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 Samenvatting 

In opdracht van Fam. de Boer heeft ArGeoBoor een verkennend booronderzoek uitgevoerd op 

de locatie Rytseterp 1 te Tjerkwerd (Gemeente Súdwest-Fryslân). De aanleiding van het 

onderzoek is de nieuwbouw van een ligboxenstal (Opp. circa 1.200 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. Op basis van oude kaarten worden geen resten 

verwacht uit de 2e helft van de nieuwe tijd. 

Het uitgevoerde booronderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor de aanwezigheid 

van archeologische resten, in de vorm van terplagen of een intacte terpzool, binnen het 

plangebied. De bodem is tot 3,0 m-mv opgebouwd uit twee kleilagen aanwezig die worden 

gescheiden door een dunne veenlaag op een diepte van circa 1,1 m -mv. Een afwijkende 

bodemopbouw in twee boringen lijkt te duiden op de aanwezigheid van een dichtgeslibde 

watergang behorende tot een oud verkavelingspatroon uit de periode ijzertijd-late 

middeleeuwen.  

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 Fam. de Boer heeft ArGeoBoor een bureau- en een verkennend 

booronderzoek uitgevoerd op de locatie Rytseterp 1 te Tjerkwerd (Gemeente Súdwest-

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

1.200 m2) ten noordoosten van een bestaande stal. 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 waarderend booronderzoek uit te voeren met een minimum 

van 6 boringen per locatie bij ingrepen met een oppervlakte groter dan 500 m2. 

Afbeelding 1. Plangebied op een topografische kaart.1 
  

                                                           
1
 Kadaster 2009 
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1.2 Doel en Vraagstelling 

Het doel van het bureauonderzoek is om te komen tot een archeologische verwachting voor 

het plangebied. 

Het doel van het booronderzoek is het vaststellen van de bodemopbouw om een uitspraak te 

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

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

centraal: 

 Wat is de 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 Rytseterp 1 te Tjerkwerd 
Toponiem: Rytseterp 1 
Plaats Tjerkwerd  
Kadastrale nr.  Tjerkwerd, E 600 
Provincie: Friesland 
Gemeente: Súdwest-Fryslân 
Opdrachtgever: Fam. de Boer 

Rytseterp 1 
8765 PC Tjerkwerd 

Bevoegd gezag: Gemeente Súdwest-Fryslân 
Centrum Coördinaat plangebied 161670/561363 
Oppervlakte: Circa 1.200 m

2
 

Kaartblad: 10E 
Onderzoekmeldingsnummer: 60204 
Onderzoeknr. 48670 

2 Gegevens plangebied 

2.1 Beschrijving plangebied 

Het plangebied ligt ten noordoosten van een bestaande stal. Tegen de stal tot crica 5 meter 
van de stal ligt een betonplaat over de breedte van de huidige schuur. Het overige deel is in 
gebruik als weiland, met uitzondering van een beton pad. 

2.2 Voorziene ontwikkeling 

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

1.200 m2. De bodem wordt tot 2 m –mv ontgraven ten behoeve van een kelder. Het 

plangebied met boorpunten is afgebeeld op afbeelding 2. 
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Afbeelding 2. Locatie van het plangebied met boorpunten. 

3 Bureauonderzoek 

3.1 Aardkundige gegevens en bewoningsgeschiedenis 

Het plangebied ligt in het Friese zeekleilandschap. De hoog opgeslibde kwelders zijn in gebruik 

genomen vanaf de vroege ijzertijd. In afbeelding 3 is een reconstructie gemaakt van het 

landschap in die tijd met de bekende vindplaatsen uit deze periode op de kwelders. Ook van 

de veenrandzone zijn geen nederzettingen bekend uit de vroege ijzertijd in de buurt van het 

plangebied.2  

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

                                                           
2
 De Langen 2011. 

3
 Vos en Knol 2005 
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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.4  

In de Romeinse tijd is het gebied relatief dicht bevolkt. Ten oosten van het plangebied zijn 

vindplaatsen bekend (zie afbeelding 4). In de vroege middeleeuwen (4e- 6e eeuw) loopt de 

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

weer snel toe te nemen. De bekende vindplaatsen van 800 na Chr. zijn weergegeven op een 

kaart in afbeelding 5. 

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

                                                           
4
 Vos en Knol 2005 

5
 Vos en Knol 2005 
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Afbeelding 5. Het landschap in de omgeving rond 800 na Chr. 

 
Afbeelding 6. Plangebied geprojecteerd op een uitsnede van de geologische kaart van het 
gebied.6 

Op de geologische kaart ligt Rytseterp in de overgangszone van het kweldergebied naar het 

klei- op veen gebied en is sprake van een complex afzettingsmilieu. Overstromingsfasen 

worden hier diverse malen afgewisseld met fasen van veengroei. De witte ruitjes op de kaart 

geven aan dat er diverse fase van Duinkerke-afzettingen (Tegenwoordig Laagpakket van 

Walcheren) boven elkaar voorkomen. De F0 staat ervoor dat zich tussen de diverse afzettingen 

van Duinkerke geen veen heeft ontwikkeld. Er wordt ter plaatse van het plangebied dus geen 

ondiepe veenlaag verwacht. De laatmiddeleeuwse overstromingen hebben ongeveer tot aan 

Tjerkwerd gereikt en hebben het plangebied net niet bereikt. 

 

                                                           
6
 Rijks Geologische Dienst 1976 
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Afbeelding 7. Een uitsnede van een hoogtekaart op basis van het actueel Hoogtebestand 
Nederland.7  

Op een hoogtekaart op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de 

verkavelingsstructuur goed te zien en valt op dat de percelen in het midden steeds hoger zijn 

dan langs de rand. Opvallend aan de Rytseterp zijn de laagten aan de zuidoost- en westzijde. In 

vergelijking tot de veldminuut (zie afbeelding 7) is te zien dat in de westzijde een deel van de 

terp, waar rond 1850 nog bebouwing stond, deze is afgegraven. Verder zijn nog lijnen van 

gedempte verkavelingssloten (nog aanwezig op de veldminuut) op het AHN zichtbaar.  

                                                           
7
 AHN-2 2007-2012 
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3.2 Historie 

De naam Rytseterp komt in 1547 voor als Rytzeterpen en in 1664 als Rytseterp. Rijts zou 

afgeleid zijn van Reits, wat ‘rijk’ betekend. Rijke terp dus! Plaatsnamen eindigend op ‘terp’ 

worden gebruik in het begin van de late middeleeuwen tot circa het jaar 1.000.8  

 
Afbeelding 8. Het plangebied op een veldminuut uit 1830-1850. 

Het plangebied ligt ten noordwesten van het deel van de terp dat op kaarten vanaf de 17e 

eeuw tot op heden bebouwd is geweest. Op de kaart van Schotanus (zie voorblad) uit 1664 is 

het gehucht Rypseterp ook ingetekend.  

Vergelijken we de veldminuut met de hoogtekaart in afbeelding 7 dan valt op dat de westelijke 

bebouwing ligt in een laaggelegen gebied. Een deel van de oorspronkelijk terp is hier 

afgegraven. Een luchtfoto uit 1988 laat de locatie zien zonder de huidige stal. Daar lag destijds 

nog een watergang, die voor de bouw gedempt is.  

 
Afbeelding 9. Het plangebied op een luchtfoto uit 1988.9 

                                                           
8
 Gildemacher 2007 

9
 KLM Aerocarto 1988 
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3.3 Archeologische gegevens 

De hooggelegen delen van de terp vormen een terrein van hoge archeologische waarde (AMK-

nr. 10124). De beschrijving noemt twee verhoogde boerderijplaatsen, die op een grotendeels 

afgegraven terp liggen. De terp wordt ruim gedateerd tussen de midden ijzertijd en late 

middeleeuwen. Van de terp zijn nog geen waarnemingen bekend. 

 
Afbeelding 10. Uitsnede uit de Archeologische Monumenten Kaart (AMK) met de 
onderzoeksmelding van het plangebied.10  

4 Archeologische verwachting en Beleid 

In het plangebied kunnen resten verwacht worden uit de periode vroege ijzertijd tot en met de 

late middeleeuwen. De kans op resten uit de nieuwe tijd wordt laag geacht. De verwachting 

bestaat uit resten van een terp of terpzool, die archeologische vondsten of sporen kan 

bevatten, zoals waterputten en of sloten. 

Op basis van Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE) is bepaald dat het 

archeologische onderzoek voor de periode ijzertijd - middeleeuwen ter plaatse moet bestaan 

uit een waarderend booronderzoek dat bestaat uit minimaal 6 boringen per hectare of 6 per  

onderzoekslocatie.11  

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.  

                                                           
10

 RCE 2014 
11

 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 200 cm –mv geboord en 

maximaal tot 290 cm –mv. 

De archeologische belangrijke kenmerken, zoals genoemd in de Archeologische Standaard 

Boorbeschrijvingsmethode zijn bestudeerd en indien aanwezig beschreven.12 

De boringen zijn ingemeten met een GPS ontvanger.13 

5.2 Resultaten 

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

Veldinspectie 

Het plangebied bestond uit grasland met ten noordoosten van de stal een betonplaat. Vanaf 

de noordoostzijde richting de bestaande stal en de daarachter gelegen weg loopt het maaiveld 

op. Er waren geen bodemontsluitingen voor het doen van waarnemingen. 

Verkennend booronderzoek 

Onder een geroerde kleilaag met een wisselde dikte, humeuze vlekken en puinbijmenging is 

een lichtgrijze kleilaag aanwezig. Deze kleilaag is in de top ontkalkt, maar onderin kalkrijk. In de 

boringen 1, 2, 4, en 6 is onder deze kleilaag tussen 90 tot 130 cm –mv een veenbandje met een 

dikte van 10 tot 20 cm aanwezig. Onder deze dunne veenlaag ligt een licht blauwgrijze kleilaag, 

waarvan de top ontkalkt is en waarin de bovenste 100 cm plantenresten voorkomen. Deze 

kleilaag wordt vanaf 200 cm –mv siltiger en kalkrijk en is aangetroffen tot de maximaal 

geboorde diepte van 300 cm.  

In de boringen 3 en 5 ontbreekt de dunne veenlaag en is vanaf 110-130 cm –mv een zwak 

humeuze, kalkrijke kleilaag aanwezig, die rond 170 cm –mv abrupt overgaat in de hierboven 

genoemde licht blauwgrijze kleilaag. De zwak humeuze kleilaag kan geïnterpreteerd worden 

als een  vulling van bijvoorbeeld een watergang of sloot. Er zijn geen geroerde grond, puin of 

andere archeologische indicatoren aangetroffen, die duiden om actieve demping van de 

watergang of sloot. Ook op oude kaarten tot 1800, daarvoor zijn de kaarten te onnauwkeurig, 

is geen watergang op deze plek gekarteerd. De schone vulling doet vermoeden dat het om een 

oude watergang gaat die mogelijk in de middeleeuwen natuurlijk is opgevuld. Niet uitgesloten 

wordt dat het een sloot of greppel uit de ijzertijd of Romeinse tijd betreft, die bij de post-

Romeinse overstromingen is opgevuld. 

Archeologische indicatoren 

Bij het booronderzoek zijn, naast de aanwezigheid van een dichtgeslibde watergang geen 

aanwijzingen voor archeologische resten aangetroffen.  

                                                           
12

 Bosch 2007 
13

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

 Wat is de bodemopbouw in het plangebied? De bodemopbouw bestaat tot 3,0 m –mv 

uit twee kleilagen, die op circa 1,1 m –mv gescheiden worden door een dunne 

veenlaag. De top van de bovenste kleilaag is geroerd tot in een schone ontkalkte 

lichtgrijze kleilaag die vanaf circa 70 cm kalkrijk wordt. De kleilaag gaat middels een 

scherpe grens over in de dunne veenlaag die min of meer geleidelijk overgaat in de 

daaronder gelegen kleilaag. Direct onder het veen is deze kleilaag ontkalkt en zitten er 

plantenresten in. Met toenemende diepte wordt de grond lichter en kalkrijk. 

 Is de bodem nog intact? De top van de bodem is geroerd, de daaronder gelegen klei- 

en veenlagen zijn intact.  

 Zijn archeologische waarden te verwachten in het plangebied? Er zijn in de toppen van 

de beide kleilagen geen archeologische indicatoren in de vorm van houtskoolresten, 

fosfaatvlekken of aardewerkfragmenten aangetroffen, die een aanwijzing zijn voor 

archeologische resten in de bodem. Wel is mogelijk een oude verkavelingssloot 

aanwezig in de boringen 3 en 5. 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? Er worden geen behoudenswaardige 

archeologisch resten verwacht, dus deze worden ook niet bedreigd. 

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

vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. 

7 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.160 Rytseterp 1boorstaten

projectnummer

OAGB.160
blad

1/2
locatie

Tjerkwerd
opdrachtgever

Fam. De Boer
bureau

ArGeoBoor

locatieadres

Rytseterp 1

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 1 (200cm) datum: 18-02-2014

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. kalkrijk; brokken
donker bruine klei; opgebracht; scherpe
ondergrens .

Puin zwak.

50
Klei, matig zandig, zwak humeus.
Donkerbruin. kalkoos, scherpe ondergrens;
geroerd; .

Puin zwak.
75

Klei, matig siltig. Grijs.  puinspikkels;
geleidelijke ondergrens .

Puin zwak.85

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkoos; plaatselijk kalkrijk; scherpe
ondergrens;.

--

125

Mineraalarm veen. Zwart. scherpe ondergrens;
veraard.

--135

Klei, zwak siltig. Blauw-lichtgrijs. Plantenresten
zwak. kalkoos; .

--

200

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

(1:50)

Boring 2 (300cm) datum: 18-02-2014

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig zandig, zwak humeus. Donkergrijs.
kalkoos; scherpe ondergrens .

--10

Klei, matig siltig. Bruin-grijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkoos; geleidelijke ondergrens .

--
35

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. kalkoos;
geleidelijke ondergrens .

--
60

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

--
80

Klei, matig siltig, zwak humeus. Grijs. kalkrijk;
geleidelijke ondergrens; humeuze vlekken .

--90

Veen, zwak kleiig. Zwart-donkergrijs. scherpe
ondergrens; kalkloos.

--105

Klei, zwak siltig, zwak humeus. Grijs.
IJzer/Oer/Gley matig. kalkoos; geleidelijke
ondergrens .

--115

Klei, matig siltig. Blauw-lichtgrijs.
Plantenresten zwak. kalkrijk; .

--

190

Klei, sterk siltig. Grijs. kalkrijk; zwak gelaagd. --

300

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 3 (200cm) datum: 18-02-2014

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig siltig. Grijs. kalkoos; scherpe
ondergrens; geroerd; .

Puin zwak.
25

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkoos; geleidelijke ondergrens . --

60

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens . --

90
Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. fosfaatvlekken?; kalkrijk; geleidelijke
ondergrens .

--105

Klei, sterk siltig. Grijs. IJzer/Oer/Gley zwak.
--

130

Klei, sterk siltig, zwak humeus. Donkergrijs.
Plantenresten zwak. kalkrijk; scherpe
ondergrens/sloot, greppel?.

--

170

Klei, sterk siltig. Blauw-lichtgrijs. kalkrijk; . --
200
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50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

(1:50)

Boring 4 (300cm) datum: 18-02-2014

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig siltig. Grijs. IJzer/Oer/Gley matig.
kalkoos; scherpe ondergrens . --

30

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

70

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; geleidelijke ondergrens . --

110
Klei, matig siltig, zwak humeus. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkoos; scherpe ondergrens .

--120

Veen, zwak kleiig. Zwart-donkerbruin. kalkoos;
scherpe ondergrens .

--135

Klei, zwak siltig, zwak humeus.
Bruin-donkergrijs. Plantenresten matig.
kalkoos; geleidelijke ondergrens .

--145

Klei, zwak siltig. Bruin-lichtgrijs. Plantenresten
zwak. kalkoos; vanaf 200 cm diepte kalkrijk.

--

300

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 5 (200cm) datum: 18-02-2014

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig zandig, zwak humeus.
Donkerbruin. kalkoos; scherpe ondergrens;
geroerd; .

--
30

Klei, uiterst siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkoos; geleidelijke ondergrens .

--

80

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. IJzer/Oer/Gley
zwak. kalkrijk; scherpe ondergrens . --

110

Klei, sterk siltig, zwak humeus. Bruin-grijs.
kalkrijk; scherpe ondergrens . --

170

Klei, matig siltig. Blauw-lichtgrijs.
Plantenresten zwak. kalkrijk; . --

200

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 6 (200cm) datum: 18-02-2014

Boormeester: LC Nijdam

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. kalkoos; scherpe
ondergrens; bruine kleibrokken; geroerd; . --

35

Klei, matig siltig. Lichtgrijs. kalkoos;
geleidelijke ondergrens . --

70

Klei, sterk siltig. Lichtgrijs. kalkrijk; scherpe
ondergrens . --

110
Mineraalarm veen. Zwart. scherpe ondergrens
.

--120

Klei, matig siltig. Blauw-lichtgrijs.
IJzer/Oer/Gley zwak. kalkoos; geleidelijke
ondergrens .

--
150

Klei, sterk siltig. Blauw-lichtgrijs. kalkrijk;
siltlagen.

--

200
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