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Samenvatting 

In opdracht van Mts. T.J. Hettinga en T. Grijpma heeft ArGeoBoor een verkennend 

booronderzoek uitgevoerd op de locatie Monnikeweg 2 te Arum (Gemeente Súdwest-Fryslân). 

De aanleiding van het onderzoek is de nieuwbouw van een ligboxenstal (Opp. circa 2.000 m2) 

ten oosten van het huidige erf. Hierbij zal de bodem tot 2,0 meter diep worden ontgraven en 

wordt de bodem geroerd op plaatsen waar dit waarschijnlijk nog niet eerder gebeurd is. Hierbij 

kunnen eventueel aanwezige archeologische resten verstoord worden. 

In het plangebied kan bewoning hebben plaatsgevonden op hoog opgeslibde kwelders vanaf 

de vroege ijzertijd t/m de nieuwe tijd. In de vroege middeleeuwen vond een tijdelijke afname 

van de bevolkingdichtheid plaats. Uit de geologische informatie blijkt dat er oude kwelder 

afzettingen verwacht worden die in de middeleeuwen zijn bedekt met jongere afzettingen. Ten 

noorden is een restgeul van een dichtgeslibde kreek in de hoogtekaart herkenbaar. Deze 

restgeul is tevens gedurende lange tijd perceelsgrens geweest en vormt nu nog steeds de 

kadastrale grens. 

Het uitgevoerde booronderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor de aanwezigheid 

van archeologische resten in het plangebied. Wel zijn twee fases van afzetting onderscheiden, 

waarbij het materiaal van de jongste, (bovenste meter) uit aanzienlijk lichter (zandiger) 

materiaal bestond dan de diepere afzettingen.  

Het advies is om geen archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren binnen het plangebied.  

Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd kan op basis van de aard van de 

onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat tijdens graafwerkzaamheden alsnog 

archeologisch resten worden aangetroffen. ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem 

verstorende activiteiten verplicht is om eventuele vondsten en grondsporen t e melden bij de 

Minister van OCW conform artikel 53 van de Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt 

aangeraden om contact op te nemen met de gemeente Súdwest-Fryslân en de provinciaal 

archeoloog dhr. Gilles de Langen tel: 058-2925487 (e-mail: vsmp@fryslan.nl). 
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van Mts. T.J. Hettinga en T. Grijpma heeft ArGeoBoor een verkennend 

booronderzoek uitgevoerd op de locatie Monnikeweg 2 te Arum (Gemeente Súdwest-Fryslân). 

De aanleiding van het onderzoek is de nieuwbouw van een ligboxenstal (Opp. circa 2.000 m2) 

ten oosten van het huidige erf. Hierbij zal de bodem tot 2,0 meter diep worden ontgraven en 

wordt de bodem geroerd op plaatsen waar dit waarschijnlijk nog niet eerder gebeurd is. Hierbij 

kunnen eventueel aanwezige archeologische resten verstoord worden. Uit de FAMKE (= Friese 

Archeologische Monumenten Kaart Extra) blijkt dat het plangebied ligt in een gebied met kans 

op resten uit de periode ijzertijd – nieuwe tijd. Het advies van de FAMKE is om een karterend 

booronderzoek te doen met een minimum van 6 boringen per locatie bij ingrepen met een 

oppervlakte groter dan 500 m2. 

1.2 Doel en Vraagstelling 

Het doel van het booronderzoek is het vaststellen van de bodemopbouw om uitspraken te 

kunnen doen over de aan-of afwezigheid van archeologische niveaus en mogelijke 

bodemverstoringen binnen het plangebied. De volgende vragen staan bij het onderzoek 

centraal: 

 Wat is de bodemopbouw in het plangebied? 

 Is de bodem nog intact? 

 Zijn nog archeologische waarden te verwachten binnen het plangebied? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

 Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type onderzoek? 

 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), 

versie 3.2 (Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2011). 

1.3 Administratieve gegevens 

Tabel 1: administratieve gegeven. 

Projectnaam Monnikeweg 2 te Arum 
Toponiem: Monikkeweg 2  
Plaats Arum  
Kadastrale nr.  Arum, sectie E, nrs. 87 en 88 
Provincie: Friesland 
Gemeente: Súdwest-Fryslân 
Opdrachtgever: Mts. T.J. Hettinga en T. Grijpma 

Monnikeweg 2 
8822 VA Arum 

Bevoegd gezag: Gemeente Súdwest-Fryslân 
Coördinaten plangebied 161.007/572.546; 161.066/572.517; 161.052/572.488;  160.994/572.518 
Oppervlakte: Circa 2.000 m

2
 (30 m x 67m) 

Kaartblad: 10E 
Onderzoekmeldingsnummer: 59991 
Onderzoeknr. 48438 
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2 Gegevens plangebied 

2.1 Beschrijving plangebied 

Het plangebied is momenteel in gebruik als weiland. 

2.2 Voorziene ontwikkeling 

In het plangebied is  de bouw van een ligboxenstal voorzien met een oppervlakte van circa 

2000 m2  (30 x 67 m). De bodem wordt tot 2 m –mv ontgraven. Het te ontgraven gebied is 

aangeven op afbeelding 2. 

 
Afbeelding 2: Locatie van het plangebied met boorpunten.  
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3 Archeologische verwachting 

Op basis van de geologische ondergrond kunnen in het plangebied archeologisch resten 

voorkomen uit de periode vroege-ijzertijd - nieuwe tijd, met hierin mogelijk een hiaat in de 

bewoning gedurende de vroege middeleeuwen. 

 
Afbeelding 3. Een reconstructie van het landschap in de vroege ijzertijd.1 

Bewoning in het gebied heeft vanaf de vroege ijzertijd plaatsgevonden op hoog opgeslibde 

kwelders en kwelderwallen. De meeste resten zijn terug gevonden in uit plaggen opgeworpen 

terpen of woonheuvels. Bewoning op de kwelder, zonder terp, is in de vroege ijzertijd 

eveneens mogelijk geweest. Nederzettingen zonder terp worden vlaknederzettingen 

genoemd. Van latere perioden zijn geen vlaknederzettingen bekend.2 In de Romeinse tijd is het 

gebied relatief dicht bevolkt. In de vroege middeleeuwen (4e- 6e eeuw) loopt de bewoning in 

het kwelder gebied sterk terug, om vanaf de Karolingische periode (7e - 9e eeuw) weer sterk 

toe te nemen. De bekende vindplaatsen van 800 na Chr. zijn weergegeven op een kaart in 

afbeelding 4. Het plangebied ligt dan in de invloedssfeer van een nieuw gevormde kreek. Ook 

in het noordoosten heeft de zee een inham uitgeschuurd.  

 

                                                           
1
 Vos en Knol 2005 

2
 Vos en Knol 2005 
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Afbeelding 4. Het landschap in de omgeving rond 800 na Chr. 

Deze nieuwe inbraken van zee vormen in de loop van de middeleeuwen uiteindelijk de 

Middelzee. Op de noordelijke kwelderwal van de westelijk inbraak ontstaat het dorp Arum (zie 

afbeelding 4). 

Op de geologische kaart is het verjongingsdek aangegeven als D0.3 (Duinkerke III), dat ligt op 

D0.2 (Duinkerke 2). Het middeleeuwse dek is in de regel aanzienlijk zandiger dan de daaronder 

gelegen afzettingen uit de periode  ijzertijd en Romeinse tijd. 

 

Afbeelding 5. Plangebied geprojecteerd op een uitsnede van de geologische kaart van het 
gebied.3 

 

 

                                                           
3
 Rijks Geologische Dienst 1976 
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Op een hoogtekaart van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een restgeul te zien 

die door het landschap slingert en ten noorden van de nieuwbouw ligt.4 Deze restgeul is tevens 

gedurende lange tijd perceelgrens geweest en vormt nu nog steeds de kadastrale grens. Het is 

niet duidelijk of de restgeul nabij het gebied al bestond voor de Duinkerke III afzettingen of dat 

het een dichtgeslibde geul is van hiervoor en dus een grotere ouderdom heeft. 

 
Afbeelding 6. Een uitsnede van een kaart op basis van het actueel Hoogtebestand Nederland.  

Ten zuidwesten van het plangebied ligt de hoger gelegen kwelderwal waarop Arum ligt. De 

ligging van het plangebied langs een geul kan gunstig zijn geweest in verband met de snelle 

afvoer van water en dus droogvallen. 

4 Beleid 

Op basis van FAMKE is bepaald dat het archeologische onderzoek voor de periode ijzertijd 

middeleeuwen moet bestaan uit een karterend onderzoek 1 (= 6 boringen per hectare met 

minimaal 6 boringen per onderzoekslocatie).5 

5 Archeologisch veldonderzoek 

5.1 Methode 

Veldinspectie 

Bij een veldinspectie wordt gelet op hoogteverschillen en andere bodemontsluitingen die van 

belang kunnen zijn voor de archeologische verwachting van het plangebied.  

                                                           
4
 AHN 

5
 FAMKE 2013 (FAMKE = Friese Archeologische Monumenten Kaart Extra) 
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Verkennend booronderzoek 

Verspreid in het plangebied zijn 6 boringen gezet met Edelmanboor met een diameter van 7 

cm en een guts met een diameter van 3 cm. Er is tot minimaal 250 cm –mv geboord en 

maximaal tot 290 cm –mv. 

De archeologische belangrijke kenmerken, zoals genoemd in de Archeologische Standaard 

Boorbeschrijvingsmethode zijn bestudeerd en indien aanwezig beschreven.6 

De boringen zijn ingemeten met een GPS ontvanger.7 

5.2 Resultaten 

De boorpunten staan aangegeven in afbeelding 2 en de boorstaten zijn opgenomen in bijlage 1 

Veldinspectie 

Het plangebied bestond uit vlak grasland. Er zijn geen bijzonderheden waargenomen. 

Verkennend booronderzoek 

De bouwvoor bestaat uit kalkloze, sterk zandige, zwak humeuze klei en heeft een dikte van 25 

tot 40 cm. Onder de bouwvoor is een sterk zandige klei en plaatselijk sterk siltig zeer fijn zand 

aanwezig. Direct onder de bouwvoor is deze laag plaatselijk ontkalkt, maar daaronder kalkrijk. 

De relatief lichte grond gaat in alle boringen tussen 85 en 125 cm –mv abrupt over in matig 

siltige, kalkrijke, kleilaag waarin dunne silt- en op grotere diepte zandlaagjes voorkomen. In de 

boringen 2 en 6 wordt deze laag vanaf 170 cm respectievelijk 160 cm diepte zwak humeus en 

blijft dat tot de geboorde diepte. In boring 3 is deze humeuze laag aangetroffen tussen 160-

180 cm-mv. In boring 1 bestaat de bodem vanaf 110 cm –mv tot de geboorde diepte uit sterk 

siltige klei met veel dunne zandlagen. 

Archeologische indicatoren 

Bij het booronderzoek zijn geen aanwijzingen voor archeologische resten aangetroffen. 

6 Interpretatie 

De bovenste laag wordt geïnterpreteerd als een jongere afzetting afkomstig van de 

middeleeuwse overstromingsfase, zoals die hierboven is omschreven. Deze jongere afzetting 

ligt op een oudere zwaardere kwelder- en mogelijk humeuze restgeul afzetting (boringen 2 en 

6) uit de periode die begon voor de ijzertijd en gedurende lange tijd doorging (Voorheen 

Duinkerke 0, I en II).  

                                                           
6
 Bosch 2007 

7
 GPS-specificatie: (50 Channels, GPS L1/frequentie, C/A code,  SBAS en VRS-correctie (06-GPS), circa 1 m 

nauwkeurig. 
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7 Conclusies  

 Wat is de bodemopbouw in het plangebied? Onder een zandig kleidek met een 

ontkalkte bouwvoor is vanaf circa 1,0 meter diepte een zwaardere kleilaag aanwezig 

met dunne silt- en zandlaagjes.  

 Is de bodem nog intact? De top van de bodem is in gebruik als bouwvoor. Daaronder is 

de bodem intact. 

 Zijn archeologische waarden te verwachten in het plangebied? Nee er zijn geen 

aanwijzingen voor archeologische resten aangetroffen in de vorm van terpachtige 

lagen of een laag met archeologische indicatoren, die kan duiden op een 

vlaknederzettingen.   

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? Er worden geen archeologisch resten verwacht, 

dus deze worden ook niet bedreigd. 

 Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type onderzoek? Nee. 

 

8 Aanbeveling/Selectieadvies 

Het wordt aanbevolen om het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling.  

Dit selectieadvies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid in dit geval de 

gemeente Súdwest-Fryslân. Deze zullen op basis van de aangeleverde gegevens een selectie 

besluit nemen over deze aanbeveling. 

Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd kan op basis van de aard van de 

onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat tijdens graafwerkzaamheden alsnog 

archeologisch resten worden aangetroffen. ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem 

verstorende activiteiten verplicht is om eventuele vondsten en grondsporen t e melden bij de 

Minister van OCW conform artikel 53 van de Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt 

aangeraden om contact op te nemen met de gemeente Súdwest-Fryslân en de provinciaal 

archeoloog dhr. Gilles de Langen tel: 058-2925487 (e-mail: vsmp@fryslan.nl). 
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Bijlage 1 

boorstaten 



OAGB.149 Monnikenweg 2boorstaten

projectnummer

OAGB.149
blad

1/3
locatie

Arum
opdrachtgever

CSO Milfac
bureau

ArGeoBoor 

locatieadres

Monnikenweg 2

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

(1:50)

Boring 1 (250cm) datum: 28-01-2014

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig, zwak humeus.
Bruin-donkergrijs. scherpe ondergrens;
kalkloos; bouwvoor;.

--

40
Klei, matig zandig. Lichtbeige. kalkloos;
geleidelijke ondergrens .

--
60

Klei, sterk zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens;
gelaagd.

--

110

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. kalkrijk; veel dunne
zandlagen . --

250

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

(1:50)

Boring 2 (250cm) datum: 28-01-2014

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig, zwak humeus.
Bruin-donkergrijs. scherpe ondergrens;
kalkloos; bouwvoor .

--

40
Klei, sterk zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkloos; geleidelijke ondergrens .

--50

Klei, sterk zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; dunne zandlagen .

--

125

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. kalkrijk; enkele
dunne zandlagen . --

170

Klei, sterk siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; enkele dunne zandlagen . --

250
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projectnummer

OAGB.149
blad

2/3
locatie

Arum
opdrachtgever

CSO Milfac
bureau

ArGeoBoor 

locatieadres

Monnikenweg 2

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

(1:50)

Boring 3 (260cm) datum: 28-01-2014

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig, zwak humeus.
Bruin-donkergrijs. scherpe ondergrens;
bouwvoor .

--
35

Klei, sterk zandig. kalkrijk; dunne zandlagen;
scherpe ondergrens .

--

85

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; . --

160
Klei, sterk siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens; .

--
180

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. kalkrijk; veel dunne
siltlagen; .

--

260

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

(1:50)

Boring 4 (290cm) datum: 28-01-2014

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig, zwak humeus.
Bruin-donkergrijs. kalkloos; scherpe
ondergrens; bouwvoor .

--
25

Klei, sterk zandig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; zandlagen; scherpe ondergrens
.

--

95

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. kalkrijk; . --

220

Klei, sterk siltig. Lichtbruin. kalkrijk; enkele
dunne zandlagen . --

270
Klei, uiterst siltig. Lichtgrijs. kalkrijk; zandlagen
.

--
290
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projectnummer

OAGB.149
blad

3/3
locatie

Arum
opdrachtgever

CSO Milfac
bureau

ArGeoBoor 

locatieadres

Monnikenweg 2

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

(1:50)

Boring 5 (250cm) datum: 28-01-2014

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig, zwak humeus.
Grijs-donkerbruin. kalkloos; scherpe
ondergrens; bouwvoor .

--
35

Zand, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; zandmediaan matig fijn;
geleidelijke ondergrens .

--
70

Klei, sterk zandig. Lichtgrijs. kalkrijk; scherpe
ondergrens .

--

110

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. kalkrijk; enkele
dunne zandlagen . --

190

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. kalkrijk; enkele
dunne zandlagen . --

250

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

(1:50)

Boring 6 (250cm) datum: 28-01-2014

Boormeester: LC Nijdam

Klei, sterk zandig, zwak humeus.
Bruin-donkergrijs. kalkloos; scherpe
ondergrens; bouwvoor .

Puin zwak.

40

Klei, sterk zandig. Lichtgrijs. kalkrijk;
zandlagen; scherpe ondergrens . --

90

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; enkele dunne zandlagen;
scherpe ondergrens .

--

160

Klei, zwak siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkrijk; restgeul?. --

250
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