200.000. Haarlem. 
Stichting voor Bodemkartering (1974). Bodemkaart van Nederland, Schaal 1:50.000. Toelichting 
 bij de kaartbladen 10 West Sneek en 10 Oost Sneek. Wageningen: Stiboka.  
Stichting voor Bodemkarteirng (1975). Bodemkaart van Nederland: Schaal 1:50.000, toelichting 
 bij de kaartbladen 15 West Stavoren (gedeeltelijk) en 15 Oost Stavoren. Wageningen: 
 Stiboka.  
Stichting voor Bodemkartering (1984). De Bodemkaart van Nederland 1:50.000. Wageningen: 
 Stiboka. 
Stouthamer, E., Cohen, K., & Hoek, W. (2015). De vorming van het land: Geologie en 
 geomorfologie (Zevende geheel herziene druk. ed., Berendsen - fysische geografie van 
 nederland). Utrecht: Perspectief Uitgevers. 
Tesch, P. (1919-1951). Geologische kaart van Nederland. Den Haag. 
Thiadens, A. A. (1979). Tesch, Pieter  (1879-1961), in Biografisch Woordenboek van Nederland. 
 Via:http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/Index/bwn2/bwn1/tesch. 
TNO-NITG (2013). Toelichting ondergrondmodellen. Via: https://www.dinoloket.nl/toelichting-
 ondergrondmodellen. 
Veldhuis, T. (2011). Nederzettings- en ontginningsgeschiedenis van Vredewold in het Westerkwartier 
 van de provincies Groningen (ca 700- ca 1500 AD). Masterscriptie Rijksuniversiteit
 Groningen.  
Vermue, A. F. (2012). Noordbroek. Een interdisciplinair onderzoek naar de vorming en 
 ingebruikname van de kleilanden in de 15e en 16e eeuw. Masterscriptie Rijksuniversiteit 
 Groningen. 
Vos, P. (2015). Origin of the dutch coastal landscape: Long-term landscape evolution of the 
 netherlands during the holocene, described and visualized in national, regional and local 
 palaeogeographical map series. Groningen: Barkhuis. 
Vos, P. C., & Knol, E. (2005). Wierden ontstaan in een dynamisch getijdenlandschap. In: Knol, 
 E., Bardet, A., Cappers, R., & Groninger Museum, Professor van Giffen en het geheim van 
 de wierden. Veendam: Heveskes, p. 118-135. 
Vos, P. C., & de Langen, G. J. (2008). Landschapsgeschiedenis van het terpengebied van 
 Noordwest-Friesland in kaartbeelden. Diggelgoud, p. 310-323. 
Vos, P. & S. de Vries (2013). 2e generatie palaeogeografische kaarten van Nederland (versie 2.0). 
 Deltares: Utrecht. 
Vroman, M. (1951). Study of a peat profile on the Frisian Coast of the former “Zuiderzee”. Acta 
 botanica neerlandica, 1(2), p. 250-258. 



	

	 138	

Wee, M. W. ter (1962). The Saalien Glaciation in the Netherlands. Mededelingen van de 
 Geologische Stichting, Nieuwe Serie 15, p. 57-76. 
Wee, M. W. ter, (1976). Toelichtingen bij de Geologische kaart van Nederland 1:50.000, blade 
 Sneek  (10W, 10O). Haarlem: Rijks Geologische Dienst. 
Wee, M. W. ter (1983). The Saalien Glaciation in the Northern Netherlands. In: Ehlers, Jürgen 
 Ed., Glacial deposits in North-West Europe. Rotterdam: Balkema 
Weeda, E., & Deursen, C. (1985-1994). Nederlandse oecologische flora: Wilde planten en hun 
 relaties. Amsterdam: IVN. 
Weerts, H., Cleveringa, P., Westerhoff, W., Vos, P. (2006). Nooit meer; afzettingen bij Duinkerke 
 en Calais, Archeobrief (Methoden en Technieken). Stichting voor de Nederlandse 
 Archeologie (SNA), p. 28-34. 
Zomer, J. (2016). Middeleeuwse veenontginningen in het getijdenbekken van de Hunze: een 
 interdisciplinair landschapshistorisch onderzoek naar de paleogeografie, ontginninge ne 
 waterhuishouding (ca 800 – ca 1500). Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. 
  



	

	 139	

Bijlage I  Macro-botanisch onderzoek tussen 
Workum en Ferwoude 
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Bijlage II    Boorresultaten 
Boorraai 1, perceel 1 

Afstand	boring	
in	m	

Datum	 Diepte	in	cm	-
mv	

Grondsoort	 Kleur	 Interpretatie	 Opmerkingen	 X-coörd.	 Y-coörd.	

0	 27/3	 60	 Kleiig	veen	 Zwartbruin	 	 Rommelig	en	gelaagd,	kleiig	veraard	veen	 158497.404	 557007.481	
	 	 78	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
2	 27/3	 76	 Veen	 Roodbruin	 	 	 158497.231	 557009.470	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
4	 27/3	 112	 Veen	 Roodbruin	 	 	 158496.998	 557011.491	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
6	 27/3	 133	 Veen	 Roodbruin	 	 	 158496.825	 557013.410	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
8	 27/3	 +/-	25	 Klei	 Grijs	 	 	 158496.622	 557015.440	
	 	 100	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 	 	
	 	 113	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

10	 27/3	 +/-	25	 Klei	 Grijs	 Bouwvoor	 	 158496.429	 557017.430	
	 	 95	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 	 	 	
	 	 103	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

12	 13/3	 0	 Klei	 Grijsbruin	 Bouwvoor	 	 158496.277	 557019.430	
	 	 15	 Klei	 Grijsbruin	 	 	 	 	
	 	 26	 Klei	 Grijs	 	 	 	 	
	 	 91	 Kleiig	veen	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 	 	
	 	 110	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

14	 13/3	 0	 Klei	 Grijsbruin	 Bouwvoor	 	 158496.074	 557023.460	
	 	 17	 Klei	 Grijsbruin	 	 	 	 	
	 	 36	 Klei	 Grijs	 	 	 	 	
	 	 145	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
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Afstand	boring	
in	m	

Datum	 Diepte	in	cm	
-mv	

Grondsoort	 Kleur	 Interpretatie	 Opmerkingen	 X-cöord.	 Y-coörd.	

16	 13/3	 0	 Klei	 Grijsbruin	 Bouwvoor	 	 158495.911	 557023.409	
	 	 19	 Klei	 Grijsbruin	 	 Oxidatievlekjes	(R1)	 	 	
	 	 40	 Klei	 Grijs	 	 Oxidatievlekjes	(R1)	 	 	
	 	 86	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 	 	
	 	 106	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

18	 13/3	 0	 Klei	 Grijsbruin	 Bouwvoor	 Oxidatievlekjes	(R1)	 158495.759	 557025.409	
	 	 14	 Klei	 Grijsbruin	 	 Oxidatievlekjes	(R1)	 	 	
	 	 37	 Klei	 Grijs	 	 Oxidatievlekjes	(R1)	 	 	
	 	 60	 Klei	 Donkergrijs	 	 Oxidatievlekjes	(R1)/verommeld	 	 	
	 	 64	 Klei	 Grijs	 	 Veel	oxidatievlekken	(R3)	 	 	
	 	 86	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 	 	
	 	 110	 Veen	 Roodbruin	 	 Geleidelijk	van	zwartbruin	naar	roodbruin	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

20	 13/3	 0	 Klei	 Grijsbruin	 Bouwvoor	 	 158495.536	 557027.359	
	 	 15	 Klei	 Grijsbruin	 	 Oxidatievlekjes	(R1)	 	 	
	 	 32	 Klei	 Grijs	 	 Onderin	laag	sterk	geoxideerd	(R3)	 	 	
	 	 69	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 	 	
	 	 84	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

22	 13/3	 0	 Klei	 Grijsbruin	 Bouwvoor	 	 158495.336	 557028.419	
	 	 12	 Klei	 Grijsbruin	 	 Oxidatievlekjes	(R1)	 	 	
	 	 31	 Klei	 Grijs	 	 Onderin	laag	sterk	geoxideerd	(R3)	 	 	
	 	 76	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 	 	
	 	 97	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

24	 13/3	 0	 Klei	 Grijsbruin	 Bouwvoor	 	 158495.190	 557031.419	
	 	 14	 Klei	 Grijsbruin	 	 	 	 	
	 	 27	 Klei	 Grijs	 	 	 	 	
	 	 103	 Klei	 Grijs	 	 Bijna	geen	oxidatie	meer	 	 	
	 	 120	 Zand	 Blauwgrijs	 	 	 	 	
	 	 138	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
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Afstand	boring	
in	m	

Datum	 Diepte	in	cm	
-mv	

Grondsoort	 Kleur	 Interpretatie	 Opmerkingen	 X-cöord.	 Y-coörd.	

26	 13/3	 0	 Klei	 Grijsbruin	 Bouwvoor	 	 158495.099	 557033.338	
	 	 12	 Klei	 Grijsbruin	 	 	 	 	
	 	 32	 Klei	 Grijs	 	 	 	 	
	 	 84	 Kleiig	veen	 Zwartbruin	 	 Veraard	 	 	
	 	 115	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

28	 13/3	 0	 Klei	 Grijsbruin	 Bouwvoor	 	 158494.948	 557035.328	
	 	 17	 Klei	 Grijsbruin	 	 	 	 	
	 	 35	 Klei	 Grijs	 	 Laatste	20	cm	humeuzer	 	 	
	 	 90	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 	 	
	 	 105	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

30	 13/3	 0	 Klei	 Grijsbruin	 Bouwvoor	 	 158494.795	 557037.389	
	 	 12	 Klei	 Grijsbruin	 	 	 	 	
	 	 31	 Klei	 Grijs	 	 	 	 	
	 	 120	 Klei	 Grijs	 	 	 	 	
	 	 175	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

32	 13/3	 0	 Klei	 Grijsbruin	 Bouwvoor	 	 158494.541	 557039.378	
	 	 12	 Klei	 Grijsbruin	 	 	 	 	
	 	 29	 Klei	 Grijs	 	 	 	 	
	 	 102	 Zandige	klei	 Grijs	 	 Schelpjes,	roestvlekjes	(R1),	zandig	(z1)	 	 	
	 	 106	 Klei	 Grijs	 	 	 	 	
	 	 167	 Veen	 Roodbruin	 	 Mooi	veen	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

34	 13/3	 0	 Klei	 Grijsbruin	 Bouwvoor	 	 158494.378	 557041.328	
	 	 10	 Klei	 Grijsbruin	 	 Verommelde	klei	 	 	
	 	 30	 Klei	 Grijs	 	 	 	 	
	 	 87	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 	 	
	 	 93	 Kleibandje	 Grijsbruin	 	 Kleibandje,	sterk	gelaagd	met	veen	 	 	
	 	 96	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 	 	
	 	 113	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
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Afstand	boring	
in	m	

Datum	 Diepte	in	cm	
-mv	

Grondsoort	 Kleur	 Interpretatie	 Opmerkingen	 X-cöord.	 Y-coörd.	

36	 13/3	 0	 Klei	 Grijsbruin	 Bouwvoor	 	 158494.236	 557043.348	
	 	 13	 Klei	 Grijsbruin	 	 	 	 	
	 	 34	 Klei	 Grijs	 	 Humeuze	klei	 	 	
	 	 84	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 	 	
	 	 100	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

38	 13/3	 0	 Klei	 Grijsbruin	 Bouwvoor	 	 158494.114	 557045.358	
	 	 14	 Klei	 Grijsbruin	 	 	 	 	
	 	 39	 Zand	 Grijs	 	 Vreemde	zandlaag	 	 	
	 	 66	 Klei	 Grijs	 	 	 	 	
	 	 81	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	/	Zandbandje	tussen	88-89	cm	 	 	
	 	 105	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

40	 13/3	 0	 Klei	 Grijsbruin	 Bouwvoor	 	 158493.901	 557047.368	
	 	 13	 Klei	 Grijsbruin	 	 	 	 	
	 	 48	 Klei	 Grijs	 	 	 	 	
	 	 93	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 	 	
	 	 111	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

41	 	 105	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Beetje	veraard	/	102	zandlaagje	 158493.749	 557048.402	
	 	 110	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

42	 13/3	 0	 Klei	 Grijsbruin	 Bouwvoor	 	 158493.708	 557049.368	
	 	 12	 Klei	 Grijsbruin	 	 Vlekkerig	 	 	
	 	 35	 Klei	 Grijsbruin	 	 	 	 	
	 	 43	 Klei	 Grijs	 	 zand	1	 	 	
	 	 81	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 	 	
	 	 96	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

42,5	 27/3	 85	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158493.685	 557049.917	
	 	 100	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

43	 27/3	 45	 Zand	en	klei	 Grijs	 	 Zand	op	ca	45	cm/	vlekkerige	klei	 158493.621	 557050.415	
	 	 88	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 	 	
	 	 108	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
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Afstand	boring	
in	m	

Datum	 Diepte	in	cm	
-mv	

Grondsoort	 Kleur	 Interpretatie	 Opmerkingen	 X-cöord.	 Y-coörd.	

44	 13/3	 0	 Klei	 Grijsbruin	 Bouwvoor	 	 158493.526	 557051.358	
	 	 14	 Klei	 Grijsbruin	 	 	 	 	
	 	 37	 Klei	 Grijs	 	 Bruine	vlekken	 	 	
	 	 89	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 	 	
	 	 106	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

46	 13/3	 0	 Klei	 Grijsbruin	 Bouwvoor	 	 158493.221	 557053.337	
	 	 14	 Klei	 Grijsbruin	 	 	 	 	
	 	 35	 Klei	 Grijs	 	 Roestiger	dan	normaal	(R2)	 	 	
	 	 119	 Zandige	klei	 Donkergrijs	 	 Laagjes	humeus	zand	 	 	

	
	 	 150	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

48	 13/3	 0	 Klei	 Grijsbruin	 Bouwvoor	 	 158493.069	 557055.307	
	 	 13	 Klei	 Grijsbruin	 	 	 	 	
	 	 43	 Klei	 Grijs	 	 Vlekkerig	 	 	
	 	 80	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 	 	
	 	 100	 veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

50	 27/3	 0	 Klei	 Grijsbruin	 Bouwvoor	 	 158492.886	 557057.286	
	 	 13	 Klei	 Grijsbruin	 	 	 	 	
	 	 32	 Klei	 Grijs	 	 	 	 	
	 	 83	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 	 	
	 	 100	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

52	 27/3	 0	 Klei	 Grijsbruin	 Bouwvoor	 	 158492.713	 557059.215	
	 	 14	 Klei	 Grijsbruin	 	 	 	 	
	 	 43	 Klei	 Grijs	 	 	 	 	
	 	 77	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 	 	
	 	 97	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
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Afstand	boring	
in	m	

Datum	 Diepte	in	cm	
-mv	

Grondsoort	 Kleur	 Interpretatie	 Opmerkingen	 X-cöord.	 Y-coörd.	

54	 27/3	 0	 Klei	 Grijsbruin	 Bouwvoor	 	 158492.460	 557061.286	
	 	 11	 Klei	 Grijsbruin	 	 	 	 	
	 	 30	 Klei	 Grijs	 	 	 	 	
	 	 91	 Klei	 Grijs	 	 Beetje	verommeld	 	 	
	 	 123	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

56	 27/3	 0	 Klei	 Grijsbruin	 Bouwvoor	 	 158492.287	 557063.327	
	 	 14	 Klei	 Grijsbruin	 	 	 	 	
	 	 102	 Klei	 Grijs	 	 Schelpjes	 	 	
	 	 105	 Klei	 grijs	 	 Verommeld	 	 	
	 	 150	 Veen	 Roodbruin	 	 162-173:	wollegras?	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

58	 27/3	 0	 Klei	 Grijsbruin	 Bouwvoor	 	 158492.084	 557065.296	
	 	 13	 Klei	 Grijsbruin	 	 	 	 	
	 	 37	 Klei	 Grijs	 	 	 	 	
	 	 62	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 	 	
	 	 94	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

60	 27/3	 0	 Klei	 Grijsbruin	 Bouwvoor	 	 158491.942	 557067.235	
	 	 11	 Klei	 Grijsbruin	 	 	 	 	
	 	 29	 Klei	 Grijs	 	 Licht	verommeld	 	 	
	 	 90	 Klei	 bruingrijs	 	 Verommelde	 laag	 klei	 en	 veen,	 niet	 veraard,	

over	in	normaal	veen	+	stukje	berk	(?),		Z1	
	 	

	 	 114	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

62	 27/3	 0	 Klei	 Grijsbruin	 Bouwvoor	 	 158491.840	 557069.276	
	 	 10	 Klei	 Grijsbruin	 	 	 	 	
	 	 30	 Klei	 Grijs	 	 Onderste	 30	 cm	 donkerder,	 geen	 veraarde	

veenlaag	
	 	

	 	 104	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
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Afstand	boring	
in	m	

Datum	 Diepte	in	cm	
-mv	

Grondsoort	 Kleur	 Interpretatie	 Opmerkingen	 X-cöord.	 Y-coörd.	

64	 27/3	 0	 Klei	 Grijsbruin	 Bouwvoor	 	 158491.627	 557071.245	
	 	 11	 Klei	 Grijsbruin	 	 	 	 	
	 	 30	 Klei	 Grijs	 	 	 	 	
	 	 47	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 	 	
	 	 80	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

66	 27/3	 0	 Klei	 Grijsbruin	 Bouwvoor	 Bouwvoor	 158491.465	 557073.245	
	 	 10	 Klei	 Grijsbruin	 	 	 	 	
	 	 35	 Klei	 Grijs	 	 	 	 	
	 	 62	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 	 	
	 	 90	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

68	 27/3	
	

0	 Klei	 Grijsbruin	 Bouwvoor	 	 158491.252	 557075.286	

	 	 11	 Klei	 Grijsbruin	 	 	 	 	
	 	 25	 Klei	 Grijs	 	 Oxidatievlekjes	 	 	
	 	 68	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 	 	
	 	 90	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

70	 27/3	 0	 Klei	 Grijsbruin	 Bouwvoor	 	 158491.099	 557077.286	
	 	 11	 Klei	 Grijsbruin	 	 Grijze	homogene	kleilaag	ontbreekt	 	 	
	 	 48	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 	 	
	 	 91	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

72	 27/3	 0	 Klei	 Grijsbruin	 Bouwvoor	 	 158490.937	 557079.255	
	 	 10	 Klei	 Grijsbruin	 	 Verommeld	 	 	
	 	 47	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 	 	
	 	 75	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

74	 27/3	 0	 Klei	 Grijsbruin	 Bouwvoor	 	 158490.703	 557081.143	
	 	 10	 Klei	 Grijsbruin	 	 	 	 	
	 	 24	 Klei	 Grijs	 	 	 	 	
	 	 102	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

76	 27/3	 0	 Klei	 Grijsbruin	 Bouwvoor	 	 158490.571	 557082.930	
	 	 9	 Klei	 Grijsbruin	 	 	 	 	
	 	 25	 Klei	 Grijs	 	 	 	 	
	 	 70	 Klei/Zand	 Grijs	 	 Afwisselende	laagjes	zand/klei	 	 	
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	 	 88	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 	 	
	 	 95	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

78	 27/3	 0	 Klei	 Grijsbruin	 Bouwvoor	 	 158490.297	 557084.989	
	 	 4	 Klei	 Grijsbruin	 	 	 	 	
	 	 70	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 	 	
	 	 80	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
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Boorraai 1, perceel 1  boringen buiten raai 

Afstand	boring	
in	m	

Datum	 Diepte	in	cm	-
mv	

Grondsoort	 Kleur	 Interpretatie	 Opmerkingen	 X-coörd.	 Y-coörd.	

24+2	oost	 28/3	 0	 Klei	 Grijsbruin	 Bouwvoor	 	 158497.194	 557031.572	
	 	 14	 Klei	 Grijsbruin	 	 	 	 	
	 	 -	 Klei	 Grijs	 	 	 	 	
	 	 120	 Zand	 Grijsbruin	 	 	 	 	
	 	 137	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

28+2	oost	 28/3	 70	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158497.035	 557035.414	
	 	 115	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

30+2	oost	 28/3	 120	 Veen	 Roodbruin	 	 30	&	100cm	stukje	baksteen	 158497.749	 557037.510	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

32+2	oost	 28/3	 114	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158496.622	 557039.478	
	 	 120	 veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

34+2	oost	 28/3	 102	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158496.400	 557041.511	
	 	 110	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

46+2	oost	 28/3	 124	 Zand	 Grijsbruin	 	 	 158495.236	 557053.463	
	 	 140	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

46-2	west	 28/3	 135	 Veen	 Roodbruin	 	 10	cm	zand,	geen	veraard	veen	 158491.230	 557053.224	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

46-5	west	 28/3	 132	 Veen	 Roodbruin	 	 10	cm	zand,	geen	veraard	veen	 158488.248	 557052.940	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

46+5	oost	 28/3	 150	 Veen	 Roodbruin	 	 	 158498.241	 557053.594	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

48+5	oost	 28/3	 80	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158498.067	 557055.488	
	 	 100	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

54+5	oost	 28/3	 145	 Veen	 Roodbruin	 	 Beetje	rommelig	daarboven	 158497.479	 557.061.431	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

56+2	oost	 28/3	 170	 Veen	 Roodbruin	 	 	 158494.300	 557063.304	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

58+2	oost	 28/3	 80	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158494.083	 557065.416	
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Boorraai	1,	perceel	2	

Afstand	boring	
in	m	

Datum	 Diepte	in	cm	-
mv	

Grondsoort	 Kleur	 Interpretatie	 Opmerkingen	 X-coörd.	 Y-coörd.	

86	 9/4	 40	 Kleiig	veen	 Zwartbruin	 	 Veraard	 158490.470	 557092.991	
	 	 60	 Veen	 Roodbruin	 	 Stukjes	wollegras?	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

88	 9/4	 60	 Kleiig	veen	 Zwartbruin	 	 Veraard	 158490.353	 557094.981	
	 	 84	 Klei	 Grijs	 	 	 	 	
	 	 94	 Kleiig	veen	 Zwartbruin	 	 Veraard	 	 	
	 	 98	 Veen	 Roodbruin	 	 Stukjes	hout;	rood/zilver	à	berk?	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

89	 10/4	 60	 Kleiig	veen	 Zwartbruin	 	 Veraard	 158490.258	 557095.960	
	 	 90	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

90	 9/4	 96	 Kleiig	veen	 Zwartbruin	 	 Veraard	/	Eerste	20cm	onder	bouwvoor	zandig,	
daarna	homogene	klei	

158490.132	 557096.971	

	 	 113	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

91	 10/4	 70	 Kleiig	veen	 Zwartbruin	 	 Veraard	 158490.037	 557097.950	
	 	 95	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

92	 9/4	 60	 Kleiig	veen	 Zwartbruin	 	 Veraard	 158489.911	 557098.961	
	 	 90	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

94	 9/4	 40	 Zand	 Grijs	 	 Voor	deze	laag	klei		+	zandbandjes	 158489.769	 557100.96	
	 	 58	 Klei	 Lichtgrijs	 	 Homogeen	 	 	
	 	 70	 Kleiig	veen	 Zwartbruin	 	 Veraard	 	 	
	 	 90	 Veen	 Roodbruin	 	 Stukjes	hout	hier	en	daar	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

96	 9/4	 80	 Kleiig	veen	 Zwartbruin	 	 Veraard	 158489.566	 557103.051	
	 	 97	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

98	 9/4	 82	 Kleiig	veen	 Zwartbruin	 	 Veraard	 158489.363	 557105.031	
	 	 94	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	
	
	

	 	 	 	 	 	 	 	



	

	 150	

Afstand	boring	
in	m	

Datum	 Diepte	in	cm	-
mv	

Grondsoort	 Kleur	 Interpretatie	 Opmerkingen	 X-coörd.	 Y-coörd.	

100	 9/4	 74	 Klei	 Grijs	 	 Daarvoor	zand	 158489.153	 557106.889	
	 	 93	 Kleiig	veen	 Zwartbruin	 	 Rommelig	&	veraard	 	 	
	 	 107	 Veen	 Roodbruin	 	 Kleibandje	tussen	111	en	114	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

102	 9/4	 93	 Kleiig	veen	 Zwartbruin	 	 Veraard	 158488.932	 557108.911	
	 	 116	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

104	 9/4	 93	 Kleiig	veen	 Zwartbruin	 	 Veraard	 158488.742	 557110.869	
	 	 117	 Textiel/wol??	 Groen/geel			 	 Monster	18	 	 	
	 	 120	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

106	
	

9/4	 85	 Kleiig	veen	 Bruin	 	 Niet	 echt	 veraard,	 wel	 zeer	 compact	 en	 gelaagd.		
Monster	20	à	Sphagnum	cuspidatum?	

158488.553	 557112.859	

	 	 100	 Veen	 Roodbruin	 	 Monster	20-2	à	wat	voor	soort	veen?	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

108	 9/4	 97	 Kleiig	veen	 Zwartbruin	 	 Veraard	&	daarboven	verommeld	 158488.331	 557114.786	
	 	 118	 Veen	 Roodbruin	 	 Zand	van	20-40	cm	 	 	
	 	 139	 Hout	 Roodbruin	 	 monster	22	 	 	
	 	 160	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 194	 Zand	 grijs	 	 	 	 	
	 	 217	 Zand	 Bruingeel	 Dekzand	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

110	 9/4	 ?	 Zand	 Grijs	 	 	 158488.331	 557114.786	
	
	

	 57	 Zand	 Grijs	 	 Aardewerk	op	63	cm	–	monster	24	
Zand	is	donkerder	dan	daarboven	

	 	

	 	 73	 Klei	 Grijs	 	 	 	 	
	 	 80	 Kleiig	veen	 Zwartbruin	 	 Veraard	 	 	
	 	 83	 Veen	 Roodbruin	 	 Donkere	 laagjes	 à	 compacter?	 3mm	 per	

bandje	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
112	 9/4	 40	 Zand	 Grijs	 	 	 158487.952	 557118.766	
	 	 65	 Klei	 Grijs	 	 	 	 	
	 	 75	 Kleiig	veen	 Zwartbruin	 	 Veraard	 	 	
	 	 105	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
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Afstand	boring	
in	m	

Datum	 Diepte	in	cm	-
mv	

Grondsoort	 Kleur	 Interpretatie	 Opmerkingen	 X-coörd.	 Y-coörd.	

114	 9/4	 80	 Kleiig	veen	 Zwartbruin	 	 Veraard	 158487.795	 557120.756	
	 	 105	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

116	 9/4	 100	 Kleiig	veen	 Zwartbruin	 	 Veraard	 158487.668	 557122.746	
	 	 116	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

118	 9/4	 92	 Kleiig	veen	 Zwartbruin	 	 Veraard	 158487.384	 557124.736	
	 	 119	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

120	 9/4	 85	 Kleiig	veen	 Zwartbruin	 	 Veraard	 158487.258	 557126.757	
	 	 105	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

122	 9/4	 95	 Kleiig	veen	 Zwartbruin	 	 Veraard	 158486.910	 557128.652	
	 	 110	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

124	 9/4	 101	 Kleiig	veen	+		Klei	 Grijs	&	
Zwartbruin	

	 Verommeld	klei	met	veraard	veen	 158486.721	 557130.642	

	 	 110	 Kleiig	veen		+		Klei	 Grijs	&	
Zwartbruin	

	 	 	 	

	 	 131	 Klei	 Donkergrijs	 	 Donkergrijze	klei	 	 	
	 	 175	 Veen	+		Klei	 Roodbruin	+	

Grijs	
	 Verommeld	veen	+	klei	 	 	

	 	 186	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

125	 10/4	 143	 Veen	 Roodbruin	 	 	 158486.657	 557131.621	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

126	 9/4	 156	 Veen	 Roodbruin	 	 Hout	 op	 167-173:	 monster	 40;	 hout	 op	 188-
190	

158486.512	 557132.620	

	 	 210	 Zand	 Bruingeel	 Dekzand	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

128	
	

9/4	 78	 Kleiig	veen	 Zwartbruin	 	 Veraard	 /	 De	 klei	 lijkt	 hier	 weer	 veel	 minder	
zandig	en	veel	homogener.	Vorige	boringen	 in	
dit	perceel	waren	zandiger.	

158486.311	 557134.600	

	 	 115	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
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Afstand	boring	
in	m	

Datum	 Diepte	in	cm	-
mv	

Grondsoort	 Kleur	 Interpretatie	 Opmerkingen	 X-coörd.	 Y-coörd.	

129	 10/4	 95	 Kleiig	veen	 Zwartbruin	 	 Veraard	 158486.234	 557135.600	
	 	 115	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

129,5	 10/4	 150	 Veen	 Roodbruin	 	 	 158486.234	 557136.128	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

130	 9/4	 150	 Veen	 Roodbruin	 	 	 158486.234	 557136.632	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

131	 10/4	 150	 Veen	 Roodbruin	 	 	 158486.137	 557137.616	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

131,5	 10/4	 90	 Kleiig	veen	 Zwartbruin	 	 Veraard	 158486.066	 557138.120	
	 	 105	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

132	 9/4	 90	 Kleiig	veen	 Zwartbruin	 	 Veraard	 158486.066	 557138.600	
	 	 113	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

134	 9/4	 120	 Veen	 Roodbruin	 	 	 158485.898	 557140.616	
	 	 200	 Zand	 Bruingeel	 Dekzand	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

136	
	

9/4	 105	 Kleiig	veen	 Zwartbruin	 	 Veraard	 /	 Kleine	 kleibandjes	 en	 kleine	
zandbandjes	aan	het	begin	van	de	veenlaag.		

158485.682	 557142.584	

	 	 120	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

138	 9/4	 100	 Zand	 Grijs	 	 	 158485.418	 557144.552	
	 	 110	 Klei	 Grijs	 	 	 	 	
	 	 125	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 190	 Zand	 Bruingeel	 Dekzand	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

140	 9/4	 +/-30	 Klei	 Grijs	 	 	 158485.282	 557146.562	
	 	 180	 Zand	 Bruingeel	 Dekzand	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

142	 9/4	 145	 Veen	 Roodbruin	 	 Boven	deze	laag	ligt	rommelige	donkere	klei	 158485.069	 557148.562	
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Afstand	boring	
in	m	

Datum	 Diepte	in	cm	-
mv	

Grondsoort	 Kleur	 Interpretatie	 Opmerkingen	 X-coörd.	 Y-coörd.	

144	 9/4	 +/-	30		 Klei	 Grijs	 	 	 158484.907	 557150.562	
	 	 100	 Zandige	klei	 Grijs	 	 Verommeld	 	 	
	 	 120	 Veen	 Roodbruin	 	 ‘mooie’	veenlaag	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

146	 9/4	 140	 Veen	 Roodbruin	 	 Rommelig	boven	de	veenlaag,	beetje	hout,		het	
veen	is	nat	en	zandig			

158484.663	 557152.531	

	 	 180	 Zand	 Bruingeel	 Dekzand	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

148	 9/4	 35	 Kleiig	veen	 Zwartbruin	 	 Veraard	veenlaagje	 158484.477	 557154.536	
	 	 45	 Klei	 Grijs	 	 	 	 	
	 	 50	 Veen	+		Klei	 Grijs	&	

Zwartbruin	
	 Verommeld	veraard	veen	+	klei	 	 	

	 	 55	 Klei	 Grijs	 	 	 	 	
	 	 65	 Klei	 Grijs	 	 Verommelde	klei	 	 	
	 	 150	 Veen	 Bruin	 	 Nat,	zandig	veen	met	houtstukjes	 	 	
	 	 175	 Zand	 Bruingeel	 Dekzand	 	 	 	
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Boorraai	1,	perceel	2		 Boringen	buiten	raai	
	

Afstand	boring	
in	m	

Datum	 Diepte	in	cm	-
mv	

Grondsoort	 Kleur	 Interpretatie	 Opmerkingen	 X-coörd.	 Y-coörd.	

104+1	oost	 9/4	 	 	 	 	 Textiel	aanwezig	 158489.744	 557110.934	
104-1	west	 9/4	 	 	 	 	 Textiel	lijkt	niet	aanwezig	 158487.736	 557110.800	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
123+10	oost	 10/4	 100		 Kleiig	veen	 Zwartbruin	 	 Veraard	 158496.788	 557130.237	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
124+10	oost	 10/4	 146	 Veen	 Roodbruin	 	 	 158496.735	 557131.243	

	 	 183	 Zand	 Bruingeel	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

124+30	oost	 10/4	 85	 Kleiig	veen	 Zwartbruin	 	 Veraard	 158516.665	 557132.400	
	 	 100	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

125+10	oost	 10/4	 128	 Veen	 Roodbruin	 	 	 158496.656	 557132.275	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

125	+	20	oost	 10/4	 120	 Kleiig	veen	 Donkergrijs	 	 Donkergrijze	zandige	klei	 158506.611	 557132.764	
	 	 152	 Zand	 	 	 140,	150	cm	hout	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

125+25	oost	 10/4	 130	 Zand	 Grijs	 	 130	hout,	daarvoor	klei	
Dit	is	een	humeus	verommeld	zandlaagje	

158511.605	 557133.062	

	 	 140	 Zand	 Grijs	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

125+30	oost	 10/4	 90	 Kleiig	veen	 Zwartbruin	 	 	 158516.589	 557133.401	
	 	 108	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

125-30	west	 	 140	 Veen	 Roodbruin	 	 Rommelig	boven	deze	laag	–	monster	39-30	à	
slootvulling?	

157456.571	 557129.774	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
126+5	oost	 10/4	 140	 Veen	 Roodbruin	 	 Beetje	verommeld	daarboven.	Hout	op	176	 158491.596	 557132.896	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
126+10	oost	 10/4	 132	 Veen	 Roodbruin	 	 Beetje	verommeld	daarboven	 158496.577	 557133.148	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
126+30	oost	 10/4	 90	 Kleiig	veen	 Zwartbruin	 	 Veraard	 157516.501	 557134.402	

	 	 105	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	
	
	

	 	 	 	 	 	 	 	



	

	 155	

	

  

Afstand	boring	
in	m	

Datum	 Diepte	in	cm	-
mv	

Grondsoort	 Kleur	 	 Opmerkingen	 X-coörd.	 Y-coörd.	

127+10	oost	 10/4	 85	 Kleiig	veen	 Zwartbruin	 	 Veraard	 158496.524	 557134.233	
	 	 105	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

130+10	oost	 10/4	 140	 Veen	 Roodbruin	 	 	 158496.233	 557137.275	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

134+10	oost	 10/4	 140	 Veen	 Roodbruin	 	 Beetje	veraard,	rommelig	en	hout	 158.495.889	 557141.138	
	 	 160	 Zand	 Geelbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

147+25	oost	
	

10/4	 	 	 	 	 Voormalige	 sloot:	 dekzand	 op	 260,	 daarvoor	
veel	 hout,	 zand	 en	 verommelde	 blauwgrijze	
zandige	klei	

158509.429	 557156.331	



	

	 156	

Boorraai 2 
Afstand	boring	

in	m	

Datum	 Diepte	in	cm	-

mv	

Grondsoort	 Kleur	 Interpretatie	 Opmerkingen	 X-coörd.	 Y-coörd.	

0	 28/5	 71	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158999.293	 555811.842	

	 	 81	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

2	 28/5	 72	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158998.114	 555810.166	

	 	 90	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

4	 28/5	 80	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158996.995	 555808585	

	 	 95	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

6	 28/5	 70	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158995.887	 555806.963	

	 	 85	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

8	 28/5	 94	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158994.752	 555805.369	

	 	 110	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

10	 28/05	 	 Klei	 Grijs	 	 Homogeen	 158993.468	 555803.815	

	 	 102	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

12	 28/5	 92	 Kleiig	veen	 Zwartbruin	 	 Licht	veraard	 158992.346	 555802.166	

	 	 103	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

14	 28/5	 100	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158991.171	 555800.558	

	 	 120	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

16	 28/5	 81	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158990.022	 555798.990	

	 	 113	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

18	 28/5	 74	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158988.846	 555797.395	

	 	 92	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

20	 28/05	 	 Klei	 Grijs	 	 Homogeen	 158987.643	 555795.814	

	 	 120	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
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Afstand	boring	

in	m	
Datum	 Diepte	in	cm	-

mv	
Grondsoort	 Kleur	 Interpretatie	 Opmerkingen	 X-coörd.	 Y-coörd.	

22	 28/5	 65	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158986.522	 555794.206	
	 	 92	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

24	 28/5	 67	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158985.373	 555792.530	
	 	 90	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

26	 28/5	 72	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158984.224	 555790.935	
	 	 88	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

28	 28/5	 45	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158983.076	 555789.340	
	 	 55	 Klei	 Grijs	 	 	 	 	
	 	 110	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

30	 28/05	 74	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158981.873	 555787.719	
	 	 80	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

32	 28/5	 64	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158980.602	 555785.975	
	 	 80	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

34	 28/5	 84	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158979.481	 555784.381	
	 	 94	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

36	 28/5	 72	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158978.318	 555782.745	
	 	 92	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

38	 28/5	 78	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158977.116	 555781.07	
	 	 98	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

  



	

	 158	

 
Afstand	boring	

in	m	
Datum	 Diepte	in	cm	-

mv	
Grondsoort	 Kleur	 Interpretatie	 Opmerkingen	 X-coörd.	 Y-coörd.	

40	 28/05	 85	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158975.913	 555779.434	
	 	 102	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

42	 28/5	 74	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	/	Rommelig	 158974.710	 55577.813	
	 	 90	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

44	 28/5	 70	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158973.548	 555776.164	
	 	 84	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

46	 28/5	 60	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158972.331	 555774.515	
	 	 74	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

48	 28/5	 80	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158971.156	 555772.893	
	 	 110	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

50	 28/05	 	 Klei	 Grijs	 	 Homogene	klei,	geleidelijk	donkerder	
Niet	KV	

158970.007	 555771.312	

	 	 100	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

58	 28/5	 77	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158965.304	 555764.906	
	 	 95	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

60	 28/5	 108	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158964.196	 555763.176	
	 	 130	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

62	 28/5	 176	 Veen	 Roodbruin	 	 Daarboven	homogene	klei	 158962.993	 555761.582	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

66	 28/5	 75	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158960.641	 555758.338	
	 	 105	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
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Afstand	boring	

in	m	
Datum	 Diepte	in	cm	-

mv	
Grondsoort	 Kleur	 Interpretatie	 Opmerkingen	 X-coörd.	 Y-coörd.	

70	 28/5	 225	 Veen	 Roodbruin	 	 Daarboven	homogene	klei	 158958.263	 555755.176	
	 	 260	 Zand	 Geelbruin	 Dekzand	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

72	 28/05	 71	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158957.101	 555753.540	
	 	 75	 Klei	 Grijs	 	 	 	 	
	 	 125	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

78	 28/5	 118	 Veen	 Roodbruin	 	 Geen	KV	boven	V	 158953.668	 555748.662	
	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

80	 28/5	 100	 Klei+Zand	 Grijs	 	 Rommelig	met	wat	zandlaagjes	 158952.424	 555746.999	
	 	 110	 Klei+Kleiig	veen	 Grijs	+	

Zwartbruin	
	 Veraard	/	Rommelig	 	 	

	 	 160	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 165	 Zand	 Grijs	 	 	 	 	
	 	 170	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 216	 Hout	 	 	 	 	 	
	 	 219	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

82	 29/05	 100	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158951.276	 555745.432	
	 	 130	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

84	 29/05	 86	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158950.114	 555743.810	
	 	 111	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

86	 29/05	 68	 Klei	 Grijs	 	 Zeer	rommelig	met	stukjes	KV	 158948.978	 555742.134	
	 	 140	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	/	Rommelig	 	 	
	 	 160	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

88	 29/05	 98	 Veen	 Roodbruin	 	 	 158947.789	 555740.499	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

90	 29/05	 105	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158946.600	 555738.945	
	 	 110	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
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Afstand	boring	
in	m	

Datum	 Diepte	in	cm	-
mv	

Grondsoort	 Kleur	 Interpretatie	 Opmerkingen	 X-coörd.	 Y-coörd.	

92	 29/05	 90	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158945.410	 555738.282	
	 	 100	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

94	 29/05	 93	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	/	Rommelig	 158944.221	 555735.701	
	 	 98	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 	 	
	 	 101	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

96	 29/05	 85	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158943.086	 555734.012	
	 	 100	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

98	 29/05	 77	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158941.937	 555732.417	
	 	 96	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

100	 29/05	 80	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158940.707	 555730.809	
	 	 90	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

102	 29/05	 70	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158939.599	 555729.187	
	 	 85	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

104	 29/05	 150	 Veen	 Roodbruin	 	 	 158938.396	 555727.552	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

106	 29/05	 112	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158937.194	 555725.984	
	 	 125	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

108	 29/05	 80	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 157936.018	 555724.362	
	 	 100	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

110	 29/05	 80	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158934.910	 555722.687	
	 	 100	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
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Boorraai 2, parallelboringen buiten boorraai à 40m richting noordwesten 
 
Afstand	boring	

in	m	
Datum	 Diepte	in	cm	-

mv	
Grondsoort	 Kleur	 Interpretatie	 Opmerkingen	 X-coörd.	 Y-coörd.	

61+40	NW	 29/05	 76	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158932.239	 555785.852	
	 	 90	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

62+40	NW	 29/05	 82	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158931.586	 555785.178	
	 	 100	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

63+40	NW	 29/05	 90	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158930.728	 555784.566	
	 	 105	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

64+40	NW	 29/05	 85	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158929.993	 555783.790	
	 	 100	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

69-+40	NW	 29/05	 110	 Veen	 Roodbruin	 	 	 158926.971	 555779.726	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

70+40	NW	 29/05	 190	 Veen	 Roodbruin	 	 	 158926.277	 555778.95	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

71+40	NW	 29/05	 155	 Veen	 Roodbruin	 	 	 158925.725	 555.778.133	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

72+40	NW	 29/05	 80	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158925.031	 555777.480	
	 	 95	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	

73-+40	NW	 29/05	 75	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158924398	 555776.622	
	 	 90	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

80+40	NW	 29/05	 140	 Veen	 Roodbruin	 	 	 158919.967	 555771.251	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

85+40	NW	 29/05	 80	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158916.822	 555767.372	
	 	 95	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

86+40	NW	 29/05	 71	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158916.168	 555766.636	
	 	 88	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
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Afstand	boring	

in	m	
Datum	 Diepte	in	cm	-

mv	
Grondsoort	 Kleur	 Interpretatie	 Opmerkingen	 X-coörd.	 Y-coörd.	

87+40	NW	 29/05	 82	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158915.474	 555765.922	
	 	 95	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

88+40	NW	 29/05	 80	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158914.739	 555765.227	
	 	 95	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

103+40	NW	 29/05	 119	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158905.437	 555753.368	
	 	 137	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

104+40	NW	 29/05	 100	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158904.735	 555752.573	
	 	 105	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

105+40	NW	 29/05	 96	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158903.945	 555751.980	
	 	 140	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

106+40	NW	 29/05	 135	 Kleiig	veen		 Zwartbruin	 	 Veraard	 158903.399	 555751.185	
	 	 150	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	

 
Losse boringen 

Afstand	boring	in	m	 Datum	 Diepte	in	cm	-mv	 Grondsoort	 Kleur	 Interpretatie	 Opmerkingen	 X-coörd.	 Y-coörd.	
Kleimonster	K1	t/m	K4	 11/06	 +/-	30	 Klei	 Grijs	 	 	 158624.888	 556553.347	

	 	 126	 Veen	 Roodbruin	 	 Rommelig	 	 	
	 	 130		 Klei	 Grijs	 Klapklei	 	 	 	
	 	 146	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

Boring	naast	kleimonster	 11/06	 80	 Kleiig	veen	 Zwartbruin	 	 Veraard	 158625.123	 556549.510	
	 	 100	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

Veenmonster	V1	t/m	V4	 11/06	 50	 Kleiig	veen	 Zwartbruin	 	 Veraard	 158914.062	 556509.331	
	 	 70	 Veen	 Roodbruin	 	 	 	 	
	 	 195	 Zand	 Geelbruin	 Dekzand	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

Extra	losse	boring	 11/06	 160	 Veen	 Roodbruin	 	 	 158801.192	 556311.505	
	 	 	 	 	 	 	 	 	



	

	
	

  




