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Samenvatting

Het betreft een overslibde terp uit de Romeinse tijd en vroege middeleeuwen, die in 2014
voor een deel is opgegraven. De site bevindt zich in het voormalige veengebied dat vanaf het
einde van de ijzertijd geregeld onderwater liep tijdens extreem hoogwater (stormvloeden).

Tijdens de opgravingen zijn geologische / archeolandschappelijk opnamen verricht naar de
afdekkende sedimentlagen die in de profielwanden van de archeologische werkputten
ontsloten waren. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het veenrandgebied bij de site
Sneek-Harinxmaland pas regelmatig onderwater kwam te staan bij extreem hoogwater
(stormvloeden) vanaf de 2e eeuw n. Chr. In de midden-Romeinse tijd werd de site verlaten en
werden de randen van de veenterp overslibd met een humeuze / venige klei (het Tinga
complex). In de r en of 8e eeuw n. Chr. vonden er weer activiteiten plaats op de deze locatie.
Daarna werd deze plek wederom verlaten en raakte hij overslibd. Het gebied veranderde in
een waddengebied dat met iedere vloedperiode onderwater liep.

De stijging van het gemiddeld hoogwater met vele decimeters is toe te schrijven aan de
vergroting van de getijdenrange in het achterland van het Middelzeesysteem. Deze sterke
toename van de mariene invloed werd veroorzaakt door de grootschalige antropogene
ontginningen in de vroege Middeleeuwen. Door drainage van het veen daalde het
bodemoppervlak, werd het kombergingsgebied van de Middelzee groter, waardoor ook de
geulen groter werden en de getijdenrange in het achterland van het systeem kon toenemen.
Aan dit proces kwam een einde toen het gebied in de late middeleeuwen werd ingedijkt en
daarmee afgesloten van de zee.
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1  0BInleiding 

In 2014 heeft een waarderend proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden in het plangebied 

Harinxmaland ten noorden van Sneek door het Terpencentrum van het Groninger Instituut 

voor Archeologie (Fig. 1 en 2; Bakker 2015; Bakker 2016). Het proefsleuvenonderzoek vond 

plaats op een overslibde terp uit de Romeinse tijd die Sneek-Harinxmaland is genoemd 

(bijlage: foto 1a en 1b). Tijdens de opgraving heeft een geologisch onderzoek 

plaatsgevonden aan de natuurlijke en antropogene afzettingen die in de proefsleufprofielen 

ontsloten waren. Doel van dit aardkundig onderzoek was het paleolandschap te 

reconstrueren vanaf het einde van de bewoning in de midden-Romeinse tijd - wanneer 

opnieuw veen wordt gevormd (het zogenaamde Tinga-complex) - tot het moment dat het 

gebied voor het laatst overslibd raakt in het begin van de late middeleeuwen. Daarna werd 

het gebied door middel van een dijk afgeschermd van periodieke overstromingen (mogelijke 

stormvloeden niet meegerekend). De reconstructie van het paleolandschap tot aan de 

vorming van het Tinga-complex is uitgevoerd door Aalbersberg (AGEA-advies). Hij heeft 

eerder booronderzoek uitgevoerd in dit plangebied en daarbij meerdere overslibde 

vindplaatsen gevonden die uit dezelfde periode stammen als de onderzochte terp 

(Aalbersberg 2006). Als overlap tussen deze paleolandschappelijke studie en die van 

Aalbersberg geldt de vorming van het Tinga-complex.  

 

Voor het geologisch onderzoek zijn in het profiel kolomopnamen onderzocht en 

gedocumenteerd waarbij de voorkomende laageenheden, of grondsporen lithologisch zijn 

beschreven. In totaal zijn drie profielkolomopnamen gemaakt (werkput 1, 4 en 5; Fig. 2). Voor 

de datering van de Romeinse en post-Romeinse afzettingen zijn in totaal zijn vijf 

ouderdomsbepalingen verricht met behulp van koolstofdateringen. Twee daarvan zijn 

uitgevoerd aan schelpen die zich in levenspositie bevonden in het bovenste 

overslibbingspakket. Voor de onderliggende archeologische en natuurlijke lagen zijn drie 

organische dateringen uitgevoerd. 

 

In deze rapportage is eerst de paleolandschappelijke setting van de site Sneek-Harinxmaland 

beschreven (hoofdstuk 2). Daarna zijn de resultaten van de geologische opname besproken 

(hoofdstuk 3) en de uitgevoerde 
14

C dateringen (AMS bepalingen) behandeld (hoofdstuk 4). 

Ter vergelijking is in dat hoofdstuk ook een overzicht gegeven in tabelvorm van de dateringen 

van het Tinga-complex dat in de bodemopbouw van de omgeving van Sneek aanwezig is. 

Vervolgens zijn de onderzoeksvragen beantwoord die vooraf aan het onderzoek zijn 

opgesteld (hoofdstuk 5). Daarna is op basis van de nieuwe onderzoeksgegevens, aangevuld 

met de paleolandschappelijke kennis uit eerdere geoarcheologische onderzoeken over de 

ontstaansgeschiedenis van de Middelzee, een paleolandschappelijk model van de site en 

omgeving opgesteld (synthese; hoofdstuk 6).  
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Fig. 1. Locatie van de terpzoolsite Sneek-Harinxmaland (SH) op de AHN-hoogtekaart van noordwest Friesland. 

Locatienamen van de omliggende sites (kleine rode blokjes) zijn Arkum (Ar), locaties Sneek De Hemmen 1 en 2, en 

De Hemmen- Singel locatie (Sn-1, Sn2 en Sn-s), Sneek Tinga (Sn-t), Sneek-Pasveer (Sn-p), Scharnegoutum (Sc) 

en Boazum (Bo). 
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Fig. 2. Puttenplan van de opgraving Sneek-Harinxmaland met daarop de ligging van de profielkolomopnamen 

(groene balkjes). 
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2 Geologische setting  

De terplocatie Sneek-Harinxmaland ligt geografisch gezien in het klei-veengebied rond 

Sneek. De kleiafzetting over het veen heeft plaatsgevonden vanuit de getijdensystemen van 

de Marne en de Middelzee. Door het dichtslibben van het Boorne getijdensysteem in het 

centrale deel van Westergo gedurende de ijzertijd is vanaf die tijd het 

Middelzeegetijdensysteem, in de vorm van een geul die de voorloper is van de latere 

Middelzee, een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de Friese landschapsgenese. Het 

Middelzeesysteem nam in die periode geleidelijk de natuurlijke afwateringsfunctie over van 

het oude Boornesysteem en werd daardoor in omvang steeds groter. Omdat de opening naar 

zee toe groter werd, nam de mariene invloed in het veenachterland toe (overslibbing van het 

veenrandgebied).  

 

Bij Goutum, ten zuiden van Leeuwarden, is de overslibbing van het veen langs de zijtak van 

de Middelzee gedateerd rond 800 v. Chr. (Dresscher & Vos, 2010.). Verder zuidelijk, bij 

Boazum, vindt de overslibbing van een terpflank plaats rond 250 n. Chr. (Vos, 2007a). Dat is 

waarschijnlijk ook de tijd dat de rechte verbindingsgeul van de Oude Ried ontstaat tussen de 

getijdensystemen van de Marne en de Middelzee (noordelijk van Sneek). Als gevolg van 

deze geulverbinding nam de Middelzee – het systeem dat tot de Romeinse tijd het 

noordwestelijk gebied van Sneek draineerde – een deel van het afwateringsgebied van de 

Marne over waardoor de omvang van het Middelzee systeem verder toenam. De rechte loop 

van deze geul lijkt er op te wijzen dat de oorsprong van de Marne-Middelzee geulverbinding 

een gegraven watergang is geweest (zie ook: De Langen 2011, 78-79).   

 

In het overslibbingsproces van het veen heeft de mens tijdens de ijzertijd en Romeinse tijd 

een belangrijke rol gespeeld. Via de gegraven sloten en kanalen kon het zeewater de 

veenrandzone binnendringen. Deze sloten ontwaterden het veen waardoor inklinking en 

oxidatie van veen optrad met bodemdaling tot gevolg. Het veen kon vervolgens bij extreem 

hoogwater overstroomd raken waarbij een sliblaag over het veen afgezet. In de eerste 

overslibbingsfase ontwikkelde zich een kleiig veen die vervolgens veranderde in een venige 

klei / humeuze doorwortelde klei / grijze klei door de toename van de overslibbingsfrequentie. 

Zolang de mens nog in het gebied woonde en actief was, raakten de sliblagen en de top van 

het onderliggende veen nog met elkaar vermengd door grondbewerking en of vertrapping. In 

die gevallen ontstaat aan de top eerst een kleiig veen dat uiteindelijk verandert in een venige 

klei. 

 

Wanneer in bepaalde gebieden met een slechte natuurlijke afwatering de sloten niet meer 

door de mens onderhouden worden, vernat de omgeving en kan er uiteindelijk weer 

veenvorming optreden (zie ook Bakker, 2014 en 2015). In Friesland is dit op de locatie 

Sneek-Tinga voor het eerst waargenomen. Het veenlaagje dat daar in de volksverhuizingstijd 

(rond 500 n. Chr) op de eerder afgezette humeuze klei werd gevormd, is het Tinga-veen 

genoemd (Vos, 2001). Vergelijkbare veenlagen of –horizonten in de deklaag van zuidelijk 

Westergo hebben sindsdien dezelfde naam gekregen. In het geval er nog voldoende 

afwatering was nadat het omliggende gebied door mensen was verlaten, bijvoorbeeld door de 

aanwezigheid van natuurlijke geulen, of vergeuling van bestaande sloten, bleef het 

grondwaterniveau laag en kon er geen veenvorming optreden. Organische resten aan het 

oppervlak oxideren dan voordat ze kunnen accumuleren om een humeuze horizont of 

veenlaag te vormen. Tijdens overslibbingen worden hier dan ook ‘schone’ kleilagen gevormd. 
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De verschillende Tinga-venen hebben niet allemaal dezelfde ouderdom. Bij de site Sneek 

Pasveer (Vos, 2002) is dit veen gedateerd tussen ca. 225 en 440 n. Chr, bij Sneek De 

Hemmen 1 en 2 tussen 50 en 75 n. Chr.  en rond 300 n. Chr. (Vos, 2007b.), bij Sneek De 

Hemmen - Singel locatie tussen 125 en 350 n. Chr. en bij Arkum (zwarte laag) rond 100 n. 

Chr. (zie Tabel 5). Bij de locatie Sneek De Hemmen 1 en 2 kwam een complex voor van 

humeus gelaagde kleien met daar overheen venige kleien die op hun beurt weer afgedekt 

worden door kleiige veenlagen. Dit afwisselende pakket dat feitelijk een overgang laat zien 

van overslibbing naar veenvorming werd het Tinga-complex genoemd. 

 

Het diachrone verloop van de Tinga-veendateringen wijst op lokale verschillen in de 

waterhuishouding en daaraan gekoppelde veenaccumulatie in het klei-veen randgebied rond 

Sneek. Van plaats tot plaats verschilde deze in de tijd en de rol van de menselijke activiteiten 

was daarvoor zeer belangrijk. Het landschap zal na verlating hoofdzakelijk bestaan hebben 

uit een riet- en biezenmoeras wegens de voedselrijke omstandigheden, maar bleef een 

overgangsgebied tussen kwelder- en veengebied dat alleen onderwater kwam te staan 

tijdens hoge stormvloeden. Het grootse deel van het jaar lag het landschap van deze 

overgangszone relatief droog. Op plekken met een goede afwatering werd de afgestorven 

vegetatie volledig verteerd (grijze klei), terwijl op plekken met matige of slechte afwatering de 

organische stof accumuleerde (humeuze, venige klei). 

 

In de vroege middeleeuwen nam de bewoningsintensiteit in de regio weer sterk toe en 

daarmee ook de ingrepen van de mens in het landschap. Op grote schaal werden het 

veenrandgebied opnieuw verkaveld door het graven van sloten. Door deze sloten werd het 

gebied wederom ontwaterd en geschikt gemaakt voor agrarisch gebruik, dit leidde echter ook 

tot een sterke veenbodemdaling. Door deze bodemdaling nam de accommodatieruimte 

(komberging) van het Middelzee getijdengebied toe wat leidde tot een sterke vergroting van 

de getijdengeulen. Noordoostelijk van Sneek ontstond een nieuwe zijtak van de 

Middelzeegeul. Bij Scharnegoutum zijn langs die geultak zandige intergetijdensedimenten 

afzet over het veen. De vorming van deze zandige afzettingen zijn daar gedateerd tussen 700 

en 800 n. Chr. (Waldus, e.a, 2005). Als gevolg van de toegenomen mariene activiteit werd in 

de hele veenrandzone rond Sneek een dikke kleilaag afgezet en de veenvorming kwam door 

de ontginningen tot een einde. Deze opslibbing ging door tot aan de bedijking van het gebied 

in de late Middeleeuwen toen het werd afgesloten van de zee. 

 

Onderzoeksvragen Sneek-Harinxmaland: 

 
1. Zijn er Tinga-achtige horizonten waargenomen? Zo ja, bevinden zich hierin dateerbare 

organische materialen die geschikt zijn voor 
14

C-onderzoek? 
 

2. Indien er Tinga-achtige horizonten zijn waargenomen en gedateerd, hoe vergelijken 
deze zich met de bekende dateringen van Tinga-achtige horizonten rondom Sneek? 

 
3. Hoe wordt de geogenese van de Middelzee zichtbaar en waaruit bestaan de 

afzettingen van de Middelzee? 
 

4. Levert dit onderzoek gegevens op over de vorming van de Middelzee die eerder nog 
niet bekend waren of bevestigd kon worden? 

 
5. Wordt met het paleolandschappelijk onderzoek te Sneek-Harinxmaland de bestaande 

regionale wordingsgeschiedenis van dit deel van Westergo bevestigd, of zijn er 
landschappelijke ontwikkelingen waarneembaar op basis waarvan de genese van dit 
gebied moet worden aangepast? 
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6. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen wat betreft geologische en 

paleolandschappelijke ontwikkeling van de site Sneek-Harinxmaland in vergelijking 
met andere geoarcheologisch onderzochte veenontginningsnederzettingen zoals 
Hempens-Teerns, Leeuwarden-Bullepolder, Sneek-Stadsrondweg Oost, 
Scharnegoutum, Arkum en Wartena-Noord? 
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Fig. 3. Paleogeografische reconstructies van noordwest Friesland. 3a: 1500 v. Chr.; 3b: 750 v. Chr.; 3c: 500 v. Chr.; 

3d: 250 v. Chr.; 3e: 100 n. Chr.; 3f: 500 n. Chr.; 3g: 800 n. Chr.; 3h: 1000 n. Chr. SH: locatie Sneek-Harinxmaland. 
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3 Geologische opname  

De geologische profielkolomopnamen (fig. 2) zijn gemaakt in de werkputten 1, 4 en 5 (fig. 2). 

In totaal zijn drie profielkolommen opgenomen (fig. 4 t/m 6). De lithologische beschrijvingen 

van de lagen (sporen) in deze kolommen zijn weergegeven in de Tabellen 2 t/m 4. Daarnaast 

wordt in de tabellen van ieder spoor de interpretatie van het afzettingsmilieu (paleomileu), de 

archeologische datering en de archeologische fase gegeven. De absolute 

ouderdomsbepalingen uit de verschillende lagen – 
14

C-dateringen – worden in hoofdstuk 4 

gepresenteerd (tabel 5). 

 
De archeologische fasering (tabel 1), die bij de spoorbeschrijvingen is toegevoegd, is 
gebaseerd op het aangetroffen archeologisch vondstmateriaal en de 

14
C-dateringen. Voor het 

onderhavige paleo-landschappelijk onderzoek naar overslibbingsgeschiedenis zijn de fasen 5 
tot en met 8 van belang. Met soms een uitzondering van sporen uit de laatste bewoningsfase 
uit de Romeinse tijd, zijn sporen uit oudere fasen in de regel niet meegenomen in de 
gepresenteerde kolombeschrijving.  

 

Tabel 1.Overzicht van de archeologische fasering van de laageenheden Sneek-Harinxmaland 

Fase Sub-

fase 

Laagbeschrijving Globale datering 

9  Antropogeen; (sub-) recente invloeden: o.a. bouwvoor, 

drainagebuizen en greppels 

 

8  Natuurlijk; overslibbingsfase II --> Middelzee Volle- en late middeleeuwen (na ca. 1000 

n.C.): 1490 BP ±30 en 1510 BP ±30  

7  Antropogeen: activiteitenfase II en natuurlijk: continuering 

overslibbingsfase I 

Ottoonse periode 

6  Natuurlijk; overslibbingsfase I Karolinigisch-Ottoonse periode 

5  Natuurlijk / antropogeen; Tinga-complex Midden-Romeins tot  Vroeg-Karolingisch 

 4b Antropogeen; vertrapping Tinga-complex: agrarische fase III Laat-Merovingingisch of Vroeg-Karolingisch: 

1330 BP ±30 en 1370 BP ±35 

 4a Natuurlijk; Tinga-complex Midden-Romeins tot Post-Romeins 

4  Antropogeen; agrarische fase II: Midden-Romeins 

3  Antropogeen; activiteitenfase I Midden-Romeins 

 3b Antropogeen;  activiteitenfase I: oprichting ovens voor activiteit 

met als afval de aslagen (fase 3) 

Midden-Romeins 

 3a Antropogeen; activiteitenfase I: verkoolde top van Fase 2 door 

afbranden vegetatie of depositie van hete as (fase 3) 

Vroeg/Midden-Romeins 

2  Antropogeen; agrarische fase I: sterk venig Vroeg-Romeins 

 2b Antropogeen; agrarische fase I: woonlagen bestaan uit vloer van 

klei met silt/zand en humeuse klei/kleiig veen 

Vroeg/Midden-Romeins 

 2a Antropogeen; Agrarische fase I: woonlagen bestaan uit veraard 

veen; geen of weinig klei in sporen 

Vroeg-Romeins 

1  Natuurlijk; opslibbing van sediment (klei) en vorming van 

sedentaat (m.n. veen) 

Pleistoceen tot en met ijzertijd 

 1z Antropogeen; prehistorische sporen van menselijke activiteiten 

tijdens fase 1 

Bronstijd / ijzertijd 

 1h Natuurlijk; mosveen, top veraard Bronstijd / ijzertijd 

 1g Natuurlijk; heideveen, top iets veraard Bronstijd  

 1f Natuurlijk; zeggeveen Bronstijd 
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 1e Natuurlijk; rietzeggeveen Bronstijd 

 1d Natuurlijk; rietveen: aan de basis nog iets kleiig veen, top is puur 

rietveen 

Neolithicum/Bronstijd 

 1c Natuurlijk; gebande mariene klei, iets humeus, rietresten; 

Wormer getijdenafzettingen 

Neolithicum/Bronstijd 

 1b Natuurlijk; onderkant Basisveen Neolithicum 

 1a Natuurlijk; bovenkant Basisveen Neolithicum 

0  Natuurlijk; dekzand Pleistoceen 

 

Toelichting kolombeschrijving 1 (werkput 1, profiel 1b) 

 

Deze kolomopname is in de kern van de terp gezet (fig. 4 en tabel 2). Opvallend is dat fase 4 

tot en met 7 ontbreken in dit profiel (bijlage: foto 2 en 3). Gedurende fase 8 zijn sporen uit die 

fasen door erosie afgeschoren van de terp. Een vergelijkbare erosieve invloed van de 

Middelzee is eerder waargenomen tijdens de archeologische opgraving te Scharnegoutum-

Rotonde (Waldus 2002). In tegenstelling tot Scharnegoutum-Rotonde is het afscheren van 

terplagen aan de flanken van de terp hier niet gebeurd (bijlage: foto 4). Dit heeft zeer 

waarschijnlijk te maken met het voorkomen van oudere overslibbingslagen uit fase 6 en 7 op 

de flanken van de terp die deze hebben afgeschermd van latere erosie door de Middelzee. 

Mogelijk heeft een sliblaag uit fase 6 of 7 ook op de top van de terp gelegen, maar dan is 

deze hier te dun geweest om de top voldoende af te schermen tegen de Middelzee. 

 

 

 
Fig. 4. Profieltekening Sneek-Harinxmaland, Werkput 1, profiel 1b. Laagbeschrijving, zie Tabel 2.  
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Tabel 2. Laagbeschrijving Sneek-Harinxmaland, Werkput 1, profiel 1b. 

Spoor 

nr. 

Laagbeschrijving Paleomilieu  Arch. datering Arch. fase 

1 Klei, zwak zandig/siltig, recente omgewerkte  top; 

20-30 cm   

Bouwvoor Recent 9 

2 Klei, zwak zandig/siltig, bruin Antropogeen, greppel: 

gedempt in de jaren '90 

subrecent 9 

3 Klei, zwak zandig, doorbroken zand/siltlaagjes, 

bioturbatie, indroging 

Natuurlijk, wadafzetting Volle en late 

Middeleeuwen 

8 

4 / 55 Klei, zwak zandig, met zand/siltlaagjes Natuurlijk, wadafzetting Volle en late 

Middeleeuwen 

8 

5 / 60 Klei, zwak zandig, dit is de basis van spoor 4, 

bevat verspoelde archeologie 

Natuurlijk, wadafzetting Volle en late 

Middeleeuwen 

8 

69 Klei, zwak zandig, bevat houtskool, as, en 

aardewerk 

Antropogeen, laatste 

nog aanwezige terplaag 

Er moeten nog terplagen 

boven deze hebben 

gelegen, maar die zijn 

afgeschoren door latere 

overstromingen (zie 

S60) 

Midden Romeinse 

tijd 

3 

 

Toelichting kolombeschrijving 2 (werkput 4, profiel 2a) 

 

Deze kolom is genomen in de vroegere betredingszone buiten de terp (fig. 5; tabel 3). Op de 

oude bouwvoor uit de midden-Romeinse tijd ligt hier het Tinga-complex (bijlage: foto 5 tot en 

met 8). Dit bestaat in eerste instantie uit humeuze klei (spoor 955), waarna er een eutroof 

veen wordt gevormd (spoor 957). Een monster uit de basis van het Tinga-complex in werkput 

2 (MPOL 7: tabel 5) leverde een 
14

C-datering op van ca. halverwege de 2
e
 eeuw n. Chr. Deze 

datering kan gezien worden als het einde van het in stand houden van de lokale drainage en 

daarmee het begin van de vorming van het lokale Tinga-complex. De top van dit Tinga-veen 

is verdwenen en verstoord door menselijke activiteiten waaronder vertrapping (spoor 959). Uit 

een van de vertrapte lagen (spoor 2052) is onder meer een importscherf uit de Karolingische 

tijd afkomstig. Voor meer gegevens over de datering van het begin en het einde van deze 

veenvorming wordt echter verwezen naar de bespreking van de dateringen (Hoofdstuk 4). 

 

Op het Tinga-complex rusten twee vrij schone kleilagen met een groenig grijze kleur (spoor 

995 en 998). De bovenste laag onderscheidt zich door de vele ijzervlekken. De afzetting van 

deze lagen geeft aan dat veenvorming is gestopt op deze plek en dat de bodem laag genoeg 

lag om onder invloed van het getijdengebied van de groeiende Middelzee kwam te liggen. 

Deze groengrijze lagen zijn afgedekt met grijze kleien, zwak tot matig siltig, die verband 

houden met de grootste uitbreiding van de Middelzee en de dichtslibbing daarvan (spoor 1 en 

894-899). In de top van deze Middelzee-afzettingen ligt de huidige bouwvoor (spoor 1), deze 

dekt enkele subrecente gedempte greppels af (spoor 895-896). Voor de datering van de hier 

als Middelzee-afzettingen benoemde lagen wordt ook verwezen naar hoofdstuk 4. 
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Fig. 5. Profieltekening Sneek-Harinxmaland, Werkput 4, profiel 2a. Laagbeschrijving, zie Tabel 3.  
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Tabel 3. Laagbeschrijving Sneek-Harinxmaland, Werkput 4, profiel 2a. 

Spoor 

nr. 

Laagbeschrijving Paleomilieu  Arch. datering Arch. fase 

1 Klei, zwak zandig, recente omgewerkte  top   Bouwvoor Recent 9 

896 Klei, matig siltig, bruingrijs, kleibrokken Antropogeen, gedempte 

sloot 

Subrecent 9 

895 Klei,  matig siltig, schelpresten, kleibrokken  Antropogeen, greppel Subrecent 9 

899 Klei, zwak zandig, doorbroken zandlaagjes, grijs, 

bioturbatie, indroging 

Natuurlijk, wadafzetting Volle en late 

Middeleeuwen 

8 

898 Klei,  matig siltig, grijs, veel discontinue siltlaagjes, 

gebioturbeerd, schelpen en levenspositie, 

Scrobicularia, aan de basis hier en daar verspoeld 

archeologisch materiaal, hier en daar ijzervlek 

Natuurlijk, wadafzetting  Volle en late 

Middeleeuwen 

8 

894 Klei matig siltig, grijs, veel dunne siltlaagjes, licht 

gebioturbeerd, schelpresten, geultje 

weldergeultje in 

waddenmilieu 

Volle en late 

Middeleeuwen 

8 

897 Klei, zwak siltig, lichtgrijs, aan de top wat 

humusvlekken, veel graaf- en wortelgangen, veel 

geel groene ijzervlekken 

Natuurlijk, wadafzetting Volle en late 

Middeleeuwen 

8 

995 Klei, zwak siltig, groengrijs, brokkelig, veel 

ijzervlekken 

Natuurlijk, kweldermilieu Karolinigsch-

Ottoonse periode 

6 

958 Klei, groengrijs, vrij slap Natuurlijk,  

kweldermilieu 

Karolinigsch-

Ottoonse periode 

6 

959 Kleiig veen met veenbrokken, aan de onderkant 

trapsporen   

Oud loopvlak Post Romeinse tijd 5b 

957 Rietveen, sterk amorf, bruin, compact, Tinga 

veentje 

Eutroof veenmoeras Midden-Romeinse 

tot post-Romeinse 

tijd 

5a 

955 Klei, bruingrijs, sterk humeus, doorworteld. Naar 

zuidkant uitlopend in kleine dunne kleilaagjes, 

mogelijk onderkant Tinga complex 

overgang kwelder naar 

eutroof veenmoeras 

Midden-Romeinse 

tot post-Romeinse 

tijd 

5a 

954 Veen, met spoor klei, veraard veen, vertrapt, 

enkele scherven  

Oude bouwvoor op veen Midden Romeinse 

tijd 

4 

 

Toelichting kolombeschrijving 3 (werkput 5, profiel 3a) 

 

Deze kolom bevat nog een deel van de noordflank van de terp (fig. 6; tabel 4; bijlage foto 9 

en 10). De top van de terplagen uit de midden-Romeinse tijd (spoor 305), wordt hier afgedekt 

met gelaagde organisch rijke / venige afzettingen van het Tinga complex (spoor 306 en 307). 

Deze lagen worden afgedekt met stevige, stugge soms groenig grijze kwelderklei (spoor 309 

en 308). Op de kwelderklei komt een vrij zandige, uiterst siltige kleilaag voor met 

Scrobicularia schelpen in levenspositie (spoor 310-312). De in deze lagen aangetroffen 

mariene schelpen in levenspositie, geven aan dat het afzettingsmilieu van supragetijden-

milieu (kwelder) was overgegaan naar een intergetijden-milieu (wadden). Dit houdt in dat het 

GHW-niveau op een hoger peil was komen te liggen.  
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Fig. 6. Profieltekening Sneek-Harinxmaland, Werkput 5, profiel 3a. Laagbeschrijving, zie Tabel 4.  

 

 

Tabel 4a. Laagbeschrijving Sneek-Harinxmaland, Werkput 5, profiel 3a. 

Spoor 

nr. 

Laagbeschrijving Paleomilieu  Arch. datering Arch. fase 

1 Klei, zwak zandig, recente omgewerkte  top  Bouwvoor Recent 9 

312 Klei, bruigrijs, licht humeus, schelpresten, licht 

gerijpt, ijzervlekken 

Natuurlijk, kwelder Volle en late 

Middeleeuwen 

8 

311 Klei, grijs,  met zand & silt vlekjes, bioturbatie, 

Scrobicularia in levenspositie 

Natuurlijk, wadafzetting Volle en late 

Middeleeuwen 

8 

310 Klei, grijs, min of meer continue zandlaagjes, 

Scrobicularia in levenspositie, Fe vlekken 

Natuurlijk, wadafzetting Volle en late 

Middeleeuwen 

8 

309 Klei, groengrijs, stevig, veel groenige Fe vlekken, 

bioturbatie 

Natuurlijk, kweldermilieu Karolinigsch-

Ottoonse periode 

6 

308 Klei, grijs, vrij stevig, Fe & Jarosiet vlekken Natuurlijk, kweldermilieu Karolinigsch-

Ottoonse periode 

6 

307 Klei, bruingrijs, met veen/klei brokjes, Fe vlekken, 

vertrapt 

Natuurlijk / antropogeen; 

oud loopvlak in top 

Tinga 

Post Romeinse tijd 5b 

306 Rietveen, donkerbruin, sterk amorf, compact, 

Tinga complex 

Natuurlijk Post Romeinse tijd 5a 

305 Klei, matig siltig en matig humeus, veel VKL terplaag / oud loopvlak Midden Romeinse 

tijd 

4 
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Tabel 4b. Laagbeschrijving Sneek-Harinxmaland, Werkput 5, profiel 3a. Waterput die insnijdt bij S309 

317-314 Toplagen waterput: Klei, groengrijs, stevig, 

veel groenige Fe vlekken, bioturbatie 

Natuurlijk, 

kweldermilieu 

Karolinigsch-

Ottoonse periode 

6 

509 Klei, blauwgrijs, zeer zwaar, vaag gelaagd af en 

toe een veenbrokje 

Antropogeen, midden 

waterput 

Karolinigsch-

Ottoonse periode /  

post Romeinse tijd 

5b/6 

510-511 Klei, blauwgrijs, met veen/kleibrokken en  

humeuze banden 

Antropogeen,  basis 

waterput 

Karolinigsch-

Ottoonse periode /  

post Romeinse tijd 

5b/6 

 

 

Tabel 4c. Laagbeschrijving Sneek-Harinxmaland, Werkput 5, profiel 3a. Opvulling vergeulde sloot die insnijdt bij 

S309. 

331-334 Toplagen vergeulde sloot (zie S317-314)   6 

327  Klei, blauwgrijs, zeer licht gerijpt, met veenbrokjes, 

vertrapt; basis is post-Tinga-vertrapping 

Natuurlijk / antropogeen, 

basis opvulling 

vergeulde sloot 

Karolinigsch-

Ottoonse periode 

6 

330 Klei, blauwgrijs,, enkele ijzervlekjes, met wat 

zwarte vlekjes (basis van S308, snijdt door S307) 

Natuurlijke overslibbing  Karolinigsch-

Ottoonse periode 

6 

307 Klei met veen/klei brokjes, Fe vlekken, vertrapt Oud loopvlak (zie 

eerdere beschrijving 

Post Romeinse tijd 5b 
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4 Dateringen Sneek-Harinxmaland  

Voor het geologisch-paleolandschappelijk onderzoek naar de veenvoming van de Romeinse 

tijd en de post-Romeinse overslibbing van de terp Sneek-Harinxmaland zijn in totaal vijf 
14

C-

dateringen uitgevoerd. De dateringen zijn uitgevoerd door het dateringslaboratorium in 

Groningen. De opgestuurde monsters uit de lagen / sporen hebben vondstnummer of 

baknummer met diepte-informatie (cm –NAP) gekregen. De dateringsresultaten zijn 

weergegeven in Tabel 5. De dateringsuitkomsten zijn gekalibreerd met IntCal 13 door het 

programma OxCal 4.2.  

 

Het gedateerde materiaal is afkomstig uit dichtgeslibde ingravingen en de natuurlijke 

afdekkende lagen. Voor een absolute datering van de vorming van het Tinga-veen is in 

werkput 2 een veenmonster gedateerd dat afkomstig is uit de basis van het Tingacomplex 

(spoor 171: detritus gyttja/vuige rietklei). Voor een absolute datering van de eerste 

kwelderopslibbing zijn dateringen uitgevoerd op verkoolde zaden (VNR 679) en een 

mestbrokje (VNR 680) die zijn aangetroffen in een dichtgeslibde waterput (spoor 509: 

dichtslibbing met klei uit fase 5b/6). Voor een absolute datering van de ‘Middelzee-

afzettingen’ zijn twee monsters van Scrobicularia schelpen in levenspositie, afkomstig uit 

spoor 898 (werkput 4, profiel 2) en spoor 311 (werkput 5, profiel 3), gedateerd.  

 

Tabel 5. 14C dateringen Sneek Harinxmaland 

* Hier is rekening gehouden met een reservoir-effect van 400 jaar wegens mariene invloeden. 

 

Het begin van de vorming van het Tinga-complex op de locatie Sneek-Harinxmaland dient op 
grond van de 

14
C-datering in de 2

e
 eeuw n. Chr. geplaatst te worden. Dit komt overeen met 

de dateringen van de basis van het Tinga-veen in Sneek-De Singel. Andere dateringen van 
het Tinga-complex in de omgeving van Sneek (tabel 6) laten zien dat deze veenvorming niet 
overal gelijktijdig plaatsvond. Waar dateringen aan de basis van het Tinga-complex zijn 

Monster 

nr. 

Lab. 

code 

x- en y-

coördinaten 

Diepte 

in m 

NAP 

Laageenheid 

 

Gedateerd 

materiaal 

14
C-

jaren 

BP 

Foutenmar

ge 

(2-S) 

Beste 

schattin

g 
VNR 654 GrA 65089 173.020 / 

562.922 

-1.00 Wadafzetting 

(kolom 3: spoor 

311) 

Mariene schelp 1490 ± 30 892-1014 

n.C.* 

955 n.C.* 

VNR 599 GrA 65090 173.054 / 

562.924 

-1.00 Wadafzetting 

(kolom 3: spoor 

898) 

Mariene schelp 1510 ± 30 879-1013 

n.C.* 

935 n.C.* 

GIA134/S

WFHA-

VNR680 

 

GrA 67737 173.031 / 

562.907 

? Vulling waterput 

(kolom 3: Spoor 

509) 

Verkoolde 

zaden 

1330 ± 30 

BP 

610 - 770 n.C. 690 ± 40  

n.C. 

GIA134/S

WFHA-

VNR679 

 

GrA 67736 173.031 / 

562.907 

? Vulling waterput 

(kolom 3: Spoor 

509) 

mest 1370 ± 35 

BP 

590 - 710 n.C. 650 ± 30 

n.C. 

GIA134/S

WFHA-

MPOL7; 

34-35 cm 

 

GrA 67741 173.047 / 

562.890 

-1,66 Absolute basis 

van het Tinga-

complex  

(werkput 2: 

spoor 171) 

Veen 1860 ± 30 

BP 

50 – 250 n.C. 150 ± 50 

n.C. 
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verricht (Arkum, Sneek-De Hemmen, Sneek-De Singel en Sneek-Pasveer) variëren ze van 
de 1

e
 eeuw n. Chr. tot in de 3

e
 eeuw n. Chr. Het is mogelijk dat richting het zuidoosten de 

vorming van Tinga veen jonger is. Voorzichtigheid is daarbij echter geboden want van Sneek-
Tinga is daar bijvoorbeeld geen datering bekend van de basis van het Tinga-complex 
bekend. Van oudere opgravingen zijn helemaal geen absolute dateringen bekend van 
mogelijke Tinga-achtige horizonten (Sneek-Jachthaven e.d.).  
 
Tabel 6. 14C-dateringen van het Tinga in de omgeving van Sneek (Sneek-Pasveer staat ook bekend als Sneek-
Stadsrondweg Oost). 

 

In de 8e eeuw en mogelijk al wat eerder is er weer sprake van menselijke activiteiten. 

Behalve de sporen van een waterput is in de vertrapte top van het Tinga-veen (fase 5b) een 

Karolingische bolpotscherf aangetroffen. Het gevonden type bolpot (type Dorestat W-III; zie 

Kaspers & Louwes in prep.) is in omloop vanaf ca. 750 tot 875 n. Chr., maar de scherf zal in 

dit geval zeker niet jonger zijn dan 800 n. Chr. Dit is gebaseerd op de globale datering van 

600 – 750 n. Chr. uit de 14C-dateringen van een mestbrokje en enkele verkoolde zaden uit 

de groengrijze klei (fase 6) die over het Tinga-veen ligt. Door die dateringen is het 

onwaarschijnlijk dat de groengrijs gekleurde overslibbing (fase 6) later begint dan 800 n. Chr. 

Het is daarbij aannemelijk dat zowel de verkoolde zaden als het mestbrokje uit het eind van 

dezelfde fase dateren als de bolpotscherf. De groengrijze kleilagen bevatten verder geen 

schelpen in levenspositie waardoor het niet mogelijk was deze lagen absoluut te dateren. 

 

Dat de groengrijze afzettingen onderscheiden dienen te worden van de grijze Middelzee-

afzettingen blijkt ook op archeologische grond in werkput 2 (bijlage: foto 11 en 12; geen 

Monster 

nr. 

Lab. 

code 

x- en y-

coördinaten 

(plek) 

Diepte 

in m 

NAP 

Laageenheid 

 

Gedateerd 

materiaal 

14
C-

jaren 

BP 

Foutenmar

ge 

(2-S) 

Beste 

Schattin

g 

(ca.) 

Sneek Ti 

559-171-9 

GrN 

26010 

171975 / 559625 

(Sneek-Tinga) 

1.10-

1.13 

Tinga-veen Matrix kleiig 

veen 

1560±20 429-549  
n.C. 

 500  
n.C. 

Arkum 

198-5 

Poz-48445 162427 / 560156 

(Arkum) 

1.19-

1.20 

Zwarte laag Organische 

matrix 

1960±30 40 BC–201  
n.C. 

80  n.C. 

Arkum 

329-3 

Poz-48467 162378 / 560195 

(Arkum) 

1.11-

1.12 

Zwarte laag  1900±30 28-214 AD 100  
n.C. 

Sneek DH 

Bak V-M2 

UtC 

14381 

170624 / 561313 

(Sneek-De 

Hemmen) 

1.42-

1.43 

Tinga 

complex: top 

venig laagje 

Matrix kleiig 

veen 

1740±70 87-504  n.C. 300  
n.C. 

Sneek DH 

Bak III-M1 

UtC 

14380 

170606 /561330 

(Sneek-De 

Hemmen) 

1.51-

1.52 

Tinga 

complex: 

venig laagje 

Matrix kleiig 

veen 

1949±47 53 BC-210  
n.C. 

75  n.C. 

Sneek DH 

Bak VI-M3 

UtC 

14382 

170624 / 561330 

(Sneek-De 

Hemmen) 

1.50-

1.51 

Tinga comple: 

basis venig 

laagje 

Matrix kleiig 

veen 

1960±50 95 BC – 207  
n.C. 

50  n.C. 

Sneek Si1  

5-8 cm 

Beta 

258685 

170606 / 561284 

(Sneek-De Singel) 

2.23-

2.24 

Tinga –veen: 

top 

Matrix kleiig 

veen 

1690±40 249-426  
n.C. 

350  
n.C. 

Sneek Si2 

18-19 cm 

Beta 

258686 

170606 / 561284 

(Sneek-De Singel) 

2.34-

2.35 

Tinga-veen: 

basis 

Matrix kleiig 

veen 

1890±40 28-230  n.C. 125  
n.C. 

Sneek PV, 

SP-4 

GrN 

26878 

175269 / 561867 

(Sneek-Pasveer) 

1.56-

1.57 

Tinga-veen: 

top 

Matrix kleiig 

veen 

1620±40 343 – 542  
n.C. 

440  
n.C. 

Sneek PV, 

SP-5 

GrN 

26879 

175269 / 561867 

(Sneek-Pasveer) 

1.62-

1.63 

Tinga-veen: 

basis 

Matrix kleiig 

veen 

1800±50 85 – 345  
n.C. 

225  
n.C. 
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kolomopname). Hier zijn sporen waargenomen van ondiepe rechthoekige kuilen waarbij eerst 

door de groengrijze klei heen is gegraven om vervolgens het (zouthoudende) Tinga-veen uit 

te graven (zie Bakker in prep.; Bakker 2015). Aan de rand van deze kuilen liggen walletjes die 

bestaan uit de uitgegraven groengrijze klei. De kuilen zijn opgevuld met brokken klei en 

vervolgens dichtgeslibt. Direct op de walletjes en deels in de dichtgeslibde kuilen liggen de 

Middelzee-wadafzettingen. Aangezien er geen dateerbaar materiaal afkomstig is uit de 

verstoorde opbouw zijn deze graafactiviteiten niet nauwkeuriger te dateren dan de Ottoonse 

tijd (ca. 10e eeuw). 

 
Wat betreft de datering van de Middelzee-wadafzettingen geldt het volgende. De 
schelpdateringen liggen tussen eind 9e eeuw en begin 11e eeuw en zijn afkomstig uit 
dezelfde laag (profiel 3a spoor 311 is gelijk aan profiel 2a spoor 898). Aangezien er ook 
aardewerk afkomstig is uit Middelzee-wadafzettingen kan er een preciezere datering worden 
gegeven. Dit aardewerk betreft ten eerste een randscherf van een kogelpot die uit dezelfde 
laag komt (VNR 603; spoor 898) en daarnaast een kogelpotrandscherf die afkomstig is uit 
een Middelzee-wadafzetting in werkput 1 (VNR 936; spoor 150). De gedraaide randen van 
deze kogelpotscherven duiden op een datering tussen ca. 1050 – 1350 n. Chr. (Bakker 
2016). Dit betekent dat de daadwerkelijke datering van de schelpen moet liggen aan het 
begin van de 11e eeuw n. Chr. Dit is aan het eind van het opgegeven bereik, maar alleen dan 
is er een overeenkomst met het begin van de bekende datering van de aangetroffen 
kogelpottypes. Het gedateerde spoor 898/311 ligt op een oudere grijskleurige Middelzee-
afzetting (spoor 310/897). De daadwerkelijke datering van het begin van het Middelzee-
intergetijdenmilieu zal daarom iets vroeger zijn. 
 
Samengevat betekent dit dat: 

1. Het eind van de bewoning en daarmee het begin van het Tinga-complex 
(halverwege) in de 2e eeuw n. Chr. geplaatst moet worden; 

2. Het eind van de Tinga-veen vorming zal liggen aan het einde van de 7e eeuw 
n. Chr. wanneer het gebied weer door de mens gebruikt wordt en 
waarschijnlijk ook kunstmatige ontwatering wordt. Een waterput duidt op 
lokale bewoning. 

3. In ieder geval vanaf 800 n. Chr. vindt er overslibbing plaats met stugge 
kwelderklei. Mogelijk al eerder, maar niet eerder dan 750 n. Chr. Ingravingen 
zoals door de mens gegraven waterputten slibben dan dicht. Daaruit kan 
worden afgeleid dat er geen bewoning meer plaatsvindt.  

4. Na of aan het einde van de overslibbing met stugge kwelderklei, maar vooraf 
aan de eerste Middelzee-wadafzetting, is de mens wel weer actief in het 
gebied. Voorlopig worden deze activiteiten gedateerd in de 10e eeuw n. Chr. 

5. De vorming van Middelzee-wadafzetting vangt pas aan omstreeks of kort voor 
het begin van de 11e eeuw. 

6. Vanaf het begin van de 11e eeuw slibt het gebied in ieder geval nog 60 cm op 
met Middelzee-wadafzettingen. 
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5 Beantwoording onderzoeksvragen  

 
1. Zijn er Tinga-achtige horizonten waargenomen? Zo ja, bevinden zich hierin dateerbare 

organische materialen die geschikt zijn voor 14C-onderzoek? 
 
Ja, waar niet vergraven, is het Tinga veentje aanwezig. Het bestaat uit kleiig amorf veen 
op humeuze klei. In werkput 4, profiel 2a bij kolombeschrijving 2 is het veentje gedateerd 
en gaf een ouderdom rond 150 n. Chr. (tabel 5). 

 
2. Indien er Tinga-achtige horizonten zijn waargenomen en gedateerd, hoe vergelijken deze 

zich met de bekende dateringen van Tinga-achtige horizonten rondom Sneek? 
 
Het Tinga-complex wordt op veel plaatsen in het veenrandgebied tussen Leeuwarden, 
Sneek en Bolsward aangetroffen. De veendateringen in deze regio (tabel 6) laten een 
diachroon tijdverloop zien (veenvorming vond niet overal gelijktijdig plaats). Het Tinga-
complex ontwikkelde zich in het klei-op-veengebied tijdens de Romeinse en post-
Romeinse tijd wanneer de afwatering op een bepaalde locatie sterk verslechterde. In de 
meeste gevallen werd dit veroorzaakt doordat de mens de woonlocatie verliet en de 
sloten rondom de site (kunstmatige drainage) niet meer onderhield; de locatie vernatte 
waardoor veen zich kon vormen. Het Tinga-complex bij Sneek-Harinxmaland vormde zich 
relatief vroeg, in de 2e eeuw  n. Chr. Dit is vergelijkbaar met de site Sneek-Singel (tabel 
6). 

 
 
3. Hoe wordt de geogenese van de Middelzee zichtbaar en waaruit bestaan de afzettingen 

van de Middelzee? 
 
In werkput 5, profiel 3a, kolombeschrijving 3 hebben zich op het Tinga complex kwelder- 
en wadafzettingen gevormd (fig. 6; tabel 4; bijlage foto 9 en 10) die behoren tot de 
Middelzee afzettingen. 

 
 
4. Levert dit onderzoek gegevens op over de vorming van de Middelzee die eerder nog niet 

bekend waren of bevestigd kon worden? 
 
Een nieuw gegeven zijn de wadafzettingen van de Middelzee op deze locatie (spoor 310-
312 en 1; kolomopname 3). De verwachting was dat op het Tinga-complex alleen 
kwelderafzettingen zouden zijn gevormd. De vorming van wadafzettingen rond 1000 n. 
Chr. (hoofdstuk 4) op deze locatie was niet bekend en houdt in dat tussen de 10e en 12e 
eeuw n. Chr. het GHW niveau in het middelzeegebied bij Sneek in relatief korte tijd 
(tientalen jaren) vele dm is gestegen. 

 
5. Wordt met het paleolandschappelijk onderzoek te Sneek-Harinxmaland de bestaande 

regionale wordingsgeschiedenis van dit deel van Westergo bevestigd, of zijn er 
landschappelijke ontwikkelingen waarneembaar op basis waarvan de genese van dit 
gebied moet worden aangepast? 
 
Ja, het paleogeografisch kaartbeeld in figuur 3h moet worden aangepast. Het wadden-/ 
intergetijdengebied langs de Middelzeegeul moet ten noorden van Sneek worden 
uitgebreid. 
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6. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen wat betreft geologische en 
paleolandschappelijke ontwikkeling van de site Sneek-Harinxmaland in vergelijking met 
andere geoarcheologisch onderzochte veenontginningsnederzettingen zoals Hempens-
Teerns, Leeuwarden-Bullepolder, Sneek-Stadsrondweg Oost, Scharnegoutum, Arkum en 
Wartena-Noord? 
 
De overeenkomsten zijn dat alle sites in het veenrandgebied liggen. De locaties liggen - 
voorafgaande aan de bewoning – binnen de supragetijdenzone hetgeen betekent dat er 
klei werd afgezet op het eerder gevormde Hollandveen (vorming van kleiig veen, venige 
klei of sterk humeuze klei op veen). Dat het getijdenwater tijdens EHW (stormperioden) 
de sites kon bereiken, hing samen met de menselijke ingrepen in het landschap. Via de 
ontginningssloten kon het zeewater het veenrandgebied binnendringen en slib over het 
veen afzetten. Iedere site kent echter zijn eigen geschiedenis, de overslibbing van het 
veen vond overal niet gelijktijdig plaats. De verschillen in de tijd hangen samen met het 
menselijk handelen rond de genoemde sites die op het zelfde moment plaatsvonden; 
bijvoorbeeld Leeuwarden-Bullepolder in de midden-late ijzertijd en Sneek-Harinxmaland 
in de vroeg Romeinse tijd. 
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6 Landschapssynthese  

Tot in de ijzertijd maakte de onderzoekslocatie deel uit van het veenrandgebied dat zich aan 

de zuidkant van het Boorne getijdensysteem ontwikkeld had. Door de verlanding van het 

Boorne systeem hadden in de Bronstijd het veengebied en de aangrenzende kwelders zich in 

zeewaartse richting uitgebreid. In de loop van de ijzertijd kwam door antropogene 

ontginningen een einde aan de uitbreiding van het veenrandgebied. De mens groef sloten om 

het veen te ontwateren en beter toegankelijk te maken. Via de sloten ontsloot de mens ook 

het gebied voor de zee. De sloten werden ‘getijdensloten’ waar de eb- en vloedwerking 

toegang kregen en van waaruit bij extreem hoog stormwater het veen overspoeld werd. Deze 

overstroming werd ook in de hand gewerkt door de kunstmatige drainage waardoor de 

veenbodem daalde. Door de geregelde overstromingen vormde zich een kleiige bovenlaag.  

 

De overstromingen in het veenrandgebied waren gekoppeld aan de lokale ontginningen en 

die vonden niet overal gelijktijdig plaats. Het gevolg was dat op de ene locatie de overslibbing 

al in de late ijzertijd plaatsvond en dat op een andere plaats deze pas startte in de Romeinse 

tijd. In het westelijk deel van het veengebied rond Sneek vond de kleiaanvoer in de ijzertijd 

plaats - via de sloten - vanuit het Marne systeem. Vanaf de Romeinse tijd wordt de 

Middelzeegeul (de voorloper van de Middelzee) steeds belangrijker, vooral wanneer de 

geulverbinding tussen de Marne en de Middelzeegeul ontstaat. Vanaf dan neemt de 

Middelzeegeul een deel van de drainage van dit gebied over van de Marne. Wanneer dit 

gebeurde is niet zeker maar geschat wordt dat dit in de midden-Romeinse tijd plaatsvond en 

dat de mens daarin een belangrijke rol gespeeld heeft door het graven van een 

slootverbinding tussen beide systemen. De rechte loop van de Oude Ried is daar een sterke 

aanwijzing voor. 

 

Op de locatie Sneek-Harinxmaland dateren de eerste woonlagen omstreeks het begin van de 

jaartelling. De eerste woonlagen bestaan uit veraard veen, maar in de loop van de 1
e
 eeuw n. 

Chr. worden de terplagen steeds kleiiger. Dan bestaat het materiaal uit humeuze klei en kleiig 

veen met insluitsels van silt/zand. Dat geeft aan dat er steeds meer klei in de directe 

omgeving beschikbaar is om te gebruiken ter ophoging van de woonplaats. In de loop van de 

2
e
 eeuw n. Chr. raakt de woonplaats al verlaten. Vanaf dan wordt de kunstmatige drainage 

niet meer onderhouden en verslechterd de afwatering. Sterke indicatie hiervoor is de vorming 

van het Tinga-complex wat op deze plek mogelijk al halverwege de 2
e
 eeuw n. Chr. begint. 

Uit de vertrapte top van het Tinga-complex en de vondst van importaardewerk blijkt de mens 

terug te zijn op deze plek rond 700 n. Chr. Veenvorming stopt vanaf dan. Na verlating in de 

tweede helft van de 8
e
 eeuw n. Chr. worden er stugge kwelderklei afgezet op deze locatie. 

  

Op deze kwelderklei hebben zich wadafzetingen gevormd getuige de Scrobicularia plana 

schelpen die in die afdekkende laag in levenspositie voorkomen (Wp4, S898; en Wp 5, S311 

en 310). Deze schelpen hebben een ouderdom van rond 1000 n. Chr. Vondsten van op een 

draaischijf gemaakte randen van kogelpotten uit dezelfde lagen hebben een begindatering 

van ca. 1050 n. Chr. Rond de 11e eeuw was het gemiddeld hoogwaterniveau (GHW) dus 

vele decimeters gestegen hetgeen toe te schrijven is aan een vergroting van de 

getijdenrange in dit deel van het Middelzee gebied. Dat de getijdenrange kon stijgen, hing 

samen met de vergroting van de Middelzee geul. Die vergroting van de geul was veroorzaakt 

door de antropogene veenbodemdaling waardoor het accommodatieruimte (komberging) van 

het getijdensysteem vergroot was. Het gebied liep met iedere vloed onderwater en was 

daarmee onbewoonbaar geworden voor de mens. Het gebied slibde uiteindelijk op tot 
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kwelderniveau en na de bedijking van het Middelzeegebied in de late middeleeuwen was het 

weer toegankelijk voor de mens. 
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A Fotobijlage – rapportage paleolandschappelijke opname 
Sneek-Harinxmaland 

 
Foto 1a. Overzicht opgraving van deel werkput 1 en op de achtergrond werkput 2 (foto: J. van Gent). 
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Foto 1b. Overzicht van werkput 1 (foto: J. van Gent). 
 
 
 

 
Foto 2. Overzichtsfoto kolomopname 1: profiel 1b (foto: RUG/GIA); zie Fig. 4 en Tabel 2.  
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Foto 3. Rechterkant van kolomopname 1: terplagen zijn recht afgeschoren door Middelzee-afzettingen (foto: RUG/GIA) 
zie Fig. 4 en Tabel 2. 
 

 
Foto 4. Foto van terpflank in profiel 2a in werkput 3 (geen kolomopname). De terpflank (hier links) is afgeschermd van 
erosievie werking Middelzee-afzettingen door een groenig grijze schone kwelderlaag (vergelijkbaar met spoor 
995/998).Richting de kern van de terp is deze laag niet aanwezig (hier rechts) en is de terp later afgeschoren door 
Middelzze-afzettingen (foto: RUG/GIA). 
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Foto 5. Overzicht van profiel 2a in werkput 4, de kolomopname 2 is uitgevoerd aan de linkerzijde; zie Fig. 5 en Tabel 3. 
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Foto 6. Overzicht kolomopname 2(foto: GIA/RUG); zie Fig. 5 en Tabel 3. 
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Foto 7. Detail van kolomopname 2 (rechter deel). Kleiafzettingen met rode spoornummers, antropogeen beïnvloedde 
veenlagen groen spoornummers. De Middelzee-afzettingen bestaan uit een afzetting (spoor 897) en een siltig gebande 
geulvulling (spoor 894). Daaronder ligt een groenig grijze kwelderklei met veel ijzer (spoor 995) die doorgaat tot over 
de flank van de terp (foto: RUG/GIA); ; zie Fig. 5 en Tabel 3. 
 

 
Foto 8. Detail van kolomopname 2(linker deel) met daarop de lagen met Tinga-veen (spoor 957 en 955) met daaronder 
het in de Romeinse tijd veraarde veen van spoor 954(foto: RUG/GIA); zie Fig. 5 en Tabel 3.  
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Foto 9. Overzicht van het linkerdeel van kolomopname 3 (foto: RUG/GIA); zie Fig. 6 en Tabel 4. 
 

 
Foto 10. Overzicht van het rechterdeel van kolomopname 3 (foto: RUG/GIA); zie Fig. 6 en Tabel 4. 
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Foto 11. Walletjes (spoor 913) aan de rand van een kuil waar het Tinga-veen is verwijderd (spoor 914-915) in werkput 
2, profiel 1 (foto: RUG/GIA). Zowel de kuil als het walletje zijn afgedekt met Middelzee-afzettingen (o.a. spoor 930 en 
176). 
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Foto 12: bovenaanzicht van de walletjes (groenige lichgrijze klei) ten opzichte van de latere Middelzee-wadafzettingen 
(lichtgrijze klei) in werkput 2. 
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