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 Samenvatting 

In opdracht van fam. van de Lageweg heeft ArGeoBoor een bureauonderzoek uitgevoerd op de 

locatie Hegedyk 11 te Weidum (Gemeente Littenseradiel). De aanleiding van het onderzoek is 

de nieuwbouw van een paardenstal (Opp. circa 2.650 m2). De nieuwbouw is voorzien: ter 

plaatse, oostelijk en noordelijk van een bestaande stal. Deze zal eerst worden gesloopt. Uit de 

FAMKE (= Friese Archeologische Monumenten Kaart Extra) blijkt dat het plangebied ligt in een 

zone waar, bij ingrepen groter dan 500 m2, een archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Dit 

rapport betreft het bureauonderzoek, de 1e fase van onderzoek. 

Op basis van het archeologisch bureauonderzoek kunnen archeologische resten uit de periode 

midden ijzertijd tot in de nieuwe tijd worden verwacht. Heeft erosie van oude 

kwelderafzettingen door de Middelzee plaatsgevonden is de archeologische periode waaruit 

resten kunnen worden verwacht beperkt tot de late middeleeuwen en nieuwe tijd. Er liggen 

enkele gedempte sloten binnen het plangebied. Indien archeologische resten uit de midden 

ijzertijd aanwezig zijn dan betreft het waarschijnlijk overslibde huisplaatsen. De conservering 

zal dan goed zijn en er dient rekening te houden met allerlei grondsporen (greppels, paalgaten 

etc.) en gebruiksvoorwerpen en afvallagen met. Zijn laatmiddeleeuwse resten aanwezig dan 

kunnen deze bestaan uit resten van hout- en steenbouw. Archeologische resten bevinden zich 

onder de bouwvoor en opgebrachte grond, waarschijnlijk vanaf circa 50 cm –mv en dieper. 

Bij de nieuwbouw van de paardenstal zullen geen werkzaamheden dieper dan 30 cm –mv 

plaatsvinden met uitzondering van het aanbrengen van heipalen. Het wordt geen zwaar 

bouwwerk dus er zal behoorlijk wat ruimte tussen de palen komen te liggen. Er is geen 

grondwerk voorzien, waarbij een diepere verstoring zal optreden dan de huidige bouwvoor, 

die naar verwachting circa 30 cm dik is. Eventuele vindplaatsen worden door de voorziene 

werkzaamheden niet bedreigd. 

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

Wel wordt aanbevolen om bij het palenplan rekening te houden met eventueel toekomstig 

archeologisch onderzoek. Dit kan door de ruimte tussen de heipalen voldoende te laten zijn 

voor het graven van onderzoeksputten voor eventueel toekomstig archeologisch onderzoek. 

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

gemeente Littenseradiel. 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 Littenseradiel 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. van de Lageweg heeft ArGeoBoor een bureauonderzoek uitgevoerd op de 

locatie Hegedyk 11 te Weidum (Gemeente Littenseradiel). De aanleiding van het onderzoek is 

de nieuwbouw van een paardenstal (Opp. circa 2.650 m2). De nieuwbouw is voorzien: ter 

plaatse, oostelijk en noordelijk van een bestaande stal. Deze zal eerst worden gesloopt. Uit de 

FAMKE (= Friese Archeologische Monumenten Kaart Extra) blijkt dat het plangebied ligt in een 

zone waar, bij ingrepen groter dan 500 m2, een archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Dit 

rapport betreft het bureauonderzoek, de 1e fase van onderzoek. 

Het onderzoek is uitgevoerd in november 2014. 

Afbeelding 1. Plangebied (paars) op een topografische kaart.1 
  

                                                           
1
 Kadaster 2009 
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1.2 Doel en Vraagstelling 

Het doel van dit bureauonderzoek is om een specifieke archeologische verwachting voor het 

plangebied op te stellen. Vervolgens wordt gekeken of eventuele archeologische resten door 

de voorziene werkzaamheden worden bedreigd. De volgende vragen staan bij het onderzoek 

centraal: 

 Kunnen archeologische resten binnen het plangebied worden verwacht? 

 Zo ja, wat is de verwachte aard, omvang en op welke diepte kunnen eventuele 

archeologische resten verwacht worden? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen werkzaamheden? 

 Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type onderzoek? 

 

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

versie 3.3 (Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2013). 

1.3 Administratieve gegevens 

Tabel 1: administratieve gegeven. 

Projectnaam Nieuwbouw paardenstal Hegedyk 11 te Weidum 
Toponiem: Hegedyk 11 
Plaats Weidum  
Kadastrale nr.  Gemeente Jorgwerd, sectie G, nrs. 479, 481, 485 
Provincie: Friesland 
Gemeente: Littenseradiel 
Opdrachtgever: Fam. van de Lageweg 

Baarsterdyk 14 
9025 BS Baars 

Bevoegd gezag: Gemeente Littenseradiel 
Centrum coördinaat plangebied 178728/572917 
Oppervlakte: Circa 2.650 m

2
 

Kaartblad: 10F 
Onderzoekmeldingsnummer: 63928 
Onderzoeknr. 51850 

2 Gegevens plangebied 

2.1 Beschrijving plangebied 

Het plangebied ligt ten zuidoosten van de Hegedyk (dijk van de voormalige Middelzee) op de 
westelijke oeverwal van de voormalige Middelzee. Het perceel betreft een boerenerf met ter 
plaatse van de nieuwbouwlocatie een bestaande stal omgeven door verhardingen en 
sleufsilo’s. De nieuwbouwlocatie omvat de bestaande stal en een zone ten noorden en oosten 
van deze stal (zie afbeelding 2).  

2.2 Voorziene ontwikkeling 

In het plangebied is de sloop van de bestaande melkveestal voorzien. Na de sloop zal een 

paardenstal worden gebouwd van circa 50 meter breed en 50 meter lang (zie afbeelding 2). De 

nieuwe stal zal worden gefundeerd door middel van heipalen. Het betreft een lichte 

bouwconstructie, derhalve kan het aantal heipalen en daarmee de bodemverstoring beperkt 
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blijven. Er zijn geen graafwerkzaamheden dieper dan de huidige bouwvoor van naar schatting 

30 cm voorzien. Bouwtekeningen zijn opgenomen in bijlage 1. 

 
Afbeelding 2. Detailkaart van het plangebied met de te slopen stal en bouwlocatie van de 

nieuwe paardenstal. 

3 Bureauonderzoek 

3.1 Aardkundige gegevens en bewoningsgeschiedenis 

Het plangebied ligt in het Friese zeekleilandschap op de oevers van de voormalige Middelzee. 

Uit paleogeografische kaarten blijkt dat de eerste bewoners zich in het gebied vestigden 

tussen circa 500 v. Chr. en 100 na Chr. (zie afbeeldingen 3a en 3b). De meeste archeologische 

resten zijn teruggevonden in uit plaggen opgeworpen terpen of woonheuvels. Bewoning op de 

kwelder, zonder terp, is in de vroege ijzertijd eveneens mogelijk geweest. Van latere perioden 

zijn geen vlaknederzettingen bekend.2 

In de vroege middeleeuwen (4e- 6e eeuw) liep de bewoning in het kweldergebied sterk terug, 

om vanaf de Karolingische periode (7e - 9e eeuw) weer snel toe te nemen. In 734 werd nog 

gesproken van de rivier de Boorne. Eerst in de 13e eeuw wordt gesproken van de zee 

“Bordena” als scheiding tussen Westergo en Oostergo.3 De Middelzee als naam wordt pas later 

gebruikt. Op afbeelding 3c is het aantal vindplaatsen van 800 na Chr. aangegeven. Nabij het 

plangebied zijn de vindplaatsen uit de Romeinse tijd ook rond 800 na Chr. bewoond. Of deze 

terpen doorlopend bewoond zijn geweest is niet bekend. Op de afbeeldingen 3a t/m 3c is de 

uitbreiding van de Middelzee weergegeven. 

                                                           
2
 Vos en Knol 2005 

3
 Rijks Geologische Dienst 1976 
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Afbeelding 3a. Een reconstructie van het landschap in de vroege ijzertijd (500 v. Chr.) met 
bekende vindplaatsen uit die tijd (Legenda: donkergroen=hoge en zandige ruggen; 
groen=kwelder; bruin = veen; groengrijs=wadden en slikken; blauw en zwarte lijnen=geulen) .4 

 
Afbeelding 3b. Een reconstructie van het landschap in de Romeinse tijd (100 na Chr.).5 (legenda 
zie afbeelding 3a) 

 

                                                           
4
 Vos en Knol 2005 

5
 Vos en Knol 2005 



ArGeoBoor rapport 1322: Weidum, Hegedyk 11  
Opdrachtgever: Fam. van de Lageweg 8 

 
Afbeelding 3c. Een reconstructie van het landschap en vindplaatse rond 800 na Chr..6 (legenda 
zie afbeelding 3a). 

 
Afbeelding 4. Plangebied geprojecteerd op de geologische kaart. (legenda: DO.3a. Jonge 
afzettingen liggen hier erosief op oudere afzettingen; grijzig Bd0.3a: een dek Middelzee 
afzettingen ligt op oudere getijdenafzettingen (veen ontbreekt). De F-codes duiden op het 
voorkomen van Hollandveen). 7  

Uit kronieken blijkt dat er rond 1200 al landerijen bedijkt zijn. Aan het begin van de 13e eeuw 

werden reeds gebieden ingepolderd, maar het zou nog tot het begin van de 16e eeuw duren 

voordat het noordelijk deel van de Middelzee ‘het oude Bildt’ werd bedijkt. In grote 

getijdengeulen is door een krachtige stroming het oude land tot grote diepte geërodeerd, 

voordat nieuwe sedimentatie plaatsvond. Op de geologische kaart ligt het plangebied in een 

zone waar afdekking en waarschijnlijk op beperkte schaal erosie heeft plaatsgevonden. 

                                                           
6
 Vos en Knol 2005 

7
 Rijks Geologische Dienst 1976 
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Het gebied waarin het plangebied ligt wordt gekenmerkt door het ontbreken van veen en het 

voorkomen van een dek van afzettingen van de laatste overstroming(Middelzee-afzettingen). 

Ten oosten van het plangebied ligt een brede opgevulde restgeul van de Middelzee, hier heeft 

tot grote diepte erosie van oudere afzettingen plaatsgevonden.8  

Afbeelding 5. Een uitsnede van een hoogtekaart op basis van het actueel Hoogtebestand 
Nederland.9  

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

ten noordwesten van het plangebied en de laag gelegen voormalige (rest)geul een paar 

honderd meter ten oosten van het plangebied duidelijk zichtbaar (zie afbeelding 5). Het 

plangebied bevindt zich aan de noordzijde van een overgangszone tegen de oeverzone aan. 

Verder is te zien dat aan de noordzijde van het plangebied een vrij brede laagte ligt en dat ook 

het perceel ten zuiden van het plangebied vrij laag ligt. Uit oude kaarten zal blijken dat er 

voorheen sloten centraal door het plangebied liepen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat 

het plangebied, waarschijnlijk ten behoeven van de bouw van de huidige stal, is opgehoogd. 

Het noordwesten van het plangebied zal oorspronkelijk wat hoger gelegen hebben dan het 

midden- en zuidoosten van het plangebied, waar grond is opgebracht. 

De bodem in het plangebied bestaat uit kalkrijke poldervaaggronden; zware klei (code 

Mn45A).10 Ten noordwesten van de Middelzeedijk komen kalkarme gronden voor, dat duidt 

mogelijk op een langere periode van ontkalking ofwel door de dijkaanleg heeft hier minder 

sedimentatie plaatsgevonden.  

                                                           
8
 Rijks Geologische Dienst 1976 

9
 AHN-2 2007-2012 

10
 Alterra 1965-1995 
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3.2 Oude kaarten en historie 

Het plangebied ligt ten zuidoosten van de dijk om de Middelzee, direct ten zuiden van 

Weidum. Dit betekent dat vóór de afdamming van de Middelzee het plangebied regelmatig 

onderwater zal hebben gestaan. Op een kaart van Schotanus uit 1718 is het plangebied reeds 

bebouwd met een boerderij (zie afbeelding 6).Ten noorden van het plangebied ligt de 

Weydumer Hooy Weg. Weidum, dat ten noorden van het plangebied ligt, wordt in 1275 voor 

het eerst genoemd.11  

Afbeelding 6. Het plangebied (rode pijl) op een kaart van Schotanus uit 1718.12 

Op minuutplan 1811-1832 en op de kaart van Eekhoff uit 1849-1859, ruim 100 tot 130 jaar 

later is ter plaatse van het plangebied weinig veranderd (zie afbeelding 7).13 Er liggen een 

aantal sloten centraal in het plangebied. Aan de noordzijde van de dijk ligt het landgoed 

Bornia. Het eerste huis stond al op deze plaats voor 1763. In 1868 is het afgebroken. Nu staat 

er een boerderijtje. Ten noordoosten van het plangebied lagen meerdere Staten: zoals de 

Dekema state en Hania state. De Hania State werd rond 1200 gebouwd, momenteel staat er 

een boerdertije.14 

                                                           
11

 Gildemachter 2007 
12

 Schotanus 1718 
13

 Eekhoff 1849-1859 en Kadaster 1811-1832 
14

 http://www.stinseninfriesland.nl 
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Afbeelding 7. Het plangebied bij de rode pijl op een kaart uit de atlas van Eekhoff uit de periode 
1849-1858 (noordgericht, niet op schaal). 

Afbeelding 8. Plangebied op kaarten uit 1961 en 1986.15 

Tot 1961 is er weinig veranderd binnen het plangebied met uitzondering van het dempen van 

watergangen. Daarna is de huidige stal gebouwd,waarbij waarschijnlijk het maaiveld is 

opgehoogd (zie afbeelding 8). 

 

                                                           
15

 Kadaster 1961 en 1986 
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3.3 Archeologische gegevens (zie afbeelding 9) 

Op circa 250 meter ten noorden van het plangebied ligt de terp van Weidum. Dit betreft AMK-

terrein 7986 van zeer hoge archeologische waarde. Er worden resten vanaf de midden ijzertijd 

tot in de nieuwe tijd verwacht. Direct ten zuidwesten hiervan ligt een monument van hoge 

waarde nr. 10065. Dit betreft een bebouwd terrestant uit de late middeleeuwen, dat 

waarschijnlijk bij de dorspterp van Weidum hoort. Op ruim 700 meter ten noorden van het 

plangebied ligt AMK-terrein 10064. Dit betreft een bebouwd terprestant uit de midden ijzertijd 

tot de late nieuwe tijd. Buiten de AMK-terrein zijn geen waarnemingen in de omgeving van het 

plangebied bekend. Op ruim 1200 meter ten zuidwesten van het plangebied ligt AMK-terrein 

7987 met resten van een licht verhoogde woonplaats uit de late middeleeuwen t/m de nieuwe 

tijd op een oeverwal. De verhoging is deels afgegraven. Het terrein is onderzocht in 1996 en 

besloten is om te streven naar behoud van het terrein (onderzoeksmelding 4930). 

 
Afbeelding 9. Archeologische Monumentenkaart, waarnemingen en onderzoeksmeldingen uit 
Archis nabij het plangebied.16  

Onderzoeksmelding 259 betreft waarschijnlijk het volgen van werkzaamheden aan de Dekema-

Hania state ten noordoosten van het plangebied. Nadere informatie is niet bekend. Melding  

260 betreft werkzaamheden aan de Papinga state (zie afbeeldingen 6 en 7). Nadere informatie 

is niet bekend.  

 

 

                                                           
16

 Archis 2014 
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4 Archeologische verwachting  

Uit het bureauonderzoek is gebleken dat het plangebied ligt op de rand van de westelijke 

oeverwal van de voormalige Middelzee. In welke mate oudere kwelderafzettingen door de 

vorming van de Middelzee in de late middeleeuwen geërodeerd zijn is van groot belang voor 

de archeologische verwachting. Het nabijgelegen Weidum heeft zeker een intact 

bodemprofiel. 

Op basis van het AHN valt het plangebied net in het laag gelegen gedeelte en dient rekening te 

worden gehouden met erosie van de oude kwelderafzettingen ten tijde van de Middelzee 

overstromingen. Het noordwesten van het plangebied ligt oorspronkelijk wat hoger dan het 

midden en zuidoosten van het plangebied, waar grond is opgebracht. 

Indien er geen erosie van de oude kwelders heeft plaatsgevonden dan kunnen archeologische 

resten verwacht worden vanaf de midden ijzertijd tot in de 1e helft van de nieuwe tijd. Heeft er 

wel erosie plaatsgevonden dan kunnen resten van na de inpoldering van de Middelzee 

verwacht worden. Eventuele resten kunnen verwacht worden direct onder de bouwvoor en 

waarschijnlijk (op basis van het AHN-beeld) in het plangebied opgebrachte grond. 

Op basis van oude kaarten worden enkele gedempte sloten binnen het plangebied verwacht. 

 
Afbeelding 10. Plangebied (paars) op een uitsnede van de Friese Archeologische 
Monumentenkaart Extra.  

Uit de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE) blijkt dat het plangebied ligt 

binnen een zone met een hoge archeologische verwachting en dat een archeologisch 

onderzoek verplicht is bij ingrepen groter dan 500 m2. In FAMKE wordt aanbevolen wordt om 

het archeologisch onderzoek voor de periode ijzertijd - middeleeuwen ter plaatse te laten 
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bestaan uit een bureauonderzoek en een karterend booronderzoek met een boordichtheid 

van 6 boringen per hectare.17  

5 Conclusies  

 Kunnen archeologische resten binnen het plangebied worden verwacht? 

Op basis van het archeologisch bureauonderzoek kunnen archeologische resten uit de 

periode midden ijzertijd tot in de nieuwe tijd worden verwacht. Heeft erosie van oude 

kwelderafzettingen door de Middelzee plaatsgevonden is de archeologische periode 

waaruit resten kunnen worden verwacht beperkt tot de late middeleeuwen en nieuwe 

tijd. Er liggen enkele gedempte sloten binnen het plangebied. 

 Zo ja, wat is de verwachte aard, omvang en op welke diepte kunnen eventuele 

archeologische resten verwacht worden? 

Indien archeologische resten uit de midden ijzertijd aanwezig zijn dan betreft het 

waarschijnlijk overslibde huisplaatsen. De conservering zal dan goed zijn en er dient 

rekening te houden met allerlei grondsporen (greppels, paalgaten etc.) en 

gebruiksvoorwerpen en afvallagen met. Zijn laatmiddeleeuwse resten aanwezig dan 

kunnen deze bestaan uit resten van hout- en steenbouw. Archeologische resten 

bevinden zich onder de bouwvoor en opgebrachte grond, waarschijnlijk vanaf circa 50 

cm –mv en dieper. 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen werkzaamheden?  

Bij de nieuwbouw van de paardenstal zullen geen werkzaamheden dieper dan 30 cm –

mv plaatsvinden met uitzondering van het aanbrengen van heipalen. Het wordt geen 

zwaar bouwwerk dus er zal behoorlijk wat ruimte tussen de palen komen te liggen. Er is 

geen grondwerk voorzien, waarbij een diepere verstoring zal optreden dan de huidige 

bouwvoor, die naar verwachting circa 30 cm dik is. Eventuele archeologische resten 

worden door de voorgenomen werkzaamheden niet bedreigd.  

 Is een vervolgonderzoek noodzakelijk, zo ja welk type onderzoek? 

Een vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

 

 

 

 

6 Aanbeveling 

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

Wel wordt aanbevolen om bij het palenplan rekening te houden met eventueel toekomstig 

                                                           
17

 FAMKE 2014 (FAMKE = Friese Archeologische Monumenten Kaart Extra) 
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archeologisch onderzoek. Dit kan door de ruimte tussen de heipalen voldoende te laten zijn 

voor het graven van onderzoeksputten voor eventueel toekomstig archeologisch onderzoek. 

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

gemeente Littenseradiel. Deze zullen op basis van de aangeleverde gegevens een selectie 

besluit nemen over deze aanbeveling.  

ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem verstorende activiteiten verplicht is om eventuele 

vondsten en grondsporen te 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 Littenseradiel en de provinciaal archeoloog dhr. Gilles de Langen tel: 058-2925487 

(e-mail: vsmp@fryslan.nl). 
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