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ARCHEOLOGISCHE KARTERING EN BESCHRIJVING VAN 2100 JAAR BEWONING
IN NOORDOOST-GRONINGEN*
M. MIEDEMA
Archeologisch Instill/lII, Amsterdam, Nederland

ABSTRACT: Reconstruction of the habitation in Oost-Fivelingo by means of archaeological fieldsurvey and
description/dating of the finds. In fact habitation begins in the third century BC, but real colonization does not start
before the first century BC. Many terps and farmsteads were founded in the Roman Period. During the Dark Ages the
evolution ofthe settlements was arrested by the Duinkerk II trangression. Many small terps were abandoned and could
not survive. A new wave of colonization started about the 8th and 1 0th century, when settlements even were founded
in the south of the Fivelbog, where at that time a salt marsh had developed. In the late Middle Ages dikes were built
around these new salt marshes, and they were reclaimed. In the 1 8th century this recIamation finally came to an end.
By this time Oost-Fivelingo was a reality. Terps were no longer built and farmers spread over the country, where it
was now save to live.
KEYWORDS: monuments, dwelling mounds (dorpsterpen, huisterpen, pollen), farmsteads, finds, type, date,
palaeogeography, old waterways (creeks), habitation.
Offers. In 1986 werd de helpende hand geboden door
de fysisch geograaf wijlen Drs. H. Bakker tezamen met
de studenten H. Ritsma en mevrouw L. Struik. De
laatste campagne werd ondersteund door de heer D.
Offers, bijgestaan door de studenten H. Ritsma en E.
Zondervan. Bewerking van de vondsten vond vooma
melijk plaats in het Groninger Museum. Ik dank Drs.
J. W. Boersma en de heer HJ. Wagter hartelijk voor hun
hulp en de ruime plaats die zij steeds opnieuw aan mij
afstaan om daar te kunnen werken. Het vele tekenwerk
werd verzorgd door de heer H.J.M. Burgers, tekenaar
bij het Archeologisch Instituut aan de Vrije Universi
teit in Amsterdam. De lay-out van de tekeningen nam
de heer J.H. Zwier voor zijn rekening, terwijl de
tekstverwerking doormevrouw E. Rondaan-Veger werd
verzorgd, beiden verbonden aan het Biologisch
Archaeologisch Instituut van de Rijksuniversiteit in
Groningen. De Duitse vertaling geschiedde door me
vrouw A. Wagner uit Bonn. Aan allen mijn oprechte
dank voor hun werk en toewijding.

l . INLEIDING EN VERANTWOORDING
Als vervolg op het onderzoek naar de bewonings
geschiedenis in het Terpenland ten noordwesten van
Groningen (Miedema, 1 983), ging in 1 984 eenzelfde
studie van start in Noordoost-Groningen en wel met
name in Fivelingo. Dit gebied omvat in engere zin de
gemeenten Appingedam, Bierum, ' t Zandt, Loppersum,
Stedum en Ten Boer. Omdat het onderzoek per ge
meente plaatsvindt en reeds grotendeels was afgesloten
voor de gemeentelijke herindeling van 1 990, zullen in
deze publicatie de oude grenzen gehandhaafd blijven.
In ruimere zin zijn ook de gemeenten Middelstum
Kantens in het westen en Delfzijl-Termunten ten
zuidoosten in het project opgenomen. Het gaat bij dit
onderzoek vooral om de inventarisatie van de archeo
logische monumenten, die in de eerste plaats bestaat uit
een veldkartering en in tweede instantie uit een be
werking van de museale vondsten. De resultaten zullen
in een aantal publicaties worden neergelegd, te beginnen
met de gemeenten Appingedam, B ierum en ' t Zandt,
hier bijeengebracht onder de naam Oost-Fivelingo. Per
l januari 1 990 is de gemeente Bierum opgeheven en
vormt nu met de gemeenten Delfzijl en Termunten een
nieuwe gemeente Delfzijl. De gemeente 't Zandt is
opgegaan in de gemeente Loppersum, waartoe nu
eveneens de voormalige gemeenten Stedum en
Middelstum behoren.
De veldkartering vond plaats in de j aren 1 984, 1 986
en 1 988. In 1 984 werd medewerking verleend door de
sociaal geografen Drs. W. Brandenbarg en Drs. K.
Kempen, alsmede door de veldtechniker de heer D.

*

I Il

De topografische kaart l :25.000 van dit gebied bevindt zich in de
map achterin dit tijdschrift.
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2. AFKORTINGEN
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Vrije Universiteit
Groninger Museum
Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap
Provinciale Planologische Dienst
Berichten Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek
Groningse Volksalmanak
G.Y.A.
Nieuwe Drentse Volksalmanak
N.D.V.
Jaarverslagen van Terpenonderzoek
J.V.T.
Dragendorff
Drag.
Nieuw Amsterdams Peil
N.A.P.
Before Present
BP
voor Christus
v.c.
na Christus
n.c.
voor heden
v.h.
pagina
pp.
figuur
fig.
minuut
min.
kadaster
kad.
noord-zuid
n-z
zuid-noord
z-n
oost-west
o-w
west-oost
w-o
zuidwest-noordoost
zw-no
noordwest-zuidoost
nw-zo
noordoost-zuidwest
no-zw
zuidoost-noordwest
zo-nw
circa
ca.
omgeving
omg.
hectare
ha
meter
m
centimeter
cm
lengte
l.
breedte
bro
grootste breedte
gr. br.
bew.sporen bewoningssporen
veg.niveau vegetatieniveau
voorzijde
v.z.
keerzijde
k.z.
randscherf
r.s.
wandscherf
w.s.
bodemscherf
b.s.
versierd
v.
Romeinse tijd
Rt
Middeleeuwen
ME
recent
rec
inheems
inh.
Romeins
Rom.
kogelpot
k.p.
boerengoed
b.g.
ongeglazuurd
o.
theegoed
t.g.
Chinees blauw
C.b.
majolica ,
maj.
tot en mel
t/m
R.O.B.
V.U.
G.M.
K.N.O.B.
K.N.A.G.
P.P.D.
Ber.R.O.B.

3. MONUMENTENCATALOGUS
3. 1 . Inleiding
De catalogus is de neerslag van de verrichte veldwer
ken. Uitgangsbasis voor de veldverkenning is de mi
nuut, de oudste kadastrale kaart, schaal I :2.500 en de
hoogtekaart. Voorts worden topografische- en bodem
kaarten geraadpleegd. Reeds verschenen publicaties en

overig kaartmateriaal worden mede in het onderzoek
betrokken. Tijdens het veldwerk worden de gegevens
ingetekend op de moderne kadastrale kaart (netteplan)
en gekarteerd op een topografische kaart, schaal
l : l 0.000. Er worden op en rondom de siles boringen
verricht en vondsten verzameld. De monumenten
worden per gemeente opeenvolgend genummerd op
een overzichtskaart, schaal 1 : 25.000 met een kaart
bladaanduiding van de topografische kaart, schaal
l : 1 0.000. Bijvoorbeeld 7Fz l of 3Hz l O. Indien het
monument een naam heeft, wordt deze achter het num
mer vermeld als volgt: 7Fn 1 1 : Bouwtenheerd. De
dorpsterpen gaan vergezeld van een kaartje, schaal
1 :5.000.
In de beschrijving wordt vastgelegd:
a. De kadastrale ligging op de minuut en het nette
pian;
b. Het type waaronder het monument wordt ingedeeld
en een korte beschrijving van de huidige toestand;
c. De boorprofielen;
d. Aanwezige vondsten;
e. Literatuur die op het monument betrekking heeft.
De hoogten van de monumenten worden steeds uitge
drukt in centimeters + of -N.A.P. Bij de richting van de
boerderijen en/of andere behuizingen wordt altijd eerst
het woonhuis aangeduid, bijvoorbeeld o-w gerichte
boerderij, betekent dat het woongedeelte naar het oos
ten en de stalling en/of schuur naar het westen is gericht.
De boorprofielen geven de diepte in centimeters vanaf
het maaiveldniveau, bijvoorbeeld 0-40 dek, 40-1 20
bew.sporen, 1 20- 1 30 veen, 1 30 zandigeklei, 140 boring
beeindigd. Bewoningssporen is een verzamelwoord
van alle grondsporen die op menselijke bewoning duiden,
zoals scherfgruis, zwarte terpmodder, fosfaatvlekken,
mest, puin en baksteenfragmenten. Vondsten zijn als
volgt onderscheiden: d l . verzamelde scherven en ander
materiaal tijdens het veldwerk, d2. museale vondsten.
De monumenten worden in verschillende categorieen
en typen onderscheiden. Twee categorieen:
A. Nederzettingen op reliefs;
B. Nederzettinger: op maaiveld;
De reliefs worden in drie typen ingedeeid: dorpsterpen,
huisterpen en pollen. Nederzettingen op maaiveld in
twee typen: boerderijplaatsen en overslibde vlak
nederzettingen. B ij dit laatste type gaat het om
boerderijplaatsen die oudtijds werden overslibd met
kleiafzettingen tijdens de Duinkerke 11- en Duinkerke
ill-transgressieperioden. De term dorpsterp wordt hier
gebruikt voor terpen waarop plaats is voor minstens
twee boerderijen. In de praktijk betekent dit dat de
grootste lengte meerdan 75 meter bedraagt. De huisterp
daarentegen biedt slechts plaats aan een boerderij en de
lengte is hoogstens 75 meter. Huisterpen zijn in fasen
ontstaan; zij werden steeds opgehoogd en uitgebreid.
Doordat men meestal dicht opeen woonde, lagen de
huisterpen in c1usters bijeen en groeiden na diverse
uitbreidingen en ophogingen aaneen, waardoor de
dorpsterp ontstond. Gezamenlijk breidden de boeren
daarna de dorpsterp verder uit. Pollen zijn in een keer
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opgeworpen; zij bestaan uit klei en/of zand en bevatten
geen of nauwelijks bewoningssporen. Het is niet zeker
of alle pollen als woonplaats hebben gediend. De weinige
bewoningssporen doen eerderdenken aan v luchtheuvels
voor het vee, te meer daar de pollen in de polders achter
de oudste dijken �iggen ..
Onderverdeling typen:

een wagenrede. In centrum lagen twee boerderijen, de
noordelijke zo-nw gericht en de zuidelijke w-o gericht.
Beide boerderijen zijn in de tweed e helft van de 1ge eeuw
afgebrokenen verplaatst naarde tenoostengelegen Woldweg.
Kavelslotenen wagenrede zijn verdwenen en erfis niet meer
herkenbaar.
I.

d.

2-3. ais I.
I.
Grondmonster.
Klok,1974; Stiboka, 1982; P.P.D., 1985: A+M.

e.

Dorpsterpen
type l a
Grote dorpsterpen, waarbij de oppervlakte
meestal meer dan 4 ha is en de grootste lengte
minstens 200 meter is.
type I b
Kleine dorpsterpen, waarbij d e oppervlakte
minder dan 4 ha is; de grootste lengte ten
hoogste 200 meter.
Huisterpen
type 2a
Oudtijds verlaten huisterpen. Deze reliefs
waren reeds verlaten voor 1 830 en komen op
de minuut niet meer voor.
type 2b
Recent verlaten huisterpen, die op de minuut
nog bewoond zijn, maar op de netteplannen
ontbreken.
type 2c
Bewoonde huisterpen. Zij komen zowel op
de minuut als op het netteplan voor.
Boerderijplaatsen
type 3a
Oudtijds verlaten boerderijplaats.
type 3b
Recent verlaten boerderijplaats.
type 3c
Bewoonde boerderijplaats.
type 4
Overslibde vlaknederzettingen. Deze be
hoeven geen nadere onderverdeling. Alle
zijn oudtijds bedekt met kleilagen.

0-30 dek met puin, 30-80 roestige klei,80-90 grijs-wit zand.

c.

7Fz3
a.

Min. H2, 331 t/m 333.

b.

Kad. H4, 1039 zuid midden, schaal 1:2.000 (oct 84).
3b:
Hoogteoud erf 14,omg. -50 tot -75; o-w boerderij afgebroken

en kavelsloten gedempt.
I.

c.

0-30 verontreinigde bouwvoor, 30 roestige klei met
veg.sporen,100 boring beeindigd.

7Fz4 : ' I Ai/and
a.

Min. GI, 100, 101, 101 bis.

b.

3b:

Kad. onbekend.
Hoogte oud erf onbekend,de nw-ZO boerderij is afgebroken
en verplaatst naar het ten noorden gelegen perceel 93. Oud
erf nu een iets hoger gelegen appelhof met gracht langs oost
c.

en zuidzijde, sloOl aan west- en noordkant.
I.

0-40 dek, 40-95 bew.sporen, 95-11O roestige klei, 110 zware

klei, 130 boring beeindigd.

7Fz5
a

Min. I l, 70 tim 73.

b.

3c:

Kad. II, 317 (oct 84).
Hoogte erf

O tot· -25, omg. -25 tot -50; zw-no boerderij

vervangen door
c.

I.

n-z boerderij; gracilt aan west- en noord

zijde.
0-30 dek met puin, 30-50 bew.sporen,vooral puin,50 klei,
80 boring beeindigd.

7Fz6

Pollen
type 5a
type Sb
type Sc

a

Min. I l , 87,94.

b.

2a:

Kad. II, 87,94 (oet 84).

Oudtijds verlaten pollen.
Recent verlaten pollen.
Bewoonde pollen.

Hoogte relief 55, omg. -25; voorheen gelegen op klein,door
sloten omgeven perceel. Over de zuidl1ank liep een w-o
sloot. Alle sloten gedempt.
c.

I.

2.

7Fzl: Nijenkloosler Voonverk
a

Min. H2, 412 t/m 418.

b.

2e:

0-30 iets verontreinigd dek, 30-50 bew.sporen (scherf inh.
Rt), 50-150 klei, 150-190 klei met veg. sporen, 190 zandige

3.2. Gerneente Appingedam
3.

Kad. onbekend.

4.

Hoogte relief onbekend; omvang beperkt zieht tot zo-nw
boerderij met de ten oosten gelegen nieuwe schuur/stal.

De

rest van het rechthoekige door sloten omgeven terrein ligt

d.
e.

k1ei, 210 boring beeindigd.
0-30 dek met puin,30 klei, 110 boring beeindigd.
0-30 dek,30-100 klei (na 70 roestig),100 zandige klei,120
boring beeindigd.
0-30 dek, 30-75 bew.sporen, 75 klei, 90 zandige klei, 110
boring beeindigd.

I.

l w.s. inh. Rt.

Klok,1974; Stiboka, 1982.

lager en behelst de omtrek van het latere klooster voorwerk.
Thans ook het ten zuiden gelegen perceel 419 bij erf ge

7Fz6a

trokken, zodat dit nu trapeziumvorrnig is.

a.

De behuizing

omvat zo-nw boerderij met ten oDsten een grote schuur met
e.

I.

stalling en in de noordoosthoek van het erf een loopstal.

b.

b.

4:

0-40 dek, 40-110 bew.sporen, 110 klei, 190 boring beein

Hoogte -50, omg. -50. Afgeticheld perceel, waar tijdens de

digd.

afgraving vondsten te voorschijn kwamen. Het bleek een

7Fz2 : Lasklverd
a

Min. H2,onbekend.
Kad. H4,1222 oost,schaal 1:2.000 (1984).

Min. G3,547,548, 555, 556.

overslibde woonplaats te zijn.

c.
d.

Geen.
2.

XIVB.

Kad. onbekend.
3b:

7Fz7

Hoogte erf onbekend; was veelhoekig aan oost-, zuid- en

a

westzijde door sloten omgeven perceel met aan noordzijde

Min. 11,91 tim 93.
Kad. I l , 331 (oct 84).

M. Miedema
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3e:
Hoogte erf 16, omg. -25 tot -75; no-zw boerderij omgeven

b.

e.

fabricage afgeticheld, waarbij vondsten te voorschijn kwa

door trapeziumvormige sloot.

c.

1.

0-40 verontreinigd dek, 40 klei, 100 boring beeindigd.

d.

2.

0-40 dek met puin, 40-160 klei, 160 klei met veg.sporen, 200

e.

men. Het betreft hier een overslibde nederzetting.

2.

Geen.
IVO, IVE, IVG5, XVI.

zandige klei, 210 boring beeindigd.

7Fz13

Stiboka, 1982.

a

Min. HI, 222, 223.

b.

3b:

Kad. H3, 1016 west midden, schaal 1:2.000 (oct 84).

7Fz8
a.

Hoogte oud erf -27, omg. -75, o-w boerderij afgebroken,

Min. H2, 359 t/m 361, 360 bis.
Kad. H4, 1222 noordwesthoek, sehaal 1:2.000 (oet 84).

b.

2e:

kavelsloten gedempt.

e.

Halbertsma, 1963.

Hoogte relief 38, omg. -25 tot -50; zw-no boerderij met
e.

l.

gracht aan oost- en zuidzijde.
0-40 dek, 40-100 bew.sporen (tot 60 vrij donker), 100
zandige klei, 130 boring beeindigd.

7Fz14
a.

Min. II, 102 t/m 104.

b.

3b:

c.

erf is intact.
0-30 dek met puin, 30-50 klei met puin, 50-80 roestige klei,

Kad. II, 102 t/m 104.
Hoogte erf39, omg. -50; zw-no boerderij onlangs afgebroken,

7Fz9
a.

Min. II, 23 t/m 25.

b.

3c:

Kad. H4, 1030 centrum, schaal 1:2.000 (oet 84).
Hoogte erf 25, omg. -25; door sloten omgeven no-Z\v

c.

l.

e.

0-30 dek, 30-80 klei met veg.sporen, 80 zandige klei, 90
Stiboka, 1982.

7Fz /S
a.

Min. I I, 113 zuidzijde.

b.

2a:

Kad. II, 113 zuidzijde (oct 84).
Hoogte ovaal relief 53, contour 25, omg. O tot -40; geen

7Fz/O
a

Min. G3, 474, 475.

b.

3e:

relatie met de verkaveling. Zuidwestflank is afgegraven,

Kad. onbekend.
e.

Hoogte erf 35, omg. -IO tot -60; nw-zo boerderij vervangen
door zo-nw boerderij; graeht aan noord-, oost- en zuidzijde.

b.

Ib:
Vierkant tot afgerond reehthoekig relief, west- en noordzijde

hier een steilrandje. Grasland.
0-30 dek, erg rul, 30-80 klei, 80-100 bew.sporen (90 scher

ven k.p.), 100 klei, 120 boring beeindigd.

2.

0-30 dek, 30-65 verontreinigde klei, 65-110 bew.sporen (65

3.

0-30 dek, 30-70 gelaagde klei, 70 zandige klei.

4.

Min. G3, 408 noordelijke helft, 409 t/m 411.
Kad. onbekend.

l.

en 85 scherven inh. Rt), 110 k1ei, 120 boring beeindigd.

7Fzll: Hogemveif(fig. 1)
a

80-110 klei, 110 zandige klei.
Stiboka, 1982.

boerderij.
boring beeindigd.

e.

l.

d.

0-30 dek (20 scherf inh. RI), 30-90 bew.sporen (45 scherven
inh. Rt, na 65 as), 90 klei, 100 boring beeindigd.

l.

e.

12 w.s. inh. Rt; 2 w.s. k.p.
Stiboka, 1982.

doorsloot omgeven, langs oostzijde loopt weg Appingedam
Scharreweer. De zuidflank heeft geen relatie met pereele
ring. Over het midden loopt van west naar oost een slool.
Zuidwestelijk quadrant is gaaf, hoogte 136, contour O. De
rest is gedeeltelijk afgegraven, het zuidoostelijke quadrant

7Fz16
a.

Min. 11, 17 t/m 19.

b.

2c:

Kad. I l, 329.

tot -75, de noordelijke helft is minder diep afgegraven en

Hoogte relief 71, omg. -25; sloot langs oost- en westzijde,

reikt tot 56. O-w boerderij in noordoosten ligt niet hoog,

ten noorden grenzend aan 17. Zw-no boerderij thans onbe

deze flank is waarsehijnlijk altijd vrij laag gebleven.
e.

1.

woond.
e.

4.

klei met veg.bandjes, 210 boring beeindigd.

1.

3 W.S. inh. Rt; 60 w.s. k.p. (Iaat).

Halbertsma, 1963; Klok, 1974; P.P.D., 1985:

e.

2.

0-100 bew.sporen, 100-120 roestige klei, 120 zandige klei,

160 boring beeindigd.

d.
e.

I w.s. inh. Rt; I w.s. k.p. (laal); I brokje leem.
XIIC, XIVB.
Halbertsma, 1963; Klok, 1974; Stiboka, 1982.

7Fz17: Garreweer

7Fz12

a.

a

Min. II, 21 zuid.

b.

Kad. H4, 1030 noordoost, schaal l:2.000 (oet 84).
2a:

0-30 dek met puin, 30-65 bew.sporen, 65-75 kleiige tussen
Iaag, 75-110 bew.sporen, 110 veg.sporen, 115 grondwater.
Stiboka, 1982.

Min. II, 13 zuidoostpunt, IS behalve westrand, 16, 21
noordpunl.
Kad. II, 1320 zuidoostpunt, 335 behalve westrand, schaal
1:2.500;

Hoogte ronde relief 39, omg. -50 tot -100; geen relatie met
de percelering; gaaf en grasland.

e.

0-30 dek met puin, 30-90 bew.sporen met puin, 90-160 klei
met fosfaat en veg. sporen.

l.

2.

A+CH+CL+VL+M.

1.

0-30 dek met puin, 30-140 bew.sporen (120 scherf inh. RI),
140-150 zandige laag, 150-170 bew.sporen, 170 zandige

0-80 bew.sporen, 80 zandige klei.

3.

e.

l.

0-30 dek met puin, 30-140 bew.sporen, 140 zandige klei.

2.

d.

0-30 dek met puin, 30 bew.sporen, 170 boring beeindigd,
sporen gaan door.

b.

H4, 1050 noordpunt, schaal l:2.000 (oct 84).
Ib:
Enigszins hoekig ovaal relief met een grootste lengte van
ISO en een grootste breedte van 75 m. Langs de oostzijde
loopt een sloot langs de weg. Over de noord- en zuidflank
lopen sloten van west naar oost, waardoor de terp op gedeelten

7Fz12a
a

Min. HI, 100 noordoosthoek.

b.

Kad. H4, 1222 oostzijde, sehaal 1:2.000 (oct 84).
4:
Hoogte -50, omg. -50. Perceel is ten behoeve van de steen-

van drie verschillende percelen ligt; de huidige verkaveling
houdt derhalve totaa! geen rekening met het relief. Boven
dien is over de zuidflank een w-o verlopende wagenrede
aangelegd naar mon. 7Fz21. Langs de vanouds bestaande
weg aan de oostrand en de nieuwe wagenrede is een strook

lIS

Oost-Fivelil1go 250 v.C.- 1850 Il.C.
6.

afgegraven. Door al deze aclivileilen is er een onoverzich

bew.sporen,100-150 klei mel veg.sporen,1SO zandige klei

119,waarin niel zonder meerde oude lerpstruclUur duidelijk

mel venige laagjes.

herkenbaar is.
c.

l.

7.

k.p.scherf), 35-70 roeslige klei,70 zandige klei,100 boring

160-180 klei,180-190 veg.niveau,190 zware taaie klei,220

beeindigd.
8.

0-10 zode, ro-so bew.sporen (op 40 scherven inh. RI),509.

0-30 veronlreinigd dek,30-50 bew.sporen,50-70 klei,70-80

l.

6 w.s. k.p. (laal); 2 w.s. rec; 1 brokje leem.
Halbertsma,1963; Klok,1974; Sliboka,1982; P.P.D.,1985:

bew.sporen,170 klei mel veg.sporen.
4.

0-40 dek,40-70 roeslige klei,70 zandige klei.
0-10 zode,10-65 bew.sporen (op 60 scherf inh. RI), 65-80

bew.sporen, 80 schone klei.
d.
e.

A+<::H+CL+VL+M.

iets verontreinigde klei, 80 zandige klei,100 boring beein
digd.
5.

6.
d.

0-30 dek, 30-50 losse zandige klei (recenl), 50-140

7Fz20

bew.sporen (scherf inh. RI), 140-155 klei, 155-170
bew.sporen, 170 zandige klei mel veg.sporen, 180 boring

a.

beeindigd.

b.

Min. HI, 135a, 135 bis.
Kad. H3, 1067 zuidooSlhoek,schaal 1 :2. 000 (OCI 84).
3b:

0-30 verontreinigd dek, 30-60 lichle bew.sporen, 60-100

Hoogle erf 47, contour

roeslige klei,100 klei mel veg. sporen,110 boring beeindigd.

omgeven perceel,w-o boerderij afgebroken,grasland.

l.

3 w.s. inh. RI; 2 w.s. k.p. (Iaal); 2 brokjes leem; I bot.

l.

0-30 dek mel puin, 30 schone klei,100 boring beeindigd.

lA l , IIB, IIC I, IIC2, IIIAI, IIIA2, IIIB, IIIC, IVA, IVB,

2.

0-20 veronlreinigd dek,20 fundering boerderij.

IVC,IVD,IVE,IVG l, IVG2,IVG3,IVG4,IVG5,V A,VB,

3.

2.2.3.1; 2.2.3.2; 5.1, 5.2.
e.

c.

Klok,1974; P.P.D.,1985: A+CH+CL+VL+M.

e.

7Fz21
Min. 11,117,118.

a.

Kad. 1.1, 305.

7Fz1 8
Min. HI,93 Vm 95,93 bis,94 bis.

a

b.

b.

3c:

O 101 -SO; zw-no boerderij vervangen

Kad. HI, 583,584,857 (oct 84).

Hoogle erf 35, omg.

2c:

door ca. n-z boerderij. Grachl langs oosl- en slool langs

Hoogle geheel omgrachle relief 61,omg. -25101-65; zw-no
boerderij is vervangen door nw-zo boerderij.

noordzijde.
c.

l.

0-30 dek,30 roeslige klei,90 boring beeindigd.

l.

0-50 puin,50 fundering.

2.

0-30 dek,30 klei,80 boring beeindigd.

2.

0-40 dek mel puin, 40-170 bew.sporen (op 160 scherf

3.

0-30 dek, 30-70 klei, 70 klei mel veg.sporen, 80 boring

l.

streepband),170 klei mel veg.sporen,200 boring beeindigd.
I w.s. streepband; I r.s.,8 w.s. k.p. (laal); 6 rec.

4.

e.

Halbensma,1963; Klok,1974; Sliboka,1982.

7Fz19: Oling (fig. 2)
Min. H l,108 en 122 noordelijke helft, I I I l/m 121,112 bis,

a

beeindigd.

Kad. H3,1026 nw hoek, schaal 1 :2.000 (OCI 84).

7Fz22: Llllje Oling
a

Min. HI, 141 Vm 143.

b.

Kad. H3,1022,schaal l :2.000 (ocI 84).
2b:
Hoogle rond-ovaal relief 44, conlour -SO, omg. -60101-125.

H4,1032 noord, schaal l :2. ooo (ocI 84).
b.

la:

Langs ooslzijde een gebogen weg, aan zuid-, wesl- en

Zw-no gerichl ovaal relief, grootsle lengleas 285, groolsle

noordzijde een sloot. Zw-no huisje afgebroken; nu schuunje

breedle 200 m. Relieflangs wesl- en noordwestzijde omgeven

in de noordooslnank. Zuidelijke slool gedempt.

door ringslool; aande noordzijde loopleen weg; aan de zuid

c.

'1.

en oostkanl houdl de percelering geen rekening mel de lerp.
weSl,waardoor de lerp verdeeld wordl in een weslelijke en
een ooslelijke helft. Op hel weslelijk deeI Slaan in de

0-30 veronlreinigd dek; 30-120 bew.sporen, o.a. puin, bol,
hOUlskool,120 klei mel houlwonels,1SO boring beeindigd.

Over de breedteas loopl een weg van zuidoOSI naar noord
d.
e.

2.

Als l .

l.

1 w.s. inh. Rt.
Halbertsma,1963; Klok,1974; P.P.D.,1985:
A+<::H+VL+CL+M.

noordweslelijke seclor langs de weg Iwee nw-zo boerderijen
op de minuut. De meesl noordelijke boerderij is in 1914/15
afgebroken. Op de ooslelijke helft ligt in de noordooslelijke

7Fz23: Opwierde-Zllid (fig. 3)

seclor een z-n boerderij. De oorspronkelijke drie erven mel

a.

een klein gedeelte van de noordwesl- en zuidooslnank zijn
nankrestanlen respeclievelijk 19 en 68 zijn. De rest van de

Min. G I ,158 Vm 192.
Kad. G8, 175, 191, 1051, 1635, 1975, 2007, 2008,2365,

intacl, varierend in hoogle tussen liS en 93, lerwijl de

l.

0-30 dek,30-70 klei,70 roeslige klei,100 boring beeindigd.
Klok,1974; Sliboka, 1982.

e.

114 bis,119 bis,121 bis.

c.

0-30 veronlreinigd dek, 30 schone klei, 100 boring beein
digd.

Halbertsma,1963; Klok,1974; Sliboka,1982; P.P.D.,1985:
A+<::H+CL+VL+M.

d.

O, omg. -20 101 -100. Door slolen

2.

VC, VIB, VII, VIII, IXA, XIIA, XV, XVI, XIXD2, XX A,

c.

0-30 dek, 30-100 bew.sporen (op 50 en 90 k.p. scherven),
100 klei,110 boring beeindigd.

70 klei, 70-140 bew.sporen, 140-150 klei, 150-170
3.

0-10 veronlreinigde zode, 10-35 bew.sporen (op 30

0-40dek,40-85 bew.sporen,85-95 klei,95-160 bew.sporen,
boring beeindigd.

2.

0-30 dek, 30-50 bew.sporen, 50-70 zandige klei, 70-100

lelijk, bultig lerrein onlslaan mel een groolsle hoogle van

2546,3121, 3125?,schaal l :1.ooo (ocI 84).
b.

la:

lerp is eind 1ge en begin 20e eeuw afgegraven101op hel oude

Niervorrnig relief mel convexe wesl- en concave·ooslzijde.

maaiveld, dal varieen lussen -50 en -125. Terrein is in

Rondweg langs noord-,oosl- en zuidzijde,aan de weslzijde

gebruik ais grasland.

een bochlige ringsloot. Deze slool is onlangs gedempl mel

0-10 dek,10-35 bew.sporen,3 5 roeslige doorwonelde klei,

de uilbreiding van een nieuwbouwwijk len weslen van de

70 zandige klei.

terp en vervangen door een fiels/wandelpad, zodal er nu

2.

0-40 dek,40-140 roeslige klei,140 grondwaler.

rondom de lerp een rondweg loopl. De bebouwing ligl langs

3.

0-1S iels veronlreinigde zode,15-70 roeslige zandige klei,

deze rondweg in de nank van de terp; in de noordnank de

70 kwelder.

kerk mel kerkhof omgeven door een trapeziumvorrnige

4.

S.

0-30 dek,30-1SO bew.sporen (op40 k.p.scherven),150-160

grachl en' verder rondom uil boerderijen die op de minuul

roeslige klei,160-175 bew.sporen, 175-185 veg.niveau,185

mel de kop naar hel centrum gerichl slonden. De Iwee

kwelder.

boerderijen in de ooslnank zijn nu afgebroken. Een bedrijf

0-30 dek mel puin,30-60 bew. sporen,60 zandige klei,100

is herbouwd in de zuidnank en is zo-nw gericht. De nw-zo

kwelder.

boerderij in de noordooslnank is vervangen door een no-zw

M. Miedema
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boerderij, zodat beide boerderijen nu met de kop naar de
de kerk is nu een pastorie/woonhuis. De o-w boerderij in het
westen is onlangs door brand verwoest en wordt vervangen
door een moderne bungalow. Het relief, dat een grootste
lengte had van 420 en een grootste breedte 'van 230 m, is

8.

0-40 dek, 40-120 bew.sporen, 120 klei, 140 boring beein

9.

0-40 bouwvoor, 40 klei,70 boring beeindigd.

digd.

rondweg staan. De zw-no boerderij/pastorie ten oosten van
d.

I.

7 w.s. inh. Rt; 5 r.s.,68 w.S. k.p. (Iaat); 9 w.s. rec; 3 brokjes
basaltlava.

e.

Halbertsma,1963; Klok,1974; Stiboka,1982; P.P.D.,1985.

grotendeels afgegraven; alleen het kerkhof en de erven
hebben hun oorspronkelijke hoogte behouden,zodat het lijkt
alsof er langs de rondweg een aantal huisterpen ligt. Hoogte
van de restanten in noordflank: het kerkterrein,de pastorie
tuin en boerderij zijn respeetievelijk 171,161 en 50. Zuid

7Fz25
a.

Min. G 1.64 tIm 67.

b.

2e:

Kad. G7,2499 zuidoost,schaal I:1.000 (oct 84).
Ovaal relief vanuit het zuiden langzaam oplopend van -77

f1ank O,in westflank het boerderijerf en bungalowerf 37 en

tot 99 met een contour van ca. O. Geen relatie met huidige

74 met daartussen twee onbehuisde restanten van 75 en 60.

percelering. Op noordelijke helft een w-o boerderij met

Hete afgegraven deeI varieert tussen -50 en -130,omg. -75

stalling in zuidoostflank. Graeht langs noordflank en o.w.

en -120. De noordflank ten westen en zuiden van de kerk
wordt door volkstuinen ingenomen, de rest is ais grasland in
gebruik.
e.

I.

0-40 dek, 40-180 bew.sporen, 180 gelaagde zandige klei,
210 boring beeindigd.

2.

0-40 dek,40-90 bew.sporen,90-180 zandige doorwortelde

3.

0-10 zode met bew.sporen,10-55 bew.sporen,55-IIO zandige

4.
5.
6.
7.
d.

I.

I.

d.

I.

0-80 bew.sporen, 80 sehone klei, 100 boring beeindigd.
0-80 bew.sporen,80 sehone klei, 100 boring beeindigd.
0-40 verontreinigd dek,4O sehone klei,75 boring beeindigd.

Alle auteurs delen dit relief in bij Opwierde-Noord 7Fz24).

7Fz26
a.

Min. H l, 68 noord.
Kad. HI, 757 noord (oet 84).

b.

4:

Laag reliefje; geen relatie met percelering. Hoogte 32,omg.

0-40 dek (op 30 k.p.seherf),40-75 bew.sporen, 75 gelaagde
zandige klei,170 boring beeindigd.
7 w.s. streepband; 4 r.S.,33 w.s. inh. Rt; 2 r.s., II w.S. k.p.
(vroeg); 5 r.s.,29 w.S. k.p. (Iaat); 5 w.s. ree; I pijpekop; 2
Halbertsma,1963; Klok,1974; Stiboka, 1982; P.P.D.,1985:
noordelijk deel A+CH+VL+CL+M.

7Fz24: Opwierde-Noord (fig. 3)
Min. GI, 61 tim 63,6!! noord,69 tim 78.

a.

Kad. G7, 2499 oostelijk deel, sehaal l: 1.000 (oet 84);

G8,604,1058,1423,1853,2128,2374,2375,3230,3231,

e.

-25 tot -50. Grasland.

I.

0-30 dek met spoortjes puin. 30-75 klei,75-100 bew.sporen

2.

0-30 dek met spoortjes puin,30-85 klei. 85 zandige klei, 100
P.P.D., 1985: A+M.

7Fz27
a.

Min. H l, 40 zuidoost,41 t/m 46, 46 bis.
Kad. HI,40 zuidoost, 851,853, 861 (oet 84).

b.

2b:
Hoogte ovaal relief o-w

e.

stroompje.
I.

loopt vanuit het zuiden en zuidoosten langzaam op van O tot

0-30 dek met puin, 30-60 bew.sporen, 60-70 zandige klei,
70-90 bew.sporen, 90-110 fosfaatrijke klei, 110 zandige

relatie met de percelering, alleen langs de zuidwestrand
loopt een gedeelte van" de rondweg Opwierde-Zuid. De terp

57-92. omg. -25 tot -75; n-z

dempt. Aan zuidzijde is terp omgeven door natuurlijk

(aet 84).
Het eivormige relief met de punt naar het zuiden heeft geen

=

boerderij afgebroken, L-vormige gracht aan noordzijde ge

1753,1849, 1850,I944 t/m 1947,1949,2009,schaal l :1.000
la:

(o.a. houtskool),100 zandige klei.120 boring beeindigd.
boring beeindigd.

e.

van de volgende percelen alleen de zuidelijke flank: 1671,

b.

2 r.s.,13 w.s. k.p. (laat); 3 w.s. ree; I pijpekop.
Halbertsma, 1963; Klok,1974; Stiboka,1982; P.P.D.,1985:

klei, 180 zware klei,200 boring beeindigd.
doorwortelde klei, 110 veen, ISO boring beeindigd.

0-40dek,40-125 bew.sporen,125-135klei,135-150 humeuze
klei met houtskool, 210 boring beeindigd.

e.

brokjes vuursteen.
e.

gracht over het midden van de westelijke helft van de terp.

e.

klei, 120 boring beeindigd.

e.

Klok,1974; P.P.D.,1985: A+CH+VL+CL+M.

140; het hoogste punt ligt in het centrum ten noorden van de
grootste breedte op ongeveer driekwart van de z-n as. In het
westen en noorden is het beeld onduidelijk door gedeeltelijke
afgraving in de tuinen aehter de huizen van de percelen 1853
en 2375 tot hoogten van 29 en -28,m'aar vooral de bebou

7Ez28: Hl/is Garrell'eer ofAppelborg

a.

Min. 11.127 t/m 130, 130 bis.

b.

Kad.
3c:

Hoogte erf 79,singel 90, omg. 25-50; geheel omgracht en

wing langs de noordrand heeft het visuele aspect van het

omsingeld trapeziumvormig erf; no-zw boerderij uit 1932.

relief teloor doen gaan,doordat de noordflank en de omtrek

Daarvoor oude boerderij uit 1820, die de voorrnalige borg

van de terp nu in de achtertuinen van deze woningen liggen.
Het radiale verkavelingspatroon is hierdoor in de noord
westelijke sector eveneens verdwenen. De oostelijke en

II, 127,123,322 (oet 84).

van 1649 verving.

e.

Formsma,1973.

zuidelijke f1ank zijn gaaf en worden als grasland en moestuin
gebruikt.
e.

I.

0-30 dek met spoortjes puin, 30-100 klei.

2.

0-30 dek, 30-50 k1ei, 50-70 liehte bew.sporen (bot. seherf
inh. Rt), 70 klei met veg.sporen. 100 boring beeindigd.

3.

Min. H l , 34 t/m 36. 35 bis.
Kad. HI.724 (oet 84).

b.

2e:
Hoogte relief 35. omg. -25 tot -50; geheel omgracht; zo-nw

0-40 dek,40-140 bew.sporen. 140-160 klei met veg.sporen,
160-180 bew.sporen, 180 venige grond, 220 boring beein
digd.

4.

7Fz29: Dijkhuizell
a.

c.

boerderij met loopstal aan noordzijde.
I.

0-30 bouwvoor met puin. 30-100 lichte bew.sporen (op 60

0-40 dek,40-150 bew.sporen,150-160 klei met veg.sporen,

k.p.seherf), 100-130 klei,130 zandige klei met veg.sporen,

160-180 klei,180 zandige klei. 190 boring beeindigd.

140 boring beeindigd.

5.

0-40 dek.40 klei. 100 boring beeindigd.

6.

0-40 dek,40-120 doorwortelde klei,120 gelaagde k1ei,170

7.

0-40 dek, 40-100 bew.sporen, 100-150 gelaagde klei, 150

boring beeindigd.
slappe klei met rietresten. 190 boring beeindigd.

2.

0-30 verontreinigd dek,30-100 bew.sporen (op 70 bot),100
zandige klei, 120 boring beeindigd.

d.

I.

2 r.s.,8 w.s. k.p. (laat); 6 w.s. ree; 1 pijpekop,3 pijpestelen.

1 17

Oost-Fivelingo 250 v.C. - 1 850 n.C.
7FIl35

7Ez30: Ekenslein

a.

Min. A2, 209, 209 bis, 210, 211, 213,217 l/m 219,223.

a.

Min. AI, 101 t/m 105.

�

Kad. A2, 613 (oet . 84).
3e:
De noordelijke trapeziumvormige kavel was geheel

b.

2e:

Kad. AI, 525 (oct 84).
Hoogte erf 84,omg. 25-50; o-w boerderij, gracht aan noord,

oost- en zuidzijde.

omgraeht; nu zuidgraeht gedempt en terrein in gebruik als
bos en wandeltuin van huidige hotel/restaurant. Ten zuiden

c.

I.

hiervan lag 'een geheel omgraehte z-n boerderij. Graeht

gedempt, alleen noordzijde nu onderdeel van vijver. N-z
boerderij is vervangen door fraaie z-n behuizing met ten
westen

daarvan

een

groot

eomplex, waarin

de

slaapaeeomodatie en vergaderzaJen van het huidige hotel.
Op deze zuidelijke kavel stond vroeger de borg, reeds
genoemd in 1446,herbouwd in 1648 en vergroot in 1772. In
1870 opnieuw verbouwd tot neogotiseh kasteel,waarvan het
karakter in 1946 bij de restauratie en inriehting tot hotel/

d.

I.

e.

klei,125 boring beeindigd.
8 w.s. k.p. (Iaat); 2 pijpekoppen.
Stiboka,1982.

7Fn36 : Tjamsweer-Wesl (fig. 5)
a.

Min. A l , 89 tIm 91,93 tIm 100.

b.

Ib:

Kad. A1,526 t/m 530 (531,532) (oet 84).

restaurant grotendeels verloren ging. Hoogte terrein tussen
25 en 60,omg. idem.

e.

0-40 dek met puin, 40-65 klei met eement en puin, 65-95
bew.sporen (op 70 en 95 k.p.seherven), 95 doorwonelde

Eivormig relief met de punt in het noorden heeft geen relatie
met de huidige percelering. Alleen in het zuiden en noord

Formsma, 1973; P.P.D., 1985: A+CH+VL+CL+M.

westen loopt een weg langs de terp. Grootste lengte 112,

grootSte breedte 87 m. De mogelijkheid bestaat dat de terp

iets groter was en ook pereelen 531 en 532 omvatte. Dan was

7Ez3 /

a.

Min. A2, 194, 195.

de vorm rond-ovaal met een smalle flank in het oosten en een

b.

Kad. A2,476 (oet 84).
3e:

noordwest-, noord-, oost- en zuidzijde. Hoogte 210, snel

doorsnede van 125 m. In dat geval liep er een rondweg langs

Hoogte erf 85, omg. 25-60. Sloot aan zuid-, west- en

oplopend aan zuidwest- en oostzijde en langzaam aan de

noordzijde,aan oostzijde een oude loop van de Oosterwijt

noordwest- en zuidkant. Relief herbergt drie woonhuizen of

werder Maar. Op oeverwal de z-n boerderij.

vijf indien het lage oostelijke deeI tot de terp behoort. Er
heeft hier missehien egalisatie plaatsgevonden.
c.

7Fn32
a.

I.

Kad. A2,618 (oet 84).
b.

beeindigd.
2.

2e:
Hoogte relief 70,omg. 25-35; geheel omgraeht. W-o boer

e.

I.

d.

I.

e.

0-40 dek,40-70 verontreinigd klei,puin,70 bew.sporen (na
120 eeht vuil en k.p.seherf), 190 boring beeindigd, sporen

0-40 dek met puin,40-120 verontreinigde klei, 120-140 klei
met fosfaatvlekken, 140-150 roestige klei, 150 boring

derij op zuidflank afgebroken en vervangen door bungalow,
loopstal en sehuur, waarbij dit deeI geegaliseerd werd. Oost
en zuidgraeht gedempt.

0-40 dek,40-80 puin,80-90 fosfaat,90-220 bew.sporen (op
100 k.p.scherf,op 160 en 180 seherven inh. RI),220 boring

Min. A2,129 t/m 132.

beeindigd.
d.

I.

e.

I w.s. streepband; 3 w.s. inh. Rt.
Halbensma,1963; Klok,1974; Stiboka,1982; P.P.D.,1985:

A+CH+CL+VL+M.

gaan door.

7Fn37: Tjamsweer-Celllrum (fig. 5)

2 w.s. inh. Rt; 2 w.s. k.p. (laat).

a.

Min. AI, 56 tIm 61.

b.

Ib:

Kad. AI, 442 t/m 444 (oet 84).

Klok,1974; Stiboka,1982.

7En33 (fig. 4)

Ca. eivormig relief,lengte doorsnede 100,breedte as 87 m.

a.

Hoogte o-w

Min. A2,172 t/m 175.

b.

een zw-no boerderij/pastorie. In de zuidwestflank thans een
kleine behuizing, vroeger hier een o-w boerderij. Oor

flank een ZQ-nw boerderij. Rest terp als grasland in gebruik.
I.
2.

spronkelijk liep een rondweg rond het relief,deze is nu aan

0-40 verontreinigde klei, 40-135 bew.sporen (op 65 seherf
inh. Rt), 135 roestige klei,210 boring beeindigd.
0-40 dek,40-125 bew.sporen (op 105 en 120 seherven inh.

de noordwestzijde verdwenen, de rest is intaet.

e.

beeindigd.
d.

I.

0-30 dek,30 zandige schone klei,70 boring beeindigd.
3 w.s. streepband; 7 r.s.,65 W.S., I b.s. inh. Rt; 3 w.s. k.p.
(Iaal).

e.

I.
2.

Rt),125-190 doorwortelde klei,190 blauwe klei,200 boring
3.

276-156, omg. 20-40. Kerk met kerkhof op

zuidzijde. In noordflank de pastorie,die vroeger bestond uit

Ib:
Rond regelmatig oplopend relief van 50 tot 180, omgeven
door ea. vijfhoekige gracht, omg. 50-75; in noordoostelijke

e.

=

oostelijke helft met C-vormige graeht aan noord-, oost- en

Kad. A2,799 (oet 84).

0-40 dek met puin,40 fundering.

O-50 dek met puin,50 fundering.

3.

0-40dek met puin,40-60 verontreinigde klei. 60 bew.sporen,

2.

IlB,IV B, IVC, IVE, 2.1.6.1; 2.2.3.3.

150 boring beeindigd,sporen gaan door.
d.

Halbensma,1963; Klok,1974; Stiboka. 1982; P.P.D.,1985:

e.

A+CH+VL+CL+M.

P.P.D.,1985: a+CH+VL+CL.

7Fn38: Tjamsweer-Oosl (fig. 5)
7FIl34
Kad. A2,617 (oct 84).
b.

Ib:

I.

I.

Ca. rond relief. grootste doorsnede 112. grootste breedte-as
. 100m. Gaaf gelijkmatig oplopend tot 180,omg. 25. Contour

60; w-o boerderij, gracht aan noord- en westzijde.

heeft geen relatie met het door sloten omgeven vijfhoekige

0-40 dek,40-70 lieht verontreinigde klei,70-150 bew.sporen,
150-250 grijze klei,250 humeuze band,260 boring beein

e.

b.

2c:
Regelmatig oplopend relief tot 170,eontour 100,omg. 25-

digd.
d.

Kad. AI. 670 (oet 84).

Min. A2,136 t/m 139.

a

e.

Min. AI, 51.

a

perceel. Grasland.
c.

I.

9 w.s. inh. Rt; I r.s.,30 w.s. k.p. (Iaat); 3 ree; I botje.
Klok,1974; Stiboka, 1982; P.P.D.,1985: a+CH+CL+VL.

0-40 dek, 40-80 eerst puin, na 50 bew.sporen. 80-130
verontreinigde klei met fosfaat,130 bew.sporen,200 boring
beeindigd,sporen gaan door.

2.

0-40 dek,40 bew.sporen (op 60 en 80 seherven inh. RI),90
boring beeindigd, sporen gaan door.

M. Miedema
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3.
4.

d.

0-40 dek met puin, 40-60 licht verontreinigde klei, 60-90

straalsgewijs van de trapeziumvorrnige kerkhofgracht naar

klei, 90 veg. niveau, 100 boring beeindigd.

de ringsloot lopen. De kerk ligt nu centraal, maar indien de

0-40 dek met puin, 40 roestige klei (op 50 scherfinh. Rt), 1 00

terp vroeger iets groter is geweest, dan was de ligging van de

boring beeindigd.

kerk iets ten noordoosten van het centrum. Bijzonderheid is

5.

0-40 dek, 40 lichte bew.sporen, 100 boring beeindigd.

de houten klokkestoel ten westen van de kerk. De bebouwing

I.

4 w.s. inh. Rt; 2 r.s., 1 8 w.s. k.p. (laat); 3 w.s. rec.

bestaat uit twee boerderijen en een pastorie/woonhuis. De

Klok, 1 974; Stiboka, 1 982; P.P.D., 1 985:

boerderijen liggen in de f1ank van de terp; echter niet zoals

e.

A+CH+CL+VL+M.

gebruikelijk met de schuur naar bui ten, maar met een lange
zijde, dus tangentiaal ten opzichte van de omtrek. Thans is

7F1l39: De Wierde (fig. 6)
a

de boerderij aan de oostzijde verbouwd en gedraaid van z-n

Min. D, 13 t/m 34, 35 westelijk deel, 37 t/m 4 1 , 42 noorde

naar zo-nw, zodat deze nu met het woonhuis naar de rond

lijke helft, 44 noordwesthoek, schaal I : 1 .250.

weg ligt Hoogte op kerkhof300, de erven zijn respectievelijk
1 08, 242 en 2 1 0. Het afgegraven perceel 25 tot - 1 5.

Kad. D I , 1 26 1 , 1 489, 1 490, 1 520, 1 686, 1 820, 1 823, 1937,
1 939, 2 1 72, 2 1 82, 2201 t/2203, 2221 ,2232 t/m 2234, 2255,

c.

2259, 2260, 2262 t/m 2264, 2327 t/m 2329, 2336 noordwest,

I.

0-30 dek, 30- 1 80 bew.sporen, na 1 50 verontreinigde klei.

2.

0-30 dek met puin, 30- 1 80 bew.sporen, 1 80-2 1 0 klei met

3.

0-30 verontreinigd dek, 30-60 verontreinigde klei, 60-150

2583, 26 1 2, 2624 t/m 2626, 2647, 2664, 2665, 27 1 7, 27 1 8,

fosfaat, 2 1 0 zandige klei.

schaal I : 1 .250 (oct 84).
b.

la:

bew.sporen, 1 50 zandige klei met veg.sporen, 1 7 0 boring

Ovale dorpsterp met ringsloot aan zuid-, west-, noord- en

beeindigd.

noordoostzijde; aan de zuidoostkant houdt de verkaveling

4.

0-30 dek, 30-160 bew.sporen, 1 60- 1 80 klei met veg.sporen,

5.

0-30 dek, 30- 1 30 bew.sporen, 1 3 0- 1 40 zandige laag, 1 40-

geen rekening met het relief. De grootste middellijn bedraagt

1 8 0 kwelder.

225, de breedte-as 200 m. Langs de noordwestsector loopt
een weg aan de buitenkant van de ringsloot. Over de terp

160 bew.sporen, 1 60 zandige klei met veg. sporen, 1 80

loopt van zuid naar noord een weg die iets ten zuiden van het

boring beeindigd.

centrum een hoek naar het noordwesten maakt. Ter weers
zijden van deze weg ligt de bebouwing, die bestaat uit zeven

6.
d.

I.

behuizingen. Thans is de beschreven toestand gewijzigd. De

I r.s., 1 2 w.s. streepband; 13 w.s. inh. Rt; I w.s. k.p. (vroeg);
3 r.s., 2 1 w.s. k.p. (laat); I O w.s. rec; I pijpesteel; I brok leem;

oude ringsloot is vervangen door een straat, zodat er nu een

2 brokjes basaltlava; I stukje hout.

rondweg rondom de westelijkeen noordwestelijke terpflank
loopt De oude bebouwingaan de zuid-noordweg is vervangen

O-50 bew.sporen, 50-70 roestige klei, 70 kwelder.

2.
e.

XXc.
Halbertsma, 1963; Klok, 1 974; Stiboka, 1 982; P.P.D., 1985:

door nieuwbouw en in de zuidwestelijke sector is een groot

A+CH+VL+CL+M.

bejaardencentrum verrezen. In de noordwestelijke sector
bevindt zich momenteel de nieuwe begraafplaats. Langs de

7FIl41

noordoostelijke rondweg zijn in de f1ank nieuwe woningen

a.

Min. A I , 1 6 t/m 20.

gebouwd. De terp is waarschijnlijk in het zuidwestelijke
quadrant iets afgegraven; dit is echter door de bouw van het

Kad. A I , 5 1 0 (oct 84).
b.

3c:
Hoogte erf 64, omg. 25; o-w boerderij, gracht aan oost- en

bejaardenhuis en de bestrating niet meer goed waarte nemen
en boren is ni et mogelijk. In ieder geval is dit gedeelte
geegaliseerd. Het ove rige gedeelte van het relieflijkt gaaf en

zuidzijde.
c.

I.

0-40 dek, 40-90 verontreinigde klei (puin), 90- 1 50 blauw

2.

0-40 dek met puin, 40-90 bew.sporen, 90-140 klei, 1 40

is i n het centrum 233, de noordelijke helft is ca. l i S, de

grijze klei, 1 50 zandige klei, 200 boring beeindigd.

contour is O. De terp i s vlak ten oosten van de oude bedding
van de Grote Heekt gelegen en is verrnoedelijk op de
oeverwal aangelegd.
d.
e.

2.

zandige klei, 200 boring beeindigd.
d.

I.

IO w.s. k.p. (laat); I w.s. rec.

IVC, VB, XIIA, XIIB, XIIC, XIVB, XIXD2; 2.4. 1 .
Halbertsma, 1 963; Klok, 1 974; P.P.D., 1 985:

7FIl42

A+CH+CL+VL+M.

a

Min. B2, 1 97, 1 98.
Kad. B2, 1 006 zuidpunt (oct 84).

7F1l40: Solwerd (fig. 7)
a

b.

b.

3b:

Min. E2, 259 t/m 274.

Z-n behuizing afgebroken, kavelsloten gedempt. Grasland.

Kad. E2, 270, 466, 566, 567, 748, 848 (oct 84).

Hoogte ca. O, omg. -25 tot -40; is afgeticheld gebied.

l a:
Ca. rond relief. Grootste lengte doorsnede 250, grootste

7F1l43: Nor/h S/ar Dairy (fig. 8)

breedte-as 225 m. Rondweg langs oost- en noordflank. De

a.

Min. A I , 1 5 .

toestand in het zuiden is onduidelijk. De weg Appingedam
Delfzijl markeert nu ogenschijnlijk de zuidkant van het

Kad. A I , 5 09 (oct 84).
b.

I b:

relief. Volgens Halbertsma is deze weg een oude dijk. De

Ovaal relief, grootste diameter 1 25, kleinste doorsnede 1 1 2

erven van twee boerderijen aan de zuidzijde van deze weg

m. Ringsloot aan zuid-, west- en noordzijde. Aan de oostzijde

zijn van west naar oost 1 20 en 98, omg. 25-35. Deze hoger

is de sloot recht getrokken en ligt nu buiten het relief. Gaaf

gelegen erven doen verrnoeden dat de terp aan de zuidzijde

gelijkmatig oplopend van 50 tot 2 1 9 in centrum. Grasland.

is overbouwd door de weg of oude dijk en dat het relief

c.

I.

0-40 dek, 40-60 verontreinigde klei, 60- 1 40 bew.sporen,

oorspronkelijk reikte tot aan het Damsterdiep. Nader on

140- 1 80 klei met fosfaat (op 1 60 k.p.scherf), 1 80-220

derzoek door middel van boringen is door de dichte be

bew .sporen met mest, 220 zandige klei met bew.sporen, 220

bouwing en bestrating helaas niet mogelijk. Langs de

boring beeindigd, sporen gaan door.

westflank van de terp liep waarschijnlijk een sloot; hier is nu

2.

0-40 dek, 40- 1 70 bew.sporen (op 50 k.p.scherf), 1 70-2 1 0

van een straat in de nieuwbouwwijk van Appingedam. De

3.

oorspronkelijke terpvoet is derhalve ook aan de westzijde

4.

0-40 dek, 40 klei, 100 boring beeindigd.
0-40 dek, 40-90 verontreinigde klei (op 50 en 70 scherven

een gedeelte van min. perceel 259 verdwenen doorde aanleg

bew,sporen met mest, 2 1 0 boring beeindigd.

niet precies meer vast te stellen. Rondom het huidige nog
duidelijk aanwezige relief loopt een ringsloot. Het restant
van perceel 259, thans 848, is afgegraven en in gebruik als
oefenterrein van de manege. Verder is de terp gaaf en in gro te
lijnen radiaal verkaveld door sloten die min of meer

inh. RI), 90 zandige klei.
d.
e.

I.

3 w.s. inh. Rt; 1 4 w.s. k.p. (Iaat).
Halbertsma, 1 963; Klok, 1 974; Stiboka, 1982; P.P.D., 1 985:
A+CH+VL+CL+M.

1 19

Oost-Fil'elingo 250 v.C.-1850 n.c.
7F1l44: Spoorlerp (fig. 9)
a.
b.

Boerderij in weslflank is afgebroken (min. 155), de overige

Min. B2, 184 t/m 186.

zijn verbouwd. Grachten rondom kerklerrein en boerderij in

Kad. B2, 393, 929 (oct 84).

oostflank gedempt. Deze boerderij, de Hettema Heerd, is

l a:

gebouwd op de fundamenten van het vroegere sleenhuis van

Getand rond relief omgeven door ringsloot. De spoorlijn

Johan Rengers. Hoogle kerkterrein 267, erfin noordwestflank

Groningen-Delfzijl gaatervan west naaroost iets ten noorden

292, borgterrein 181, conlour relief ca. 100, omg. voor zover

van het midden overheen. Terp daardoor in tweeen gedeeid.
Noordelijk deel bijm i geheel afgegraven, nog klein restant

niet afgeticheld tussen 75-100.
c.

I.
2.

scherven inh. Rt), 80-100 klei met fosfaat (op 100 scherf),

en gelijkmatig oplopend van zuid naar noord met hoogten
van 100 tot 268. Depressie van west naar oost tussen 175 e n

100-150 schone klei, 150-155 veg. niveau, 155-180 klei, 180
boring beeindigd.

200 van ca. 100 duidt op e e n voormalige sloot die op de

2.

minuut nog aanwezig is en !hans gedempt. Omg. ten zuiden

3.

4.

(afgeticheld). Terp als grasland in gebruik.
0-40 dek, 40-180 bew.sporen (op 50 tand), 180-200 mest,

4.

0-40 dek, 40-80 verontreinigde klei, 80-90 klei met fosfaat,

200-220 veen, 220 boring beeindigd.

5.

0-40 verontreinigd dek, 40-100 verontreinigde klei (op 90
houtskool), 100 schone klei en boring beeindigd.

0-30 dek, 30 bew.sporen (op 60 k. p.scherf), 200 boring

beeindigd, sporen gaan door.

0-30 dek, 30-180 bew.sporen (op 70, 90, 130 en 140 seher
6.

0-30 opgebrachte grond, 30-50 oud dek, 50 klei, 80 boring

schone klei.

7.

0-30 dek, 30 klei, 50 boring beeindigd.

0-40 dek, 40-60 verontreinigde klei, 60-110 bew.sporen,

8.

beeiridigd.

0-20 dek, 20-100 bew.sporen, 100-140 k1ei met fosfaat, 140

0-30 bouwvoor, 30-120 bew.sporen (op I lD k.p.scherf),
120-130 veg. niveau, 130 klei en boring beeindigd.

110 schone klei.
5.

0-40 dek, 40-110 bew.sporen, 110 klei.

9.

6.

0-40 dek, 40-80 klei, 80-100 bew.sporen, 100-140 klei met

10. 0-30 verontreinigde bouwvoor, 30 klei, 80 kwelder.
d.

fosfaat, 140 zandige klei.
d.

0-30 dek, 30-50 klei, 50 kwelder.
90 schone klei, 100 boring beeindigd.

ven inh. Rt), 180-200 mest en veen.
3.

0-30 verontreinigd dek, 30-80 bew.sporen (op 40 en 75

tegen de spoorlijn van 216 hoog. Zuidelijk deel relief intact

van spoorlijn ca. 25 en ten noorden tussen -60 en -80
c.

I.

I.
2.

e.

I.
2.

IVB, XIA, XIIC, 3.7.1.
e.

Halbertsma, 1963; Klok, 1974; Stiboka, 1 982; P.P.D., 1985:

7FIl49

7FIl45

a.

Min. E2, 210 t/m 212, 212 bis.

b.

3b:

Min. BI, 19 t/m 24.
Kad. B1, 24, 505 (oct 84).

Kad. E2, 665, 666, 839 oost (oct 84).
b.

2.1.5.2, 2.2.1. 1 , 2.2.1.2, 3.1.2, 3.5.2 , 3.6.1.1, 3.9.3.
A+CH+CL+VL+M; Formsma, 1973.

AtCH+CL+VL+M.

a.

6 w.s. inh. Rt; 7 r.S., 20 w.s. k . p. (Iaat); 3 rec; I w.s. gladw.
Rom.

7 w.s. inh. Rt; I w.S. k.p. (laat); I brokje leem.
Halbertsma, 1963; Klok, 1974; Stiboka, 1982; P.P.D., 1985:

0-30 bouwvoor, 30 klei, 80 boring beeindigd.

3b:
Hoogte erf 89, omg. 75-90; zw-no boerderij afgebroken.

Hoogte ouderf66, omg. 25-50. Ca. w-o boerderij afgebroke n,
gracht aan noordwest-, noord- en ooslzijde gedempt. Gras

Grasland. Perceel ligl op oeverwal van Kleine Heekt, oost

land.

grachl intact. Nieuwe zw-no boerderij gebouwd op perceel
27 bis of kad. 929 ten noordooslen van oude erf.

7F1l46: De BIIII
a

b.

Min. E2, 286, 287.

7FIl50

Kad. E2, 547 (oct 84).

a.

Hoogte erf 53, omg. 25-50; zo-nw boerderij, grachl aan

c.

I.

b.

Hoogte erf 45,omg. O-50; ca. n-z boerderij, sloot aan west-,

Twee slallen bijgebouwd len noorden van boerderij.

noord- en oostzijde.

0-40 bouwvoor, 40-65 veronlreinigde klei, 65 schone klei,

7F1l51 : MarslIllI (fig. II)
a.

Min. E l , 44 t/m 88.
Kad. E l , 60, 67 t/m 69, 72, 550, 559, 581, 690 t/m 695 (oct

7F1l47: Anllahoel'e

84).

Min. C l , 1 1 7, 118.
b.

Kad. C l , 7 1 9 (ocI 84).
b.

3c:

westzijde, slool langs OOSI-en zuidzijde, noordslool gedempt.

90 boring beeindigd.

a.

Min. C l , 21, 22.
Kad. C l , 680 (oct 84).

3c:

l a:

3c:

Hoogle erf o-w = 40-70, omg. 25-50; Z\v-no boerderij, slool

Ca. rond relief. Grootste lengte-as 350, grootste breedte-as
300 m. Rondweg langs zuidwest-, west- en noordflank.

aan noord- en zuidzijde.

Ringsloot

verkavelingspatroon gemarkeerd door sloten die eindigen in

c.

I.

0-40 dek, 40-65 veronlreinigde klei, 65 boring beeindigd.

d.

I.

I w.s. k.p. (Iaa!); I w.s. rec.

langs

oost- e n

zuidoostrand.

Radiaal

de rechthoekige gracht rondom het kerkhof, dat iets ten
westen van het centrum ligt. Van de zes radiaal gelegen

7F1l48: Jllklverd (fig. I O)

boerde rijen op de minuut zijn ondertussen drie afgebroken

a.

en builen de rondweg op het maaiveld herbouwd. Op de terp

Min. BI, 122 weslelijk deel, 123 l/m 143, 155 t/m 1 57.
Kad. B1, 143, 3 \ 3, 519, 646 t/m 648, 651, 653 t/m 655, 766,
910, 911, 921 weslelijk deel, 1001

b.

la:

(OCI 84).

Rond ovaal relief, diameler 225 m. Rondweg langs zuid-,

staan nog drie boerderijen en de kerk. Het relief is tussen
1905 en 1907 afgegraven tot benede n het oorspronkelijke
maaiveld. Doordat de omgeving is afgeticheld valt dit lage
niveau tot -70 evenwel niet erg op. De omgeving ligt nu

west-en westelijk deel noordzijde; oostelijke helft noordzijde

tussen -25 en -50. De terpaarde is afgevoerd naar Hogezand

en oostkant geen relatie met de huidige percelering. Weg

en omgeving. Het kerkterrein en de drie omgrachte erven

Appingedam-Nijenklooster loopt met bocht van zuid naar
noord ongeveer midden over de terp. Relief is gedeeltelijk

vormen de restanten van het terprelief. Hoogten respectie
velijk 311, 194, 130 en 145. De kerk dateert uit 1150.

afgegraven, alleen de erven zijn, zoals deze op de minuut

Rondom de terp liggen smalle lange kavels die duiden op

voorkomen, gespaard gebleven. Afgegraven de percelen

oud akkerland. De hoogte van deze kavels varieert van O tot

1 57 (653), 142 (westelijk deel 655), 125, 125 bisen weslelijk

45; zij zijn niet afgegraven of afgeticheld. Het afgegraven

deel 122 (921 aan west- en noordzijde van de boerderij).

terpgedeelte wordt ais grasland gebruikt.

M. Miedema
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c.

I.
2.
3.
4.

d.

5.
I.
2.

e.

0-30 dek, 30-50 roestige klei, 50 licht verontreinigde klei (op
80 k.p.schert), 100 boring beeindigd.
0-30 dek, 30 roestige klei, 40 kwelder.
.
0-30 dek, 30-70 roestige klei (op 40 k.p.schert), 70 zandlge
klei, 1 00 boring beeindigd.
.
0-30 dek, 30-50 roestige klei, 50 schone klei, 100 bonng
beeindigd.
0-40 dek met puin, 40 klei, 1 00 boring beeindigd.
I r.s. inh. Rt; I w.s. k.p. (vroeg).
IA2, I1IA2, IVB, IV03, IV04, IV05, VII, XIA, XIXB,
XIXC, X IXD2, XXA, XXD, XXII, XXIVA, XXIVB, 2. 1 . 1 . 1 ,
2. 1 .2. I , 2 . 1 .2.2, 2. 1 .4. I , 2 . 1 .4.2, 2.3. 1 , 2.3.2, 2.3.3, 3.4. 1 ,
4.2, 6. 1 .
Halbertsma, 1 963; Klok, 1 974; Stiboka, 1 982; P.P.D., 1 985:
AtCH+CL+VL+M.

7Fn55
Min. C l , 23.
Kad. C l , 20 1 (oct 84).
3b:

a

b.

Hoogte erf 45, omg. 25-50; nw-zo boerderijtje afgebroken.
Orasland.

3.3. Gerneente Bierum
7FIII : Romerswerfl (fig. 1 3)
a.

b.

7F1l52 : Wierhllizell (fig. 1 2)
a

b.

c.

d.

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I.
2.

e.

Min. B I , 1 3 t/m 1 5 .
Kad. B l , 1 3 t/m 15 (oct 84).
l a:
Rond ovaal relief met bochtige omtrek. Lengte doorsnede
260, breedte-as 225 m. Ringsloot aan zuid-, west- en
noordzijde; weg langs oostzijde. Terp is afgegraven tot
beneden maaiveld, hoogte tussen -50 en - 1 08, omg. ca. 75.
De zuidelijke helft is thans radiaal verkaveld. Aan de oost-,
zuid- en westzijde bui ten de weg en de ringsloot liggen
gebogen smalle kavels, waarschijnlijk oud akkerland op de
oeverwal van de Kleine Heekt. Terp IS ais bouwland In
gebruik.
0-30 bouwvoor, 30 kwelder.
0-30 bouwvoor, 30 kwelder.
0-30 dek, 30 klei, 1 20 boring beeindigd.
0-30 verontreinigd dek, 30-60 klei 'met bew.sporen, 60
schone klei, 80 boring beeindigd.
0-30 dek, 30-60 brokkelige klei, 70 taaie klei.
0-30 bouwvoor, 30 kwelder.
0-30 bouwvoor, 30 klei, 60 boring beeindigd.
0-30 dek, 30 klei, 50 boring beeindigd.
0-30 dek, 30 verontreinigde klei, 50 boring beeindigd.
3 w.s. streepband; 6 r.s., 1 4 w.S., 1 b.s. inh. Rt; 4 r.s., 8 w.s.
k.p. (laat); 4 w.s. rec; 2 ijzerfragmenten.
lA l , IA2, IB, ID, IlA, I1B, I1C l , I1C2, IlIA l , I1IA2, I1IB,
I1IC, IVA, IVB, IVC, IVD, IVE, IVO l, IVG2, IVGJ, IV04,
IV05, VA, VB, VC, VIA, VIB, VII, VIII, IXB, XA, XIA,
XIB, XIIA, XIIB, XIIC, XIVB, XV, XVI, XIXA, XIXB,
XIXC, XIXD I , XXA, XXB, XXC, XXE, XXII, XXIVA,
XXIVB, 1 .2.2, 1 .2.3, 1 .2.4, 2. 1 . 1 .2, 2 . 1 .4. 1 , 3.8. 1 , 3.8.2, 6.2.
Van Oiffen, 1 9 1 6- 1 9 1 7: opgravingsverslagen; Halbertsma,
1 963; Klok, 1 974; Stiboka, 1 982; P.P.D., 1 985: a+CL;
Miedema, 1 989: pp. 76- 1 64.

c.

I.
2.

d.

I.
2.

e.

7F1I2 : RomerswerjII (fig. 1 3)
a.

b.

c.

I.

2.
3.

7Fn53 : Akkermansheerd
a.
b.

c.
d.

I.

Min. B l , 89 t/m 93.
Kad. B I , 838 (oct 84).
2c:
Hoogte erfw-o = 96-25, omg. 25-50; zo-nw boerderij, gracht
aan noord-, oost- en zuidzijde.
Oeen, boer weigerde.
2 w.s. inh. Rt; 6 w.s. k.p. (laat); 5 w.s. rec; I pijpesteel, I
brokje leem, 1 botje.

7FIl54
a

b.

c.

I.

d.

I.

Min. C l , 1 3 t/m 1 5, 1 5 bis.
Kad. C l , 67 1 (oct 84).
3c:
Hoogte erf 1 09, contour 50, omg. 25-50. Erfis opgehoogd na
herbouw boerderij in 1 9 5 1 . Zo-nw boerderij met stallingen
aan noord- en westzijde, gracht aan noord-, oost- en zuidzijde.
0-40 verontreinigd dek, 40-60 zandig opgebracht materiaal,
60-90 klei"ig fijn zand, 90 zware klei, 1 05 boring beeindigd.
I W.S. k.p. (laat); I r.s. rec; I pijpekop.

Min. Bierum E l , 1 47, 1 49, 1 50, 1 5 1 ,
Kad. Bierum E l , 1 50, 1 5 1 , 536 (oe t 84).
Ib:
Eivormig reliefmet punt i n zuidoosten. Orootste lengte 1 74
m, grootste breedte 1 1 5 m. Hoogte 257, contour 1 00, omg.
25-75. De onbewoonde terp wordt aan de oostzijde begrensd
door een krornme sloot, in het centrum ligt een grote dobbe
of kloosterput. Zuidflank terp is afgegraven, hoogte thans 0w = 75- 1 08 . Langs de taludrand loopt op het reliH een o-w
gericht pad en beneden op het afgegraven deel een sloot.
ReliH in gebruik als akkerland, afgegraven deel is grasland.
De terp is sinds 1 204 onderdeel van het kloosterterrein
Nijenklooster.
0-40 dek met puin, 40-50 licht verontreinigde klei, 50-100
bew.sporen, 1 00- 1 30 klei, 1 30 veen, 1 50 boring beeindigd.
0-40 dek met puin, 40-70 bew.sporen, 70 schone klei, 1 30
boring beeindigd.
I W.S. k.p. (Iaat).
2. 1 .7.3.
Halbertsma, 1 963; Klok, 1 974; Stiboka, 1 982; P.P.D., 1 985:
A+CH+CL+VL+M.

d.
e.

I.

Min. E l , 1 08, 1 09, 148, 1 52, 1 53.
Kad. E l , 537 zuid, 603 zuid, 6 1 0 oost (oct 84).
I b:
Ca. ronde terp. diameter ca. I I m. Hoogte 1 42. In de west-,
noord- en zuidflank een boerderij, waarvan die in de west
flank nu vervangen is dooreen woonhuis. De zuidgracht van
boerderij in zuidflank gedempt en ten westen hiervan on
langs een loopstal gebouwd. Een loods werd deels buiten het
relief op het afgegraven dee I van Romerswerf I gebouwd.
Ook deze terp vormt sedert 1 204 een onderdeel van
Nijenklooster.
0-40 dek met puin, 40- 140 bew.sporen (tot 70 veel puin),
1 40- 160 gelaagde klei, 1 60 blauwe klei, 1 80 boring beein
digd.
0-40dek, 40-50 licht verontreinigde klei, 50 schone klei, 1 00
boring beeindigd.
0-40 dek met puin, 40-70 verontreinigde opgebrachte klei
met puin, 70 boring gestaakt, was ondoordringbaar, er zit
waarschijnlijk oud fundament.
2 w.s. k.p. (laat); 3 W.S., I oor rec; I brok basaltlava.
H a l bertsma, 1 96 3 ; S ti boka, 1 9 8 2 ; P . P . D . , 1 9 8 5 :
A+CH+CL+VL+M.

7FII l + 7Fn2: Nijenkloosler
a.
b.

Min. E l , 1 08 t/m I I I , 146 t/m 1 55.
Kad. E l , 1 50, 1 5 1 , 536, 537, 603, 6 1 0 (oct 84).
Kloosterterrein:
Op Romerswerfl en I I werd in 1 204 het klooster gesticht. De
kIoosterIingen legden een rechthoekige verkaveling over de
beide reliHs, omringd door brede sloten en een singel langs
de zuid- en oostzijde. Nijenklooster is het moederklooster
van Wittewierum. Te oordelen naar het vele puin heeft de
bebouwing zich waarschijnlijk vooral op Romerswerf I I
geconcentreerd, waar n u de boerderijen zich bevinden. Van
het klooster is slechts de kloosterput op Romerswerf I
bewaard gebleven.
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Oost-Fivelingo 250 1'. C . - J 850 n.c.
3.

0-30 dek, 30-70 bew.sporen, 70-80 schone tussenlaag klei,

Kad. D2, 1878 (oct 84).

4.

0-30 dek,30 klei, 70 boring beeindigd.

2c:
Hoogte van het geheel omgrachte relief is 92, omg. -50-0

5.

7Fn3

a.

Min. 02,415 t/m 417.

b.

boring beeindigd.

is verkleind, singel Qij erf getrokken, oost- en zuidgracht

6.

dem pen is relief nu iets geegaliseerd.
O-4O verontreinigd dek,40-140 bew.sporen,140-165 zandige
klei met fosfaatvlekken, 165 grijze klei, 200 boring beein
digd.
d.

I.

Min. 02, 436 t/m 439.
Kad. 02,2100 (oct 84).

b.

d.

I.

2c:
Hoogte relief 191, contour 50, omg. -25-0 (afgeticheld).

Halbertsma, 1963; Klok, 1974; Stiboka, 1982; P.P.D.,1985:

zo is a+CH+CL+ VL; rest is a of CL.

7Fn8
a.

Min. 02, 337.

b.

2a:

Kad. 02, 337 (oct 84).
Hoogt niervormig relief 232, contour 100, omg. 50. Terp

omtIek heeft geen relatie met het veelhoekige door sloten

Geheel omgrachte zo-nw gerichte boerderij met singel aan

omgeven perceel. Westflank van terp afgegraven; hier

zuid-, west- en noordzijde. Thans de west- en het westelijk

steilrand.

deel van noordgracht gedempt voor de uitbreiding van het

c.

I.

d.

I.

e.

0-40 dek, 40-65 zandige klei, 65-120 bew.sporen,120 zware
doorwortelde klei, 205 boring beeindigd.
0-40dek,40-110 bew.sporen,110-190 schone doorwortelde
klei,190 zware blauwgrijze klei, 230 boring beeindigd.
2 w.s. k.p. (Iaat); fragment spinklosje.
Klok, 1974; P,P,D.,1985: A+CH+VL+CL+M.

I w.s.k.p. (vroeg); 2 r.s.,17 w.s. k.p. (laat); I r.s., IOw.s. rec;
I brok 1eem.

e.

I.
2.

0-40 bouwvoor, 40-100 licht verontreinigde klei met puin

sporen,100-165 bew.sporen (145 k.p.scherf), 165-185 zware
doorwortelde klei, 185 blauwgrijze klei,220 boring beein
digd.

d.

c.

bij het achtererf getrokken.

I.

De overige flanken lopen gelijkmatig op naar het

hoogste punt,waar een put is ingegraven. Grasland.

erf, waar nu grote loopstal met bijgebouwen is verrezen.
Zuidsingel nu onderdeel van de toegangsrede en westsingel

5 r.s.,53 W.S., 3 b.s. inh. Rt; 9 r.s.,7 w.S. k.p. (vroeg); 6 r.s.,
92 W.S., I oor steelpan k.p. (laat); 6 w.S., 3 b.s. rec; I

pijpekop, l pijpesteel; 4 botten.
e.

2 w.s. rec; I steen.

7Fn4: Langerijp

a

0-30 dek, 30-45 bew.sporen, 45 schone klei, 70 boring
beeindigd.

gedempt. Nu erf geheel door sloten omgeven. Door grachten
I.

0-30 dek, 30-70 bew.sporen, 70-80 schone tusseniaag klei,
80-200 bew.sporen, 200 zandige klei met veg.sporen, 300

(afgeticheld),singel langs zuidzijde. De w-o gerichte boerderij

c.

80-125 bew.sporen, 125 blauwe klei,200 boring beeindigd.

Doc. R.O.B.: borgterrein.

7Fn5: De klip

7Fn9
Min. E2, 212, 213.

a.

Kad. E2, 212, 553 (oct 84).
3c:

b.

Geheel omgracht rechthoekig erf intact. Nw-zo gerichte

a.

Min. E2, 184, 185.

b.

3c:
Hoogte rechthoekig erf 115, omg. 50. Sloot aan zuid- en

c.

'1.

westzijde, weg langs noord- en oostkant. Zw-no gerichte

d.

I.

Kad. E2, 490, 525, 526 (oct 84).

boerderij is verbouwd en vergroot. Hoogte onbekend.
0-30 dek, 30-75 bew.sporen, 75 doorwortelde klei, 110

boring beeindigd.

I w.s. k.p. (Iaat); I r.s., 4 w.s. rec; 2 tegelfragmenten.

boerderij is vergroot; en schuur bijgebouwd in zo-hoek van

c.
d.

erf.

7FnlO

I.

0-40 bouwvoor, 40-90 bew.sporen (vooral puin), 90 schone

a.

Min. E2,169.

I.

klei, 115 boring beeindigd.
I w.s. inh. Rt; 2 w.S. k.p. (Iaat); 5 r.s., 12 w.S., 2 b.s. rec; l
pijpekop, 4 pijpestelen.

b.

3b:

Kad. E2,169 (oct 84).
Zo-nw gerichte behuizing is afgebroken en vermoedelijk
verplaatst naar kadastraaJ perceel 555. Erfligt niet hogerdan
omgeving.

7Fn6
Min. E2, 200.

a.

Kad. E2, 387 (oct 84).
b.

7Fn l l : BOlI\vlenheerd

3c:
Zw-no gerichte bebouwing is naar het westen verplaatst op

a.

Min. 03, 459 t/m 463.

dezelfde door sloten omgeven kavel.

b.

2c:

Kad. 03, 461 t/m 463, 1064, 1065 (oct 84).
Hoogte relief zo-nw

a

herbouwd. Grachtenstelsel is gedempt, behalve het zuidelijk

Kad. E2, 548, 549, 594, 596 (oct 84).
Ib:
Ovale terp, grootste lengte 225 m, grootste breedte 150 m.

deeI van de oostgracht.
c.

I.

nu het oostelijke deel gedempt is. De weg Oosterwijtwerd

vlekken,150 zandige grijze klei, 175 boring beeindigd.
d.

zuidelijke Ilank is geheel afgegraven en ais akker in gebruik.
Op de noordelijke terphelft ligt in de nw-Ilank een zo-nw

I r.s., 28 w.s. k.p. (laat); 2 r.s., 7 w.s. rec; J pijpesteel.
XIIC.

7Fn I2:' Krewerd (fig. 15)
a.

Kad. E l ,50,405,406 00strand,437, 533, 534,541,546, 547,

575,585,�86, 612 tim 616,620, 621,623, 624,629,630,637

0-35 bouwvoor, 35-70 lichte bew.sporen, 70-80 schone
tusseniaag klei, 80-110 bew.sporen,110-150 roestige klei,

Min. E l , 38 oost,39, 41,42,43 behalve westpunt, 44 t/m 51,
52 west,57,59 west, 60,126,127.

ligt ca 100 boven het omringende maaiveld.

2.

2.

zuidzijde van het erf. In de no-flank staat een w-o gerichte
telijk afgegraven; de uiterste noordrand is nog aanwezig en
I.

I.

gerichte boerderij met een C-vormige gracht langs de
boerderij met gracht langs zuidzijde. Dit voorerf is gedeel

c.

0-40 dek met puin, 40-80 bew.sporen,80-120 zandige klei,
120-140 bew.sporen, 140-150 zandige kJei met fosfaat

Tot voor kort geheel door een ringsloot omgeven,waarvan
Krewerd loopt van west naar oost midden over het relief. De

188-149, contour 100, omg. 75.

boerderij onlangs afgebrand. ln 1988 werd het bed rij f echter

Min. E2,287 tim 290, 314 t/m 317.

b.

=

Geheel omgracht met singel aan oostzijde. Zw-no gerichte

7Fn7: Anverd (fig. 14)

t/m 640, 649,650 (oct 84).
b.

Ib:

150 blauwe klei, 155 boring beeindigd.

Ovaal relief, grootste lengte 235 m, grootste breedte 165 m.

0-35 bouwvoor, 35 schone klei, 70 boring beeindig.

Hoogste punt 260 ten westen van het kerkterrein. Rondom

M. Miedema

1 22

c.

d.

e.

kerkterrein i s hoogte ca. 225, contour 1 00. De terp is gaaf,
alleen het erf van de grote omgrachte boerderij op de
zuidwestelijke f1ank lijkt iets verlaagd, vooral het achtererf,
waar zich een taJudrand bevindt langs het aangrenzende
akkerperceel. Aan de west-, noord- en oostzijde houdt de
huidige kavelstructuur absoluut geen rekening met de terp
omtrek. Alleen langs de zuidoostflank loopt nog gedeeltelijk
een oude sloot, misschien het restant van de oorspronkelijke
ringsloo!. Op de minuut concentreerde zich een vij ftal boer
derijen rondom de kerk, waarvan twee op vroegere borgt
erreinen. De zuidelijke omgrachte boerderij is de opvolger
van de Steenhuisterheerd. De boerderij ten noorden van de
kerk staat op het geheel door sloten omgeven terrein van de
voormalige Bunnemaheerd. De huidige boerderij heeft nog
zeer dikke muurrestanten van de vroegere borg. De oude
boerderij/kosterij aande westkant vande kerk is nu verbouwd
tot woonhuis, evenals de oude hoeven aan de oostzijde. Over
de noordflank in noordwestelijke richting en langs de
uitvalswegen naar Holwierde en 't Noom zijn nieuwbouw
wijkjes ontstaan. Zij vormen een storend element op en
rondom deze fraaie dorpsterp.
I . 0-40 dek, 40- 1 00 bew.sporen, 1 00- 1 40 klei met fosfaat
vlekken, 140- 1 45 zware blauwe klei, 1 45-200 afwisselend
laagjes klei en veen, 200 boring beeindigd.
2. 0-40 dek, 40 klei, 100 boring beeindigd.
3. 0-40 verontreinigde bouwvoor, 40-60 bew.sporen, 60 zandige
klei met schelpresten, 90 boring beeindigd.
4. 0-40 dek, 40 brokkelige klei met schelpresten, 90 boring
beeindigd.
5. 0-40 dek, 40- 1 35 bew.sporen (95 scherfk.p.), 1 3 5 zware klei
met fosfaatvlekken, 1 80 boring beeindigd.
6. 0-40 dek, 40-50 klei, 50- 1 1 5 bew.sporen (o.a. bot), 1 1 5
zandige klei met fosfaatvlekken, 1 40 boring beeindigd.
7. 0-40 dek, 40-50 klei, 50-90 bew.sporen, 90 zandige ge
laagde klei, 200 boring beeindigd.
8. O-50 dek, 50-65 iets verontreinigde klei, 65 schone klei.
9. 0-20 bouwvoor, 20- 1 25 bew.sporen, 1 25- 1 50 klei met lichte
bew.sporen, 1 50- 1 85 bew.sporen, 1 85 zandige klei, 200
boring beeindigd.
I O. 0-40 dek, 40 klei, 90 boring beeindigd.
I I . 0-40 dek, 40- 1 00 bew.sporen, 100 zware klei, 1 80 boring
beeindigd.
1 2. 0-40 dek, 40-85 bew.sporen. 85- 1 IO doorwortelde zandige
klei, 1 20 zandige gelaagde blauwgrijze klei, 1 30 boring
beeindigd.
I . 2 w.s. streepband: I r.s., 20 w.s. inh. Rt; 4 r.s., 7 w.S. k.p.
(vroeg); IO r.s. • 1 29 w.S. k.p. (laat); 4 r.s., 12 W.S., I b.s., I
oor rec; 4 pijpekoppen, 4 pijpestelen; I stuk leem.
2. XXD.
Halbertsma, 1 963; Formsma, 1 973; Klok, 1 9 74; Stiboka,
1 982; P.P.D., 1 985: A+CH+CL+VL+M.

c.

I.

d.
e.

I.

7F1l15: HollVierde (fig. 1 6)

a.

b.

c.

I.
2.
3.

d.
e.

I.
2.

b.

c.

I.

Min. D I , 269 t/m 27 1 .
Kad. D I , 1 540 (oct 84).
2b:
Trapeziumvormig oud erf door sloten omgevell. Nw-w
gerichte boerderij afgebroken. Op plaats oude stee een relief,
144- 125, omg. 75. Erfbij opruimen bouwval iets geegaliseerd.
Grasland.
0-30 dek met puin, 30- 1 00 Iichte bew.sporen, 100- 1 25 klei,
1 25- 1 30 puinsporen in klei, 1 30 schone klei, 1 60 boring
beeindigd.

7F1l 14: Llllje Bl/ren i
a.

b.

Min. D I , 276, 277.
Kad. 0 1 , 1 28 1 (oct 84).
2c:
Hoogte relief o-w = 254- 1 9 1 , contour ca. 1 50. omg. 75.
Ronde terp aan noord- en zuidkant door sloten omgeven, aan
de westzijde gaat dit relief via een depressie over in de terp
van Lutje Buren I I I en aan de oostzijde wordt de terp

Min. 03, 47 1 tIm 476, 480 tIm 490.
Kad. 05, 954, 1 220, 1 22 1 , 1 263, 1430. 1488, 1 6 1 7. 1 637,
1 643, 1 645, 1 646, i 673, 1 674, 1 698, 1 736, 1 9 1 2, 2 1 24, 2 1 40
oost, 2 1 73, 2 1 87, 2 1 89, 2 1 9 1 , schaal I : 1 .000 (oct 84).
I b:
Ongelijkmatig oplopend niervormig relief met hoogste punt
in noordoostelijke sector. Oorzaak van deze excentrische
top is het kerkterrein dat in de f1ank is gelegen en niet, wals
gebruikelijk, in het centrum. In het zuidwesten en zuiden
heeft het relief een regelmatig verloop en is 1 78-1 90, waarna
het kerkterrein oploopt tot 282 en valt dan ze'e r steil naar de
contour van 50-75 in het noordoosten. De westflank ligt
beduidend lager; op kadastraal perceel 2 1 24 heeft een'
melkfabriek gestaan. Na de sloop is hier thans een bankge
bouw gevestigd. Bij deze activiteiten heeft egalisatie
plaatsgevonden, grachten werden gedempt en er is nieuwe
grond opgebraeh!. Boorpunt I bewijst evenwel duidelijk dat
dit thans laag gelegen gedeelte tot de terp behoort. Waar
schijnlijk is Holwierde ontstaan als kerkterp tussen de
woonterpen Katrnis en Bansum.
O- I O tuinaarde, 1 0-45 opgebracht zand, 45-225 bew.sporen,
225 zware klei, 305 boring beeindigd.
0-30 bouwvoor, 30- 1 25 bew.sporen, 1 2 5 grijsblauwe klei,
1 50 boring beeindigd.
0-30 bouwvoor, 30-50 klei met pui nsporen, 50- 1 1 0
bew.sporen, 1 1 0- 1 40 doorwortelde zandige klei, 1 40 zware
klei, 1 80 boring beeindigd.
2 r.s., 6 w.s. k.p. (Iaat); 4 w.s. rec.
I IB, IIC2, I I IA I , I 1IC, IVA, IVB, IVC, IVO, IV E, IVG2.
K.N.O.B., 1 949: kel. 1 58-9; Halbertsma, 1 963: Klok, 1974;
Stiboka, 1 982; P.P.D., 1 985: A+CH+VL+CL+M.

7Fn 16: NallS11ll1 (fig. 1 7)

a.

b.

7Fn 13 : Llllje Bl/rell ll

a.

geflankeerd door de weg/toegangsrede tot de nw-w gerichte
boerderij, die na afbraak iets kleiner is herbouwd.
0-30 dek met puin, 30- 1 90 bew.sporen, 190 afwisselende
keilagen onderbroken door vegetatiebandjes, 250 boring
beeindigd.
I r.s., 1 4 w.s. k.p. (laat); I r.s., 4 w.s. re.c ; 2 tegelfragmenten.
Stiboka, 1 982; P.P.D., 1 985: A+CH+VL+CL+M.

c.

I.
2.

3.

Min. 0 1 , 143 tIm 1 57 , 252 tIm 262.
Kad. 0 1 , 145, 1 46, 1 57, 252, 725, 75 1 , 805, 809, 884, 1037,
1 445, 1 5 04, 1 538, 1 9 1 4 t/m 1 9 1 6, 1 99 1 , 2028, 2029 (oct 84).
l a:
Afgerond rechthoekig relief, grootste lengte 235 m, grootste
breedte 200 m. Hoogte 283, conto ur ca. 1 00. De rondweg
rondom de terp is aan de zuid- en noordzijde verhard en in
gebruik als tvegangsrede tot de twee nog aanwezige boer
derijen. Aan de west- en oostzijde bestaat de rondweg uit
onverharde grassingels. Van zuid naar noord loopt iets ten
oosten van het centrum, dus over de oostflank, een weg en
iets ten noorden van het midden loopt vanaf deze weg een
pad naar de westelijke terprand. De no-zw gerichte boerderij
in de zuidoostflank is evenals de w-nw gerichte boerderij in
de westflank afgebroken. Op iedererf staat nu een woonhuis.
Ter weerszijden van de z-n gerichte weg bevindt zich
eveneens een aantaJ woonhuizen. Kadastraal perceel 1445 is
een geheel omgracht borgterrein, waar tussen de 1 3e en 1 7e
eeuw een borg stond. Op het perceel bevindt zich nu een
woonhuis met als opschrift: "Burchtstee". De terp is gaaf.
0-30 dek met puinsporen, 30-70 iets verontreinigde klei (50
scherf k.p.), 70 schone klei, 90 boring beeindigd.
0-30 verontreinigd dek, 30-50 Iichte bew.sporen, 50-70 klei
met puinsporen, 70-170 bew.sporen (na I I O echte terp
modder, 1 20 scherf k.p.), 1 70- 1 80 schone klei, 1 80- 1 90
bew.sporen, 1 90 klei, 200 boring beeindigd.
0-30 verontreinigd dek-puin, 30- 1 1 5 bew.sporen, 1 1 5 - 1 25
schone grijze zandige tusseniaag, 1 25 - 1 50 bew.sporen in
humeuze klei, 1 50- 1 70 klei met fosfaatvlekken, 1 70 grijs
blauwe zware klei met vegetatiesporen, 190 boring beein
digd.

OOSf-Fil'elingo 250 1'.C.-1850 Il.c.
4.
5.

6.
7.
d.

8.
I.

e.

0-35 bouwvoor, 35 klei, 60 boring beeindigd.
0-30 dek, 30- 140 bew.sporen, 1 40- 1 60 klei met fosfaat
vlekken, 1 60-200 bew.sporen, 200 klei met vegetatiesporen,
220 boring beeindigd.
0-30 dek, 30-90 licht verontreinigde klei, 90 roestige door
wortelde gelaagde klei, 1 1 0 boring beeindigd.
0-35 bouwvoor met puin, 35- 1 40 bew.sporen, 1 40 blauw
grijze klei, 1 60 boring beeindigd.
0-30 dek, 30-80 bew.sporen, 80 klei, 1 20 boring beeindigd.
2 w.s. inh. Rt; 4 r.s., 16 w.s. k.p. (laal); 6 w.s. rec; I pijpekop,
I pijpesteel, I stuk v uursteen.
Halbertsma, 1 963; Formsma, 1 973; Klok, 1 974; Stiboka,
1 982; P.P.D., 1 985: A+CH+VL+CL+M.

c.

2.

b.

c.

I.

2.

3.
4.

d.
e.

I.

Min. D I , 272.
Kad. D I , 1 92 west (oct 84).
2a:
Rond ovaal relief omgeven door een gebroken en hoekig
slootpatroon, waarvan de oostzijde onlangs is gedempt. De
zuidsloot loopt over de flank en is niet oorspronkelijk.
Hoogte van de steil oplopende terp is 225, contour 1 00, omg.
0-50. Grasland.
0-30 dek, 30- 1 7 5 bew.sporen (40scherf k.p., 1 20 scherf inh.
RI), 1 75 klei met vegetatiebandjes, na 220 veenachtig, 280
boring beeindigd.
0-30 dek, 30- 1 35 bew.sporen (65, 1 00 scherven k.p.), 1 351 60 klei, 1 60 klei met vegetatiebandjes en houtresten, 230
boring beeindigd.
0-30 dek. 30-50 bew.sporen, vooral puin, 50 schone klei, 70
boring beeindigd.
0-40 verontreinigd donker dek, 40- 1 1 0 bew.sporen. 1 1 0
humeuze klei met plantenresten, 1 90 boring beeindigd
(slootvulling).
5 w.s. inh. Rt; 4 w.s. k.p. (laat).
Halbertsma, 1 963; Klok, 1 974; Stiboka. 1 982; P.P.D., 1 985:
A+CH+VL+CL+M.

b.

Min. D 1 , 323 zuid, 324, 325, 366; 03, 369 t/m 37 1 , 372 zuid.
Kad. D5, 920,922, 1 046, 1 4 1 9, 1 5 14, 1 528 00st, 1 529, 1 53 I ,
1 696, 1 747 westrand, 1 748 nw-hoek, 1 809 t/m 1 8 1 2 , 1 9 1 0,
1 9 1 1 , 1 927, 1 928 zuidrand, 1 929 westrand, schaal I : 1 .000
(oct 84).
I b:
Ca. rond relief met een diameter van ongeveer 1 75 m.
Hoogste punt 329, contour 1 00. De terp is gaaf. Van west
naar oost loopt de weg van Holwierde naar Nansum over de
terp. Aan de noordzijde van deze weg ligt de begraafplaats
van Holwierde. Het relief Iiep hier van zuid naar noord af,
hoogte was 290- 1 00. De noordelijke flank is opgehoogd,
zodat de huidige begraafplaats min of meer vlak ligt met een
hoogte van ca. 260. Ten oosten van de begraafplaats is het
oorspronkelijke relief bewaard gebleven; hier staat een
boerderij/woonhuis. Deze behuizing lag vroeger aan de
weg, maar is na afbraak iets naar het noorden verplaatst. Het
grote erf is als grasland en boomgaard i n gebruik. Op de
westflank zijn ter weerszijden van de weg enkele huizen en
een bank gebouwd; het overige terrein is ais moestuin in
gebruik. Aan de zuidzijde van de weg concentreerde de
bebouwing zich vroeger in een rij huizen langs de weg.
Thans is over de oostflank een n-z gerichte straat aangelegd
met aan weerszijden huizen, die zich verder u itbreiden in de
zuidoosthoek. De zuidwestelijke sector is een volkstuin
complex. Op de minuut is de terp zo goed ais onbewoond; het
relief werd aan de oost- en zuidzijde ingesloten door een
stroompje. Op de oeverwal hiervan ligt de oostrand van
Bansum en van hier is de terp naar het westen uitgebouwd.
Aan de west- en noordzijde houdt en hield de percelering
geen rekening met het terprel ief. De nieuwbouw heeft nu de
natuurlijke begrenzing aan de oost- en zuidzijde helaas
uitgewist, het oude stroombed is kunstmatig opgehoogd
voor de woningbouw (boorpunt 9 en I O).

140- 1 70 klei'ig veen, 1 70 zwarte klei met vegetatievlekken,
205 boring beeindigd.
0-40 bouwvoor, 40-60 bew.sporen, 60 zware klei, 80 boring
beeindigd.

0-40 bouwvoor, 40-60 bew.sporen, 60- 1 40 verontreinigde
klei (90 scherf k.p.), 1 40- 1 70 bew.sporen, 1 70-200 zandige
klei, 200 humeuze tot venige klei, 250 boring beeindigd.
4. 0-40 bouwvoor, 40- 1 1 5 licht verontreinigde klei, 1 1 5- 1 50
zware klei (tot 1 30 bodemvorming met plantenresten), 1 50200 bew.sporen ( 1 65 boten houtskool), 200 venige klei, 2 1 5
boring beeindigd.
5. 0-40 bouwvoor, 40 zware klei, 1 50 boring beeindigd.
6. 0-40 bouwvoor, 40- 1 30 bew.sporen, 1 30- 1 85 verontreinigde
klei met bew.sporen en fosfaatvlekken, 1 85 blauwe zandige
klei, 200 boring beeindigd.
7. 0-40 dek, 40-60 licht verontreinigde klei, 60- 1 20 bew.sporen,
1 20 zware klei, 200 boring beeindigd.
8. 0-40 dek, 40-60 zandige klei, 60-90 klei met baksteensporen, 90 zware klei, 1 2 5 boring beeindigd.
9. 0-40 bouwvoor, 40- 1 00 donkere opgebrachte grond, 1 001 30 klei met schelpjes, 1 30 zware humeuze klei, 1 90 boring
beeindigd.
I O. 0-60 opgebrachte grond, 60 schone zware klei, 80 boring
beeindigd.
I . 3 r.s., 2 3 w.s. streepband; 4 r.s., 9 8 W.S., 2 b.s. inh. Rt; I r.s.,
6 w.s. k.p. (vroeg); 14 r.s., 83 w.s. k.p. (Iaat); 4 r.s., 22 W.S.,
I b.s. rec; 2 pijpestelen; I r.s. gladw. Rom.; I bot.
2. XII A, XIVB.
Halbertsma, 1 963; Jaarverslag G.M., 1 974: pp. 20; Klok,
1 974; Stiboka, 1 982; P.P.D., 1 985: A+CH+VL+CL+M.

d.

e.

7FIIJ9: Llllje BlIrell lV

a.

b.

7FIIJ8: BallslIm (fig. 1 8)
a.

0-40 bouwvoor,40- 1 20 bew.sporen, 120- 1 40 fosfaatvlekken,

3.

7FIIJ 7: LUlje BlIrell llJ
a

I.

1 23

c.

I.

d.

'1.

e.

7FIl20

a.

b.

Min. D I , 273, 274.
Kad. 0 1 , 1 1 92 oost (oct 84).
2a:
Hoogte ovale relief276, contour 225, omg. 25-50. Gelegen
in rechthoekig door sloten omgeven perceel, waarvan de
westsloot onlangs is gedempt. Schuurtje op min. 274 af
gebroken. Grasland.
0-30 dek, 30-1 1 0 bew.sporen (i 00 scherf inh. Rt), 1 1 0- 1 30
roestige klei, 1 30- 1 50 bew.sporen, 1 50- 1 70 veen, 1 70- 1 90
klei met vegetatiebandjes, 1 90 veen, 200 boring beeindigd.
I W.S. inh. Rt; I I r.s., 34 w.S. k.p. (laal); I O w.s. rec; 4
brokken huttenleem; I stuk ijzer.
Halbertsma. 1 963; Klok, 1 974; Stiboka, 1 982; P.P.D., 1 985:
A+CH+ VL+CL+M.

Min. D l, 365.
Kad. D5, 1 930, schaal 1 : 1 .000 (oct 84).
3c:
Hoogte erf 50, omg. idem. Geheel door sloten omgeven
perceel is naar zuiden vergroot. Z-n gerichte bebouwing is
vervangen door n-z gericht huis.

7F1I21 : Ka/mis (fig. 19)

a.

b.

Min. 03, 507 t/m 5 1 3, 536 t/m 538, 54 1 t/m 543, 554 t/m 572,
574 t/m 576, 577 westrand.
Kad. 04, 554, 907, 1 053, 1 200, 1 276, 1 277, 1 45 1 , 1 460,
146 1 , 1 499 noord, 1 548, 1 572, 1 586, 1 596, 1 599 noord,
1 604, 1 658, 1 660 t/m 1 662, 1 763, 1 764, 1 766 t/m 1 769,
1 7 7 1 west, 1 772 west, 1 776, 1 785, 1 788, 1 830, 1 860, 1 86 1 ,
1 937, 1 938, 2 1 22, 2 1 23, 2 1 82, 2258, 2259, schaal I : 1 .000
(oct 84).
l a:
Eivormig relief, grootste lengte ca. 300 m, grootste breedte
ca. 235 m. De smalle westelijke helft is grotendeels
afgegraven. De zuidelijke flank van dit tot ongeveer een
meter beneden maaiveld afgegraven deeI wordt gebruikt als
tennisbaan en ijsbaan. De noordelijke flank ligt in grasland.
Over het brede gedeelte van het relief loopt van zuid naar
noord de doorgaande verbindingsweg van Krewerd naar
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c.

Bierum, die op de lerp een afsplilsing heeft naar Holwierde
en Appingedam. Rondom dil kruispunl van wegen concen
treert de bebouwing zich en is hel relief intacl gebleven.
Hoogsle punl nu 268, conlour langs de ooslrand ca. 1 00.
V66r de afgraving en de u ilbreiding door nieuwbouw werd
de lerp omgeven door een sloolpalroon.
0-40 dek, 40-230 bew.sporen, 230-250 zware blauwe klei,
250 klei"ig veen, 270 boring beeindigd.
0-40 dek, 40- 1 80 bew.sporen, 1 80 lemig veen en zandige
klei, 200 boring beeindigd.
0-30 dek, 30-60 bew.sporen, 60-70 schone lussenlaag klei,
70- 1 30 bew.sporen, 1 30- 1 45 zware blauwe klei mel
fosfaalvlekken, 1 45 schone klci, 200 boring beeindigd.
0-20 bouwvoor, 20-85 bew.sporen, 85 zware blauwe klei,
1 50 boring beeindigd.
0-25 dek, 25- 1 2 5 opgebrachle grond, 1 25-255 bew.sporen,
255 zware humeuze klei, 300 boring beeindigd (oorspron
kelijk dus 25- 1 55 bew.sporen, 1 55 zware humeuze klei).
0-40 dek, 40-50 iels verontreinigde klei, 50 schone klei, 70
boring beeindigd.
0-40 verontreinigd dek, 40- 1 20 bew.sporen, 1 20- 1 80 lichl
verontreinigde blauwgrijze klei ( I40en 1 70 bol), 1 80 zandige
klei, 2 1 0 boring beeindigd.
0-40 dek, 40 schone klei, 100 boring beeindigd.
2 w.s. slreepband; 9 w.s. inh. RI; 25 w.s. k.p. (Iaal); 2 r.s., 1 9
w.s. rec; I legelfragmenl; 3 pijpeslelen, I bolje, I sleen, I
brok leem.
IB, I 1 IC, V I I I , IXB, X I IA, X I IC, X I I I , XIXD2, 2. 1 .3. 1 ,
3. 1 .5. 1 .
Halbensma, 1 963; Klok, 1 974; Sliboka. 1 982.

I.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

d.

8.
I.

2.
e.

7F1/22:

a.

b.

c.
d.
e.

I.
2.

7FI/22a

a.

b.

c.
d.

2.

e.

'

7FI/25

a.

b.

7F1/26: O/del/basel!

a.

b.

c.

I.

2.
3.
d.

I.

Min. E2, 266 zuidpunt.
Kad. E2, 266 zuidpunt (oct 84).
2a:
Hoogle laag reliefje 93, omg. 60-75. Geen relalie mel de
percelering. Door hel vele pioegen is de hoogle afgevlakt.
Akker. Geen loeslemming.
IA2, I I B , I 1 IC, IVA, IVB, IVC, IVO, IVE, IVGJ, IVG4,
IVG5, V I I I , XXA.
Doc. R.O.B.

Min. D I , 1 6 1 t/m 1 63.
Kad. 0 1 , 1 4 1 5 (ocI 84).
2c:
Hoogle ca. 1 50. omg. 75. O-w gerichle boerderij is verbouwd
en vergroot. Dobbe gedempl en op deze plek een bijschuur
gebouwd. Zuid- en weslsloot gedempt.
0-30 dek mel puin, 30- 1 20 bew.sporen, 1 20- 1 3 0 zandige
lusseniaag, 1 30- 1 50 bew.sporen ( 1 40 hOUlskool), 1 50- 1 60
gelaagde klei mel schelpjes, 1 60 roeslige klei, 1 90 boring
beeindigd.
0-30 bouwvoor, 30-70 klei, 70 zandige klei, 1 00 boring
beeindigd.
0-30 bouwvoor, 30- 1 20 bew.sporen, 1 20 roeslige klei, 1 60
boring beeindigd.
I r.s., 1 4 w.S., I handval sleelpan k.p. (Iaal); 4 w.s. rec; 9
pijpeslelen, I versierde pijpesleel.

7F1/27: Maar/lIIis
Min. F2, 407 l/m 4 1 0 (41 2).

a.

b.

( Naam

Min. E2, 268, 269.
Kad. E2, 600 (OCI 84).
2c:
Hoogle relief 1 40- 1 00, omg. 75. Gelegen in een vijfhoekige
kavel, die aan noord-, oosl- en zuidzijde wordl omgeven
door een gracht. Nw-zo gerichle boerderij is vergroot. Aan
de noordzijde van helerfis hel lerrein geegaliseerd. Mogelijk
was de lerp oorspronkelijk groler en slond de boerderij in de
zuidooslflank.
Geen loeslemming.
I w.s. inh. RI; I w.s. k.p. (Iaal); I w.s. rec.
Museum Blankenstein le Appingedam.
Formsma, 1 973; Doc. R.O.B. borglerrein?

Min. D I , 239.
Kad. I 887-zeedijk (OCI 84).
3b:
W-o gerichle geheel door slolen omgeven boerderij is afge
broken en heeft piaaIs gemaakl voor nieuw dijktalud.

c.

I.

2.
d.

I.

7FI/28

a.

b.

c.

I.

2.
e.

Kad. L3, 1 1 5 zuidhoek (OCI 84).
2c:
Hoogle relief 1 88 . conlour 1 00, omg. 25-50. W-o gerichle
geheel omgrachle boerderij is verbouwd en schuur naar
noorden uilgebreid; hier ooslelijke helft van noordgrachl
gedempt. Perceel 4 1 2 (min.) bij erf getrokken, hier loods
gebouwd en slolen rondom dil perceel verbreed, waardoor
ook Ihans weer een geheel omgrachl erf is onlslaan.
0-30 donkere bouwvoor met puin, 30- 1 65 bew.sporen, 1 651 90 verontreinigde blauwe klei, 1 90-220 bew.sporen (200
scherfje), 220-260 zwarle humeuze klei met plant- en
wortelresten, 260 grijze zware klei, 265 boring beeindigd.
0-30 dek, 30-70 bew.sporen, 70 roestige klei, 90 boring
beeindigd.
8 w.s. k.p. (Iaat); 3 w.s. rec; 2 pijpestelen.

Min. E2, 253 oost.
Kad. E2, 522 OOSI (oct 84).
2a:
Hoogte ovale relief 1 84, contour 1 25, omg. 1 00. Geen relatie
met huidige percelering. Grasland.
0-30 dek, 30-90 bew.sporen (tol 65 veel puin), 90- 140
roestige klei, 1 40- 1 80 bew.sporen, 180 blauwe klei, 2 1 0
boring beeindigd.
0-30 dek, 30-80 bew.sporen, 80-200 roeslige klei, 200
blauwe klei, 220 boring beeindigd.
Klok, 1 974; Sli boka, 1 982; P.P.D., 1 985: a+CL.

7F1/29: Sijbe/daweer

7FI/23
a.

b.

c.
e.

7FI/24
a

b.

Min. E l , 26 noord.
Kad. E l , 648 noordwesl (ocI 84).
2a:
Hoogle ovale relief 1 05, omg. 25-50. Gelegen in korenakker
en door herhaaldelijk pioegen reeds enigszins geegaliseerd.
Geen, korenakker en weigering boer.
Klok, 1 974; P.P.D., 1 985: A+M.

Min. D I , 242.
Kad. I 887-zeedijk (OCI 84).
3b:
W-o gerichle geheel door sloten omgeven boerderij is afge
broken en heefl piaaIs gemaakl voor nieuw dijklalud, dal
verbreed en verhoogd is.

a.

b.

c.

I.

2.
d.
e.

I.

Min. E2, 253 tIm 255.
Kad. E2, 522, 523 (OCI 84).
2c:
Hoogte ovale relief 1 56, conlour 100, omg. 75. C-vormige
grachl langs wesl-, noord- en oostzijde. N-z gerichte boer
derij is verbouwd en oostgracht gedempt. Onbewoond.
0-30 dek, 30- 1 05 bew.sporen (55 scherf inh. RI), 1 05- 1 30
roeSlige klei, 1 30- 1 95 doorwonelde donkere klei, 200 boring
beeindigd.
0-30dek melpuin, 30- 1 70 bew.sporen (lol 90 veel puin), 1 70
roeslige klei, 1 90 boring beeindigd.
I w.s. inh. RI; I brok leem.
Stiboka, 1 982.

Oost-Fil'elillgo 250 1'.C.-1850 Il.c.
7FIl30

a.

b.

Min. E l , I O, I l .
Kad. E l , 1 0, 540 (oct 84).
3b:
Hoogte erf92, omg. 50. Nw-zo gerichte boerderij met gracht
langs west- en noordzijde is afgebroken, grachten gedempt.
Oude erf is opgenomen in gro te kavel. Akkerland.

d.

e.

I.
2.

7Fn34

7FIl31

a.

b.

c.

d.
e.

l.

l.

7Fn32

a.

b.

Min. D l, 2 1 8 westpunt.
Kad. D I , 2 1 8 Westpunt (oct 84).
2a:
Hoogte relief 225, contour w-o = 1 00-75, omg. 50. Relief
was aan drie zijden omgeven door sloten, waarvan recent
twee gedempt zijn. I n de tweede wereldoorlog was een
bunker in de terp ingegraven . Akkerland.
0-30 bouwvoor, 35-75 bew.sporen (45 k.p.scherl), 75-85
schone zandige klei. 85- 1 20 bew.sporen, 1 20- 1 50 schone
zware klei, 1 50- 1 70 vegetatiesporen in zware klei, 1 70
boring beeindigd.
6 r.s., 75 w.s. k.p. (laat).
Klok, 1 974; Doe. R.O.B.

Min. D I , 2 1 4.
Kad. D I , 1 246 (oet 84).
3e:
Hoogte erf 6 1 , omg. 60-75. Nw-zo gerichte geheel door
sloten omgeven boerderijtje vergroot.

a.

b.

7Fn35

a.

b.

c.

l.

b.

e.

l.
2.

3.
4.

Min. D3, 599 t/m 608, 6 1 2 t/m 6 1 5.
Kad. D3, 603,608. 6 1 2, 6 1 5 , 693.694, 1 564,2071 , 2072 (o et
84).
l a:
Ovaatvormig relief, grootste lengte 275 m, grootste breedte
200 m. In 1 1 83 werd op deze terp het klooster Feldwinh of
Feldwerd gesticht, waardoor de huidige rechthoekige
struetuur is ontstaan. De rechthoekige singels hebben zich
tot buiten de eigenlijke terp uitgestrekt. De Benedictijner
abdij bevond zieh op de thans afgegraven westelijke helft
van de terp eve nats de vermaarde kloosterdobbe. Het klooster
bleef tOl 1 594 in gebruik en werd in 1 6 1 7 afgebroken. Tot
midden 1 ge eeuw zaten de fundamenten nog in de grond; in
1 964 was de kloosterput nog aanwezig. Alle restanten zijn
nu verdwenen en het afgegraven terrei n wordt gebruikt als
akkerland. Tegelijk met de afgravi ngen zijn de singels
gesloopt en de graehten gedempt. De oostelijke helft van de
terp is intaet en daar lagen tot 1 945 twee zw-no geriehte
boerderijen achter elkaar. De noordelijke is in de oorlog
verwoest en niet herbouwd; de zuidelijke is nade verwoesting
in oudestijl weeropgetrokken. Hoogteerf280. De oostgracht
van dit erf is gedempt, maar er is een nieuwe oost- en
zuidgracht gegraven op de plaats van de vroegere klooster
singels. Het oude erf van de verwoeste noordelijke boerderij
is door slootdemping en beakkering tamelijk geegali seerd
en ligt nu geheet vi ak. Over het midden van de terp loopt een
pad, de toegangsrede tot de boerderij(en). Een smalle strook
aande westzijde van genoemd pad is niet afgegraven; hoogte
hier van zuid naar noord 223 - 1 63. Op dit deel is onlangs
bungatow gebouwd voor de gepensioneerde bewoners van
de boerderij op perceel 2070.
0-40 dek met puin, 40 puin, 1 00 boring gestaakt vanwege
puin en baksteen - ondoordringbaar.
0-40 dek met puin, 40-235 bew.sporen (eerst puin en mortel,
1 00 eehte terpmodder), 235 humeuze tot venige klei, 290
boring beeindigd.
0-20 zode, 20 zware klei, 70 boring beeindigd.
0-40 dek met puin, 40 verontreinigde grond met puin. 80
boring beeindigd.

8 w.s. k.p. (Iaat), 3 r.s., 5 w.s. rec; I pijpekop, 2 pijpestelen;
I botje.
XIA, X IIC, XIVA.
Halbensma, 1 963; B ierumerkrant, 7 en IO jan. 1 964; Dam
ster Krant, 3 jan. 1 964; Klok, 1 974; Stiboka, 1 9 82; P.P.D.,
1 985: A+CH+VL+CL+M.

Min. D 1 , 224, (227).
Kad. D l, 2087 noordpunt.
3c:
Hoogte erf 57. omg. 25-50. O-w gericht geheel door sloten
omgeven boerderijtje is ten zuiden van het oude stee in w-o
riehting herbouwd.

Min. F2, 384.
Kad. L4, 29 1 (oet 84).
3b:
Hoogte erf90, omg. 75. No-zw gericht boerderijtje is afge
broken; de fundamenten zijn nog aanwezig. Het door sloten
omgeven erf is intaet.
0-30 dek, 30-50 bew.sporen, 50 roestige klei, 70 boring
beeindigd.

7En36: Rellgerdaheerd

a.

b.

7Fn33 : Kloos/er Feldwerd afOldellkloos/er (fig. 20)

a.

1 25

e.

I.

d.
e.

I.
.

Min. F I , 333 t/m 338.
Kad. L4, 1 63, 30 1 , 302 (oct 84).
3e:
Geheel omgrachte e n omsingeide zw-no gerichte boerderij
is verbouwd, zuidelijk dee I oostgracht en oostelijk dee I
zuidgracht gedempt. Sleehts de westsingel is nog intaet. Het
is een borgterrein, de borg stond op de plaats van het huidige
woonhuis. Hoogte 1 73- 1 46, omg. 1 25 en ten noorden van
het erf 1 60; is oud dijkrestant.
0-40 verontreinigd dek, 40-60 bew.sporen, 60-80 zandige
klei met liehte bew.sporen, 80 zandige doorwortelde klei,
1 60 boring beeindigd.
3 w.s. rec; I pijpesteel .
Formsma, 1 973; P.P.D., 1 985: a+CH+VL+CL.

7Fn37: Fokke Ubbellaheerd
Min. F2, 361 t/m 363.
Kad. L4, 1 9 1 (veriaten erften zuiden van nieuwe boerderij

a.

b.

7FI/38

a.

b.

(oet 84).
3b:
Hoogte erf 1 45, contour 1 00, omg. 75- 100. Zo-nw gerichte
gehee1 omgraehte boerderij is in 1 902 afgebroken en her
bouwd op perceel min. 359 west. Graehten gedempt; oude
erf intact en boomsingel is bewaard gebleven.

Min. D3, 623 t/m 625.
Kad. D3, Feldwerderweg (oet 84).
3b:
Geheel omgraehte nw-zo geriehte boerderij is afgebroken
ten behoeve van nieuw wegtrace Delfzij l-Eemshaven.
Herbouw in perceel ten westen min. 622, kad. 2 1 50 zuidoost.
Nu zo-nw geriehte boerderij.

7Fn39: Kleill Wierulll (fig. 2 1 )

a.

b.

Min. D l, 1 80, 1 8 1 . noordflank van 1 82, 1 83, 1 87 t/m 190.
Kad. D I , noordflank 1 82, 1 83, 1 040 t/m 1 042, 1 496, 1 497.
I b:
Hoogte eivomlig relief 1 84, contour 1 00. omg. 50-75. Langs
de noordflank ligt een weg, over de zuidflank loopt een
boehtige sloot. Huidige percelering houdt geen rekening met
het relief. In de flanken lagen tot 1 945 drie boerderijen:
westflank een zo-nw geriehte boerderij, die nu iets naar het
noorden is verplaatst en vergroot. Noordflank zw-no ge
richte boerderij, nu verdwenen. Zuidflank zo-nw gerichte
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boerderij, die ook is afgebroken, met andere woorden er is na

weerop de plaats het oude stee is opgetrokken. Alle graehten

de oorlog sleehts een behuizing herbouwd. De oude erven nu

zijn gedempt en het borgterrein in groter v ierkant doorsloten

ais akkerland i n gebrui k en door het pioegen in de loop der
e.

l.
2.

omgeven pereeel opgenomen. Akkerland. Hoogte nw-zo

jaren enigszins afgevlakt.

0-40 dek met puinsporen. 40-1 1 0 bew.sporen (70 bot), 1 1 0

sehone klei, 1 50 zandige klei, 160 boring beeindigd.

e.

0-35 verontreinigd dek, 35-50 puin, baksteen, 50-90 kleii'g
zand, 90- 1 00 klei, 1 00- 1 30 bew.sporen (veel houtskool),
130 klei'ig zand, 1 60 boring beeindigd.

d.

4.

0-30 verontreinigd dek, 30-60 bew.sporen, 60 sehone klei,

1.

6 w.s. i nh. Rt; 3 w.s. k.p. (vroeg); I r.s. , 28 w.s. k.p. (Iaat);
I r.s., 1 8 w.s. ree; I pijpekop, 2 pijpestelen.
1 96 3 ;

Kl ok,

1 9 74;

P.P.D.,

1 985:

A+CH+VL+CL+M.

roestige zandige klei, 1 20 boring beeindigd.

d.

0-35 bouwvoor, 35-75 verontreinigde klei, 75 roestige klei,

1.

2 r.s., IO w.s. k.p. (laat); 3 w.s. ree; 2 pijpekoppen, I

Min. D I , 94.

b.

2a:

Fonnsma, 1 973.

7F1I46: Eissillgeheem

a.

Min. D I , 25 t/m 27.

Kad. 0 1 , 1 635 zuidwest (oet 84).

b.

2e:

Hoogte w-z = 1 08 - 1 1 8, omg. 50-75. Geheel omgraehte zo

nw boerderij in oorlog verwoest en vervangen door nieuw
bedrijf met apart woonhuis in de zuidhoek. Noordgraeht en

Kad. D I , 94 (oet 84).

noordelijke delen van west- en oostgraeht gedempt. De borg
wordt in 1 654 genoemd bij verkoop. Eissingeheem met

Hoogte relief 1 20, omg. 50. Gevat in reehthoekig doorsloten

gestoelte in de kerk en bijbehorende graven, sehuur, POOrl,

omgeven pereeel. Is duidelijk een oud erf. Nu bouwland en

brug, hovinge, graeht, singel, plantage met zes vennen

door pioegen het relief dani g geegaliseerd.

rondom het huis. Van singels, brug en poorl is niets meer
aanwezig. De borg moet gestaan hebben op de plaats van het

7FIl41

woonhuis van vbbr 1 945. Bij de afbraak is een stuk van de

Min. 12, 227, 228.

a

Kad. 12, 62 1 (oet 84).
3e:

b.

Hoogte erf75. Ca. w-o geriehte boerderij is vergroot, graeht
langs zuidzijde.

1.

d.

1.

a.

2a:
Hoogte ovaal relief 2 1 2, contour 1 00, omg. 75. Aan noord
langs 7Fn39, westzijde ligt open en hier is de flan!< recent
geegaliseerd, zodat het oorspronkelijke ovale w-o geriehte

l.

relief nu in de lengte n-z gerieht is. Grasland.

0-40 verontreinigd dek, 40-70 bew.sporen, 70- 1 60 zandige
k1ei, 160 blauwe ziltige klei, 1 80 boring beeindigd.

2.
d.

l.

e.

0-40 verontreinigd dek, 40- 1 00 bew.sporen, 1 00- 1 20 kleii'g
zand, 1 20 zware klei, 140 boring beeindigd.

2 r.s., 22 w.s. k.p. (Iaat); I w.s. ree;
P.P.D., 1 985: A+CH+VL+CL+M.

Min. D l , 28 midden.

b.

2a:
Hoogte relief 1 28, omg. 50-75. Geen relatie met de pereel 

I stuk huttenleem.

e.

l.

b.

3b:

Kad.

P.P.D., 1 985: a+CH+CL+VL.

7FIl48
Min. D I , 83, 84.

a

Kad. D l , 1 260 (oct 84).

b.

2e:
Hoogte relief 1 02, omg. 75. Graeht aan west-, noord- en

L4, 1 62 noordwest (oet 84).

e.

329 en nu zw-no gerieht. Hoogte erf 163, omg. 1 00- 1 25. Het
is oud dijkrestant.

een wagenloods.
l.

0-35 bouwvoor, 35-90 bew.sporen, 90- 1 1 0 verontreinigde

2.

0-30 dek met puin, 30-90 liehte bew.sporen, 90- 1 20 sehone

3.

0-30 verontreinigd dek, 30-90 bew.sporen, 90 sehone klei,

Min.

fragmenten; 3 pijpekoppen, 5 pijpestelen, 2 versierde pijp

F2, 355.

Hoogte erf 1 42, omg. 1 00- 1 25. Zo-nw gerieht geheel door
sloten omgeven boerderijtje.

7E1l45 : Elemaheerd

estelen.

7EIl49
Min. F I , 3 1 4 zuid.

a

Kad.

b.

2a:

3e:

met de pereelering. Thans geheel afgegraven. Het terpje is

L4, 1 53 (oet 84).

Het woonhuis van de zw-no geriehte boerderij stond ge
deeitelijk op de oude fundamenten van de voonnalige borg.
Graeht aan oost-, zuid- en westzijde. Thans boerderij afge
broken en vervangen door klein boerderijtje, dat gedeeltelijk

L4, 351 (oet 84).

HoOgte relief was 1 56, eontour 1 50, omg. 1 00. Geen relatie

Min. F I , 298 t/m 303.
Kad.

klei, 1 20 kwelder.

3 w.s. k.p. (laat); 6 r.s., 17 W.S., 2 b.s., 1 oor ree; 2 tegel

Kad. L4, 1 59 (oet 84).
3e:

klei, 1 1 0- 1 80 bew.sporen, 200 boring beeindigd.

1 20 boring beeindigd.

d.

7Fn44

b.

0-35 dek, 35- 1 00 bew.sporen, 1 1 0 sehone k1ei, 1 20 boring
beeindigd.

e.

Zo-nw gerieht boerderijtje is verplaatst naar pereeel min.

a.

ering. Er loopt n u een pad midden over het afgevlakte terpje.

oostzijde. N-z geriehte boerderij is vergroot; op aehtererf
Min. F I , 330, (329).

b.

1 00- 1 30 bew.sporen, 1 30 roestige klei, 1 50 boring beeindigd.

6 w.s. k.p. (laat); 2 r.s., 7 w.s. ree; I pijpesteel .

Kad. D I , 1 635 west aehter boerderij (oet 84).

7EIl43
a.

a

0-30 dek, 30-80 bew.sporen (30 pijpesteel), 30- 1 00 klei,

Fonnsma, 1 9 7 3 ; P.P.D., 1 985: a+CH+CL+VL.

en zuidzijde gevat binnen sloten, langs oostkant afrastering

e.

oude muur te voorsehijn gekomen.

7FIl47

Min. D I , 1 79 0051.
Kad. 0 1 , 1 79 oost (oet 84).

b.

e.

e.

7FIl42
a.

1 20 boring beeindigd.

pijpesteel .

e.

7FIl40
a

oude dijk, hoogte 170.

0-35 bouwvoor, 35-80 verontreinigde klei (vlekken), 80

2.

1 60 kwelder.

H a l be r t s m a ,

e.

1.

0-40 dek met puinsporen, 40-60 bew.sporen (60 seherfree),
60 zandige sehone klei, 1 20 boring beeindigd.

3.

=

83- 1 07, omg. 1 00- 1 25. Relief ten zuiden is gedeeite van

gebruikt ais grafveld en opgegraven door Van G i ffen: Graf
d.
e.

2.

veld Godlinze.

Opgravingsvondsten G.M., vooral urnen met erematieresten
en bijgiften.
Van Giffen, in J.V.T; Hal bertsma, 1 963; Klok, 1 974.

Oosf-Fil'elingo 250 1'. C. - J 850 n . C.

Ca. n-z gerichte boerderij met gracht aan westzijde is afge

7FII50
a.

Min.

broken. De landerijen en erf zijn herverkaveld tot een groot

F2, 462, 463.

perceel. Boerderij herbouwd aan de wegGodlinze-Holwierde

Kad. L3, 92 (oct 84).

3c:
Hoogte erf61 , omg. 75- 1 00. O-w gericht en geheel omgracht

b.

boerderijtje is verbouwd; nieuwe loopstal ten oosten van
boerderij geplaatst.

(min. C2, 1 9 1 ; kad. C2, 1 470 zw).

7EII/FII57: Godlil/Ze (fig. 22)
a.

Min. F I , 1 2 1 t/m 206.
Kad. F l . 1 37. 1 45. 1 47, 1 52, 1 53. 1 55 . 1 65. 489. 507. 5 1 4.
584, 590. 59 1 , 592. 593. 6 1 1 , 636, 689. 690, 69 1 . 692. 693,

7FIl51
Min.

a.

Kad.

695, 7 1 6, 723, 725, 757, 77 1 t/m 774. 80 1 . 8 1 4 t/m 8 1 6. 836.

F2, 464, 465.
L4, 349 (oct 84).

837, 862. 868. 872. 875. 89 1 , 893. 90 1 . 922. 926. 927. 930.
93 1 , 936, 938, 939, 956 t/m 958, 959 zuid, 963. 97 1 . 976.

3c:
O-w gericht geheel door sloten omgeven boerderij is afge

b.

127

977. 979. 982, 983. 985. 1 002, 1 004. 1 005, 1 008 l/m 1 0 1 4.
1 020 t/m 1024, 1 027 t/m 1 033, 1 037 t/m 1 043, 1 050 t/m

broken en herbouwd in z-n richting.

1 05 3 (oct 84).
l a:

b.

7FII52
a

Min. D I , 87 nw.

Ca. rond relief met diameter van 375 m. In centrum het

Kad. D I , 87 nw (oct 84).

kerkterrein met een J-vormige gracht langs noord-. oost- en

b.

2a:
Hoogte eivormig reliefje was 1 29, contour 75, omg. 50.

zuidkant gedempt. Rondom dit kerkterrein is een radiale

oostelijk deel zuidzijde. Thans het grachtgedeelte langs de

Geen relatie met percelering en geheel i n akkerland. De boer

bebouwing gegroepeerd met daarom heen een afgeronde

heeft het kopje met pioegen geegaliseerd en het is nu

trapeziumvormige ri ngweg. Het gedeelte binnen deze

verdwenen.

ringweg is van zuid naar noord tussen 622 e n 600 hoog.
Vanaf de ringweg lopen radiaal meerdere wegen en paden
naar de rand van de terp, die omgeven is door een rondweg.

7F1I53 : Lippellhllizell

Langs genoemde wegen. paden en rondweg is de overige

a.

Min. F I , I I I t/m 1 1 4.

b.

2c:
Geheel omgrachte z-n boerderij i s verbouwd en vergroot.

en een aantal zakenpanden. In de noordoostflank ligt de

Vanouds is het een kloosterboerderij behorend tot het voor

vroegere steenhuis waartoe de noordelijke sector van de terp

bebouwing op de terp ontstaan, hoofdzakelijk woonhuizen

Kad. L3, 66 westzijde (oct 84).

malige klooster Feldwerd. Hoogte erf z-n

=

Allersmaheerd, een grote boerderij en opvolger van het
eens behoorde, waarschijnlijk de percelen min. 1 33 t/m 1 37

2 1 1 - 1 32, omg.

1 00- 1 25.

en kad. 1 37, 893, 976, 977. Deze percelen zijn thans ge

c.

I.

0-30 dek met puin. 30-90 bew.sporen, 9 0 zware klei.

deeltelijk afgegraven, waameembaar langs het tal ud van

d.

l.

I L S . , 2 w.s. k.p. (laat); I pijpesteel .

percelen 1 020 en 1 030. Hoogte restant tussen 1 50 en 1 00.

e.

Precies tegenover het terrein van Allersma in de zuidwest

Formsma, 1 973.

f1ank ligt het borgterrei n van Godlinze, min. 1 9 5 t/m 205. De
eigenlijke borg lag op perceeI 200, een afgeronde vierkante

7FII54

b.

c.
d.

kavel die ca. 540 hoog was. De borg werd kort na 1 730

Min. D I , 46 t/m 48.

a.

l.
I.

Kad. D I , 46, 1 678 (oct 84).

gesloopt, van de borgstee is !hans ongeveer I m afgegraven.

2c:
Hoogte relief w-o = 1 59 - 1 97. omg. 1 00- 1 20. Geheel omgracht

de prachtige met bomen omlijste oprijlaan. Het is dan ook

en singel langs oost- en zuidzijde. Zo-nw boerderij in nw

erg te betreuren dat recent op de f1ank zes bejaardenhuizen

hoek van perceel is afgebroken en vervangen door

zijn gebouwd, die het visuele aspect van het terprelief erg

landbouwloods. Westgracht gedempt en nu akkerland. Door

belemmeren. Ook de bouw van een moderne bungalow op

De rest van het borgterrei n is geheel intact gebleven inclusief

pioegen is het terrein geegaliseerd en het reliefvervaagd; het

de oprijlaan is onbegrijpelijk. Voor het ove rige is Godlinze

is nu een vlakke iets hoger gelegen kavel.

een fraaie en goed geconserveerde dorpsterp.

0-35 bouwvoor, 35- 1 60 bew.sporen, 1 60 blauwe humeuze

c.

l.

0-20 zode. 20- 1 35 bew.sporen (60 bot, 7 0 en 9 0 scherfjes).

k1ei, 1 80 boring beeindigd.

1 35- 1 40 venige laag, 1 40- 1 50 blauwgrijze klei, 1 5 0- 1 60

I r.s., 24 W.s. k.p. (Iaat); I W.S., I oor rec; I pijpesteel.

veen, 1 60- 1 65 klei, 1 65- 1 70 veen. 1 70- 1 73 klei, 1 73 - 1 77
veen, 1 77- 1 85 klei, 1 85 - 1 90 zwarte band. 1 90 klei, 200
boring beeindigd, met andere woorden afwisselende laagjes

7EII55
a.

klei en veen.

Min. F I , 280 t/m 283.
Kad. L5, 1 94 midden oostzijde (oct 84).

b.

2.

fosfaatvlekken, 1 40- 1 80 bew.sporen, 1 80-200 gelaagde klei.

2c:
Hoogte relief 1 1 2 , omg. 75. Zo-nw gerichte boerderij is

200-2 1 0 veen, 2 1 0-2 1 5 blauwgrijze klei. 2 1 5 afwisselende

geheel verbouwd en vergroot. Oude noordgracht gedempt,
nu geheel omgracht. Volgens Halbertsma i s het een oud
dijktrace; de P. P.D. plaatst het oude dijktrace ten zuiden van

veen- en klei laagjes, 230 boring beeindigd.
3.

0-30 verontreinigde bouwvoor, 3 0- 1 85 bew.sporen. 1 852 1 5 gelaagde klei, 2 1 5 humeuze klei met vegetatiebandjes.

de boerderij. Het boorprofiel duidt niet op een dijkrestant;
het i s duidelijk een terpprofiel !

0-30 bouwvoor, 30- 1 1 5 bew.sporen, 1 1 5- 1 40 klei met

240 boring beeindigd.
4.

0-30 bouwvoor. 30-240 bew.sporen ( 1 65 scherf k.p.), 240-

c.

l.

0-30 dek, 30- 1 60 bew.sporen ( 1 50 houtskool en baksteen),

250 blauwgrijze klei, 250-260 veen. 260-265 zandige

1 60 schone klei, 290 boring beeindigd.
d.

l.

I w.s. k.p. (laat); 2

verspoelde laag, 265-290 veen, 290 slappe blauwe klei, 300
.
boring beeindigd.

e.

LS., 6 w.s. rec; 2 pijpekoppen, 3 pijpe

stelen, I versierde pijpesteel.

5'.

0-30 dek, 30-75 bew.sporen, 75-80 klei met fosfaatvlekken,

6.

0-30 dek, 30-265 bew.sporen (260 houtskobl, 265 scherf

80 schone klei, 1 1 0 boring beeindigd.

Halbertsma, 1 963: oude dijk.

k.p.). 265 blauwe klei, 300 boring beeindigd.

7FII56
a.
b.

Min. C2, 1 82, 1 84.

7.

Kad. C2, 1470 midden (oct 84).

0-30 dek, 30-260 bew.sporen (45 scherf inh. Rt), 260-285
'
klei met veenbandjes, 285-390 bew.sporen (285. 330, 355
scherfjes, 390 bot), 390 veen, 400 boring beeindigd.

3b:
8.

0-30 dek, 30 schone klei, 1 20 boring beeindigd.

M. Miedema
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d.

l.

e.

7Fn58

a.

b.

e.

l.

d.

l.

7FIl59

a

b.

e.

l.

e.

I w.s. streepband; 1 4 w.s. inh. Rt; 8 r.s., 1 2 w.S. k.p. (vroeg);
29 r.s., 1 7 1 w.S. k.p. (Iaat); I r.s., 32 w.s. ree; 4 pijpekoppen,
8 pijpestelen; I r.s. gladw. Rom.; I botje.
Halbel1sma, 1963; Formsma, 1 973; Klok, 1974; Sti boka,
1 982; P.P.D., 1 985: A+CH+VL+CL+M.

Min. D I , 39.
Kad. D I , 2003 (oet 84).
2b:
Hoogte langwerpig rel iHje 1 40, omg. 1 00. O-w gerieht
boerderijtje afgebroken. Nu huis ten noorden op pereeel
min. 40, kad. 1 007. Moestuin en grasveldje.
0-30 verontreinigd dek, 30-70 bew.sporen, 70-1 1 0 klei met
fosfaatvlekken ( 1 00 brok eement), 1 1 0 roestige klei, 1 30
boring beeindigd.
I r.s., 1 3 w.s. ree; 3 pijpekoppen, I pijpesteel.

Min. D l , 80 eentrum.
Kad. D l , 1 238 (oet 84).
2a:
Hoogte langwerpig w-o gerieht reliHwas 1 49, eontour 1 00,
omg. 75. Geen relatie met pereelering. De terp is geheel
afgegraven. Akkerland.
0-35 verontreinigde bouwvoor, 35-60 bew.sporen, 60- 1 1 0
klei met baksteensporen, 1 1 5 kwelder, 1 20 boring beeindigd.
Halbensma, 1 963; Klok, 1 974.

d.
e.

l.

7F1I63: Uileillde III

a.

b.

e.

l.

d.
e.

l.

7FIl64

a

b.

e.

l.

7F1I60: Kleille Nes

Min. C2, ( 1 58), 1 59, 1 62. 1 63, ( 1 64).
Kad. C2, 1 58, 1 1 04, 1 62, 1 63, ( 1 64) (oet 84).
2e:
Twee reliefs: het aan drie zijden omgraehte erf met zo-nw
geriehte boerderij eneen geheel omgraehte reehthoekige hof
respeetievelijk 244 en 1 77 hoog. Ten westen van erf en hof
ligt een hoge strook van zuid naar noord tussen 1 24 en 1 40,
omg. 75- 1 00. Missehien een restant van een voormalige
singel. De boerderij is in de oorlog verwoest en herbouwd,
noord- en oostgraeht van de hof nu gedempt.
Geen toestemming tot onderzoek - geen boringen.

a.

b.

e.

2.
3.

d.

4.
l.

7FII65

a.

b.

7F1I61 : Uileillde Il

a

b.

e.

I.
2.
3.

d.

l.

e.

Min. D I , 69, 4 1 no.
Kad. D I , 1 934 oost, 4 1 no (oet 84).
2a:
Hoogte n-z gerieht ovaal reliH 259, eontour 1 00, omg. 75100. Verkaveling houdtaan noord- en zuidzijde geen rekening
met relief. De zuidflank wordt doorsneden door Uiteinder
weg en twee bermsloten. Westsloot is onlangs gedempt.
Grasland, uiterste zuidflank akkerland.
0-30 verontreinigd dek, 30-80 bew.sporen, 80 gelaagde klei,
1 40 boring beeindigd.
0-30 verontreinigd dek, 30- 1 30 bew.sporen, 1 30 gelaagde
klei, 1 60 boring beeindigd.
0-35 verontreinigde bouwvoor, 35-75 bew.sporen, 80sehone
klei, 140 boring beeindigd.
2 w.s. inh. Rt; 8 w.S. k.p. (Iaat); 6 w.s. ree; I ijzerfragment,
I w.s. gladw. I<om.
Halbensma, 1 963; Klok, 1 974; Stiboka, 1 982; P.P.D., 1 985:
A+M.

I w.S. k.p. (Iaat).
Klok, 1 974; Stiboka, 1 982; P.P.D., 1 985: A+M.

7FII66

a.

b.

e.

l.
2.

d.

l.

Min. D I , 56 t/m 59.
Kad. D I , 1935 zw-hoek (oet 84).
2b:
Hoogte rond relief 234, eontour 1 50, omg. 75- 1 00, gelegen
op pereelen 56, 57. Reehthoekig erf was groter met graeht
aan noord- en oostzijde, sloot langs zuid- en westkant. Nw
zo geriehte boerderij afgebroken en herbouwd op pereeel
min. 55, kad. 1 935 zo-hoek. Graehten gedempt waardoor
relief enigszins is afgegrave.n. Grasland.
O- I O verontreinigde zode, 1 0-90 bew.sporen, 90 gelaagde
klei, 1 1 0 boring beeindigd.
6 w.s. k.p. (laat).
Halbel1sma, 1 963; Stiboka, 1 982, P.P.D., 1 985: A+M.

Min. F I , ( 1 1 7 noord), ( 1 1 8), 1 1 9, 1 20.
Kad. F I , 980 noord, 9 8 1 noord, 995 (oet 84).
2e:
Hoogte relief 1 79, eontour 1 00. Op noordoostflank Z\v-no
geriehte door sloten omgeven boerderij. De boerderij is
vergrooten sloten gedempt. Nu afrasteringrondom boerderij.
Door demping relief op erf enigszins afgevlakt; dit is de
eigenlijke huisterp. De hoogte ten zuiden van het erf is
natuurlijk (boorpunt 2).
0-30 dek, 30- 1 3 5 bew.sporen, 1 35 - 1 60 klei met fosfaat
vlekken, 1 60- 1 7 5 klei, 1 75- 1 80 sehelpenbank, 1 80 klei, 1 90
boring beeindigd.
0-30 dek, 30 zandige klei, 1 20 boring beeindigd.
0-30 verontreinigd dek, 30-90 l iehte bew.sporen, 90 gelaagde
klei, 1 30 boring beeindigd.
0-30 dek, 30-95 bew.sporen, 95 klei, 1 20 boring beeindigd.
I w.s. streepband; I w.s. inh. Rt; 6 r.s., 42 w.s. k.p. (laat); I
pijpekop, 1 pijpesteel.

Min. F I , 1 02, 1 03.
Kad. L2, 64 (oet 84).
3e:
Hoogte erf 1 49, omg. 70- 1 00. N-z geriehte boerderij is
afgebroken en iets naar zuiden van erf herbouwd. Graeht
gegraven langs noord- en oostzijde.

Min. D I , 72 t/m 74.
Kad. D I , 1 242, 1 243 (oet 84).
2e:
Hoogte relief zw-no = 1 54- 1 04, omg. 50-75. Omgeven door
west- en noordgraeht. Ca w-o geriehte boerderij in oorlog
verwoest, herbouwd en vergroot. Tevens geheel omgraeht,
waarvan oostgraeht nu weer gedempt.
0-30 dek met baksteen, puin, 30 bew.sporen, vooral puin,
140 boring beeindigd.
0-30 verontreinigd dek, 30-230 bew.sporen (na 1 80 vooral
fosfaatvlekken), I 90-200 mol1el en baksteen, 200-250blauwe
humeuze klei met bew.sporen, 250 sehone blauwe humeuze
klei, 350 boring beeindigd.
6 r.s., 48 w.s. k.p. (laat); 1 r.s., 22 W.S., 2 b.s. ree; I
tegelfragment; 8 pijpestelen.

7F1I62 : Uileillde l

a.

b.

e.

l.

Min. D I , 70.
Kad. D I , 1 934 west (oet 84).
2a:
Hoogte ronde relief247, eontour 1 00, omg. 75- 1 00. Gevat in
vierkant pereeel, omgeven doorsloten en graeht in nw-hoek.
Thans oostelijke sloot gedempt. Grasland.
0-30 verontreinigd dek, 30- 1 80 bew.sporen, 1 80 gelaagde
klei, 200 boring beeindigd.

7EII6 7

a

b.

e.

l.

Min. F I , 209, 209.
Kad. L4, 229 (oet 84).
3e:
Hoogte erf 1 37, omg. 75. Zo-nw geriehte boerderij is ver
bouwd. Thans werkplaats voor beeldhouwer.
0-30 dek, 30-90 bew.sporen, 90 gelaagde zandige klei, 1 1 0
boring beeindigd.

Oosf-Five/ingo 250 v.C. - J 850 / l . C.
7FIl68

a.

b.

Min. 1 1 , 1 67, 1 68.
Kad. Il, 439 (oct 84).
3c:
Hoogte w-o = 78-6 1 , omg. 75. Ca. w-o gerichte boerderij
met dobbe voor woonhuis. Boerderij verbouwd en dobbe
gedempt.

lF1l69: Makkeveld
a.

b.

c.

lo
2.

d.

lo

Min. C2, 200.
Kad. C2, 8 0 1 nw (oct 84).
3b:
De geheel door sloten omgeven zo-nw gerichte boerderij is
i n de oorlog verwoest. Erf is opgegaan i n groter geheel.
Akkerland. Hoogte 50, omg. 50. Nieuwe Z\v-no gerichte
boerderij gebouwd ten zuidwesten aan de weg van Godlinze
naar Holwierde, perceel min. 1 95 zuid en kad. 1 287. Gracht
langs zuid- en westzijde erf.
0-35 bouwvoor met puin, 35-50 klei, 50 roestige klei, 70
boring beeindigd.
0-35 bouwvoor met puin, 35-70 schone klei, 70 boring
beeindigd.
3 w.s. rec.

lEIll4

a.

b.

c.

I.
2.

d.

lo

b.

lFlllO: Grole Nes
a.

b.

c.

lo

2.
d.

lo

lFIl71
a

b.

lFIll2

a.

b.

lFIIl3

a.

b.

c.

lo
2.

d.

I.

Min. C2, 1 45 t/m 1 50.
Kad. C2, 1 285 (oct 84).
2c:
Ca. vierkant geheel omgracht perceel , singels langs west- en
noordzijde. Zw-no gerichte boerderij i n de noordhoek van
kavel, dobbe aan de westkant. Boerderij in de oorlog
verwoest,in de zuidoosthoek van err een nw-zo gerichte
schuur gebouwd met woonhuis in zw-hoek. Erf gedeeltelijk
geegaliseerd en geplaveid. Noord- en noordelijk deel west
gracht gedempt, dobbe verdwenen. Hoogte zo-z-nw = 1 93166- 1 30, omg. 50- 1 1 5 .
0-25 bouwvoor, 25-50 bew.sporen, 50-70 roestige klei, 701 00 bew.sporen (puin, houtskool), 1 00 doorwortelde klei,
1 30 zandige kwelder.
0-30 bouwvoor, 30- 1 1 0 lichte bew.sporen e n puin, 1 1 0
schone klei, 1 30 boring beeindigd.
3 w.s. k.p. (laa!); 7 w.s. rec; I pijpesteel.

c.

lo

2.

Min. I I , 1 38 tIm 1 40.
Kad. I I , 508, 509 (oct 84).
3c:
Hoogte erf 75- 1 00. Zw-no gerichte boerderij is gesloopt en
de nieuwe naar het westen verplaatst (perceel 1 39). Erf door
sloten omgeven.

3.

4.

Min. 1 1 , 1 4 1 0
Kad. 1 1 , 42 1 (oct 84).
3c:
Hoogte 1 1 2, omg. 75. Zo-nw gerichte boerderij is verbouwd,
het door sloten omgeven erf is verkleind.

Min. C2, 224 t/m 226.
Kad. C2, 1 636 nw-hoek (oct 84).
2c:
Hoogte relief 1 26, contour75. omg. 50-75. Geheel omgracht.
Zw-no gerichte boerderij is verbouwd en schuur aan
noordzijde toegevoegd. Noordelijk deel oostgracht en oos
telijk deel noordgracht gedempt.
0-30 dek met puin, 30-50 bew.sporen. 50-70 doorwortelde
klei, 70 schone klei, 1 00 boring beeindigd.
0-30 verontreinigd dek, 30- 1 70 bew.sporen (houtskool, puin
en leern), 1 70 kwelder.
I r.s., 7 W.S. k.p. (laa!); I r.s., 1 7 w.s. rec; I tegelfragment, 3
brokken leem.

Min. F l . 260.
Kad. L5. 1 9 1 westpunt (oct 84).
3c:
Hoogte erf n-z = 1 28- 1 1 6 , omg. 1 00. Zw-no gerichte boer
derij is vergroot. Zw-no gerichte rechthoekige kavel is
veranderd in nw-zo gericht perceel met sloot langs zuid-,
west- en noordzijde; oostkant heeft afrastering.
0-40 dek met puinsporen, 40 klei,80 boring beeindigd.
0-40 verontreinigd dek, 40-95 bew.sporen (50 scherf rec),
95 schone klei, 1 50 boring beeindigd.
I w.s. rec.

lFIl/3Hzl5: Losdmp (fig. 23)

a.

5.
6.
7.

8.
9..
d.

e.

lo

2.

1 29

Min. I I, 70 tIm 95.
Kad. I 1 , 88 tIm 90, 289, 337, 369, 382. 49 1 , 502, 540 t/m 543,
59 1 , 593; L2, 32, 34, 35, 37 noord (oct 84).
l a:
Ovaal relief, grootste lengte 275 m, grootste breedte 250 m.
Midden op de terp het ovaal ronde geheel omgrachte
kerkterrei n met kerk. Hoogte 360, contour ca. 75. Er loopt
een weg vanaf het kerkterrein aanvankelijk zuidwaarts en
vervolgens met een bocht oostwaarts naar de zuidoostrand
van de terp. Vanaf de noordzijde van het kerkterrein loopt
een smalle weg naar de noordwestelijke terprand. Beide
wegen zijn verbonden door de rondweg, die de noord- en
oostflank van hetrelieFinsluit. Het noordwestelijke quadrant
wordt omgeven door een ringsloot; langs de zuidrand houdt
de percelering geen rekening met de terp. De bebouwing
rondom de kerk bestaat uit een aantal woonhuizen. Op de
zuidelijke helft van het relief bevindt zich een drietal boer
derijen, waarvan de omgrachte zw-no gerichte boerderij
gelegen is op het oude borgterrein van Fraylema. De borg
stond op de plek van het huidige woonhuis. Deze wordt in
1 578 verrneld en voor het laatst nog weer i n 1 744. In 1 798
wordt dan gesproken over de boerenplaats Fraylema. Perceel
289 behoorde waarschijnlijk ook tot het voorrnalige borg
terrein. Deze kavel en het aangrenzende perceel 540 zijn
afgegraven. Voor het overige is de terp gaaf.
0-30 dek met puin, 30- 1 75 bew.sporen. 1 75-200 klei"ige
tussenIaag (ophoging?), 200-270 bew.sporen, 270-280 klei,
280 gelaagd klei"ig veen, 300 boring beeindigd.
0-35 bouwvoor, 35- 1 80 bew.sporen (65, 75. 95, 140 en 1 60
scherven inh. Rt). 1 80-230 humeuze venige klei (200 scherf
inh. Rt), 230 zandige klei, 250 boring beeindigd.
0-30 verontreinigd dek (30scherfinh. Rt), 30- 120 bew.sporen
(50. 70 scherven inh. Rt), 1 20- 1 30 schone klei'ige tusseniaag,
1 30- 1 90 bew.sporen ( 1 30 bot, 140, 1 75 scherven inh. Rt),
1 90-220 venige klei met fosfaatvlekken, 220-240 venige
klei, 240-275 klei met fosfaatvlekken (255 scherf inh. Rt
sit), 275 zandige klei, 3 1 5 boring beeindigd.
0-30 dek, 30-1 1 0 bew.sporen ( 1 00 scherf inh. Rt), 1 1 0-220
klei, 220 zandige klei, 250 boring beeindigd.
O-50 opgebrachte grond, 50- 1 80 bew.sporen (na 80 vuiler),
1 80 schone klei, 250 boring beeindigd.
0-35 bouwvoor, 35-60 licht verontreinigde klei, 60 schone
klei, 1 20 boring beeindigd.
0-30 dek, 30- 1 40 bew.sporen, 1 40- 1 70 klei met bew.sporen
(tussenIaag), 1 7 0-200 bew.sporen ( 1 90 scherf inh. Rt), 200255 klei met fosfaatvlekken (240scherfinh. Rt), 255 humeuze
klei, 275 boring beeindigd.
0- 1 5 zode, 1 5-80 bew.sporen, 80- 1 05 klei met fosfaatvlekken,
1 05 schone klei, 1 25 boring beeindigd.
0-30 dek, 30-60 klei met spoortjes puin, 60 schone klei, 80
boring beeindigd.
43 w.s. inh. Rt; I r.s., 4 w.s. k.p. (vroeg); 3 r.s .. 44 w.s. k.p.
(laat); I r.s., 6 W.S., I b.s. rec; I tegelfragment; 5 pijpestelen;
I w.s. Pingsdorf V; I botje.
1 .2.3.
Halbertsma, 1 963; Forrnsma, 1 973; Klok, 1 974; Stiboka,
1 982; P.P.D., 1 985: a+CH+CL+VL

M. Miedema

1 30
7Fn76

a.

b.

e.

1.

2.
d.

1.

Min. I I , 99, 1 00.
Kad. I I , 497, 505, 506, 603, 604 noordhoek (oet 84).
2e:
Hoogte relief z-n = 1 05-52, omg. 75. Zw-no geriehte boer
derij met omgraehte hof ten zuiden van het erf. Boerderij is
verbouwd; in hof nu twee woonhuizen geplaatst. Zuid- en
oostgraeht intaet.
0-30 dek, 30- 1 30 bew.sporen, 1 30- 1 75 zandige klei, 1 752 1 5 bew.sporen, 2 1 5-245 zwarte verontreinigde klei, 245285 zandige klei, 285-305 humeuze klei, 305 slappe klei,
3 1 5 boring beeindigd.
0-30 dek, 30-50 verontreinigde klei, 50 sehone klei, 70
boring beeindigd.
3 w.s. inh. Rt; I r.s., 17 w.s. k.p. (Iaat); I w.s. ree.

7En77: Dijckshom
a

b.

e.

1.

d.

l.

Min. F I , 249 (248).
Kad. L5, 2 3 1 no-hoek (oct 84).
2e:
Hoogte relief z-w = 1 43 - 1 38, omg. ca. 1 00. Zo-nw geriehte
boerderij is verbouwd. Sloten rondom boerderij verdwenen
en erfvergroot. Nu geheel door graehten en sloten omgeven.
Stal op noordoostelijk dee I erf bijgebouwd.
0-40 dek, 40- 1 20 bew.sporen (30 seherf ree), 1 20 zandige
kJei, 1 70 boring beeindigd.
3 w.S., l oor ree; l pijpekop, 8 pijpestelen.

e.

I.

d.
e.

1.

3Hz82: Gaarbindeweer
a.

Min. C l , 1 03 t/m 1 06.
Kad. C l , 1 03, 920, 1 1 7 1 (oet 84).
2e:
Geheel omgraeht en omsingeld erf. Hoogte 229, singel nw
zo = 1 05- 1 49, omg. 75. Nw-zo geriehte boerderij is verbouwd
en vergroot, nu apart woonhuis aan zw-hoek. Oostgraeht
gedempt
Geen toestemming.

b.

e.

3Gz83
a

b.

e.

I.

d.

I.

7F,,78 : Hagelvlaag

3Gz84

a

a.

b.

e.

l.

2.

7F1I79
a

b.

e.

1.

d.

I.

Min. C2, 28 1 .
Kad. C2, 926, 927 (oet 84).
2e:
Hoogte relief n-z = 1 8 1 -97, omg. 75. Door sloten omgeven
n-z geriehte boerderij is verbouwd en vergroot.
0-30 dek met puin, 30-60 bew.sporen met vooral puin, 601 20 Iiehte bew.sporen in klei (puin, 1 20 houtskool), 1 20
zware klei, 140 boring beeindigd.
0-30 dek met puin, 30- 1 1 5 bew.sporen, 1 1 5- 1 40 zandige
klei, 1 40- 1 50 sehelpenbank,o.a. mosselen, 1 50- 1 7 5
vegetatieband, 1 7 5 blauwe kJei, 2 00 boring beeindigd.

Min. F 1 , 55 t/m 57.
Kad. L2, 59 zuidelijk deeI (oet 84).
3e:
Hoogte erf n-z = 1 23-1 38, omg. 75- 1 00. Zw-no geriehte
boerderij, graeht aan zuidzijde en verderdoor sloten omgeven.
Boerderij is verbouwd, aparte loopstal aan noordzijde ge
bouwd en erf vergroot, waardoor sloten zijn verlegd.
0-30 dek met puin, 30-70 bew.sporen, 70 zandige klei, 1 1 0
boring beeindigd.
2 w.S. k.p. (Iaat); 15 w.s. ree; 2 pijpekoppen, 8 pijpestelen.

b.

e.
d.

I.
I.

3Gz85
a

b.

b.

e.

I.

3Hz8/
a

b.

Min. F 1 , 243, 244.
Kad. L5, 273 nw-punt (oet 84).
2e:
Hoogte n-z= 1 90-90, omg. 75- 1 00. Zo-nw geriehte boerderij
met L-vormige 'graeht aan west- en noordzijde is vergroot.
Noordgraeht gedempt, zuidgraeht gegraven. Sehuurtje aan
oostzijde van erf bijgebouwd.
0-40dek, 40-80 bew.sporen, 80- 1 40 klei met fosfaatvlekken
( 1 30 houtskool, 140 bot), 140 blauwe klei, 1 90 boring
beeindigd.

Min. C2, 298 zuid.
Kad. C2, 298 zuid (o et 84).
3a:
Hoogte reliefje 1 22, omg. 75. Geen relatie met pereelering.
Ligt in zuidhoek van grote kavel aan de weg van Losdorp

Min. F I , 242.
Kad. L5, 1 79 (oct 84).
3e:
Zo-nw gerieht boerderijtje verbouwd en iets vergroot. Hoogte
erf 1 28, omg. 1 00.
0-30 verontreinigd dek, 30- 1 00 bew.sporen (50 botje), 100
sehone klei, 1 20 boring beeindigd.
6 w.s. ree; l pijpekop.

Min. F 1 , 234.
Kad. L5, 1 77 oosthoek (oct 84).
3e:
Hoogte erf z-n = 1 0 1 -92, omg. 80- 1 00. Zo-nw gerieht en
geheel door sloten omgeven boerderijtje. Thans sloten ge
dempt en erf omrasterd.
0-35 bouwvoor, 35 sehone klei, 1 20 boring beeindigd.
3 r.s., 9 w.S., l b.s. ree; 3 pijpestelen; I botje.

Min. F 1 , 233.
Kad. L5, 1 76 zw-hoek (oet 84).
3e:
Hoogte erf n-z = 1 1 4- 1 00, omg. 75-90. Zo-nw gerieht
boerderijtje verbouwd, sloten gedempt en erf nu omrasterd.

3Hz86: Rehoboth
a

b.

e.

1.

7En/3Gz80: Bllllrmahoeve
a

naar Bierum ten noordwesten van Hagelvlaag (7Fn78).
Akkerland.
0-35 bouwvoor, 35-90 roestige kJei, 90-100 sehelpenbank,
100- 1 30 afwisselend blauwe en roestige klei, 1 30 zandige
klei.
5 r.s., 29 w.s. k.p. (Iaat); 5 w.s. ree; l pijpekop.
Klok, 1 974.

2.
d.

I.

Min. C2, 249 t/m 25 1 .
Kad. C2, 8 1 9, 1 1 9 1 (oet 84).
2e:
Hoogte relief w-o = 1 27- 1 23, omg. 75-90. Zw-no geriehte
boerderij met graeht aan zuid- en westzijde is uitgebreid met
sehuur aan noordzijde.
0-30 dek met sehelpen (waarsehijnlijk met sehelpen
opgehoogd), 30- 1 20 bew.sporen (tot 70 veel baksteen en
seherven ree, daama eehte terpmodder, 1 1 0 glasseherfje),
1 20- 1 40 sehone klei, 140 roeslige kJei, 1 50 boring beeindigd.
Pereeel 252 - hoogte 1 25. 0-35 bouwvoor - spoortjes
baksteen, 35-50 kJei, 50 roeslige klei, 70 boring beeindigd.
Erf: 2 r.s., 7 w.s. ree. Slataarde graeht: 5 w.s. k.p. (laat); I r.s.,
5 W.S., l oor ree; I pijpesteel versierd.

3Gz87: Korenhom
a.

b.

e.
d.

I.
2.
I.

Min. F I , 34, 35.
Kad. L2, 55 midde n west (oet 84).
3e:
HOogte erf z-n = 90-75, omg. 75- 1 00. No-zw geriehte
boerderij, graeht aan zuidzijde en verder door sloten omge
ven. Boerderij verbouwd en vergroot met tweede sehuur.
Noord- en oostsloot gedempt.
0-40 dek, 40-75 bew.sporen, 75 klei, 1 70 boring beeindigd.
0-35 bouwvoor, 35 zandige klei, 100 boring beeindigd.
Aantal seherven ree.

Oost-Fil'elingo 250 v.C.-1850 n .c.
3Hz88
a.

b.

c.

d.

I.

l.

Min. C2, 246, 247.
Kad. C2, 1 558 (oct 84).
2c:
Hoogte rechthoekig door sloten omgeven relief 2 1 7- 1 00,
omg. 75. Z-n gerichte boerderij in 1 979 afgebroken en
vervangen doormoderne bungalow. Bij de bouw is erf danig
geegaliseerd, ca. 80 cm grond afgegraven en 20 cm zand
opnieuw opgebracht.
0-20 dek, opgebrachte grond, 20-50 verontreinigde grond,
50-75 bew.sporen, 75 zandige roestige klei, 100 boring
beeindigd.
I r.s., 1 5 w.s. k.p. (Iaat); 2 r.s., 3 w.s. rec; I pijpesteel.

3Hz89: Bierum-West (fig. 24)
a.

b.

c.

l.

2.
3.

4.
5.
d.

e.

l.

Min. C3, 399 t/m 405, 407, 4 1 0 t/m 4 1 2, 42 1 , 426, (422
noord, 425 noordwest?
Kad. C3, 1 1 76, 1 1 78, 1 3 1 4, 1 343, 1 344, 1 353, 1 354, 1 362,
1 363 t/m 1 366, 1 4 1 2, 1423, 1 424, 1 440, 1 44 1 , (632, 944
nw?) (oct 84).
I b:
Zw-no gericht ovaal relief. Grootste lengte 1 75 m, grootste
breedte 1 25 m. Kerk en kerkhof gelegen op de zuidwest
flank, hoogte 2 1 8. Gracht langs zuid-, west- en noordzijde.
Zuidgracht nu gedempt. Het hoogste punt van de terp ligt in
de pastorietuin ten oosten van het kerkterrein, hoogte 289,
noord- en zuidflank ca. 1 20. Op de minuut concentreert de
bebouwing zich op de westelijke helft van de terp, de
oostelijke flank herbergt nu vooral recente nieuwbouw.
Langs de noordzijde van het reliefliep/loopt een weg, aan de
westzijde ligt een sloot, die overgaat in de westelijke gracht
van het kerkterrein. De sloot langs de oostzijde van de terp
is nu aan de zuidkant gedempt. vlak ten zuiden van de terp
ligt het borgterrein van Luinga. Dit gehele uit drie afzonder
lijk omgrachte percelen bestaande terrein ligt nu vlak. Het is
onduidelijk of de noordelijke helft wel of niet over de
zuidflank van de terp gebouwd is. Door aanleg van grachten,
bouwactiviteiten en later weer afbraak is de oorspronkelijke
toestand niet meer rnet zekerheid te herleiden. Op het
borgterrein is een boomgaard annex kwekerij gevestigd. het
westelijk dee I wordt ingenomen door een hertekamp. Op de
ten westen gelegen oprijlaan met aangrenzende percelen
staat nu het bejaardencentrum Luingaborg.
0-30 bouwvoor, 30-90 lichte bew.sporen (baksteen). 90-1 I O
roestige klei met spoortjes puin, 1 1 0 schone klei, 1 60 boring
beeindigd.
0-30 dek met puin, 30-90 bew.sporen met veel puin, 90
roestige klei, 1 20 boring beeindigd.
0-30 bouwvoor, 30- 1 1 0 bew.sporen, 1 1 0- 1 30 klei met
fosfaatvlekken, 1 30 zandige blauwe klei, 1 50 boring beein
digd.
0-30 dek, 30- 1 30 bew.sporen ( 1 1 0 scherf inh. Rt), 130
schone zandige klei, 1 60 boring beeindigd.
0-40 bouwvoor, 40-70 lichte bew.s poren (50 scherf), 70
roestige zandige klei, 1 00 boring beeindigd.
I w.s. streepband; 4 w.s. inh. Rt; I w.S. k.p. (vroeg); I I w.s.
k.p. (Iaal); 2 r.s., 17 W.S., 3 b.s., I oor rec; I tegelfragment;
2 pijpekoppen, 5 pijpestelen, 2 versierde pijpestelen.
Halbertsma, 1 963; Formsma, 1 973; Klok, 1 974 (oostelijk
deel); Stiboka, 1 982; P.P.D., 1 985: a of CL.

3Hz90: Bierum-Oost (fig. 24)
a

b.

Min. C3, 429 noord, 430 noord, 43 1 t/m 443, 455, 456 zw,
457 t/m 460.
Kad. C3, 242, 429 noord, 443, 667 noord, 1260, 1 332 tlm
1 338, 1 379. 1 38 1 , 1 382, 1 536, 1 537, 1 583, 1 584, 1 600,
1 60 1 , 1 6 1 7 , 1 6 1 8 (oct 84).
I b:
Ca. o-w gericht rechthoekig ovaal relief. Grootste lengte 1 50
m, grootste breedte 85 m. Hoogte ca. 1 50. De bebouwing
concentreert zich op de oostelijke helft en de zuidflank. Rest
is in gebruik ais moestuin en een weitje. Langs de oostrand

c.

l.

d.
e.

I.

3Gz9/
a.

b.

c.
d.

l.
l.

3Hz92
a.

b.

c.

l.

d.

l.

3Hz93
a.

b.

d.

l.

3Gz94
a

b.

c.

l.

d.

l.

loopt de Bierumerweg, west- en noordflank waren omgeven
door sloten. Nu westsloot en oostelijk dee I van noordsloot
gedempt. Het oude slootsysteem is herkenbaaraan greppels.
Zuidflank grenstaan borgterrein van Luingaen is onduidelijk.
0-35 verontreinigde bouwvoor, 35-220 bew.sporen (2 1 0
scherf inh. Rt), 220 zandige klei, 275 boring beeindigd.
2 w.s. inh. Rt; 5 w.s. k.p. (Iaat); 2 r.s., 8 w.s. rec; 3 pijpestelen.
Halbertsma, 1 963; Klok, 1 974; Stiboka, 1 982; P.P.D., 1 985:
a of CL.

Min. F I , 24.
Kad. L2, 5 1 zuidhoek (oct 84).
3c:
Hoogte erf 1 02, omg. 50-75. Zo-nw gericht geheel door
slOlen omgeven boerderijtje is vervangen door zw-no gerichte '
boerderij. Noord- en oostsloot gedempt.
0-30 dek, 30-65 bew.sporen, 65 klei, 100 boring beeindigd.
Aantal scherven rec.

Min. C3, 33 1 , 332.
Kad. C3, 1 2 8 1 (oct 84).
2c:
Hoogte relief 1 90, contour 1 03, omg. 75. Geheel omgrachte
zo-nw gerichte boerderij is verbouwd; woonhuis verkleind.
Noordgracht en noordelijke helft westgracht gedempt.
0-30 dek met puin, 30- 1 I O bew.sporen (houtskool, 1 00
scherf inh. Rt), I I O roestige kIei, 1 5 5 boring beeindigd.
2 w.s. inh. RI; 4 w.S. k.p. (laal); 6 W.S., I oor rec; I versierde
pijpesteel.

Min. 1 1 , 1 1 7, 1 1 8.
Kad. I l , 557 westhoek en wegtrace (oct 84).
3b:
Hoogte oud erf 1 02, omg. 75. Zw-no gerichte boerderij met
gracht langs zuidzijde is afgebroken. Over het erf loopt nu
trace van provinciale weg Spijk-Delfzijl.
[n wegberm: 2 w.s. k.p. (laat); 2 w.s. rec; I pijpekop, 3
pijpestelen, 3 versierde pijpestelen.

Min. F I , 1 5.
Kad. L2, 50 noord (oct 84).
3b:
Hoogte erf 1 1 6, omg. 60-80. Zo-nw gerichte en door sloten
omgeven boerderij is afgebroken. SIOIen gedempt en erf in
groter perceel opgenomen. Akkerland.
0-35 bouwvoor, 35-60 bew.sporen, 60 roestige klei, 80
boring beeindigd.
Op akker veel puin en baks teenbrokken.

3Hz95: Bierum-Noord (fig. 24)
a

b.
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Min. C3, 374 t/m 376, 3 8 1 t/m 39 1 , 395, 444 t/m 45 1 , 452
west, 453 west, 454 west, 820.
Kad. C3, 390, 1000 , 1 00 1 , 1 0 1 6, 1 065, 1 068, 1 069, 1 1 8 1 ,
1 1 85, 1203, 1 208, 1 209, 1 2 1 5, 1 2 1 6, 1 267, 1 322 tlm 1 3 24,
1 328, 1 329, 1 33 1 , 1 355 west, 1 356, 1 357, 1 378 nw, 1 39 1 ti
m 1 395. 1 4 1 5 oost, 1 5 1 7, 1 5 1 8, 1 539, 1 540, 1 547, 1 548,
1 622 zo, 1 623, 1 624 (oct 84).
I b:
N-z gericht rond ovaal relief. Grootste !engte 200 m, grootste
breedte 1 50 m. Hoogste punt 1 95, de Molenberg iets ten
oosten van het centrum. Van zuidoost naar noordwest slin
gert een weglstraat zich tussen de bebouwing door. De
huidige percelering houdt geen rekening meer met de terp
omtrek, maar aan de west- en oostzijde duidt een aantal iets
lager gelegen erfafscheidingen nog op gedempte sloten, nu
ondiepe greppels. Aan de zuidkant gaat het relief via een
depressie (gedempte oude sloo!) over in de terp van Bierum
Oost. De zuidwestelijke flank ligt in grasland. Op de minuut

M. Miedema

1 32

c.

I.
2.
3.

4.

5.

d.

6.
I.

e.

3Hz96
a

b.

c.

I.

d.

I.

l iggen in het noorden ter weerszijden van de w-o verlopende
Hereweg twee boerderijen. De noordelijke boerderij ligt op
apart erf, dat aan de noordzijde is afgesloten door een gracht.
Dit bedrijf is nu gesloopt en vervangen door een rijtje
nieuwbouwhuizen met aan de oostkant een boerderij. De
zuidelijke boerderij is verkleind en ligt nu geheel i ngeklemd
tussen de nieuwbouw, die ook hier heeft plaats gehad. Door
deze dorpsuitbreiding is de omtrek van de terp niet meer
precies vast te stellen. Het lijkt nu een aaneengesloten relief,
maar de kans is groot dat de Hereweg de oorspronkelijke
noordelijke begrenzing van de dorpsterp was. De vroegere
boerderij aan de noordzijde heeft dan op een aparte huisterp
gelegen.
0-30 dek, 30-90 bew.sporen, 90 roestige klei, 140 boring
beeindigd.
0-30 dek, 30- 1 1 0 bew.sporen (tot 50 puin), 1 1 0 roestige klei,
140 boring beeindigd.
0-45 bouwvoor, 45- 1 00 bew.sporen (60 scherf k.p.), 1 00I I O schone tussenIaag klei, 1 1 0- 1 30 bew.sporen, 1 30- 1 45
klei met humeuze bandjes, 1 45 zandige klei, 1 70 boring
beeindigd.
0-40 bouwvoor, 40-90 bew.sporen, 70-90 zandige klei, 901 30 bew.sporen, 1 30- 1 95 klei met humeuze bandjes en
fosfaatvlekken, 1 95 boring beeindigd.
0-30 verontreinigd dek, 30- 1 25 bew.sporen, 1 25- 1 80 klei
met humeuze bandjes, 1 80 zandige blauwe klei, 200 boring
beeindigd.
0-30 dek, 30-80 klei (50 puinsporen), 80 kwelder.
I r.s., 3w.s. inh. Rt; 2 r.s., 47 w.s. k.p. (Iaat); I r.s., 7 w.s., 3
b.s. rec; I tegelfragment; 5 pijpestelen.
Halbertsma, 1 963; Klok, 1 974 (gedeeltelijk); Stiboka, 1 982;
P.P.D., 1 985: a of CL.

3Hz99: Hel Boseh

Min. F I , 89.
Kad. L2, 48 centrum (oct 84).
3c:
Hoogte erf z-o = 1 75- 1 23, omg. 1 50. Zo-nw gerichte geheel
door sloten omgeven boerderij is verbouwd en vergroot.
Oostsloot gedempt.
0-30 dek, 30-60 verontreinigde klei, 60 schone zandige klei,
80 boring beeindigd.
I r.s., 3 w.s. rec; I pijpesteel .

3Hzl02

a.

b.

c.

I.

d.

I.

3HzlOD: Korellhoop
a.

b.

c.

I.

d.
e.

I.

3HzlOl
a.

b.

a

b.

c.

3Hz97: Ubbellaheerd
a

b.

c.

I.

d.
e.

I.

3Hz98
a

b.

c.

I.

Min. H I , 2 1 1 t/m 2 1 4.
Kad. H I , 1 4 1 2 noord (oct 84).
2c:
Hoogte relief 1 7 1 , omg. ca. 1 00. No-zw gerichte en geheel
door grachten en singels omgeven boerderij is in 1 858
gesloopt. Dit bedrijf stond iets ten zuiden van de zuidelijke
borg van Spijk. Herbouwde mv-zo gerichte boerderij is ten
westen van de gesloopte voorganger geplaatst. Oostgracht
en de oostelijke delen van de noord- en zuidgracht gedempt,
singels langs west- en noordgracht intact. Zuidsingel nu
toegangsrede tot erf.
0-30 dek, 30- 1 00 bew.sporen, 1 00- 1 40 roestige klei, 140
blauwe klei, 1 70 boring beeindigd.
2 w.s. rec.
Formsma, 1 973; P.P.D., 1 98 5 : a+CH+CL+VL.

Min. H I , 2 1 8 zw-hoek.
Kad. H I , 545 zw-hoek, 1 4 1 2 no-hoek (oct 84).
2a:
Hoogte ovale relief 1 72, contour 1 25 , omg. 1 00. Het was tot
voor kort aan zuid- en westzijde omgeven door sloten
(grachten); noord- en oostzijde geen relatie met percelering.
Onlangs is over de zuidnank een nieuwe sloot gegraven en
werd de zuidpunt geegaliseerd. Grasland.
0-30dek, 30- 1 00 bew.sporen (60 houtskool), 1 00 homogene
zandige klei, ! 70 boring beeindigd.

Min. H I , 2 1 9 t/m 22 1 .
Kad. H I , 2 1 9, 96 1 (oct 84).
3c:
Hoogte erfz-n = 1 36- 1 20, omg. 1 00. O-w gerichte boerderij
met C-vormige gracht langs noord-, oost- en zuidzijde.
Boerderij is vergroot, noordelijke ronding van gracht ge
dempt.
0-40 dek, 40-80 bew.sporen met veel puin, 80 schone klei,
1 50 boring beeindigd.
3 w.s. k.p. (laal).

I.
2.

d.

I.

3Hzl03
a.

b.

c.

I.

d.

I.

Min. 1 1 , 1 2 , 1 3.
Kad. L2, 22 midden (oct 84).
3c:
Hoogte erf 1 65, omg. 1 00- 1 25. Zw-no gerichte boerderij,
gracht langs zuid-, west- en gedeelte van noordzijde. Boerderij
is verbouwd, schuur nu gesloopt. Aan noordzijde van erf
thans twee schuurtjes. Noordgracht doorgetrokken langs
hele noordkant erf. Deze noordelijke helft van erfligt op oud
dijktrace.
0-30 dek, 30-70 verontreinigde klei, 70 schone klei, 1 00
boring beeindigd.
I r.s., 3 w.s. rec.
Halbertsma, 1 963; dijkrestant.

Min. 1 1 , 3.
Kad. L2, 2 1 (oct 84).
3c:
Hoogte erf 2 1 6, omg. 1 00- 1 25. Zw-no gerichte boerderij is
verbouwd. Erf door sloten omgeven.

Min. C3, 345 t/m 347 (348).
Kad. C3, 347, 1 038, 1 039 (348) (oct 84).
2c:
Hoogte relief 208, omg. 75. Gracht langs west-, noord- en
noordelijk deel oostzijde. Dobbe in perceel 348. Ca. w-o
gerichte boerderij is vergroot en iets naar het noorden
verplaatst. Oostgracht gedempt; zuidgracht gegraven. Dobbe
intact.
0-35 dek, 35- 1 00 lichte bew.sporen met puin, 1 1 0 schone
klei, 1 30 boring beeindigd.
0-35 dek, 35- 1 00 lichte bew.sporen met spoortjes puin, 1 001 1 5 schone klei, 1 1 5- 1 30 bew.sporen, o.a. houtskool, 1 30
schone klei, 1 50 boring beeindigd.
I w.s. k.p. (Iaat); 3 r.s., I I W.S., 2 oren rec; 3 pijpekoppen, I
versierde pijpesteel .

Min. C l , 67, 68.
Kad. C l , 1 0 1 8 (oct 84).
3c:
Hoogte erf 1 28, omg.75-90. No-zw gerichte boerderij met
gracht aan zuid- en oostzijde vervangen door zw-no gerichte
boerderij. Oostgracht gedempt; westgracht gegraven. Singel
langs zuidzijde.
0-30dek, 30-50 lichte bew.sporen (vooral puin), 50- 1 30 klei
( 1 1 0 baksteenpuin), 1 30 kwelder.
I w.s. k.p. (laal); 2 r.s., IO w.s., I b.s. rec; I tegel fragment;
2 pijpestelen.

3Hzl04: HemellY
a

b.

Min. C3, 495 t/m 497.
Kad. C3, 1 036 ( 1 035) (oct 84).
3c:
Hoogte relief zo-nw = 1 63- 1 33, omg. 80- 1 00. Gracht aan
oost-, zuid-, west- en westelijke helft noordzijde. Zw-no
gerichte boerderij is verbouwd en vergroot doorverdubbeling

Oosf-Fil'efingo 250 v.C.- 1850 n.c.

c.

l.

3Hz/OS
a.

b.

3Hz/06
a

b.

d.

l.

van de schuur. Op perceel 1 035 onlangs grole loods ge
bouwd. Ooslgrachl gedempl.
0-30 dek, 30-90 veronlreinigde klei (na 70 schelpen), 90
schone klei, 1 20 boring beeindigd.

Min. H l , 42, 45.
Kad. H I , 1 265, I 266'(ocl 84).
3b:
Nw-zo gerichle boerderij mel aparte schuur aan noordzijde
is gesloopl. Erf nu onderdeel van nieuwbouwcomplex.

Min. H I , 1 87, 1 88.
Kad. H I , 376, 730 (ocI 84).
3c:
Hoogle onbekend, waarschijnlijk ca. 1 25- 1 00. Erf loopl af
naar weslen, naar de maar. Twee kleine zo-nw gerichle
boerderijljes zijn verbouwd en lhans geen bedrijven meer.
Erven door afraslering gescheiden.
5 w.S. k.p. (Iaal); 6 r.s., 15 w.s. rec; 2 pijpekoppen, 4
pijpeslelen.

3Hz/ l /
a.

b.
c.

l.

d.

l.

e.

3Hz / / 2
a

b.

c.

l.

b.

c.

l.

d.

l.

3Hz/OB
a.

b.

c.
e.

l.

3Hz/09
a

b.

c.

l.
2.

d.

l.

e.

3Gz / / O
a

b.

e.

Min. H I , 1 86.
Kad. H I , 422 (ocI 84).
2a:
Hoogle geheel omgrachl trapeziumvorrnig erf 14 I . omg.
1 00- 1 25. Thans alleen ooslgrachl inlacl. Door dem ping van
overige grachlen is relief afgevlakl. Weslgrachl nu vervan
gen door pad. Akkerland.
0-30 verontreinigde bouwvoor, 30- 1 1 0 bew.sporen, I I O
roeslige klei, 1 20 zware klei, 1 40 boring beeindigd.
I r.s., 5 w.s. rec; 3 pijpeslelen.

Min. H I , 1 29 l/m 1 32; hof 1 33, 1 34.
Kad. H I , 1 4 1 3 1/m 1 4 1 5; hof 860 (ocI 84).
3c:
Hoogle borglerrein 1 25, hof 1 1 4, omg. 1 00. Nw-zo gerichle,
geheel omgrachle en omsingeide boerderij slaal op vroegere
borgslee. Ten OOSlen ligt Irapeziumvormige, eveneens
omgrachle en omsingeide hof. Boerderij is vergrool, zuid
grachl gedempl evenals grachlen rondom hof. Zuidsingel nu
weg, overige singels inlacl.
Geen loeslemming.
Forrnsma, 1 973; P.P.D., 1 985: a+CH+CL+VL.

Min. H I , I I 3 l/m 1 1 5.
Kad. H I , 862, 864, 883, 1 1 65, 1 1 66 (OCI 84).
2c:
Hoogle relief onbekend. Op noordtlank gelegen no-zw
gerichle boerderij is vervangen door loods. Op zuidtlank nu
lwee nieuwe behuizingen.
0-30 bouwvoor mel verse mest, 30- 1 00 bew.sporen, 1 00
schone klei, 1 70 boring beeindigd.
0-25 bouwvoor, 25- 1 85 bew.sporen, 1 85-2 1 0 grijze zandige
klei, 2 1 0 donkergrijze klei, 230 boring beeindigd.
I O w.s. k.p. (laal); 3 r.s., 8 w.s. rec; 2 pijpekoppen, 8
pijpeslelen, I w.s.??
Halbertsma, 1 963; P.P.D., 1 985: a+CH+CL+VL.

Min. H I , 46, 47.
Kad. H I , 1 258 (OCI 84).
3c:
Hoogle erf 1 48, omg. 1 50. Ca. z-n gerichl en door slolen
omgeven boerderijlje is verbouwd.
Halbertsma, 1 963; P.P.D., 1 985.

Min. H I , 1 1 6 noord, 1 1 7, 1 1 8 wesl.
Kad. H l , 1 1 05, 1 226 (OCI 84).
2c:
Hoogle reliefonbekend. Zo-nw gerichle boerderij is vergroot.
0-30 veronlreinigde bouwvoor, 30-1 I O bew.sporen, 1 1 01 30 humeuze klei, 1 30 gelaagde zandige grijze 101 blauwe
klei, 1 80 boring beeindigd.
1 w.s. inh. RI: 1 r.s., 3 w.s. k.p. (laal); 1 r.s., 7 w.s. rec;
legelfragmenl; I pijpekop, 2 pijpeslelen; I kraal.
Halbertsma, 1963; P.P.D., 1 985: a.+CH+CL+VL.

Min. H l , 270.
Kad. L I , 341 noordhoek (OCI 84).
3b:
Hoogle erf n-z = 1 23- 1 35. omg. 1 00- 1 25. Ca. z-n gerichle
door slolen omgeven boerderij is verdwenen. Erf inlact.
0-30 dek mel puin, 30-75 bew.sporen, 75 schone klei, 90
boring beeindigd.

3Hz / /3: Spijk (fig. 25)
a.

3Hz/Ol: Olld Heemstee
a.
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b.

c.

l.

2.
3.

4.
5.
6.

d.

l.

e.

Min. H I , I I/m 1 8, 62 1/m 79.
Kad. H l , 2, 76, 3 1 0, 32 1 , 354, 372, 490, 49 1 , 625, 975, 976,
1 040, 1 1 72 I/m 1 1 74, 1 1 76, 1 1 78, 1 1 80, 1 1 85 I/m 1 1 87,
1 1 89 I/m 1 1 92, 1 205, 1 249, 1 256, 1 257, 1 307 l/m 1 309,
1 382, 1 387, 1406, 1 407, 1420, 1 456, 1 457, 1 487, 1489 l/m
1 492 (OCI 84).
l a:
Ca. rond relief, diameler 200 m. In centrum rond ovaal
gehee1 omgrachl kerklerrein mel kerk en rondom de grachl
een ringweg. Vanaf de ringweg straalsgewijs atlopende
wegen en paden naar de rand van de lerp, die aan de oosl- en
zuidzijde omgeven is door een rondweg, aan weslzijde door
een s100l, aan de noordzijde doorindividuele afscheidingen.
Hoogle kerklerrein 430, ringweg 340, conlour 1 70. Builen
de dorpslerp ligl een aanlal aparte huislerpen, nr. 1 1 6 in hel
noordooslen, nr. 109 en 1 1 1 in hel zuiden.
0-30 veronlreinigde bouwvoor, 30- 1 1 0 bew.sporen, 1 1 0140 blauwe klei, 1 40- 1 50 venige klei, 1 50- 1 85 blauwe klei
mel vegelalievlekken, 1 85 zeer humeuze zwarte klei. 205
boring beeindigd.
0-30 dek, 30-60 bew.sporen, 60 zandige klei, 90 boring
beeindigd.
0-30dek= opgebrachle luinaarde, 30-50 1ichl veronlreinigde
klei = oorspronkelijke deklaag, 50 schone klei, 1 00 boring
beeindigd.
0-40 dek, 40 schone klei, 90 boring beeindigd.
0-30 verontreinigd dek, 30-80 bew.sporen (60 botje), 80
klei, 1 20 boring beeindigd.
0-30 verontre inigd de k, 30-60 bew.spore n , 60-70
schelpenbank, 70-80 verontreinigde klei, 80- 1 1 5 klei mel
vegetatiebandjes, 1 1 5- 1 25 vegelalieniveau, 1 25- 1 60
humeuze klei, 1 60- 1 7 5 zwarte humeuze klei, 1 75 boring
beeindigd.
3 r.s., 43 w.s. k.p. (laal); 6 r.s., 16 w.s. rec; 1 pijpekop, I O
pijpestelen.
Halbertsma, 1 963; Klok, 1 974; Stiboka, 1 982; P.P.D., 1985:
A+CH+ VL+CL+M.

3Hzl/4: K/ein Koppen
a.

b.

c.

l.

d.

I.

Min. C3, 538, 539.
Kad. C3, 1 605 (oct 84).
3c:
Hoogle 89, omg. 75-80. Geheel omgracht. Zo-nw gerichle
boerderij is verbouwd en vergrool. Loods aan noordzijde
bijgebouwd. Noord- en ooslgracht gedempl.
0-30 dek, veronlreinigd, 30-90 veronlreinigde klei mel
spoortjes puin (schelpen op 60-65 en 90), 90 schone klei, 1 20
boring beeindigd.
1 w.s. k.p. (Iaat?); 2 r.s., 2 w.s. rec.

M. Miedema

1 34
3Hzi iS
a

b.

c.

I.
2.

d.
e.

I.

3Hzf f 6
a

b.

c.

I.
2.

e.

Min. H I , 28, 29.
Kad. H I , 1 374 nw (oct 84).
3c:
Hoogte erf 225, omg. 1 25. Zw-no gerichte boerderij met
gracht l angs zuid-, west- en noordzijde is vergroot.
040 bouwvoor met puin, 40-55 puin, 55-75 bew.sporen, 75
klei'ig zand, I OD boring beeindigd.
0-30 dek, 30-50 bew.sporen, 50-70 klei met puinsporen, 70
schone klei, 90 boring beeindigd.
I w.s. k.p. (Iaat); 3 w.s. rec.
HaIbertsma, 1 963; P.P.D .• 1 985: a+CH+CL+VL.

Min. H I , 90 t/m 92, 1 08.
Kad. H I , 949 oost, 1 060 oost, 1 06 1 oost, 1 235, 1 236.
2c:
Hoogte relief 1 22, omg. I OD. Zo-nw gerichte boerderij. is
vergroot, schuurtje afgebroken. Nu woonhuis gedeeltelijk in
westflank.
0-30 dek, 30- 1 1 5 bew.sporen, 1 1 5 schone klei, 1 40 boring
beeindigd.
0-30 dek met puin, 30- 1 1 0 bew.sporen (65 houtskool), 1 1 0140 grijze zandige klei, 1 40 blauwe humeuze klei, 1 70
boring beeindigd.
HaIbertsma, 1 963; P.P.D., 1 985: a+CH+CL+VL.

b.

3c:
W-o gericht boerderijtje is vervangen door z-n gerichte
boerderij en zw-no gericht schuurtje. Hoogte dijktaIud 223,
contour I OD,omg. 75- 1 00.
HaIbertsma, 1 963; P.P.D., 1 985: dijk.

e.

3Hzl2f
a.

b.
e.

3Hz122: Walllm
a.

b,

3HzI I 7: Dijkzicht
a

b.

c.

I.

d.

I.
2.

Min. C3, 563 t/m 565.
Kad C3, 1 6 1 1 zw (oct 84).
3c:
Geheel omgracht erf; singel aan noordzijde. Zw-no gerichte
boerderij verbouwd en vergroot door verdubbeling van de
schuur. Oostgracht gedempt en een recent grachtenstelsel
eveneens. Hoogte 74-67, omg. 100.
0-30 dek, 30-35 zand, 35- 1 20 lichte bew.sporen, met narne
baksteen, 1 20 schone klei, 140 boring beeindigd.
2 r.s., 7 w.S., I b.s. rec; 2 pijpesteler.'.
XIIC, XIVB, XXD.

3HzI 18: Hoog Walllm
a

b.

c.

I.
2.
3.

d,
e.

I.

Min. C l , 20 (20 bis), 2 1 t/m 26.
Kad. C l , 2 1 , 26, 1 205 ( 1 1 1 1 ) (oct 84).
3c:
Geheel omgrachte en omsingeide nw-zo gerichte boerderij,
De noordelijke singel is dijkgedeelte. Hoogte noordsingel
zuidsingel = 248 - 1 20, erf tussen 75 en I OD, omg. 50-75.
Hoog Watum was vroeger een klooster voorwerk van het
klooster Holwierde. Ten oosten van het voorwerk lag een
kapel met kerkhofje = 3Hz 1 22.
0-30dek, 30- 1 ODopgebrachte klei, I OD- 1 40gelaagde roestige
klei, 140 zandige kwelder.
O-50 puin, 50-80 lichte bew.sporen, 80 schone klei, 1 00
boring beeindigd.
0-30dek, 30-70 klei met puinsporen, 70-90 lichte bew.sporen,
90 k1ei met puinsporen, 1 40 boring beeindigd.
2 w.s. rec.
Doc. R.O. B . : klooster voorwerk; Vers lag G.M., 1 969;
K,N.O.B., 1 969: afl. 9.

3HzI 19: Dijkstee
a.

b.

e.

3Hzl20
a

Min. H I , 1 39, 1 48.
Kad. H I , 941 (oct 84).
3c:
Hoogte erf 1 90, omg. ca, I OD. W -o gerichte boerderij iets
verbouwd en ten noorden een loods/loopstal gebouwd. Bedrijf
ligt op oude dijk.
HaIbertsma, 1 963; P.P.D., 1 985: dijk.

Min. C l , 39, 40.
Kad. C l , 725 (oct 84),

Min. C l , 44,
Kad. C l , 1 026 (oet 84).
3b:
W-o gericht dijkboerderijtje is afgebroken. Dijklichaam nu
gedeeltelijk afgegraven. Hoogte restant 1 00.
HaIbertsma, 1 963; P.P.D., 1 985: dijk.

c.
d.
e.

2.

3Hz 123
a.

b.

e.

3Hzl24
a.

b,

3Hzl25
a.

b.

e,

3Hzl26
a.

b.

e.

3Hzl27
a.

b,

Min. C l , 2.
Kad. C l , zeedijk (oct 84).
I b:
Waarschijnlijk ca. rond reliefmeteen middellijn van ongeveer
1 20 m.Hoogte 430. Er heeft een kapel gestaan, behorend bij
het klooster Feldwerd of Oldenklooster (7Fn33). Bij de
kapel lag een kerkhof. Toen de zeedijk werd aangelegd is het
terplichaarn gedeeltelijk in het dijktalud opgenomen. I n
1 969 bij verzwaring van deze zeewering stuitte men op
skeletresten uit dit kerkhof. Het Biologisch-Archaeologisch
Instituut stelde een onderzoek in; er werden skeletresten
aangetroffen van ca. 1 30 personen, Ook zijn twee huizen/
boerderijen met zodenwanden en een deel van de zuidmuur
van de kapel opgegraven.
Geen - dijk.
XIIB, XIIC, XIID, XIII, XIVB, XIXA, 2 . 1 .4.3, 5.2.
Nieuwsbulletin K.N.O.B., 1 969: an. 9; Dagblad Trouw, 2
aug. 1969; Formsma in G.V.A., 1 960: over de kapel te
Watum.

Min. C3, 557.
Kad. C3, 1 1 07 (oet 84).
3c:
Opoud dijkrestant is oude w-o gericht boerderijtje vervangen
door een z-n gerichte boerderij. Hoogte erf 144, omg. I OD.
HaIbertsma, 1 963; P.P,D., 1 985: dijk.

Min. B3. 457.
Kad. B3, 1 302 (oct 84).
3c:
W-o gerichte boerderij is verbouwd en vergroot.

Min. C3, 553.
Kad. C3, 977 (oct 84).
3c:
Op oud dijkrestant ligt w-o gerichte boerderij. Hoogte dijk
I SO, omg. I OD.
HaIbertsma, 1 963; P.P.D., 1 985: dijk.

Min. C3, 554.
Kad. C3, 1 289 (oct 84).
3c:
Op oud dijkrestant ligt een w-o gericht boerderijtje. Hoogte
1 89, omg. I OD.
HaIbertsma, 1 963; P.P.D., 1 985: dijk.

Min. B3, 40 1 .
Kad. B3, 1 383 (oct 84).
3c:
Z-n gericht boerderijtje en zw-no gerichte schuur afgebro
ken en herbouwd in drie aparte eenheden.

Oosf-Fivelingo 250 v.C.- 1850 n.c.
3H:128
a.

b.

c.

d.

I.

2.
I.

3Hz/29
a.

b.
c.
d.

I.

3Hz/30
a.

b.
c.

I.

Min. G2, 1 8 1 , 1 82.
Kad. K2, 84 midden (oct 84).
3c:
Hoogte erf onbekend. Zw-no gerichte geheel door sloten
omgeven boerderij is vergroot met tweede schuur. Recent
een loopstal gebouwd. ten noorden van erf.
0-30 dek, 30: 1 20 zandige klei, 1 20 kwelder.
0-30dek met puin. 30-1 ooverontreinigde kJei met puinsporen
en bot (65 houtskool), 1 00 schone klei, 1 20 boring beeindigd.
I r.S., 3 w.s. rec; botjes.

Min. B3, 383, 384.
Kad. B3, 383, 384 (oct 84).
3b:
Z-n gericht boerderijtje is afgebroken.
Geen.
I w.s. streepband; I w.s. inh. Rt; 6 r.s. . 42 w.s. k.p. (Iaat); I
pijpekop, I pijpesteel.

Min. G2, 1 99a.
Kad. K2, 78 midden (oct 84).
3b:
Hoogte onbekend. Zw-no gerichte en door sloten omgeven
boerderij is verdwenen. Sloten gedempt. Akkerland.
0-35 bouwvoor. 35-70 zandige roestige klei, 70 kwelder.

3Hz/3 / : TI/rjka/llp
a.

b.

c.

I.

d.

I.

Min. B3, 4 1 0 tlm 4 1 4.
Kad. B3, 847 tlm 849, 1 066 (oct 84).
3c:
Geheel omgrachte en omsingeide w-o gerichte boerderij is
vergroot door de schuur naar achteren uit te bouwen.
Dientengevolge is oostgracht gedempt.
0-30dek met puin, 30-50 bew.sporen, vooral puin (45 scherf
rec). 50 schone klei, I ()() boring beeindigd.
I w.s. rec.

c.

3Hz/36
a.

b.

c.

I.

d.

I.

Hz/37
a.

b.

c.

b.

a.

b.

Min. G I , 95 t/m 1 0 1 .
Kad. K3, 9 0 n w (oct 84).
3c:
Hoogte onbekend. Nw-zo gerichte boerderij. Gracht aan
west-, noord- en oostzijde. Boerderij vergroot met tweede
schuur, woonhuis verplaatst naarde noordhoek. Noordgracht
verlengd in oostelijke richting, oostgracht deels gedempt.

3Hz/33: BOI/\\I/l/sl

a.

b.

c.

3Hz/34
a.

b.

3Hz/35
a.

b.

Min. B3. 4 1 8 tlm 420.
Kad. B3, 923 west (oct 84).
3b:
Zw-no gerichte boerderij met gracht aan zuidzijde is afge
broken. Gracht gedempt. Ten westen op perceel min. 420 en
kad. 4 1 7 west is een nieuwe z-n gerichte boerderij gebouwd.
Geen, het was te stenig door oude fundamenten en vloeren.

c.

Min. B2, 350.
Kad. B2, 1 337 noord (oct 84).
3b:
Zw-no gerichte bebouwing is afgebroken.

Min. B4, 563 tlm 565.
Kad. B4, 986 (oct 84).
3c:
O-w gerichte boerderij met gracht langs noord-, oost- en
zuidzijde i s verbouwd en vergroot. Westelijke helft noord
gracht gedempt.

I.

0-30 dek met puin, 30-80 licht bew.sporen, 80- 1 00 klei met
schelpen, 1 00- 1 1 0 doorwortelde klei, I IO roestige schone
klei, 1 35 boring beeindigd.

Min. B4, 635 tlm 638.
Kad. K2, 1 85 erf en landerijen (oct 84).
3c:
Nw-zo gerichte boerderij. Gracht aan noord-, oost- en
zuidzijde. Geheel omsingeld met buitengracht langs west-,
noord- en oostzijde. Boerderij verbouwd en vergroot,
binnengrachten gedempt en singel geslecht. De noordelijke
buitengracht naar het noorden verlegd. In voortuin vijver
aangelegd.
0-30dek, 30-50 l ichte bew.sporen, o.a. puin, 50zandige klei,
100 boring beeindigd.
I r.s., 2 w.s. rec.

Min. B4, 6 1 2, 6 1 3.
Kad. B4, 737 (oct 84).
3b:
Zw-no gerichte boerderij met dobbe naast zo-hoek van
schuur is afgebroken en dobbe gedempt. Perceel is opgegaan
in grotere kavel. Akkerland. Op perceel min. 608 en kad.
1 262 zuid thans zo-nw gerichte boerderij, genaamd 'Nieuwe
Harder'.
0-30 verontreinigde bouwvoormet puin, 30-55 roestige klei,
55-90 gelaagde klei, 90 boring beeindigd.

3Hz/38: Vier/lIIizel/ (fig. 26)

3Gz/32: Ve/dzichl
a.

I.

d.

1 35

Min. B I , 1 85 tlm 1 88, 1 90 tIm 1 92, 1 95, 1 96 (B2, 25 1 ).
Kad. B I , 875, 1 0 1 7, 1 0 1 8, 1 039, 1 1 46 (B2, 1 007, l oo8) (oct
84).
I b:
Ca. rond relief met middellijn van 1 1 0 il 1 1 5 m. Hoogte
onbekend. In eik quadrant een boerderij, gescheiden door
afrasteringen en een pad midden over het relief van zo naar
zw. Geen ringsloot of rondweg. Het relief ligt in een iets
grotere onregelmatig vijfhoekige kavel, die aan de westzijde
begrensd wordt door de Vierhuizerweg; aan noordwest-,
noord- en oostzijde door een singelweg met aan de oostkant
een tweede verharde wagenrede. Ten westen van de Vier
huizerweg lag vroeger een dobbe. De westelijke zo-nw
gerichte boerderij is in 1 860 afgebroken en bui ten de terp
herbouwd ais zw-no gerichte boerderij met gracht aan zuid
en oostkant (kavels op B2). Het oude erf is geegaliseerd. De
zuidelijke nw-zo gerichte boerderij is vergroot; er is een
gracht langs de zuidzijde gegraven. De oostelijke nw-zo
gerichte boerderij is uitgebreid met een gro te loods/loopstal
bui ten het relief (min. 1 92 en kad. 875). De noordelijke zw
no gerichte boerderij is eveneens verbouwd en vergroot.
Vierhuizen is reeds vanaf de 1 8e eeuw in bezit vande familie
Jensema; de nieuwe boerderij buiten de terp wordt bewoond
door Hovies. Behalve het oude verlaten erf is de terp gaaf.
I . 0-30 dek met puin, 30- 1 I O klei met puin en veel schelpen,
I 1 O- 1 20vegetatieniveau (verturfde plantenresten), 1 20 klei'ig
zand. 1 50 boring beeindigd.
2. 0-30 dek met puin en bot, 30- 1 1 0 bew.sporen (puin, bot. na
70 houtskool) vermengd met schelpmateriaal, I I O- I SO
roestige klei, 1 50 bew.sporen met baksteen, 200 boring
beeindigd.
3. 0-30 dek, 30 zandige kwelder, 140 boring beeindigd.
. 0-30dek met puin, 30- 1 00 klei met veel schelpen, na 90 veel
4.
puin, 1 00- 1 30 Iichte bew.sporen (houtskool en puinsporen),
140 zandige klei, 1 50 boring beeindigd.
5. 0-30 verontreinigd dek, 30-50 kJei met schelpenen puin, 5055 zandig materiaal, 55-65 bew.sporen, 65 schone gelaagde
klei, I ()() zandige kwelder.
I.
9 r.s., 22 W.S., 3 b.s. rec; 3 tegelfragmenten.

M. Miedema

1 36
3Hz 139: De Kaap
a.

b.

c.

I.

d.

I.

Min. B I , 170 t/m 1 73.
Kad. B I , 1 205 (oct 84).
3c:
Zo-nw gerichte boerderij, gracht aan noord-, oost- en zuid
zijde. Woonhuis is afgebroken en schuur vergroot. Grachten
gedempt. Schuur nu aangekocht door eigenaar van Twee
huizen (nr. 1 4 1 ) en daarmee is de plaats in feite onbewoond
geraakt.
0-30 dek met puin, 30-80 bew.sporen (70 veel puin), 80
doorwortelde gelaagde klei, I IO boring beeindigd.
I r.s., 6 w.s. rec.

3Hz140: Dekkersll/lizen-West

a.

b.

c.

I.

d.

I.

Min. B4, 538 t/m 540.
Kad. B4, 889, 1 036 (oct 84).
3c:
W-o gerichte boerderij met gracht aan noordzijde, sloten aan
west- en zuidkant, is verbouwd en vergroot. Sloten verbreed
tot grachten.
0-30 verontreinigd dek, 30-95 klei met schelpen en puin
sporen, 95 zandige klei. 1 35 boring beeindigd.
3 r.s., 7 w.s. rec; 2 tegelfragmenten; 2 pijpekoppen; I botje.

d.

I.

3H:/43
a.

b.

3Gz/44
a.

b.

c.

I.
2.

d.

I.

7 w.s. rec; I pijpekop.

Min. B2. 925. 926.
Kad. B2, 1 346 en dijksloot (oct 84).
3b:
Zw-no gerichte boerderij met dobbe aan zuidzijde is afge
broken en dobbe gedempt. Perceel is opgegaan in nieuwe
dijksloot.

Min. G I . 3, 4.
Kad. K I , 1 8 1 noord (oct 84).
3c:
Hoogte erf onbekend. Nw-zo gerichte. geheel door sloten
omgeven boerderij is vergroot met tweede schuur. Woonhuis
verplaatsl naar no-hoek. West- en oostsloot verbreed tot
grachten.
0-30 dek met puin, 30-70 gelaagde zandige klei. 70 kwelder.
0-30dek met puin (botjes), 30-65 verontreinigde klei. 65-90
doorwortelde klei (70 houtskool), 90 kwelder.
I r.s., I w.S., I b.s. rec.

3Hz/45: Lil/del/horst
3Hz/4 / : Tweell/lizen
a.
b.

c.

I.

2.
3.

4.
5.

d.

I.

Min. B I , 1 24 t/m 1 30, 1 33 tim 1 39.
Kad. B I , 1 203, 1 367 (oct 84).
2c:
Op hel ca. rechthoekige nw-zo gerichte perceel liggen twee
boerderijen. Westelijk een zw-no gerichte boerderij met ten
westen een boomgaard, die aan de zuid-, west- en noordzijde
omgracht was. Singel aan zuid- en noordzijde langs hof en
erf. Dooreen afrastering gescheiden ligt oostelijkeen nw-zo
gerichte boerderij met een L-vormige gracht in de zuid
oosthoek van het erf. Dobbe op de zuidkant van erf naast
woonhuis. Singel aan zuidzijde met buitengracht. Dobbe en
beide boerderijen lagen op de huisterp (boorpunten 2 t/m 4).
De boerderijen zijn verbouwd en vergroot, waardoor zij nu
gedeeltelijk buiten de terp liggen. Zuidgrachten en dobbe
gedempt, alsmede singel geslecht. Noord- en zuidgracht
langs boomgaard intact gebleven. Ten zuiden van de oos
lelijke boerderij is thans een derde behuizing ontstaan, een
zw-no gerichte boerderij, omgracht aan oost-, zuid- en
weslzijde. Tweehuizen i s vanaf de 1 7e eeuw in bezit van de
familie Smil, die onlangs ook de Kaap heeft aangekocht (nr.
1 39).
0-40 dek met puin, 40-70 doorwortelde klei met puinsporen
en houtskool, 70-80 klei"ig zand. 80 roestige klei, 85 boring
beeindigd.
0-30 verontreinigd dek, 30-80 bew.sporen (35 scherfrec,80
botje), 80 schone klei met schelpen, 100 boring beeindigd.
0-30 dek met puin, 30-75 bew.sporen met puin, 75- 1 00
lichle bew.sporen, 1 00- 1 20 klei, 1 20- 1 50 lichte bew.sporen
( 1 25 houtskool), 1 50- 1 80 Iicht verontreinigde klei, 1 80
schone klei, 200 boring beeindigd.
0-40 dek, 40-60 bew.sporen, 60 doorwortelde gelaagde klei,
100 boring beeindigd.
0-30 verontreinigd dek, 30-50 klei met schelpen. 50-65
doorwortelde klei met puinsporen, 65 schone klei, 1 00
boring beeindigd.
Westelijk erf: 3 r.s., 7 w.s. rec; I tegelfragment.
Oostelijk erf: 4 r.s., 3 w.S., I b.s. rec.

3Hz142: Dekkersll/lizen-Oost
a

b.

c.

I.

Min. B4, 5 1 5, 5 1 6.
Kad. B4, 1 06 1 (oct 84).
3c:
Z-n gerichte boerderij met gracht aan oost-. zuid- en west
zijde is verbouwd en vergroot. Noordelijk deel oostgracht
gedempt.
0-30 verontreinigd dek. 30-60 lichte bew.sporen, 60 klei"ig
zand. 1 00 zandige kwelder.

a.

b.

c.

I.

d.

I.

3Hz146
a.

b.

c.

I.

d.

I.

3Hz/47
a.

b.

3Hz/48
a.

b.

3Hz149
a

b.

3Hz/50
a.

b.

Min. B4, 66 1 t/m 664.
Kad. B4, 1 209 (oct 84).
3c:
Nw-zo gerichte boerderij met grachten si ngel langs west- en
noordzijde i s verbouwd en vergroot.
0-35 dek met puin, 35- 1 00 roestige zandige klei met schelpen,
100 boring beeindigd.
Op erf veel baksteenpuin.

Min. B I , 1 09 t/m 1 1 3.
Kad. B I , 1 1 94 (oct 84).
3c:
Ca. z-n gerichte boerderij, gracht langs oost-, zuid- en
westzijde. Dobbe op achtererf. Boerderij verbouwd en ver
groot; noordelijke helft westgrachten dobbe gedempt. Hoogte
onbekend.
O- 30 verontreinigd dek, 30- 1 00 klei mel baksteen en schelpen,
1 00 schone klei. 1 40 boring beeindigd.
4 r.s., 20 W.S., 6 b.s., 2 oren rec.

Min. B 1 . 206, 207.
Kad. B I , 1 4 1 7 west, 1 4 1 6 oost (oct 84).
3b:
Zw-no gerichte boerderij op driehoekig perceel is verdwe
nen. Dobbe gedempt.
Min. B I , 86. 87, 89.
Kad. B 1 , 958 zw, 960 noord (oct 84).
3b:
Geheel door sloten omgeven zw-no gerichte boerderij is
afgebroken. Dobbe gedempt. Ten zuiden op perceel min.
204 en kad. 96 1 een nieuwe zw-no gerichte boerderij,
'Polen' genaamd.

Min. B I , 83 t/m 85.
Kad. B I , 996, 998 (o cl 84).
3c:
Ge.heel door sloten omgeven zw-no gerichte boerderij is
verkleind.

Min. B 1 , 63 t/m 67.
Kad. B I , 833, 1 20 1 (oct 84).
3c:

Oost-Fivelillgo 250 v.C. - 1 850 Il.C.

c.

l.

d.

l.

3HzI5I
a.

b.

c.

l.

d.

l.

3HzI52
a

b.

3HzI53
a

b.

c.

l.

d.

l.

Zw-no gerichte boerderij. Gracht aan west- en oostelijk dee I
noordzijde. Brede singel buiten westgracht. Boerderij is
verbouwd, grachten gedempt, singel geslecht. Sloot langs
west- en zuidzijde. Hoogte onbekend.
0-30 dek met puin, 30-40 zandige doorwortelde roestige
klei, 40 k leitg zand, 70 boring beeindigd.
I w.s. rec; 2 pijpestel�n.

Min. B l , 36 t/m 44.
Kad. B I , 1400, 1 403, 1 404 (oct 84).
3c:
Nw-zo gerichte boerderij is aan drie zijden omgracht, singel
buitende noordgracht. Moestuin/boomgaard ten noordwesten
van erf. West- en noordgracht langs moestuin en erf. Dobbe
op achtererf. Boerderij verbouwd, singel gesloopt, oude
binnengrachtenen noordelijke buitengracht gedempt. Thans
gracht aan wesl- en zuidzijde. Hoogle onbekend.
0-30 dek mel puin, 30-70 doorwortelde klei mel schelpgruis,
70-90 klei met baksleensporen,90 roestige klei mel schelpen,
1 20 boring beeindigd.
I r.s., 5 w.s. rec; I pijpesleel.

Min. B I , 26, 27.
Kad. B I , 1 03 1 , 1 1 32 zw (oCI 84).
3b:
Geheel door slolen omgeven zw-no gerichl boerderijlje mel
dobbe aan weslzijde is verdwenen en dobbe gedempt. N u
onbewoond perceel in nieuwbouwstreek 'Nooitgedacht'.

Min. B I , 1 3 t/m 1 8.
Kad. B I , 1 288 (OCI 84).
3c:
Geheel omgrachle zw-no gerichte boerderij aan oude zeedijk
is vervangen door grotere boerderij. Noord- en westgracht
gedempt. Nieuwe toegangsrede vanaf de Oostpolderweg via
hel gehucht Nooilgedacht. Hoogte onbekend.
0-30 dek met puin, 30-65 k leitg zand mel schelpjes, 65-75
schelpenbank, 75 zandige klei, 1 00 boring beeindigd.
2 r.s., I W.S., I b.s. rec; 2 legelfragmenlen.

3.4. Gerneente 't Zandt

l.

c.

0-30 verontreinigd dek, 30-95 bew.sporen (o.a puin en
mortel , 85 scherf), 95 schone klei, 1 1 0 boring beeindigd.
0-30 verontreinigd dek, 30- 1 20 bew.sporen, na 80 echte
terpmodder, 1 20 roeslige klei, 1 50 boring beeindigd. Ten
zuidooslen van de boringen werden nog twee pogingen
ondemomen, die misluklen vanwege fundamenten op res
pectievelijk 20 en 35 cm diep.
2 r.s., I w.s. k.p. (laat); 6 W.S., I b.s., I oor rec (b.g.);
pijpekop, I pijpesteel .

2.

l.

d.

7En3

Min. D2, 366 t/m 368.
Kad. D2, 1 260 noordwesthoek (dec. 86).
3c:
Hoogte erf z-o = 90-59, omg. 75-90. Zw-no gerichte boer
derij is verbouwd en vergroot evenals het trapeziumvormige
geheel door slolen omgeven erf. Aan de oostzijde is het iets
u itgebreid door het verleggen van de ooslsloot. In zo-hoek
van hel erf is dobbe gegraven.
0-40 dek mel puin, 40-50 bew.sporen, 50 klei, 75 boring
beeindigd.
2 r.s. rec (b.g).

a

b.

c.

I.

d.

I.

7Fn4 : Batenburg

Min. C2, 283 t/m 286.
Kad. C2, 655 DOSt (dec 86).
3c:
Hoogteerf 1 35, omg. 0-25. O-w gerichle boerderij is vergroot;
van het geheel omgrachte en omsingeide trapeziumvormige
erf is de noordwestgrachl gedempt; de zuid- en westsingels
zijn gesloopt.
0-30 dek mel sporen puin en mortel, 30-80 bew.sporen, 80
k1ei mel veens poren, 1 00 kwelder.

a.

b.

c.

l.

7En5

Min. D2, 3 7 1 zuidoosthoek.
Kad. D2, 1 26 1 zuidoosthoek (dec 86).
3a:
Rond ovaal relief was 146 hoog, maar is door pioegen
gedeeltelijk geegaliseerd en steekl Ihans nog ca. 50 cm
boven hel omringende maaiveld uit, dat tussen 50 en 80 ligt.
Geen relalie mel de percelering, behalve langs de ooslzijde,
waar een slool het relief begeleidt. BoU\vland.
0-30 bouwvoor, 30 klei, 75 boring beeindigd.
I r.s., 24 W.S., I standlobje k.p. (laal); I w.s. rec (b.g.); I
legelfragment.

a.

b.

c.
d.

I.
l.

7EnI : Lindenhoj

a.

b.

c.

I.

7En2
a

b.

Min. 02, 303, 304.
Kad. D2, 1 27 1 ooslrand (dec 8(}).
3c:
Hoogte erf ca. 50, omg. lussen 0-25. Gebied rondom is
afgeticheld ten behoeve van de steenfabrieken. N-z gerichte
boerderij in 1 825 gebouwd en herbouwd in 1 948. Sloot langs
zuid- en westzijde, die in nw-hoek uitloopt in een ovale
dobbe; aan de oostkant slroomt de Godlinzermaar. Aan
noordzijde een depressie van gedempte sIOOI, daar afraste
ring. Langs de Godlinzermaar loopt over het erf een voetpad
naar Ooslerwijtwerd.
0-40 veronlreinigd dek, 40-55 iets verontreinigde roestige
k1ei, 80 boring beeindigd.

Min. D2, 302.
Kad. D2, 1 27 1 noordoosthoek (dec 86).
2a:
Onregelmatig laag relief ten noorden van Lindenhof (nr. I )
in de noordweslhoek van perceel 302. Hoogle 94, omg. 0-25.
Aan zuid- en oostzijde geen relatie mel de percelering. Op de
kavel loopt langs de ooslrand het voetpad naar Ooslerwijt
werd; aan de zuidkant de afrastering in de gedempte sloot
aan de noordzijde van de Lindenhof. Hel vermoeden beslaal
dal de voorganger van de Lindenhof hier geslaan heefl, ook
gezien de fundamenten in dit relief. Grasland.

1 37

7En6: Lappekoer

Min. D2, 350 t/m 352.
Kad. D2, 1 1 70 (dec 86).
2c:
Hoogle geheel omgrachl rechthoekig erf was 2 1 5 aan
noordzijde, contour 1 50, omg. 80- 1 00. Zuidgrachlen zuidelijk
deel van oostgracht gedempl mel grond van de hoge
noordzijde van hel erf. De huislerp is hierdoor deels
geegaliseerd. De n-z gerichte boerderij is afgebroken en
vervangen door klein boerderijlje.
0-30 verontreinigd dek, 30- 1 20 bew.sporen, 1 20 zandige
roestige klei, 1 50 boring beeindigd.
9 w.s. k.p. (laal); 2 r.s., 2 1 w.s. rec (b.g.); I bot.

a.

b.

c.

l.

d.

l.

7En7

a.

b.

.

Min. D3, 409 t/m 4 1 2.
Kad. D3, 1 25 1 weslzijde (dec 86).
2b:
Geheel omgrachle zw-no gerichte boerderij is afgebroken en
grachtenstelsel gedempt. Erf opgenomen in groot akker
perceel. Hoogle was 2 1 7, conlour 1 50, omg. 1 00- 1 25. Door
egalisalie en pioegen is hel relief verdwenen. De boer
vertelde dal hij hel ca I meler verlaagd heeft.

M. Miedema

1 38
c.

l.

2.

d.

l.

e.

7EIl8

a.

b.

c.

l.
2.

d.

l.

7EIl9

a.

b.

c.
d.

l.
l.

e.

7FIlIO

a.

b.

c.

l.

7EIl I I

a.

b.

c.

I.

7EIl 1 2

a.

b.

c.

l.

Thans: 0-30 bouwvoor mel puin en bew.sporen, 30-70
bew.sporen (70 hOUlskool), 70 roeslige klei mel schelpen, 85
boring beeindigd.
Veronders le l d voorm a l i g profi e l : 0-30 dek, 30-50
veronlreinigd, 50- 1 70 bew.sporen, 1 70 roeslige klei mel
schelpen, 1 85 boring beeindigd.
Thans: 0-30 bouwvoor mel bew.sporen, 30-45 bew.sporen,
45 klei mel veg.sporen, 75 boring beeindigd.
Verondersleld voormal i g profi e l : 0-30 dek, 30-50
veronlreinigd, 50- 1 45 bew.sporen, 1 45 klei mel veg. sporen,
1 75 boring beeindigd.
2 r.s., 4 w.S. k.p. (Iaal); 3 r.s., IO w.s. rec (b.g. + e.b.); I
spijker.
P.P.D., 1 985: A+CH+CL+VL+M.

Min. 03, 4 1 6-4 1 7 .
Kad. D3, 1 25 1 noordwesl (dec. 86).
3b:
Hoogle 1 22, omg. 50- 1 25. Zw-no gerichle boerderij op
geheel omgrachl rechlhoekig erf i s afgebroken en grachlen
zijn gedempt. Door pioegen is hel relief afgevlakt. Akker
land.
0-30 bouwvoor mel schelpen. 30-75 roeslige klei mel
schelpjes, 75 zandige klei, 100 boring beeindigd.
0-30 bouwvoor, 30-50 roeslige klei, . 50 zandige klei, 90
boring beeindigd.
I r.s. k.p. (vroeg); 7 r.s., 30 w.s. k.p. (Iaal); 8 w.s. rec;
pijpekop; I koge I.

Min. 03, 4 1 4.
Kad. D3, 1 25 1 noord (dee 86).
3a:
Hoogle rond ovaal reliefwas 1 70. omg. 100- 1 25. Thans door
pioegen iels afgevlakt. Relief had geen relalie mel de oude
percelering; nu opgenomen in grool akkerperceel.
0-30 bouwvoor, 30 zandige klei, 1 00 boring beeindigd.
I r.s. Pingsdorf; 2 r.s., 3 w.s. k.p. (Iaal); 7 r.s., 13 w.s. rec (b.g.
+ o.); I bOL; I kies.
P.P.D., 1 985: A+CH+CL+VL+M.

Min. C2, 255 l/m 257.
Kad. C2, 537 (dee 86).
3c:
W-o gerichle boerderij op geheel omgrachl vierkanl perceel
is iels naar hel zuiden verplaalsl en vergroot. Ooslgrachl
gedempl en recenl een n-z gerichle loopslal in zuidooslhoek
van hel erf gebouwd. Hoogle zw-no = 85-50. omg. 75.
0-40 dek mel bew.sporen. 40-55 bew.sporen, 55 roeslige
klei ( 1 25 veronlreinigd), 140 boring beeindigd.

Min. 02, 278 west.
Kad. 02, 1 1 09 (dee 86).
3c:
Hoogle rel ief 1 22, conlour 1 00,omg. 75. School gebouwd
aan de noordkant van hel perceel en recenl het lerrein
(schoolplein en luin) geegaliseerd en gedeeltelijk beiegeid.
Hoogle nu gelijkmalig, ca. 1 00.
0-40 recent opgebrachl zand, 40 klei, 80 boring beeindigd.

Min. 03, 378 I/m 38 1 .
Kad. D3, 1 258 zuidoosl (dee 86).
3c:
Hoogte erf zw-n = 1 44- 1 25, omg. ca. 1 00. Nw-zo gerichle
boerderij op geheel omgrachl erf is verbouwd en vergrool.
Zuidelijk dee I van de ooslgrachl gedempl.
0-30 veronlreinigd dek, 30-65 bew.sporen (40 k.p.scherf),
65 roes lige klei, 150 boring beeindigd.

2.
d.

l.

7EIl1 3

a.

b.

c.

l.
2.
3.

d.

l.

7EIl1 4

a.

b.

c.

l.

7EIl15

a.

b.

c.

7EIl 16

a.

b.

c.

I.

0-30 veronlreinigd dek, 30-85 bew.sporen, 85 roeslige klei,
1 30 boring beeindigd.
I w.s. k.p.(Iaal); 6 r.s., I I w.s. rec (b.g.); 2 slenen.

Min. 02, 27 1 I/m 274.
Kad. 02, 1 268 noordoosl (dee 86).
2c:
Vierkanl omgrachl erf mel no-zw gerichle boerderij en
voorhoftussen ooslgrachl en Godlinzerrnaar, Ihans moesluin.
Boerderij u ilgebreid mel schuur aan zuidkant. Zuid-, wesl
en noordgrachl gedempl. Hoogle aan oostzijde 1 28 , omg. ca.
100.
0-30 dek, 30-80 bew.sporen, 80 kfei, 90 boring beeindigd.
0-40 veronlreinigd (jek, 40-80 bew.sporen, 80 klei, 1 00
boring beeindigd.
0-40 verontreinigd dek, 40- 1 00 bew.sporen, 1 00 klei, 1 20
boring beeindigd.
5 w.s. rec (b.g. + I.g.); I legelfragment.

Min. C l . 2 1 6 1/m 2 1 8.
Kad. C l , 6 1 3, 6 1 4 (dee 86).
3c:
W-o gerichl gebouw mel grachl aan ooslzijde. aan weslzijde
slrooml de Godlinzerrnaar. In de noordweslhoek van hel erf
slondeertijds een pelmolen (min. 2 1 6). Deze werd verplaalsl
naar de zuidkanl van hel erf (min. 2 1 8), maar werd recenl
afgebroken. De w-o gerichle boerderij doel nu diensl als
woning; de ooslgrachl is gedempl.
0-30 veronlreinigd dek, 30-70 bew.sporen, 70 klei'ig zand,
90 boring beeindigd.

Min. C l , 2 1 1 . 2 1 2.
Kad. C l , 547, 548 (dee 86).
3c:
Behuizing van Iwee vierkanle verspringende gebouwen i s
n u verbouwd lol cafe/reslauranl Bullhuis. Erf ligt aan de
Godlinzemlaar; hoogle w-o = 63- 1 00. omg. 50- 1 00.
Boren was niel mogelijk, gehele erf is geplaveid en beiegeid.

Min. 0 1 . 1 80 I/m 1 83.
Kad. D I , 1 220 noordwesl (dee 86).
3c:
Zw-no gerichle boerderij slond op klein door slolen omge
ven erf (min. 1 83). Hoogle 1 03, omg. 50-80. Boerderij is
verbouwd en vergrool mel schuur aan noordzijde. Erf uil
gebreid. Recent is len zuidooslen van de boerderij een grole
loods gebouwd. Erf aan drie zijden omraslerd; langs de
weslzijde slrooml de Enumerrnaar.
0-40 veronlreinigd dek, 40-80 bew.sporen, 80- 1 20 klei, 1 20
zandige klei, 1 60 boring beeindigd.

7E1l1 7: Droslerie

a.

b.

c.

I.
2.

d.

l.

Min. E4, 765 l/m 767.
Kad. E4, 1 258 (dee 86).
3c:
Hoogle erf I SO, omg. 75- 1 00. O-w gerichl boerderijlje in hel
weslen van perceel 765 i s afgebroken en aan de ooslzijde van
de kavel een zo-nw gerichl boerderijlje gebouwd. Geheel
door slolen omgeven. Vanaf de Droslerie Iiep vroeger een
voelpad naar de kerk van Zeerijp.
0-30 veronlreinigd dek, 30-50 bew.sporen, 50 knikklei, 65
boring beeindigd.
0-30 bouwvoor, 30-90 bew.sporen (65 bol), 90- 1 00 klei mel
spoortjes puin en iels fosfaal , 1 00 knikklei, 1 20 boring
beeindigd.
7 w.s. k.p. (Iaal); I O w.s. rec (b.g. + t.g.); 3 pijpeslelen, I
versierde pijpesleel.

Oost-Fivelingo 250 v.C. - 1 850 n.C.
7En l8
a.

Min. D3, 44 1 , 442.

b.

3c:
Hoogte erf 1 34, omg. 1 00- 1 30. Zw-no gerichte boerderij is

westelijk quadrant i s eveneens afgegraven, behalve het erf
met een nw-lO gerichte boerderij en gracht langs west- en

Kad. D3, 1 247 zuidoost (dee 86).

noordzijde. Hoogte erf 245.
Vlak ten oosten van de kerk, gescheiden door een gracht, lag
het borgterrein van ' Het hu is te Enum'. Het was zeker
bewoond tussen 1 5 84 en 1 799. In 1 800 werd de borg

verbouwd en vergroot. Sloot langs west- en noordzijde.
c.

I.

0-30 dek, 30-75 bew.sporen, 75-90 doorwortelde klei, 90

gesloopt. De eigenlijke borgstee met het ten noordoosten

zandige klei, 095 boring beeindigd.

gelegen perceel de Poortvenne zijn afgegraven, tel'\vijl de
gracht tussen kerk- en borgterrein is gedempt. Op kavel min.

7Fn 19: RielllVersheerd
a
b.

476 en kad. 1 328 stond vroeger het schathuis. De oprijlaan

Min. C l , 78, 79.

liep vanuit het oosten de terp op langs d� noordzijde van de

Kad. C l , 648 (dec 86).

borg. Dit pad is nu doorgetrokken in noordwestelijke ri ch

3c:

ting, precies parallel aan het doorgetrokken kerkpad. Het

Hoogteerf30, omg. 25-50. N-zgerichte boerderij is verbouwd
en vergroot; het woonhuis nu tegen de oosthoek van de

lage afgegraven deeI tussen deze beide paden is thans in
gebruik als sportveld en ' s winters doet het dienst ais ijsbaan.

boerderij geplaatst. Gracht aan west-, noord- en oostzijde.
c.

I.

0-30 verontreinigd dek, 30-50 bew.sporen (met name kalk

2.

en puin), 50 klei, 100 boring beeindigd.
0-30 dek, 30-40 licht verontreinigde klei, 40 schone klei, 80
boring beeindigd.

Ten westen en oosten van genoemde paden wordt het
afgegraven terrein ais akkerland gebruikt; de zuidwestelijke
afgegraven flank evenals de oude borgstee l iggen in grasland.
c.

I.

1 90 houtskool en fosfaat), 300 boring beeindigd, sporen
Min. D3, 443.
Kad. D3, 1 247 noordoost (dec 86).

b.

4:
Hoogte ovaal relief 1 60, omg. 1 00- 1 25. Relief wordt langs

gaan door.
2.

0-30 verontreinigd dek, 30 fundament.

3.

0-30 verontreinigd dek, 30-50 bew.sporen, 50-75 klei met
fosfaat en puinsporen, 75- 1 30 lichte bew.sporen met puin en
houtskool, 1 30- 1 50 doorwortelde klei, 1 50- 1 60doorwortelde

de noord- en oostzijde begrensd door een bocht in de weg
van Loppersum naar Enum. Aan zuid- en westzijde geen
relatie met percelering. Akkerland. Het boorprofiel duidt op
een overslibde vlaknederzetting of boerderijplaats.
c.

I.

d.

I.

0-30 bouwvoor, 30-75 klei, 75- 1 1 0 bew.sporen, 1 1 0 roes
tige klei, 1 40 boring beeindigd.

e.

I r.s., 6 w.s. k.p. (Iaat); 7 w.s. rec (b.g. + t.g.); 2 pijpestelen.
Klok, 1 974; P.P.D., 1 985: a+CH+CL+VL.

7En21 : Elli/lil (fig. 27)
a.

Min. D3, 452 en 453 behalve westrand, 454 t/m 460, 46 1

zandige laag, 1 60- 1 80 bew.sporen ( 1 80 bot), 1 80 roestige
klei, 1 90 boring beeindigd.
4.

0-30 dek met puinsporen, 30-60 schone roestige klei, 60

5.

0-30 dek, 30-65 dool'\Vortelde klei (65 brokjes puin), 70

6.

0-30 iets verontreinigd dek, 30-65 lichte bew.sporen, 65-

zandige klei, 80 boring beeindigd.
zandige dool'\vortelde klei, 1 40 boring beeindigd.
1 1 0 bew.sporen, 1 1 0- 1 25 klei met fosfaat, 1 25 dool'\Vortelde
klei, later zandig, 1 90 boring beeindigd.
7.

48 1 t/m 493, 494 behalve oostrand, 495 t/m 50 1 , 502 behalve

roestige klei, 200 boring beeindigd.
8.

1 045, 1 1 1 7 behalve oostrand. 1 1 24 west, 1 1 26 behalve
westrand, 1 1 32, 1 1 3 3 noord, 1 1 75 behalve zuidhoek, 1 1 88
oost, 1 1 89 behalve noordhoek, 1 225, 1 3 1 9 , 1 320, 1 326 t/m
1 330, 1 3 3 1 west.
l a:
De huidige percelering houdt nergens rekening met het
oorspronkelijke relief, dat een ovale vom1 heeft gehad. Het
doorgaande wegenpatroon langs de zuidzijde begrenst
evenmin de rand van de terp. Grootste lengte doorsnede 4 1 0
m , grootste breedte 275 m . De kerk, gelegen o p een
trapeziumvormig kerkterrein, staat precies in het centrum.
Vanaf de zuidoostrand loopt een pad de terp op tot het
kerkterrein, waar dit pad vroeger naar links afboog en langs
de pastorie naar het westen ging om vervolgens weerdoor te
lopen naar het noordwesten tot aan het zuidwest-noordoost
lopende pad over de noordelijke helft van de terp op onge
veer halvel'\vege de afstand van het kerkterrein naar de
terpvoet. Met andere woorden: het lO-nw lopende pad over
de terp verspringt in het centrum ongeveer 40 m naar het
westen. De terp is erg geschonden door de afgravingen in de
jaren 1 880-85 en later in 1 9 1 7. Slec.hts het zuidoostelijke
quadrant met het kerkterrein in de noordwestpunt is vrijwel
intact. Hoogte 6 1 6, contour 1 50, omg. 1 00- 1 25. De bebou
wing concentreert zich op dit deel van de terp ter weerszijden
van het pad naar de kerk en verder rondom de voormalige
borgstee. Er zijn in de laatste eeuw een tiental huizen
bijgebouwd. B ij de afgraving van het noordwestelijk deel
werd ook de pastorie opgeofferd en het oude hier versprin
gende pad werd rechtdoor getrokken, lOdat het trace nu ten
noorden van de kerk ca. 40 m oostelijker loopt. Het zuid-

0-30 bouwvoor, 30-60 lichte bew.sporen, 60-70 zandige klei
met bew.sporen, 70-80 bew.sporen, o.a. houtskool, 80 klei,

noordoosthoek, 507 zuidoost, 508, 509, 5 1 0 zuidoosthoek.
Kad. D3, 469, 486 t/m 488, 668, 783, 784 noordhoek, 953,

0-30 donkere bouwvoor, 30-75 bew.sporen, O.a. mortel, 7585 dool'\vortelde klei, 85- 1 70 bew.sporen, 1 70 doorwortelde

noord, 462. 463, 464 noord, 47 1 noord, 472, 473, 474
behalve oostrand, 475, 476, 477 west, 479 west, 480 west,

b.

0-30 verontreinigd dek, 30- 1 20 bew.sporen, 1 20- 1 40 klei'ige
ophogingslaag met bew.sporen, 1 40 bew.sporen ( 1 80 bot,

1120
a.

1 39

1 1 0 zandige klei, 1 30 boring beeindigd.
9.

0-30 verontreinigd dek, 30-60 lichte bew.sporen (50 scherf),
60-90 doorwortelde k.Iei met fosfaat, 90-1 1 5 dool'\vorte lde
zandige k.Iei, 1 1 5 dool'\Vortelde k.Iei, 1 30 boring beeindigd.

I O. 0-30 licht verontreinigd dek, 30-45 lichte bew.sporen, 45-60
roestige zandige klei, 60 dool'\vortelde zandige klei, 90
boring beeindigd.
I I . 0-30 bouwvoor, 30-70 bew.sporen, o.a. mortel. 70-80 door
wortelde zandige klei, 80- 1 1 0 roeslige dool'\Vortelde zandige
klei, 1 1 0 roestige klei, 1 20 boring beeindigd.
1 2. 0-30 verontreinigd dek, 30-60 iets verontreinigde klei, 60
dool'\Vortelde klei, 75 boring beeindigd.
1 3. Schoon profiel.
1 4. O- I O lOde, 1 0-80 bew.sporen, 80 doorwortelde zandige klei
met roest, 1 45 boring beeindigd.
1 5. 0-30 bouwvoor, tot ca 15 bew.sporen, 30-40 klei, 40 zandige
klei met bew.sporen, 65 boring beeindigd.
1 6. 0-30 bouwvoor, tot ca. 1 5 bew.sporen, 30-50 roestige zandige
klei, 50 zandige klei, 60 boring beeindigd.
1 7 . 0-30 bouwvoor, 30-70 bew.sporen (30 bot), 75 boring beein
digd.
1 8. 0-30 verontreinigd dek. 30-50 verontreinigde klei, 50 schone
klei, 75 boring beeindigd.
1 9 : Schoon profiel, in dek klein scherfje inh. Rt.
20. O- I O lOde, 1 0-40 bew.sporen, 40-55 roestige klei, 55 door
wortelde zandige klei. 65 boring beeindigd.
2 1 . 0-30 dek, 30-50 donkere klei, 50- 1 00 bew.sporen (SO en 90
scherven inh. Rt + bot), 1 00 dool'\Vortelde zandige klei, 1 30
boring beeindigd - afvalput!
22. 0-30 dek, 30-60 dool'\vortelde klei, 60 zandige klei, 70
boring beeindigd.

M. Miedema

1 40

23. 0-30dek, 30- 1 1 0 bew.sporen. 1 1 0- 1 20 klei met fosfaat, 1 20
doorwortelde roestige klei. 1 70 boring beeindigd.
24. 0-30 dek, 30-60 doorwortelde klei, 60 knikklei. 1 00 boring

kerk daalt het reliefvrij sne I naar ca. 200 (percelen kad. 24 1 ,
433, 5 1 I ), om daama weer op te lopen tot 267-3 1 7. Vervolgens
daalt het vrij snel naarde zuidrand op ca. 1 00. Dit verschijnsel

25. 0-30 verontre inigd de k, 30- 1 2 5 bew.sporen, 1 2 5 klei met
fosfaat, 1 40 boring beeindigd, sporen gaan door.
26. 0-60 opgebracht zand, 60 puinlaag. 1 00 klei - terrein hier ca.

Oostenvijtwert oorspronkelijk u i t twee kleinere terpen heeft

is vooral goed waar te neme n langs de steilrand van de

beeindigd.

westelijke afgegraven Ilank. Hier is d uidelijk te zien dat
bestaan, die door uitbreiding en ophoging uiteindelij k tot de
huidige grote dorpsterp zijn uitgegroeid. In het zuidwesten

I m opgehoogd na afgraving.
27. O- I O zode, I O-55 bew.sporen. 55 doorwortelde kIeL na 70

van de terp stond vroeger een no-zw gerichte boerderij op

roestig, 80 boring beeindigd.

een trapeziumvorrnigaan west-, noord-en oostzijde omgracht

28. 0-30 verontreinigd dek met puin. 30-50 lichte bew.sporen,
50-60 bew.sporen (scherf. glas), 60 schone klei. 1 00 boring

perceel. Langs de westzijde van dit erf liep het voetpad van
Tjamsweer naar Leermens: langs de westzijde van dit pad
bevond zich een tweede gracht.

beeindigd.

29. 0-30 bouwvoor, 30 schone klei. 1 00 boring beeindigd.
30. 0-30 dek, 30-90 bew.sporen, 90 doorwortelde klei. 1 20

boerderij gebouwd. Het grachtenstelsel is bewaard gebleven,
maar het erf, de zuidwestllank van de terp, i s afgegraven.

boring beeindigd.

d.

3 1 . 0-30 bouwvoor, 30 schone klei, 90 boring beeindigd.
I r.s. (IV A). IS w.s. inh. Rt: 1 r.s. (XI IA), 1 w.S. k.p. (vroeg);
l.
3 r.s., 3 1 w.S. k.p. (Iaat); 3 w.s. k.p. (zeer laat); 9 r.s. • 26 w.S.,
2 b.s., 2 oren rec (b.g., t.g., o.); 1 fragment conisch weef
gewicht; 5 pijpekoppen. IO pijpestelen; 1 bot; I stuk vuur
2.

e.

7EIl22

In de zuidoostllank ligt duidelij k herkenbaar het terrein van

het Huis te Oostenvijtwert, dat hier van 1 4 1 1 - 1 745 gestaan

heeft. I n 1 745 werd de borg gesloopt; het terrein bleef intact

en deed dienst als appelhof. De borg, omgeven door een j
vorrnige gracht langs de noord- en oostzijde. de zogenaamde
hoge hof, stond nog juist op de terpllank. Buiten de terp lag

steen.

IA2, I IC2, IV A, IVB, IVC. IVD. IVE. IVG l . IVG3, IVG4.
IVG5, VIA, VIE, V I I . V I I I, XIA, XIE, X I IA, X II B , X I IC,
X I ID, X I I I , X IVB, XV, XIXA, X IXC, X I XD2. X IXD3,
XXA, XXB, XXC, XXD, XXIVA, 1 .2. 1 . 1 .2.2, 2. 1 .5 . 1 ,
2. 1 .5.3, 2 . 1 .7. 1 , 2.2. 1 .3. 3. 1 . 1 . 3. 1 .3. 3. 1 . 5 . 1 . 3.2. 3.3, 3.4.2,
3.5. 1 , 3.5.3, 3.6. 1 .2. 3.7.2. 3.8. 1 . 3.8.2. 3.9.2, 4.3, 4.4. 5.3.
Van G i ffen , Pal. 3 ( 1 955): pp. 226-244; Clason, G.Y.A.
1 965/66: pp. 1 67- 1 78 : Historie van Groningen, 1 976: p, 46;
Halbertsma, 1 963: p. 1 05 en plaat V, V I I I . X V I I I : terp; Klok,
1 974; Stiboka. 1 982; P.P.D., 1 985: A+CH+CL+VL+M;
Forrnsma, 1 973: pp. 93-96.

a.

Min. D3, 447 I/m 45 1 .

b.

3b:

de omgrachte en omsingeIde trapeziumvorrnige lage hof. De
toegang (oprijlaan) liep langs de zuidkant van de terp. De
hoge hof is afgegraven en met de recente demping van de
oostgracht verder verlaagd tot een oneffen buhig terre in. De
lage hof, een nu door sloten omgeven perceel met een singel
langs de zuidzijde, is het best bewaard. De oprijlaan is
c.

Kad. D3, 1 253 (dec 86).

Hoogte ovaal relief 280. omg. 1 00- 1 25. Relief i s gevat in
No-zw gericht boerderijtje in de zuidllank is gesloopt;

grasland. Het terrein ligt nog iets hoger, maar is gedeehelijk
geegaliseerd.

7EIlIFIl23: Oosterll'ijtll'ert (fig. 28)

Min. C 1 , 63 noordrand, 84 west. 1 28 I/m 1 47. 1 48 noord, 1 49
noord, 1 50, 1 52 t/m 1 69, 1 7 1 noord, 1 74 t/m 202. 206.

Kad. C L I 29, 1 37 t/m I 39. 1 4 1 . l 44 t/1n 1 47, 1 52, 1 53, 1 67,
1 82, 1 96, 33 1 , 339, 352. 353. 357, 38 1 , 383, 390, 423, 430
west, 43 1 zuidpunt, 433, 434. 444 t/m 446 . 482. 497. 50 1 ,
5 1 1 , 5 1 2. 5 1 5, 556, 594, 597 noord. 60 I t/m 603. 605. 606
noord, 608, 620, 62 1 , 624, 625, 630, 63 1 , 645. 646, 649. 650,
659 noord.

la:
Afgerond rechthoekig relief. aan west-, noord-. oost- e n

beeindigd.

zuidwestzijde door paden. Grootste lengtedoorsnede 425 m,

grootste breedte 350 m. Midden over het relief loopt van ca.

boring beeindigd.

1 5. 0-30 dek, 30-70 bew.sporen. 70 klei. 85 boring beeindigd.
1 6. 0-30 dek, 30-65 lichte bew.sporen, 65 klei, 80 boring beein

zuid naar noord een gebogen pad/weg van Enum naar
Krewerd. Ter weerszijden van dit pad/dorpsstraat concen
treen zich de bebouwing hoofdzakelijk opde zuidelijke helft

digd.

d.

aan de westzijde ongeveer halvenvege van deze weg in een

l.

Ilauwe bocht op ca. 1 00 m uit de westrand. met andere
kerkterrein was aan de zuid-, west- en noordzijde omgracht.
middengedeelte van de terp is bewaard gebleven met als

hoogste punt het kerkterrein. dat 320 hoog is. De noordllank

loopt van hieruit langzaam af tot ca. 50. Ten zuiden van de

2 r.s. ( I VD+IVG5). 38

W.S.,

3 b.s. inh. Rt; 4 r.s., I w.s. k.p.

(vroeg); 14 r.s., 67 w.s. k.p. (laal); 1 2 r.s., 96 W.S., I oor rec
(I:!.g., t.g., o.); 8 pijpestelen; 4 botjes; I fragment tafelmes; I

woorden niet precies in het centrum van het relief. Het

Nu i s alleen de westgracht nog aanwezig. Het bebouwde

boring beeindigd.

1 3. 0-30 dek, 30 bew.sporen, 60 fundering.
1 4. 0-30 dek, 30-80 bew.sporen, 80 doorwortelde klei. 1 40

zuidoostzijde ingeklemd d o o r sloten, a a n de z u i d - e n

van de terp. Het trapeziumvorrnige kerkterrein bevindt zich

0-35 dek met bew.sporen, 35-200 bew.sporen ( 1 40 scherf
k.p., 1 90 bot), 200-2 1 0 klei met fosfaat, 2 1 0-220 zandige
klei, 220 klei met vegetatiesporen (lichte vervening), 240

0-35 dek, 35- 1 85 bew.sporen, 1 85-200 klei met fosfaat en
veg.sporen, 200-225 bew.sporen, 225-240 klei met fosfaat
(230 scherf inh. Rt), 240-270 klei met veg.sporen, 270
verveend materiaal. 290 boring l>eeindigd.
3. 0-35 dek met puin. 35-75 bew.sporen. 75-85 klei met fos
faat. 85 klei met veg.sporen. 1 00 boring beeindigd.
4. 0-40 dek, 40-55 zandige klei, 80 boring beeindigd.
5. 0-35 doonvortelde klei, 35-55 bew.sporen, 55-75 klei met
fosfaat. 75-85 schone kIeL 90 kwelder, 95 boring beeindigd.
6. 0-35 verontre inigd dek, 35-65 bew.sporen, 65-75 klei met
fosfaat, 75 klei. 1 00 boring beeindigd.
7. 0-35 verontreinigde bouwvoor, 35-45 zandige laag met
fosfaat, 45-75 zandige klei, 75 boring beeindigd.
8. O- IS verontreinigde zode, 1 5-65 bew.sporen, 65-85 klei met
fosfaat, 85 zandige klei met veg.sporen, 95 boring beeindigd.
9. 0-35 verontreinigd dek, 35-55 bew.sporen, 55-75 schone
klei. 75 zandige laag, 70 boring beeindigd.
IO. 0-40 iets verontreinigd dek, 40 roestige klei, 60 schone kieL
70 boring beeindigd.
I l . 0-40 dek met puin, 40-55 bew.sporen, 55-90 l ichte
bew.sporen, 90 schone klei. 1 1 5 boring beeindigd.
1 2. O- I O zode, 40-50 bew.sporen, 50 schone klei, 70 boring

singels zijn geslecht en het perceel opgenomen in grote kavel

b.

verdwenen en overbouwd met huizen.

l.

2.

rechthoekig perceel met singel langs noord- en oostzijde.

a.

De boerderij is afgebroken

en westelijk van de terp is een nieuwe no-zw gerichte

e.

2.

steen; I kraal.

IV D, IVOS, X I IC. 2.4. 1 , 2.4.2.

Hal bertsma, 1 963; Klok. 1 974: Stiboka. 1 982; Forrnsma,

1 973: pp. 322-326; P.P. D., 1 985: a of CL.
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Oosf-Fil'elingo 250 v.C. - 1 850 n . c.
d.

7EII24
a.

(vroeg): 5 r.s., 32 W.s. k.p. (laat); 4 r.s., I I W.s., I b.s., I
dakpanfragment ree (b.g., t.g., o.); I pijpesteel; I bot.

3c:

2.

O-w gerichte boerderij op rechthoekig erf met gracht aan
noord-, oost- en zuidzijde. Hoogte o-w
I.
2.

=

96-67. omg. 90.

0-30 iets verontreinigd dek, 30-70 licht verontreinigde klei,

IVO, IVE, IVF2, IVF3, IVG I, IVG2, IVG3, IVG4, IVG5,
XIV A, XVII, XXA, XXIVA, 1.2. 1 , 2 . 1 . 1.3, 3. 1 .2. 3.3,

0-30 veront'reinigd dek, 30-70 Iichte bew.sporen, 7 0 schone
klei, 90 boring beeindigd.

lA I, IB, ID, IlA, I1B, I1C2, I l IA I, III C, IV A, IVB. IVC,
VB, VIB, VIII, IXB, XB, XIA, XIB, XIC, XIIC, xi ID, X I I I,

Boerderij is verbouwd: oost- en zuidgracht gedempt.

3.6. 1.2. 3.6.2. 3.8. 1 , 3.8.2. 3.9. 1 , 4. 1 , 4.2.
Halbertsma, 1 963; Klok, 1974; Stiboka, 1 982; P. P.D., 1 985:

e.

A+CH+CL+VL+M; Lit. grafveld: Terpen 1 970: p. 106;

70 schone klei, 75 boring beeindigd.

Historie van Groningen, 1 976: p. 46: Halbertsma, 1 963: p.
69.

7E1/2S: El/umerllOogle (fig. 29)

a.

8 r.s. (lVB. IVC, IVO, IV E, IVG4), 1 6 w.S.. I b.s., I
dekselfragment. 2 oren inh. Rt; 4 r.s. ( I x X I IA). 3 w.s. k.p.

Kad. D l , 1 1 50 (dee 86).

b.

c.

I.

Min. D l . 248 tim 250.

Min. D 1 , 63 behalve noordoost. 64 zuidrand, 1 47 oosthoek,
1 55, 1 59 noord, 1 60 tim 1 7 1 , 1 74 behalve oosthoek.

7EI/26

Kad. D l , 64 zuidrand, 1 1 84, 1 2 04 zuidwesthoek, 1 2 1 5 tim

a.

1 2 1 7 , 1 2 1 8 noordwest, 1 286 noord, 1287 noordhoek, 1 2 9 1
oosthoek (dec 86).
b.

Min. 0 1 , 1 97 t/m 200.
Kad. D l , 1 222 noordpunt (dee 86).
3b:

b.

Zo-I)W geriehte geheel omgrachte boerderij is afgebroken en

l a:

De huidige percelering houdt nergens rekening met het

graehten zijn gedempt. Nu sloot langs oostzijde. Hoogte was

grootste breedte van 225 m heeft. Met een fiauwe bocht gaat

eomplex en door pIoegen geegaliseerd. Volgens de heer

van zuidwest naaroost de weg Enum-Leermens over de terp:
de Schansweg. Vanaf het centrum loopt een pad door het

gelegen. Behalveeen aantal brokstukken van k1oostemloppen

1 1 5, omg. 75-90. Het erf is nu opgenomen in groot akker

ovale relief, dat een grootste lengte van 275 m en een

Mulder uit Enumerhoogte heeft hier vroeger een sehans
werden er geen sporen van een sehans aangetroffen.

land richting Zeerijp en 't Zandt. Op het hoogste punt, 5,27
m, ligt hier geen kerkterrein met kerk, maar een erfmet zw

e.

I.

d.

I.

vallig is. Ten oosten van de Schansweg is het relief geheel

0-30bouwvoormet puin, 30-75 zeerroestige klei, 75 zandige
klei, 90 boring beeindigd.

no gerichte boerderij, die helaas onbewoond en zeer bouw

2 r.s., 5 w.S., 2 b.s. ree (b.g., C. b.); I pijpesteel; I steen;
brokstukken van kloostermoppen.

intact en wordt, behalve langs de weg waar d rie woonhuizen
staan, gebruikt als bouwland. Het maakt deel uit van een
groot akkercomplex, waardoor het relief met pIoegen

7EI/27

enigszins wordt geegaliseerd en de grond verplaatst in

a.

Min. E4, 860.

b.

3a:

Kad. E4, 961 (dee 86).

zuidelijke richting bui ten de terp. Dit werd geconstateerd bij
het belopen van deakkeren het rapen van de scherven die ver

Hoogte van twee lage reliefjes is van w-o

1 25- 1 40. Zij l iggen in een geheel door sloten omgeven

ten westen van de Schansweg is geheel afgegraven, zelfs tot
beneden het omringende maaiveld. Hoogte w-o

=

- 1 9 tot

I.

0-30 iets verontreinigde bouwvoor, 30-60 roestige klei . 60

2.

0-30 iets verontreinigde bouwvoor, 30 klei. 75 boring beein

zandige klei, 75 boring beeindigd.

(kad. 1 2 9 1 oosthoek) is tijdens de afgraving omstreeks 1 930

digd.

een vroegmiddeleeuws grafveld ontdekt en door van Giffen
onderzocht. Onlangs werden bij het graven van een sloot aan

d.

de noordzijde van genoemd pad (kad. 1 204 zuidwesthoek)

l.
2.

3.
4.
5.

1 72- 1 5 1 , omg.

reehthoekig pereeel akkerland.
e.

+25, omg. 75- 1 00. In het gedeelte ten zuiden van het pad

e.

=

bui ten het relief liggen. De terpvoet werd hier vastgesteld
doormiddel van boringen; de contour is ca. 1 50. Het gedeelte

I.

4 r.s., 2 w.s. k.p. (Iaat); 4 w.s. rec (b.g.. e. b.); 4 pijpestelen.

resten van palen aangetroffen. "C-onderzoek gaf een date-

7EI/28

ring van 2 1 20, ca. 1 70 v .e.

a.

Min. E4, 861 tim 866.

b.

0-30 verontreinigde bouwvoor, 30-90 bew.sporen, 90- 1 1 0

2c:
Nw-zo gerichte boerderij; erf iets hoger gelegen en omgracht

bew.sporen e n fosfaat, 1 1 0- 1 1 5 doorwortelde klei, 1 1 5- 1 35

aan zuid- en westzijde. In de plaats van de oude boerderij is

Kad. E4, 865, 1 54 1 , 1 542 (dee 86).

0- 1 00 bew.sporen, 1 00- 1 1 5 mengsel van klei en veenaehtig
materiaa l , 1 1 5 klei, 1 20 boring beeindigd.

bew.sporen, 1 35- 1 60 klei met veg.sporen en veenaehtig

nu een n-z gerichte en grotere boerderij gebouwd met een

materiaal, 1 60 klei, 190 boring beeindigd.

kas aan de oostzijde van het erf. In de noordoosthoek i s een

0-30 bouwvoor met bew.sporen. 30-70 bew.sporen. 70- 100

klein woonhuis aanwezig. Het zuidelijke deel van de west-

doorwortelde klei, 1 00 sehone klei. 1 1 5 boring beeindigd.

gracht is gedempt.

0-30 bouwvoor, 30-70 klei, 70 zandig materiaal, 75 boring

e.

I.

beeindigd.
0-30 verontreinigd dek, 30-60 verontreinigde klei, 60 klei,

0-30 dek, 30-160 bew.sporen. 1 60- 1 90 klei met fosfaat, 1 90
doorwortelde klei, 230 boring beeindigd.

d.

I.

1 w.s. k.p. (Iaat); 2 r.s., 4 w.s. rec (b.g., t.g.).

1 05 boring beeindigd.
6.

7.
8.
9.

0-30 bouwvoor, 30- 1 35 bew.sporen, 1 35 - 1 50 verveend

7EI/29

materiaal, 1 50- 1 55 klei, 1 55 - 1 60 verveend materiaal. 1 60

a.

Min. E4. 798.

veen, 1 70 boring beeindigd.
0-30 bouwvoor, 30- 1 00 bew.sporen (na 70 fosfaat), 1 00

Kad. E4, 798 (dec. 86).
3a:

b.

doorwortelde klei, na 1 50 sehone klei, 1 90 boring beeindigd.

Hoogte relief 1 97, omg. 1 00- 1 25. Het reehthoekige oude erf

0-30 bouwvoor met bew.sporen, 30 zandige klei, 60 boring

wordt nog gemarkeerd door boompjes langs de westzijde,

beeindigd.
0-30 bouwvoor, 30 schone klei, 70 boring beeindigd.

maar is thans opgenomen in groot akkerperceel.
e.

IO. 0-30 bouwvoor, 30-70 lieht verontreinigde klei, 70 knikklei,
85 boring beeindigd.

I.

d.

I.

I I . 0-30 verontreinigde bouwvoor, 30-70 liehte bew.sporen. 70
zandige klei, 85 boring beeindigd.
1 2. 0-30 dek, 30-60 klei, 60 zandig materiaal, 70 boring beein
digd.

0-30 verontreinigde bouwvoor, 30-55 bew.sporen, 55 door
wortelde klei, 80 boring beeindigd.
I r.s., I w.s. k.p. (laat); I pijpesteel.

7EnJO
a.

Min. E4. 545 tim 548.
Kad. E4, 1 524 (dee 86).

M. Miedema

1 42
b.

e.

l.

d.

l.

7En31

a.

b.

e.

l.

7En32

a.

b.

e.

l.

d.

l.

e.

7En33

a.

b.

e.

l.

d.

l.

7En34

a.

b.

e.

1.

d.

1.

7En35
a.

b.

e.

l.
2.

3e:
Hoogte erf 1 22, omg. 75- 1 00. Kleine w-o geriehte boerderij
nu in gebruik ais woonhuis. Sloot langs noord- en oostzijde.
0-30 verontreinigd dek, 30-90 bew.sporen, 90- 1 25 zandige
klei, 1 2 5- 1 35 gelaagde klei, 1 35 klei, 1 50 boring beeindigd.
l w.s. ree (b.g.).

Min. D I , 61 westhoek.
Kad. D I , 1 204 zuidpunt (dee 86).
4:
Hoogte ovaal reliefje l S I , omg. 1 00. Aan west- en noord
zijde begrensd door sloten; de oost- en zuidflank hellen af in
akkerland.
0-30 bouwvoor, 30-60 klei. 60-95 bew.sporen, 95 klei, 1 35
boring beeindigd.

Min. E4, 840 tIm 842.
Kad. E4, 1 422 (dee 86).
2b:
Hoogte ovaal relief202, contour I SO, omg. 1 00. Gelegen in
reehthoekig pereeel met sloot aan west-, noord- en oostzijde.
Zw-no geriehte boerderij is afgebroken. Akkerland.
0-30 iets verontreinigde bouwvoor, 30-50 verontreinigde
klei, 50- 1 1 0 bew.sporen (70 seherf k.p.), 1 1 0 doorwortelde
k1ei, 1 20 boring beeindigd.
I w.s. k.p. (Iaat); I standlob k.p. (zeer laat); 3 r.s., 7 w.s. ree
(b. g., o.); 2 pijpestelen; I fragment molensteen basaltlava
vME.
Klok, 1 974; P.P.D., 1 985: a of CL.

Min. E4, 804, 805.
Kad. E4, 804, 805 (dee 86).
3e:
Zo-nw gerichte boerderij nu als woonhuis i n gebruik.
Trapeziumvormig erf met sloot langs westzijde; andere
zijden afgerasterd. Hoogte I SO, omg. 1 25.
0-30 verontreinigde bouwvoor, 30-95 bew.sporen, 95- 1 1 0
doorwortelde klei, 1 1 0 zandige klei, 1 20 boring beeindigd.
3 w.s. k.p. (Iaat).
Min. D I , 7 1 tIm 74.
Kad. D I , 1 204 zuidwest (dee 86).
3b:
Hoogte relief 1 76, omg. ca. 1 00, vroeger gelegen binnen een
reehthoekig omgraeht erf met no-zw geriehte boerderij. De
boerderij is gesloopt en noordgraeht gedempt. Pereeel on
derdeel van groot akkereomplex en enigszins geegaliseerd.
0-30 bouwvoor, 30-75 Iiehte bew.sporen, 75 roestige klei,
100 boring beeindigd.
2 w.s. k.p. (Iaat); I r.s., 2 W.S., l b.s. ree (b.g., maj.); 2
pijpestelen.

Min. E4, 806
Kad. E4, 1 1 62, 1 437 weststrook, 1 222 (dee 86).
3e:
Hoogte relief I SO, omg. 1 25. Het trapeziumvormig pereeel
is in drieen opgedeeld door middel van een afrastering. Aan
zuidzijde nu een woonhuis gebouwd, het midden doet dienst
ais tuin en over de noordelijke strook is een pad aangelegd.
Aan de overzijde van de Woldweg ligt een iets hoger
akkerpereeel, waar ook het boorprofiel bew.sporen gaf. Het
gaat hier om een oude boerderijplaats die nu opnieuw
bewoond is.
0-30 verontreinigde bouwvoor, 30-55 bew.sporen, 55 door
wortelde klei, 75 boring beeindigd.
0-30 verontreinigd dek, 30-75 bew.sporen, 75-80 klei met
fosfaat, 80 klei, 90 boring beeindigd.

d.

1.

3 w.s. k.p. (Iaat).

7En36: Ulskesheerd

a.

b.

e.

I.
2.
3.

4.
d.

1.

7En37

a.

b.

e.

I.

d.

1.

Min. E4, 8 2 1 tIm 825.
Kad. E4, 1 423 (dee 86).
2e:
No-zw geriehte boerderij op geheel omgraeht vierkant per
eeel . Aan de oostzijde van de boerderij ligt een niervormig
relief op percelen min. 82 1 , 822. Hoogte 243, contour 1 50.
omg. 1 30- 1 40. De boerderij is verbouwd; de zuid- en
westgraeht zijn gedempt en het relief iets geegaliseerd.
0-30dek met spoortjes puin, 30-75 bew.sporen, 75- 1 00 klei,
1 00- 1 1 5 bew.sporen, 1 1 5 roestige klei, 1 25 boringbeeindigd.
0-30 dek met puin, 30 fundament van voormalig bakhuis.
0-30 dek met puin, 30-70 bew.sl'oren, 70-80 klei, 80- 1 30
bew.sporen, 1 30 doorwortelde roestige klei, 1 70 boring
beeindigd.
0-30 dek met bew.sporen, 30-65 bew.sporen, 65 roestige
klei, 1 1 0 boring beeindigd.
9 w.s. k.p. (Iaat); 2 r.s., 1.0 w.s. ree (b.g., b.a.); l pijpesteel;
I bot.

Min. D I , 67.
Kad. D I , 1 204 west (dee 86).
3a:
Hoogte 1 49. contour 1 25, omg. 1 00. De huidige percelering
houdt geen rekening met het ovale reliefje. Akkerland.
0-30 bouwvoor met puin, 30-70 bew.sporen (70 seherf), 70
zandige klei, 100 boring beeindigd.
2 r.s., 9 w.s. k.p. (Iaat); 2 r.s., 2 w.s. ree (0.).

7E1l38: Haykema of Borckshof

a.

b.

e.

1.

e.

7Fn39
a.

b.

e.

I.

7EIl40

a.

b.

e.

1.

Min. E4, 8 1 1 tIm 8 1 5.
Kad. E4, 1 52 1 west (dee 86).
3a:
Het omgraehte trapeziumvormige borgterrein met singels
en oprijlaan is verdwenen. Graehten zijn gedempt, behalve
de westgraeht, die de oostgraeht vormt van Ulskesheerd (nr.
36). Terrein is nu onderdeel van een groot akkereomplex,
waarin de borgstee nog herkenbaar is door de iets hogere
Iigging. Hoogte ca. 1 70, omg. 1 25.
In de 1 6e eeuw behoorde de borg aan Van Ewsum. die deze
in 1 573 verkoeht. Daama wordt de familie Van Borek
eigenaar, die hem in 1 745 verkoopt om te worden gesloopt.
veel puin in de bouwvoor op borgterrein; boorpunt op de
voormalige oprijlaan gaf een sehoon profiel.
Formsma, 1 973: pp. 524, 527-528: P.P.D., 1 985: A of CL.

Min. C l , 95 t/m 97.
Kad. C l , 502 (dee 86).
3e:
Z w - n o geriehte boerderij o p geheel omgraeht
trapeziumvormig erf is vergroot; de oostgraeht werd ge
dempt. Hoogte 77. omg. 50-75.
0-30 dek met bew.sporen, 30-70 bew.sporen, 70-90 klei met
fosfaatsporen, 90 sehone klei, 1 00 boring beeindigd.

Min. E4, 785 tIm 793.
Kad. E4, 1 395, 1 543.
. 1 544 (dee 86).
2e:
Op trapeziumvormig erf, hoogte 1 62, omg. 1 25- 1 40, stond
een' lO-nw geriehte boerderij. Op de oostflank van het erf
twee huizen of bijgebouwen en op het zuidelijk deel van het
erf een nv-no gerieht boerderijtje. Deze drie bouwsels zijn
gesloopt en de boerderij verbouwd en vergroot. Graeht langs
oost-; sloot langs zuid- en westzijde.
0-30 verontreinigd dek, 30- 145 bew.sporen, 1 45- 1 60 klei
met fosfaat, 1 60 roestige doorwortelde klei, 1 7 0 boring
beeindigd.

Oost-Fivelingo 250 v.C.- 1850 1l.C.

d.

2.
l.

0-30 dek met puin, 30 fundament.
4 w.s. k.p. (laat); 17 w.S., I b.s. rec (b.g., C.b., Keuls); I
pijpekop, I pijpesteel; I bot.

d.
e.

7En41
a
b.

c.

l.

d.

l.

Min. E4, 756.
Kad. E4, 1369 noordwestpunt
(dec 86).
.
3b:
Nw-zo gerichte boerderij is afgebroken. Erf is opgegaan in
groot perceel akkerland. Hoogte 125, omg. 100- 130.
0-30 dek, 30-80 bew.sporen, 80 doorwortelde klei, 1 15
boring beeindigd.
I r.s., 2 w.S., l dakpanfragment rec (b.g.); 8 pijpestelen.

b.

c.

l.

d.

2.
3.
4.
l.

Min. 82, 306 zuidoost.
Kad. 82, 797 zuidoost (dec 86).
3a:
Hoogte ovaal relief 13 1 , omg. 50-75. Er is geen relatie met
de percelering. Onlangs is de noordsloot gedempt en daar
mee is het oude erf onderdeel van een groot akkercomplex
geworden.
0-35 bouwvoor, 35-60 k1ei met puinsporen, 60 schone klei,
90 boring beeindigd.
0-30 bouwvoor, 30 fundament.
0-30 bouwvoor, 30 fundament.
0-30 bouwvoor, 30 klei, 90 boring beeindigd.
2 1 w.s. k.p. (laat); 5 r.s., 19 w.s. rec (b.g., t.g., o.); I pijpekop.

l.

b.

l.
l.

b.

c.

l.

d.

I.

Min. 03, 566, 567.
Kad. 03, 1 1 94 (de c 86).
3c:
Zo-nw gericht boerderijtje in gebruik als woonhuis annex
schilderwerkplaats dateert uit 1663. Het staat op
trapeziumvonnig perceel met sloot langs noord-en oostzijde.
Hoogte 1 30, omg. 100- 120.
0-30 dek met bew.sporen, 30-80 bew.sporen, 80-125 door
wortelde klei, 125 zandige klei, 130 boring beeindigd.
5 r.s., 3 W.S., 5 b.s., I oor rec (b.g., t.g., e.b.); 5 pijpekoppen,
l pijpesteel.

Min. 0 3 , 568, 569.
Kad. 03, 124 1 (dec 86).
3c: .
Dubbel woonhuis op trapeziumvonnig perceel met sloot
langs oost- en zuidzijde. Hoogte 128, omg. 1 00- 1 25.
Geen toestemming.

b.

c.

7En49
a
b.

c.

l.

d.

l.

b.

c.

l.

Min. 03, 537, 538.
Kad. D3, 13 15 oost midden (dec 86).
3b:
No-zw gericht boerderijtje lag bij de brug over de
Garsthuizennaar. De boerderij is ca 50 jaar geleden ge
sloopt; erf is opgenomen in grote kavel. Hoogte ais omg. ca.
1 00. De brug is niet meer aanwezig.
Geen boring uitgevoerd; het terrein was moeilijk toegankelijk.

b.

c.

l.
2.

d.

l.

7En45
a
b.

c.
e.

l.

Min. E4, 754.
Kad. E4, 1369 noord (dec 86).
3c:
Nw-zo gerichte herberg/annex boerderij met gracht langs
zuidzijde. Hoogte n-z = 140- 1 20, omg. idem. Thans in
gebruik ais woonhuis. De gracht is gedempt.
Het erf is geheel geplaveid; boren niet mogelijk.
P.P.D., 1985: dijk.

b.

c.

l.

Min. E4, 548, 649, 755.
Kad. E4, 1297 (dec 86).
2c:
Zo-nw gerichte boerderij met L-vonnige gracht langs zuid
en westzijde. Hoogte ca. 100. De boerderij is gesloopt en
verplaatst naar de noordzijde van het erf. Nu nw-lO gericht.
0-30 verontreinigd dek, 30- 1 10 bew.sporen, 1 1 0 doorwortelde klei, 1 25 boring beeindigd.

Min. C l , 15 t/m 19.
Kad. C l , 583 (dec 86).
2c:
Hoogte ovaal relief 1 57, contour 125, omg. 70-80. Gevat
binnen U-vonnige gracht aan oost-, zuid- en westzijde. Z-n
gerichte boerderij is vergroot met tweede schuur aan oost
zijde. De oostgracht daardoor gedeeltelijk gedempt. Het is
oude kloosterboerderij die volgens de huidige bewoner in
1 498 werd vrijgekocht.
0-40 dek met puin, 40-85 bew.sporen, 85 klei, 1 10 boring
beeindigd.
0-30 dek, 30-85 bew.sporen (40 mortel, puin), 85-95 klei
met bew.sporen, 95- 1 1 0 bew.sporen, 1 10-135 klei met
bew.sporen, 135 schone klei, 155 boring beeindigd.
I w.s. inh. Rt; 4 w.S. k.p. (laat); 7 w.s. rec (b.g., o.);
pijpesteel.

7En51
a.
b.

c.

l.

d.

l.

7En46
a

Min. D I , 13 1 t/m 133.
Kad. D I , 1292 noord (dec 86).
3c:
Zo-nw gericht hu is met groentekas in tuin. Vroeger hier
kwekerij gevestigd. Rechthoekig erf is omrasterd. Hoogte
95, omg. 75- 1 00.
0-30 verontreinigd dek, 30-75 bew.sporen, 75-95 klei met
fosfaat, 95 dool'\vortelde klei, 100 boring beeindigd.
2 r.s., 2 w.s. k.p. (laat); I r.s., 3 W.S., I oor rec (b.g., t.g.); I
fragment spinklosje ME; 2 pijpestelen.

7Fn50: Berlerheerd
a.

7En44
a

Min. E4, 708 t/m 7 1 0.
Kad. E4, 1479 (dec 86).
2c:
Hoogte ovaal relief 166, omg. 100-125. Gracht langs zuid
en westzijde. Zw-no gerichte boerderij is vergroot; zuidgracht
deels gedempt. Nu gracht langs noordzijde.
0-30 veronlfeinigd dek, 30- 120 bew .sporen, 120 fundament.
I w.s. k.p. (laat).

7En48
a.

7En43
a

0-30 verontreinigd dek, 30-125 bew.sporen (na 40 00k veel
puin en baksteen), 1 25- 1 35 donkere klei met fosfaat ( 1 30
bot), 1 35 doorwortelde klei, 140 boring beeindigd.
I r.s. k.p. (zeer Laat).
P.P.D., 1985: dijk.

7En47: Bosmanhoeve
a

c.
d.

7En42
a

2.

1 43

Min. 03, 557 t/m 560.
Kad. 03, 1 195 noordwest (dec 86).
3b:
Zo-nw gerichte boerderij met gracht aan oost- en zuidzijde
is afgebroken en grachten zijn gedempt. Hoogte 1 19, omg.
125. Akkerland.
0-30 bouwvoor met puin, 30-50 Iichte bew .sporen, 50 roestige
zandige klei, 100 boring beeindigd.
I r.s., I w.s. rec (b.g., t.g.); I pijpekop.

7En52 : Leermens (fig. 30)
a.

Min. 82, 3 1 5 t/m 398.
Kad. 82, 346, 348, 470, 494, 5 1 6, 549, 558, 585, 600, 6 1 7,
6 1 8, 638, 643, 644, 649, ,650, 689 tIm 693, 700 t/m 703, 7 1 9
t/m 73 1 , 738, 752 t/m 754, 759 t/m 762, 769, 770, 775, 777
Vm 78 1 , 789, 790, 800, 80 1 , 805, 8 16 Vm 8 19, 82 1 tIm 825.

1 44
b.

c.

d.

e.

M. Miedema

l a:
Ca. ronde relief is geheel omgeven door een bochtige vijf
hoekige rondweg. Aan de oostzijde begeleid door een
ringsloot langs de binnenkant; aan de westzijde stroomt de
Leermenstermaar. Grootste lengtedoorsnede bedraagt van
zuid naar noord 400 m en de west-oost middellijn is 375 m.
Precies bui ten dit assenkruis ligt in het zuidwestelijke
quadrant het gebogen driehoekige kerkterrein. Hoogte 605
en omgeven door een pad. De terp heeft een radiale verka
veling met wegen en paden van de kerk naar de rondweg.
Twee van deze paden zijn restanten van het voormalige
voetpad Oosterwijtwerd naar Zeerijp en 't Zandt. Dit pad
liep via Nittersheerd over de terp langs de kerk en over de
Leermenstermaar (brug?) door het land via het erf van
Kinkhorn naar de oude dijk, waar het zich splitste in een pad
naar 't Zandt en naar Zeerijp. De bebouwing concentreert
zich op de zuidelijke helft van het relief langs de wegen,
maar vooral in de westflank langs de Leermenstermaar. De
grotendeels onbebouwde noordflank en de uiterste zuidpunt
zijn geheel afgegraven in het begin van deze eeuw, eerst in
1 903 en later in 1 9 1 7. Afgegraven kavels zijn in gebruik als
grasland.
In de zuidoostflank ligt binnen een c-vormige gracht het
terrein van de voormalige Nittersheerd, een zogenaamde
edele heerd behorend bij het steenhuis of de Grevi ngeborg
onder Leermens. Nittersheerd werd in 1 5 1 0 geschonken aan
de kerk van Leermens bij de stichting van een prebende. Het
terrein met gracht is intact, het huidige woonhuis werd
gebouwd in 1 934 en gedeeltelijk opgetrokken van oude
stenen afkomstig van de vroegere heerd. Bij graafw
erkzaamheden in de tuin en in huis werden nog oude funda
menten aangetroffen.
I . 0-30 dek met bew.sporen, 30-55 bew.sporen met veel puin,
55 klei met fosfaat, 75 boring beeindigd.
2. 0-30dek met puin, 30-65 bew.sporen, 65-90 klei met fosfaat,
90 schone klei, 140 boring beeindigd.
3. 0-30 dek met spoortjes puin, 30-80 bew.sporen, 80- 1 00 klei
met fosfaat, 1 20 boring beeindigd.
4. 0-30 dek, 30- 1 00 bew .sporen, 1 00- 1 30 klei met fosfaat, 1 30140 venig materiaal, 1 40- 1 70 klei met veg.sporen, 1 70
venige klei, 200 boring beeindigd.
5. 0-30 dek, 30- 1 1 0 bew.sporen (70 glas), 1 1 0- 1 40 klei'ige
tusseniaag, 1 40- 1 70 bew.sporen, 1 70- 1 90 doorwortelde klei,
1 90 venig materiaal, 200 boring beeindigd.
6. 0-30 dek, 30- 1 50 bew.sporen (75 scherf, 1 20 scherven k.p.
+ rec), 1 50 klei met fosfaat, 1 90 boring beeindigd.
7. 0-30 verontreinigd dek, 30- 1 00 bew.sporen (scherf rec),
1 00- 1 40 klei met fosfaat, 140 roestige klei, 1 60 boring
beeindigd.
8. 0-30 dek, 30-70 bew.sporen, 70 schone kieL 85 boring
beeindigd.
9. 0-30 dek, 30-60 klei met puinsporen, 65 boring beeindigd.
I O. 0-30 verontreinigd dek, 30-50 klei met fosfaat, 50 schone
klei, 75 boring beeindigd.
I l . Als I O.
1 0 r.s. (IA2, I VA , IVC, IVO, IVG4, IIIC), 2 8 w.s., 6 b.s. inh.
I.
Rt; 2 r.s. (XIIC), 65 w.s. k.p. (Iaat); 7 r.s . • I w.S., I standlobje
k.p. (zeer laat); 14 r.s., 52 w.S., 2 b.s .. I oor rec (b.g., t.g.,
maj., o.); I pijpekop, IO pijpestelen, I versierde pijpesteel;
I baksteenfragment; 2 brokken huttenleem; I bronzen pin
cet.
2. II1C, IV A, IVC, IVO, IVG5. VII, VIII, XIA, XIC, XIIA,
XIIB, XIIC, XIID. XIV A, XIVB. XIXD2, 2. 1 . 1 .2, 2. 1 . 7 .2,
2.2. 1 .3, 2.2.2. 1 . 3. 1 .4. 3. 1 .5.2, 3.7. 1 , 3.8. 1 , 5.2.
K.N.O.B., 1 960: onderzoek I l e-eeuwse tufstenen kerk;
Ber.R.O.B., 1 962-63: pp. 3 1 0-320; Halbensma. 1 963: pp.
1 05, 84-noot 1 28, pI. XXIV, fig. 2; Formsma, 1 973: pp. 2 1 02 1 2 ; K lo k , 1 9 74; S t i bo k a , 1 9 8 2 ; P . P . D . , 1 9 8 5 :
A+CH+CL+VL+M.

7E1I53 : EelslIlII

a.

b.

c.

l.

2.

3.
4.
d.
e.

l.

7EII54

a.

b.

c.

l.

Min. E4, 728 t/m 734.
Kad. E4, 904, 1 360, 1 5 1 9 (dec. 86).
2c:
Het trapeziumvormigeomgrachteen omsingeide borgterrein
is over een huisterp gebouwd, die de westelijke helft van het
terrein beslaat en waarop de borg gestaan heeft. Deze werd
omgeven door een vierkante binnengracht. Borg is gesloopt
en borggrachten zijn gedempt met aarde van borgstee; nu
een depressie i n het terrein omgeven door slootjes aan
oost-, zuid- en westzijde. Hoogte terprestant 248, oostelijk
deel borgterrein 1 90, contour 1 50, omg. 1 25.
Ten noorden van de borgstee stond een zo-nw gerichte
boerderij, die vervangen is dooreen nw-zo gerichte boerderij.
Het borgterrein is aan de noord- en oostrand aangetast door
het slechten van de singels en demping van de oostgracht. Op
de plaats van de singels zijn nu vier woonhuizen en twee
loodsen gebouwd. Terrein is grasland, borgstee is ais moestuin
in gebruik. De borg heeft van 1407 tot ca. 1 750 bestaan.
0-30 verontreinigde bouwvoor, 30-65 bew.sporen (40 bot),
70-80 klei met fosfaat, 80 zandig materiaal, 90 boring
beeindigd.
0-30 dek, 30-50 klei met lichte bew.sporen, 50-70 roestige
zandige klei (65 spoortjes houtskool), 70-90 roestige klei
met puinsporen, 90- 1 00 zandige klei met houtskoolspikkels,
100 schone klei. 1 40 boring beeindigd.
0-30 dek, 30-80 klei, 80 zandig materiaal, 1 20 boring
beeindigd.
0-30 verontreinigd dek, 30- 1 30 bew.sporen, 1 30- 140 klei
met fosfaat, 140 doorwortelde k1ei. 1 60 boring beeindigd.
6 w.S. k.p. (Iaat); 2 r.s., 6 w.s. rec (b.g.).
Formsma, 1 973: pp. 526-527; P.P.D., 1 985:
A+CH+CL+VL+M.

Min. 03, 556.
Kad. D3, 1 1 93 (dee 86).
3a:
Relief l igt in een trapezi umvormige kavel grasland. Hoogte
142, contour 1 25, omg. 1 00.
0-30dek, 30-50 lichte bew.sporen, 50-80 knikklei, 80 zandig
materiaal, 1 00 boring beeindigd.

7E1I55: '/ Glide Hof

a.

b.

c.

l.
2.

3.
d.
e.

l.

7EII56
a

b.

c.

l.

d.

I.

Min. 03, 552 t/m 554.
Kad. 03, 1 1 97 (dee 86).
2b:
Zo-nw gericht boerderijtje i s gesloopt en verplaatst naar het
noorden langs de weg. Hoogte 200, contour 1 50, omg. 1 1 5.
Grasland.
0-30 dek met puin, 30-80 bew.sporen (fosfaat), 80 zandige
klei, 1 20 boring beeindigd.
0-30 donker dek met puin, 30-50 bew .sporen, 50-60 zandige
laag, 60-80 klei met bew.sporen, 80- 1 30 bew.sporen ( 1 05
scherf), 1 30- 1 40 klei met fosfaat en spoortjes puin, 140
doorwortelde roestige klei, 1 70 boring beeindigd.
0-30 dek, 30-70 bew.sporen, 70-75 veg.niveau, 75- 1 05 klei,
1 05 zandig materiaal, 1 30 boring beeindigd.
2 w.s. k.p. (zeer laat).
Klok, 1 974; Stiboka, 1 982; P.P.D., 1 985: a of CL.

Min. D I , 81 west.
Kad. D I , 1 20 1 zuidelijk van Kinkhorn (dec. 86).
3a:
Bij de percelering is geen rekening gehouden met het ovale
relief. Hoogte 1 98, omg. 1 00- 1 25. Akkerland.
0-30 bouwvoor, 30-75 zandige klei, 75 doorwortelde zandige
klei, 100 boring beeindigd.
I r.s., 3 w.S. k.p. (laat); 4 r.s. , 2 w.s. rec (b.g.); I tegel fragment;
I pijpesteel .

Oost-Fivelingo 250 v . C. - 1 850 n.C.
7En57: Schippersllllizell-West

a.

b.

e.

I.

d.

I.

e.

Min. D3, 544, 545.
Kad. D3, 934 (dee 86).
3e:
De kleine behuizing is vervangen door een bloemenkas; aan
de noordzijde van het erf is een winkelpand gebouwd. Sloot
aan zuidkant; oost- en westzijde zijn afgerasterd. Hoogte
onbekend. .
0-30 donker dek, 30-50 lichte bew.sporen, 50-80 klei, 80
zandig materiaal, 100 boring beeindigd.
6 w.s. k.p. (Iaat); 9 w.s. ree (b.g.); 2 pijpekoppen, 4 pijpestelen;
I tegelfragment.
Halbensma, 1 963: dijk; Formsma, 1 973: p. 524; P.P.D.,
1 985: dijk.

7E1l58: Schippershllizell-Oost

a.

b.

e.

I.

d.
e.

I.

Min. D3, 524, 543.
Kad. D3, 1 32 1 (dee 86).
3e:
De kleine behuizing is vervangen door een Z\v-no geriehte
boerderij die thans als woonhuis wordt gebruikt. De
Garstuizermaar stroomt langs de oostzijde, aan de zuidkant
loopt een sloot en westzijde is afgerasterd. Hoogte 1 40, omg.
1 00.
0-30 dek, 30-60 bew.sporen, 60-80 klei met fosfaat, 80
doorwortelde klei, 90 boring beeindigd.
I r.s., 2 w.s. k.p. (Iaat); 3 r.s., 4 w.s. ree (b.g.); 2 pijpestelen.
Halbensma, 1 963: dijk; Formsma, 1 973: p. 524; P.P.D.,
1 985: dijk.

b.

e.

I.

7En63

a.

b.

e.

I.

d.

I.

e.

b.

e.

I.

d.

2.
I.

7EIl60
a

b.

e.

I.

7EIl61
a

b.

e.

I.

d.

I.

e.

Min. D I , 82 tim 85.
Kad. D I , 1201 erf (dee 86).
3e:
No-zw gerichte boerderij met L-vormige graeht aan oost- en
zuidzijde. Hoogte erf no. 1 43, omg. 1 00- 1 25. Boerderij is
verbouwd en uitgebreid; de oostgraeht is doorgetrokken
langs de hele lengte van het erf.
0-30 verontreinigd dek, 30-50 bew.sporen met puin, 50
fundament.
0-30 verontreinigd dek, 30 zandige klei. 75 boring beeindigd.
I w.s. ree (b.g.).

Min. D I , 1 1 7 t/m 1 1 9.
Kad. D I , 1 1 60 west (dee 86).
3b:
Zo-nw gerieht boerderijtje is gesloopt; de kavelsloten zijn
gedempten oude erf opgenomen in akkerpereeel . Hoogte als
omg. 1 00- 1 25.
Geen.

Min. D I , 1 1 5, 1 1 6.
Kad. D I , 1 1 60 (dee 86).
2a:
Hetovale reliefheeft geen relatie met de pereelering. Hoogte
was 1 54. Onlangs zijn sloten gedempt en daarbij is ongeveer
l m afgesehoven, waardoor het relief zo goed ais verdwenen
is. Akkerland.
0-30 bouwvoor met bew.sporen, 30-65 bew.sporen, 65
roestige klei, 90 boring beeindigd.
Oorspronkelijk profiel was: 0-30 bouwvoor, 30- 1 65
bew.sporen, 1 65 roestige klei, 1 90 boring beeindigd.
4 r.s., 1 8 w.s. k.p. (Iaat); I r.s., 2 w.s. Pingsdorf; I r.s., 3 w.s.
ree (b. g., t.g.); l pijpesteel .
Halbensma, 1 963: dijk; P.P.D., 1 985: dijk.

b.

e.

I.
2.

d.

I.

e.

7EIl65

a.

b.

e.

I.

d.
e.

I.

a

Min. B2, 272, 273.
Kad. B2, 743 noordwestpunt (dee 86).

Min. D I , 87.
Kad. D I , 1 20 1 west (dee 86).
3a:
Hoogte relief 1 95, contour 1 50, omg. 1 00- 1 25. Het lag
vroeger in een reehthoekig door sloten omgeven pereeel. Nu
sloten gedempt en kavel opgenomen in akkerland. De bewo
ner van Kinkhom (nr. 59) vertelde dat dit pereeel het oude
stee is, waar vroeger de boerderij Kinkhom heeft gestaan.
Deze is later naar het zuiden verplaatst.
0-30 iets verontreinigde bouwvoor, 30-60 liehte bew.sporen,
60 sehone klei, 1 00 boring beeindigd.
I b.s. inh. Rt?; 5 r.s., 29 w.s. k.p. (Iaat); I w.s. Pingsdorf; 1 3
w.s. ree (b.g., o.); 1 pijpekop, l pijpesteel.
Klok, 1 974.

Min. D I , 1 07 t/m 1 1 4.
Kad. D I , 1 275, 1 276 (dee 86).
2e:
Zo-nw geriehte boerderij op geheel omgraeht en omsingeld
borgterrein met een tweede graeht langs de oost- en zuid
singel. De verbouwde en vergrote boerderij is de opvolger
van de borg. Het terrei n is intaet; langs de westsingel nu ook
een tweede graeht gegraven. De noordelijke borggraeht is
gedempt. Hoogte 2 1 8, omg. 1 00- 1 25.
De borg Boukum in Zeerijp wordt voor het eerst vermeld in
1 5 1 4 en heeft tot omstreeks 1 675 ais borg bestaan. In 1 690
is er vervolgens sprake van de plaats en later boerenplaats
Boukema.
0-30 dek, 30 fundament.
0-30 verontreinigd dek, 30- 1 70 bew.sporen, 1 70 klei met
fosfaat, 1 80 boring beeindigd.
5 W.S., I holle steel k.p. (Iaat); 2 r.s., I w.s. k.p. (zeer laat);
2 W.S., I steel ree (b.g., t.g.); I dakpanfragment ree.
Formsma, 1 97 3 : pp. 5 2 2 tim 5 2 5 ; P . P . D . , 1 9 8 5 :
a+CH+CL+VL.

Min. D I , 95 zuidwest.
Kad. D I , 1 20 1 noordwest (dee 86).
2a:
Hoogte was 237. contour 1 75, omg. 1 25- 1 50. Het ovale
relief wordt door het pioegen langzaam afgevlakt en verliest
aan hoogte. De omringende sloten zijn gedempt.
0-30 bouwvoor met bew.sporen, 30-50 bew.sporen, 50-80
doorwortelde klei, 80- 1 00 bew.sporen, 100 kJei, 1 2 0 boring
beeindigd.
2 r.s., 22 w.s. k.p. (Iaat).
Klok, 1 974; P.P.D., 1 985: A+CH+CL+VL+M.

7EIl66

a.

b.

e.
d.

Min. D I , 1 05 zuidwest.
Kad. D I , 1 274 centrum (dee 86).
3a:
Vroeger een laag reliefje. Hoogte 1 23, omg. 75. De eigenaar
heeft de sloten gedempt en ongeveer 1 ,5 m grond afgegraven
. en weggesehoven. Akkerland.
I . 0-30 verontreinigde bouwvoor, 30klei, 75 boring beeindigd.
I . 9 w.s. k.p. (Iaat); 3 r.s., 1 4 w.s. ree (b.g., 0.).

7En67

7EIl62

3b:
Z-n gerieht boerderijtje is in 1 940afgebroken. Bij de ruilver
kaveling zijn onlangs de sloten gedempt en is het oude stee
verdwenen.
Sehoon profiel.

7En64: BOllkemaheerd

a.

7E1l59: Killkhom

a.

145

a.

b.

Min. E4, 526 zuidwest.
Kad. E4, 526 zuidwest (dee 86).
3a:

M. Miedema

146

e.

1.

d.

I.

e.

Het lage reliefje ligt ingeklemd tussen twee elkaar sehuin
snijdende sloten. Hoogte 1 70, omg. 90- 1 00. Akkerland.
0-30 verontreinigde bouwvoor, 30-45 liehte bew.sporen,
45-80 doorwoI1elde klei, 80 zandig materiaal. 90 boring
beeindigd.
3 r.s., 1 9 w.s. k.p. (Iaat); 3 r.s., 9 w.s. ree (b.g.); 3 pijpestelen,
I versierde pijpesteel .
Halbertsma, 1 963: dijk.

7En73
a

b.

e.

7En68: Johannahoeve
Min. E4, 522 t/m 524.

a

b.

b.

a

e.

1.

d.

1.

Kad. E4, 522 t/m 524 (dee 86).
3e:
Zo-nw geriehte boerderij met graeht aan zuid- en westzijde.
Aan de oostkant van de sehuuris een loods gebouwd. Hoogte
1 29, omg. 90- 1 00.
0-30 dek, 30-50 klei, 50 zandig materiaal, 1 00 boring
beeindigd (Iijkt dijkprofiel).
I r.s., 4 w.s. ree (b.g.).

7En69: Redde/oos
a

b.

e.

1.
2.

7En70
a

b.

e.

l.

d.

l.

e.

7En71
a.

b.

e.

l.

2.

7En72

a.

b.

e.

I.

2.
d.
e.

1.

Min. B2, 267 noordwest.
Kad. B2, 267 noordwest (dee 86).
3a:
Terrein aan de Kaplaan met gebogen sloten en enig relief
waarin graehten gedempt zijn - nu depressies. Volgens de
naaste buren wordt dit terrei n Reddeloos genoemd.
0-30 verontreinigd dek, 30-70 bew.sporen, o.a. puin, 70-90
zandige kJei, 90 klei, 1 05 boring beeindigd.
0-30 dek, 30-70 bew.sporen, 70-90 klei met spooI1jes puin,
90 sehone kJei, 1 20 boring beeindigd.

Min. D I , 95 noordwest.
Kad. D I , 1 2 0 1 noordwesthoek (dec. 86).
3a:
Ca. rond relief ligt in een vierkant pereeel grasland. Hoogte
1 77, contour 1 50.
0-30 verontreinigd dek, 30-50 bew.sporen, 50 zandige klei,
100 boring beeindigd.
3 r.s., 40 w.s. k.p. (laal); I w.s. Pingsdorf; I standlobje, I oor
k.p. (zeer laat); 3 r.s., I I w.s. ree (b.g., o.); I mesfragment.
Klok, 1 974; Stiboka, 1 982; P.P.D., 1 985: a of CL.

Min. E4, 506 t/m 509.
Kad. E4, 507 t/m 509, 1 2 9 1 (dee 86).
3e:
Nw-zo geriehte boerderij op trapeziumvorrnig pereeel met
sloot aan zuid-, west- en noordzijde is verbouwd en vergroot.
Hoogte 1 03, omg. 90- 1 25.
0-30 verontreinigd dek, 30-85 bew.sporen, 85- 1 00 zandige
doorwoI1elde kJei, 1 00 zandig materiaal, 1 3 0 boring beein
digd.
0-30 verontreinigd dek, 30 fundament.

Min. D I , 89 t/m 94.
Kad. D I , 1 200 noordwest (dee 86).
2e:
Zo-nw geriehte geheel omgraehte boerderij met singel langs
oost- en westzijde. Boerderij is verbouwd; de singels zijn
gesleeht. Het noordelijk deel van de westgraeht, de noord-en
oostgraeht zijn gedempt. Hoogte 1 90, omg. 90- 1 20.
0-30 verontreinigd dek (25 seherf reel, 30-65 bew.sporen,
65-95 roestige klei, 95- 1 30 bew.sporen ( 1 1 0 seherf k.p.),
1 30 doorwoI1elde klei, 1 50 boring beeindigd.
0-30 dek met puin, 30- 1 20 bew.sporen, 1 20 kJei, 1 40 boring
beeindigd.
I w.s. k.p. (laat); 2 w.s. ree (b.g.).
Klok, 1 974; Stiboka, 1 982; P.P.D . • 1 985: a of CL.

I.

7Fn74

e.

l.

7En75

a.

b.

e.

l.

d.

l.

7En76
a

b.

e.

1.

d.

I.

Min. B2, 237, 23&.
Kad. B2, 468, 469 (dee 86).
3b:
De nw-zo geriehte boerderij is gesloopt; het erf opgenomen
in pereeel grasland.
0-30 dek, 30-65 roestige klei, 65 zandig materiaal, 90 boring
beeindigd.

Min. B 1 , 260, 2 6 1 .
Kad. B I , 7 1 6 noordwest (dee 86).
3b:
N-z gerieht boerderij tje is afgebroken; de kavelsloten zijn
gedempt. Grasland.
Geen.

Min. E4, 505.
Kad. E4, 505 (dee 86).
3a:
Laag ovaal reliefin driehoekig door sloten omgeven pereeel.
Hoogte 1 40. Grasland.
0-30 dek, 30-90 bew.sporen met puin, 90- 1 1 0 doorwoI1elde
kJei, 1 1 0 zandig materiaal, 1 30 boring beeindigd.
6 w.s. k.p. (laal); I r.s., 2 w.s. ree (b.g.); I pijpesteel.

Min. E3, 500 t/m 502.
Kad. E3, 1 66 1 zuidpunt (dee 86).
3b:
Nw-zo geriehte geheel door sloten omgeven boerderij is
afgebroken. De kavelsloten zijn gedempt en erf opgenomen
in groot akkerland. In de hoek aan de weg staat P.E.B.
gebouwtje. Hoogte 1 00.
0-30 bouwvoor, 30-65 bew.sporen, 65-75 klei met fosfaat,
75-85 doorwoI1elde kJei, 85 zandig materiaal. 1 00 boring
beeindigd.
4 r.s .. 5 w.s. ree (b.g., Keuls, C.b.); I pijpekop, I pijpesteel .

7En77: Juckemaheerd
a

b.

e.

1.
2.

d.
e.

1.

7En78

a.

b.

e.

I.

Min. E4, 579 t/m 583, 587.
Kad. E4, 1 20 1 , 1 206, 1 374 (dee 86).
3e:
N-z geriehte geheel omgraehteen omsingeide boerderij is de
opvolger van oudere huizen uit de 1 7- 1 ge eeuw. Tussen
1 700 en 1 7 1 2 wordt gesproken over de borg Juekema. De
oostmuur van de boerderij is opgetrokken met kIooster
moppen en is volgens de boerin een restant van de borg. De
singels zijn gesleeht en de oostelijke buitengraeht is gedempt.
Hoogte noordzijde 226, oost- en westzijde 1 50- 1 80, omg.
1 25- 1 40.
0-30dek met puin, 30-65 bew.sporen, 65 zandig doorwoI1eld
materiaaJ, 90 boring beeindigd.
0-30dek, 30-85 bew.sporen, 85 zandig materiaal, 1 00 boring
beeindigd.
4 w.s. k.p. (Iaal); 2 w.s. ree (b.g.); 5 pijpestelen.
Halbertsma, 1 963: dijk; Forrnsma, 1 973: pp. 530-53 1 ; P.P.D.,
1 985: a of Cl.

Min. E4, 663 t/m 666.
Kad. E4, 1 457 noord (dee 86).
2b:
Zw-ro geriehte boerderij met L-vorrnige graeht aan oost- en
zuidzijde is verdwenen en graehten zijn gedempt Het erf is
onderdeel van akkereomplex geworden en waarsehijnlijk
door het pioegen en graehtdempen geegaliseerd. Hoogte als
omg. ca. 1 30.
0-30 verontreinigde bouwvoormet puin, 30- 1 25 bew.sporen
(95 bot), 1 25- 1 50 doorwoI1elde klei, 1 50- 1 85 blauwgrijze
kJei met veg.sporen, 1 85 veen, 1 90 boring beeindigd.

Oost-Fivelingo 250 v.C.-1 850 n . c.
d.

1.

4 w.s. k.p. (Iaat); 6 r.s., IO W.S., l b.s., 3 oren ree (b.g., t.g.,
Keuls, C.b.).

b.

7EII79

a.

b.

e.

l.

Min. E2, 1 97 t/m 20 1 .
Kad. E2, 1 7 1 8 noordoost (dee 86).
3c:
De zw-no geriehte bo'erderij is verbouwd. De noordelijke
helft van de westgracht en de noordgracht zijn gedempt.
Alleen de zuidgracht is aanwezig. Hoogte als omg. ca. 1 00.
Geen toestemming.

7EII80

a.

b.

c.

I.

d.

1.

e.

Min. D I , 35 t/m 37, 40.
Kad. D I , 1 1 99 noord (dee 86).
3e:
No-zw gerichte boerderij is in 1 986 afgebrand. Nu geheel
nieuw bedrijf met gro te loopstal en modem huis. Met de
nieuwbouw is het erf geegaliseerd en geplaveid. Sloot langs
noord-, oost- en zuidzijde. Hoogte ca. 1 20.
0-30 verontreinigd dek, 30 zandige klei, 60 roestige door
wortelde klei" 1 00 boring beeindigd.
I O w.s. k.p. (Iaat); 2 W.S., l oor rec (o.); 2 pijpestelen.
Halbertsma, 1 963: dijk; Stiboka, 1 982; P.P.D., 1 985: dijk.

e.

1.

d.
e.

I.

1 47

2c:
Geheel omgracht rechthoekig terrein met singel langs oost
en zuidzijde. Zo-nw geriehte boerderij staat op de noorde
Iijke helft van het perceel. Hier heeft vroeger de o-w of w-o
gerichte borg gestaan. Op de zuidelijke helft lag voorheen
een grote vijver, die nu gedempt is, evenals de noordgracht.
Met deze demping is het relief dat tussen behuizing en vijver
in lag, ongeveer 50 cm afgegraven. Het erf is nu 1 00- 1 25
hoog, evenals de omgeving. De borg heeft bestaan van 1 56 1 1 723. Daarna i s e r nog slechts sprake van d e plaats
Bolsierserna. In 1 6 1 9 werd de borg verkoeht aan Diederick
Scherf of Seharf. De borg wordt daarna ook wel Seharfborg
genoemd en dit is later verwaterd tot Schatsborg. Het
bruggetje over de maar, vlak ten noorden van de borg, heet
nog Schatsborgstertil. Tussen de brug en het borgterrein
heeft een huis gestaan, dat-omstreeks 1 950 is afgebroken en
in de volksmond dikwijls de Schatsborg werd genoemd. Na
de reehttrekking van de bochtige weg loopt nu het weglrace
over dit oude erf.
0-30 verontreinigd dek, 30- 1 30 bew.sporen, o.a. mortel,
1 30- 145 klei met fosfaat, 1 45 doorwortelde klei, 1 65 boring
beeindigd.
2 w.s. k.p. (laat); 2 r.s., 5 w.s. rec (b.g., C.b.); 1 tegelfragment.
Halbertsma, 1 963: dijk; Formsma, 1 973: pp. 205 t/m 207;
Stiboka, 1 982: terp; P.P.D., 1 985: A+CH+CL+VL+M.

7EII8} : Adingehol
a

b.

c.

l.

d.
e.

l.

Min. B2, 1 1 8 t/m 1 20.
Kad. B2, 673 (dee 86).
2e:
Zo-nw gerichte geheel omgrachte boerderij is uitgebreid
naar het westen. De noordgraeht is gedempt. Hoogte 1 76,
omg. 1 00.
0-40 verontreinigd dek, 40-240 bew.sporen, 240-260 venig
materiaal, 260 klei, 280 boring beeindigd.
I w.S. k.p. (Iaat); l r.s., 3 w.s. rec (b.g., o.).
Formsma, 1 973: p. 209.

7E1I82 : Lwjerijp-Wesl
a

b.

e.

l.

d.

l.

e.

Min. B2, 1 2 1 .
Kad. B2, 1 2 1 (dee 86).
3a:
Ovaal relief gelegen in een rechthoekig perceel is door
pioegen en demping van sloten lO goed als verdwenen.
Hoogte was 1 57, nu ca. 1 25. Akkerland.
0-35 verontreinigde bouwvoor, 35-45 licht verontreinigde
klei, 45 schone klei, 80 boring beeindigd.
8 r.s., 1 3 w.s. k.p. (Iaat); l r.s., 21 w.S., l b.s. rec (b.g., t.g.,
Keuls, b.m., o.); 1 tegelfragment; 1 steen; 1 bot; 1 pijpekop,
1 pijpesteel.
Klok, 1 974.

7E1I85 : Luljerijp-Oosl

a.

b.

e.
d.

I.
1.

e.

7FII86

a.

b.

e.

l.

7EII83

b.

c.

1.
2.
3.

d.
e.

1.

Min. E4, 670 t/m 673.
Kad. E4, 670, 1 1 87, 1 1 88 (dee 86).
2b:
Rond relief gelegen in vijfhoekig door sloten omgeven
perceel. hoogte 2 1 5, omg. 1 25. Zw-no gericht boerderijtje is
afgebroken. In de noordhoek van perceel 1 1 87 staat nu een
lO-nw gerichte behuizing buiten het relief.
0-30 dek (20 scherf ree), 30- 1 25 bew.sporen, 1 25 roestige
klei, 1 50 boring beeindigd.
0-30dek, 30-65 bew.sporen, 65 zandig materiaal, 1 00 boring
beeindigd.
0-30 verontreinigd dek. 30-65 bew.sporen, 65 zandig ma
teriaal, 90 boring beeindigd.
2 w.S. k.p. (laat); 3 w.s. rec (b.g.).
Halbertsma, 1 963: dijk; Klok, 1 974: terp; P.P.D., 1 985: a of
CL.

b.

c.
e.

7FII88

a.

b.

7E1I84: Bolsiersema ofSchalsborg
a

Min. D I , 6 t/m 1 2.
Kad. D I , 1 1 85, 1 3 1 3 (dee 86).

Min. B l , 204, 205.
Kad. B I , 204, 205 (dee 86).
3b:
Zw-no gericht door sloten omgeven boerderijtje is onlangs
afgebroken. In het grasland zijn de contouren van de fun
damenten nog waarneembaar.
0-30 verontreinigd dek, 30-50 klei, 50 klei mel af en toe
veg.sporen, 1 40 boring beeindigd.

7E1I87: Grel'illgeheerd
a

a.

Min. B2, 1 37.
Kad. B2, 627 (dee 86).
3a:
Ovaal relief gelegen in reehthoekig door sloten omgeven
perceel is door pioegen en slootdemping afgevlakt en niet
langer herkenbaar ais duidelijke hoogte. Thans 1 00- 1 25
evenals de omgeving.
0-35 bouwvoor, 3 5 klei, 50 boring beeindigd.
5 r.s., 1 7 w.s. k.p. (Iaat); I O w.s. k.p. (zeer laat); 2 r.s., I w.s.
rec (b. g.); 1 bot.
Klok, 1 974; P.P.D., 1 985: a of CL.

Min. B2, 1 38 t/m 1 4 1 .
Kad. B2, 1 38, 1 39, 639 (dee 86).
3c:
Geheel omgrachl en omsingeld borgterrein met zo-nw ge
richte boerderij, die deels op en deels iets ten westen van de
voormalige borg staat. De kelder onder de oostelijke helft
van het woonhuis heeft dubbele muren aan oost- en zuidkant.
Buitenmuur-binnenmuur= 6Q-30cm dik mel daartussen een
ruimte van 1 ,20 m. Hoogte terrein 1 84, omg. 1 00- 1 30. De
borg heeft van eind 1 5e tot eind 1 8e eeuw ais zodanig dienst
gedaan, daarna is er sprake van de plaats Grevinge.
Geen toestemming.
Forrnsma, 1 973: pp. 208 t/m 2 1 2; Klok, 1 974; P.P.D., 1 985:
. a+CH+CL+VL.

Min. B l , 23 1 (230).
Kad. B l , 592, 593 (dee 86).
3c:
Zw-no gerichte en door sloten omgeven boerderij is ver
vangen door een zo-nw gerichte boerderij op het achtererf
van zijn voorganger. Hoogte 90, omg. 75.

M. Miedema

148
e.

I.

7EIl89
a

b.

e.

1.

d.
e.

1.

0-30 verontreinigd dek, 30-70 bew.sporen, o.a. as, 70 klei,
100 boring beeindigd.

7EIl94
a

b.
Min. B2, 91 t/m 93.
Kad. B2, 766 (dee 86).
3b:
Nw-zo geriehte boerderij is gesloopt. Het trapeziumvormige
pereeel is 1 4 1 hoog en is waarsehijnlijk een restant van een
oude dijk. De afgebroken hoeve stond op of in het dijktaIud.
Akkerland.
0-40 donkere bouwvoor, 40 zandig materiaaI, 1 00 boring
beeindigd.
3 w.s. k.p. (Iaat); 2 w.s. ree (b.g., e.b.).
HaIbertsma, 1963: dijk; Klok, 1 974; Stiboka, 1 982; P.P.D.,
1 985: dijk.

e.

1.

d.

l.

7E1I95: Doombosheerd
a.

7EII90
a

b.

e.

1.

d.

1.

7EIl91
a

b.

e.
d.

1.
1.

7EIl92
a

b.

e.

1.
2.

d.
e.

1.

Min. A5, 832 t/m 834.
Kad. A5, 1 740 zuidoost (dee 86).
2e:
No-zw geriehte boerderij op driehoekig pereeel met sloot
langs de noordzijde is omgedraaid. De oude sehuur is af
gebroken en de nieuwe is voor het woonhuis gebouwd. Nu
dus een zw-no geriehte boerderij. Hoogte 1 22, omg. 75-90.
0-30 verontreinigd dek, 3D- I l D bew.sporen, 1 1 0 klei, 1 25
boring beeindigd.
1 0 w.s.k.p. (laa!); I r.s., I w.s. k.p. (zeer laat); I r.s., 4 w.s.
ree (b.g.).

Min. E2, 1 83 t/m 1 88.
Kad. E2, 1 7 1 9 noordoost (dee 86).
3b:
Nw-zo geriehtegeheel omgraehte boerderij met singel langs
oost- en zuidzijde. Hoogte 125, omg. idem. Alles is gesloopt
en gedempt. Het oude erf is onderdeel van groot akker
eomplex.
Geen toestemming.
2 w.s. k.p. (Iaat); I w.s. ree (b.g.).

Min. B2, 83, 84.
Kad. B2, 763 (dee 86).
3e:
Zo-nw gerieht boerderijtje is iets vergroot en nu als woning
in gebruik. Aan de noordwestzijde van erfeen loods gebouwd
die dienst doet als garage en werkplaats voor de huidige
bewoner - een autohandelaar. Erf is door sloten omgeven.
0-30 bouwvoor, 30-55 iets verontreinigde klei, 55 klei, 1 00
boring beeindigd.
0-30 verontreinigde bouwvoor (puinsporen), 30-40
bew.sporen, 40 klei, 60 boring beeindigd.
I r.s., 22 w.s. k.p. (Iaat); 2 r.s., 1 3 w.s, ree (b.g., e.b., 0.).
Stiboka, 1 982; P.P.D., 1985: a of CL.

Min. E3, 48 1 t/m 485.
Kad. E3, 1 596.
2e:
Zo-nw geriehte boerderij met graeht aan noord-, oost- en
zuidzijde. Hoogte 1 72, omg. 75- 1 00. De boerderij is ver
bouwd en onlangs is haaks op de sehuur tegen de oostwand
een grote loopstal gebouwd. Westzijde van de noordgraeht
is gedempt.
0-30 verontreinigde bouwvoor, 30- 1 1 0 bew.sporen, 1 1 01 20 klei met fosfaat, 1 20- 1 55 bew.sporen, 1 55 doorwonelde
klei, 1 65 boring beeindigd.
8 w.s. k.p. (Iaa!); 4 w.s. k.p. (zeerlaat); 4 W.S., 2 b.s. ree (b.g.,
C.b.); I versierde pijpesteel.

b.

e.

I.
2.

d.
e.

1.

Min. E l , 250 t/m 253 (254, 255).
Kad. E l , 1 7 1 0 zuidoosthoek (dee 86).
2e:
Zw-no geriehle geheel omgraehle boerderij is verbouwd en
vergroot; reeenl werd achler de boerderij een loopslal ge
bouwd op kavel min. 254, 255, dus buiten hel oorspronke
lijke erf. Hoogle 1 75, omg. 1 00- 1 30.
0-30 veronlreinigd dek, 30-80 bew.sporen, 80 doorwonelde
klei, 1 00 boring beeindigd.
0-30 verontreinigd dek, 30- 1 1 0 bew.sporen, 1 1 0- 1 30 klei
met fosfaat en spoonjes puin, 1 30 doorwonelde klei, 1 45
boring beeindigd.
l w.s. k.p. (Iaat); I tegel fragment.
Halbertsma, 1 963: dijk.

7E1I96: Hellckemaheerd

a.

b.

e.

I.
2.

d.

I.

Min. E3, 463 l/m 466.
Kad. E3, 1 595 (dee 86).
2e:
No-zw geriehle geheel omgraehle boerderij is verbouwd en
vergroot. Weslelijk deel van zuidgraehl en weslgraehl zijn
gedempt. Onlangs een loopstal gebouwd over de gedempte
zuidgraeht. Hoogte 2 1 5, omg. 1 00- 1 25.
0-30 dek, 35 fundament.
0-30 dek met puin, 30-105 bew.sporen, 1 05 doorwonelde
klei, 1 20 boring beeindigd.
7 w.s. k.p. (laal); 4 r.s., 9 W.S., I oor ree (b.g., Keuls, o.); I
bol; I pijpesleel.

7EIl97

a.

b.

e.

l.

d.
e.

l.

Min. E2, 1 25, 126.
Kad. E2, 1 045 (dec. 86).
3e:
Zw-no gerichl boerderijtje is vervangen dooreen o-w geriehl
woonhuis. Driehoekig afgerond erf is omgeven door een
slool aan noord- en westzijde. Hoogle als omg. 1 00- 1 20.
0-30 veronlreinigde bouwvoor, 30-70 bew.sporen, 70
doorwonelde klei, 1 05 boring beeindigd.
I w.s. k.p. (Iaal); I w.s. ree (b.g.).
P.P.D., 1 985: dijk.

7En93 : Jacobsmaheerd
a

b.

e.

1.

d.

I.

Min. B I , 1 67 t/m 1 70.
Kad. B I , 372, 632, 653, 807 (dee 86).
2e:
Zw-no geriehte geheel omgraehte boerderij met singel aan
westzijde. De boerderij is verbouwd en vergroot; daarbij is
de voorzijde iets naar het oosten gedraaid. De noordgraeht is
gedempt en de singel gesleeht. Er is grote loopstal op
aehtererf gebouwd. De toegangsrede is verlegd. Deze liep
vroeger langs de westzijde en nu voor de boerderij langs via
de oostzijde naar het aehtererf. Hoogte 1 96, omg. 100.
0-30 verontreinigd deken sehelpsporen, 3D- I I O bew.sporen,
1 1 0- 120 klei met sehelpresten, 1 20 klei, 1 45 boring beein
digd.
I w.s. k.p. (laat); I r.s., I W.S., I oor ree (b.g.).

7EIl98
a

b.

e.

l.

d.

l.

e.

Min. E2, 1 1 8, 1 1 9.
Kad. E2, 1 722 noordwesl (dee 86).
2b:
Zw-no geriehte boerderij is afgebroken; erf opgegaan in
grool akkereomplex. Hoogte was 1 32; door pioegen afgevlakl
lot ca. 1 00.
0-30 verontreinigde bouwvoor, 30- 1 00 bew.sporen, I OD
doorWonelde klei, 1 1 0 boring beeindigd.
2 r.s., 8 w.s. k.p. (laal); I r.s., 9 W.S., l b.s., 3 oren ree (b.g.,
Keuls); I slijpsteen; 2 pijpekoppen, 9 pijpestelen, 2 versierde
pijpestelen.
P.P.D., 1 985: dijk.

Oost-Fivelingo 250 v . c. - } 850 Il.c.
7En99
a.

b.

e.

l.

d.

2.
l.

e.

d.
Min. E2, 1 1 6, 1 1 7 .
Kad. E2, 1 72 1 noordoost (dee 86).
2e:
Ruitvorrnig pereeel met graeht langs noordwest-, noord- en
oostzijde. Hoogte 1 3 5 , omg. 1 00. On langs werd
verwerkingsloods voor aardappelen op dit pereeel gebouwd.
0-30 verontreinigd de k; 30- 1 00 bew.sporen (50 k.p.seherf),
1 00 fundament
0-30 verontreinigd dek, 30-1 00 bew.sporen, 1 00 fundament.
I r.s. k.p. (Iaat); 2 r.s., IO w.S., I oor ree (b.g., o.); I
dakpanfragment.
P.P.D., 1 985: dijk.

7EnJOO
a.
b.

e.

l.
2.

d.

l.
2.

e.

Min. B2, 67 tim 70.
Kad. B2, 562 noordoost (dee 86).
2b:
Zw-no geriehte boerderij met graeht langs zuid- en westzijde
is afgebroken. Graehten zijn gedempt. Hoogte 146, omg.
1 00. Ten noorden ligt dijkrestant, hoogte 1 88 .
0-35 bouwvoor, 35 doorwortelde zandige klei, 7 5 boring
beeindigd.
0-35 verontreinigde bouwvoor, 35- 1 1 0 bew.sporen, 1 1 0
doorwortelde roestige klei, 1 45 boring beeindigd.
3 r.s., 1 3 w.S., I b.s. ree (b.g., o.).
XIID.
Halbertsma, 1 963: dijk; Klok, 1 974; P.P.D., 1 985: dijk.

2 r.s. k.p. (laat); 6 W.S., I b.s. ree (b.g., t.g.); I pijpesteel.

l.

7E" J04: Eenkemaheerd
Min. E l , 27 1 tim 275.
Kad. E l , 1 624 (dee 86).
2e:
Zw-no geriehte geheel omgraehte boerderij met si ngel aan
west- en noordzijde. De oostgraeht is gedempt. Singels
gesleeht en bij akkerland gevoegd. Nu singel langs de
zuidzijde, tevens pad naar de akker. Hoogte 1 00, omg. 751 00.
0-30 bouwvoor met puin, 30- 1 25 bew.sporen, 1 25 - 1 7 5
doorwortelde k1ei, 1 75 - 1 80 veg. niveau, 1 80 klei, 1 90 boring
beeindigd.
2 r.s., 2 w.s. ree (b.g., t.g., C.b.); 1 tegelfragment; 2 pijpe
koppen.

a.
b.

e.

l.

d.

l.

7En J05
Min. F3, 468 t/m 47 1 (472).
Kad. B, 1 565 noord (dee 86).
2e:
Zw-no geriehte boerderij met graeht aan zuid-, west- en
noordzijde is vergroot. De zuidgraeht gedempt, erf uitgebreid
met noordelijk deel van kavel 472. Sloot langs zuidzijde.
Hoogte 1 6 1 , omg. 1 00- 1 20.
0-30 verontreinigd dek, 30- 1 5 0 bew.sporen, 1 50 klei met
fosfaat en pui nsporen, 1 90-2 1 0 zandige klei, 2 1 O afwisselend
klei en zandlaagjes, 240 boring beeindigd.
4 w.s. k.p. (laat); 2 r.s., I w.s. ree (b.g., o.); I tegelfragment;
I pijpesteel.

a.
b.

e.

l.

d.

l.

7En JO J
a.

b.

e.

l.

d.

l.

Min. B I , 19 t/m 2 1 .
Kad. A7, 1 793 zuidwest (dee 86).
3e:
Nw-zo geriehte boerderij met graehtaan west- en noordzijde.
Boerderij is vergroot, westgraeht verlengden een oostgraeht
gegraven. Voorjaar 1 988 is boerderij afgebrand; de herbouw
is in voile gang. Hoogte 1 4 1 , omg. 75.
Doorde bouwaetiviteiten kon niet optimaal geboord worden.
0-30 verontreinigd dek, 30 klei met puinsporen, 70 boring
beeindigd.
3 w.s. k.p. (laat); I r.s., 4 w.s. ree (b.g., o.).

7EnJ02
a.

b.

e.

l.

2.
d.

l.

Min. F3, 429, 430 (438 noord).
Kad. FJ, 1 7 8 1 , 1 8 1 1 (dee 86).
2e:
No-zw geriehte boerderij op omrasterd pereeel . Het erf is
uitgebreid met een moestuin aan de zuidzijde (min. 438).
Hoogte 1 20, omg. 1 00- 1 20.
0-30 verontreinigd dek, 30- 1 40 bew.sporen, 140- 1 60 klei
met fosfaat, 1 60- 1 80 bew.sporen, 1 80 doorwortelde zandige
k1ei, 190 boring beeindigd.
0-30 verontreinigd dek, 30-90 bew.sporen, 90- 1 1 0 klei, 1 1 0
roeslige zandige k1ei, 1 20 boring beeindigd.
I r.s., 3 w.s. ree (b.g., t.g.); I tegelfragment; 3 pijpestelen.

7EnJ03: Molenhom
a.

b.

e.

l.

2.

Min. F3, 42 1 t/m 428.
Kad. F3, 422, 1 396, 1 897, 1 898 (dee 86).
2e:
Zw-no geriehte boerderij met graehten aan zuid- en westzijde.
Ten westen van de boerderij een molen en ten noorden twee
behuizingen. Deze laatste twee zijn i ntaet en gerestaureerd.
Molen is afgebroken. Boerderij verbouwd en omgedraaid,
nu zo-nw gerieht met een loods op het aehtererf. Graehten
gedempt, sloot langs west- en noordzijde. Hoogte 2 14,
eontour I SO (molenerf), omg. 1 00- 1 20.
0-30 verontreinigd dek. 30- 1 00 bew.sporen, 1 00- 1 20 k1ei
met fosfaat, 1 20- 140 doorwortelde k1ei, 1 40 sehone k1ei,
I SO boring beeindigd.
0-30 verontreinigd dek, 30-85 bew.sporen, 85 doorwortelde
k1ei, 1 25 boring beeindigd.

1 49

7EnJ06: Terhom-West
Min. FJ, 467.

a.

Kad. F3, 467 (dee 86).
3a:
Klein ovaal relief, dat ook voordien geen relatie met de
pereelering had, is opgenomen in groot akkerland. Door
pIoegen is de hoogte afgevlakt en thans geen duidelijk relief
meer. Ca. 1 20 hoog.
0-30 bouwvoor, 30-60 roeslige klei, 60 zandige klei, 70
boring beeindigd.
I r.s., 1 4 w.s. k.p. (laat); I r.s., 4 w.s. ree (o.).
J.V.T. 1 9 1 8- 1 920: plaat XVI; Klok, 1 974; P.P.D., 1 985 : a of
CL.

b.

e.

l.

d.
e.

l.

7EnJ07
Min. E3, 3 9 1 t/m 396.
Kad. E3, 1 559 (dee 86).
2e:
Zo-nw geriehte, omgraehte boerderij is verbouwd en noord
graeht gedempt. Hoogte erf 1 45, omg. 1 00.
0-30 dek, 3 0 bew.sporen, 1 40 boring beeindigd, sporen gaan
door.
3 w.S. k.p. (laat); 2 r.s., 2 w.s. ree (b.g.); I pijpekop, I
pijpesteel.

a.
b.

e.

l.

d.

l.

7EnJ08
Min. E3, 385 t/m 387.
Kad. E3, 1 597 zuid midden (dee 86).
3b:
Zw-no geriehte boerderij met graeht langs west- en noord
zijde. Hoogte 1 1 0, omg. 80- 1 00. Boerderij is in 1 9 1 3 gesloopt
en graehten zijn gedempt. Akkerland. De nieuwe boerderij
·is verplaatst naar de weg.
0-30 verontreinigde bouwvoor met puin, 30-50 klei, 50
zandige klei, 75 boring beeindigd.
I r.s. k.p. (laat); 2 w.s. ree (b.g., b.m.); I pijpesteel.

a.
b.

e.

l.

d.

l.

7EnJ09: Temhom-Oost
a.

.

Min. FJ, 408 tim 4 1 2.
Kad. F3, 1 756 oost (dee 86).

M. Miedema

1 50

sehuur op de noordhoek van het erf bijgebouwd. Noord

2e:

b.

Zw-no geriehte boerderij met graeht aan oost-, zuid- en

graeht i s gedempt. Erf naar noord en zuid iets uitgebreid en

westzijde. Boerderij i s verbouwd en vergroot. Thans singels

nu het geheel door sloten omgeven. Hoogte 1 00, omg. 75-

aan zuid- en westzijde. Hoogte 1 50- 1 40, omg. 1 25- 1 40.

Terhom-Oost is de opvolger van het oude stee,hier Terhom

e.

1 00.
1.

West genoemd, zie 7En 1 06.
e.

1.

0-30 verontreinigd dek, 30- 1 30 bew.sporen, 1 30- 1 55 zandige

2.

0-30 verontreinigd dek, 30-90 bew.sporen, 90- 1 40 zandige

k1ei, 1 55 doorwortelde klei, 1 60 boring beeindigd.

met fosfaat, ISO zandige klei, 160 boring beeindigd.

7En I I5

a

Min. E3, 344 t/m 347.

b.

3e:

k1ei, 1 40 klei, 1 60 boring beeindigd.

Kad. E3, 1 594 west (dee 86).
Zw-no geriehte geheel omgraehte boerderij is verbouwd en

7En I I O
a

Min. E l , 283.

de sehuur daarbij iets naar het oosten gedraaid. Oost- en

Kad. E l , 1 632 zuid (dee 86).

zuidgraeht gedempt. Hoogte 1 66, omg. 100- 1 25.

3a:
Laag ovaal relief waarrnee de huidige percelering geen

b.

rekening houdt i s 1 20 hoog, omg. 75-90. Akkerland en door
pioegen gedeeltelijk weggesehoven.
e.

1.

0-30 bouwvoor, 30-60 bew.sporen, 60 roestige klei, 75

e.

1.

Geen toestemming.

d.

1.

I pijpesteel.

7E1I 1 I6: Alberdaheerd

a.

Min. AS, 8 1 9 t/m 824.

boring beeindigd.
2.

0-30 bouwvoor, 30-60 klei, 60 roestige klei, 75 boring

Kad. AS, 8 1 9, 82 1 , 822, 1 4 1 8, 1 44 1 (dee 86).
b.

2e:

beeindigd.
d.

I.

0-30 verontreinigd dek, 30- 1 40 bew.sporen, 1 40- 1 50 klei

Het geheel omgraehte en omsingeide borgterrein bestaat uit

I r.s., 1 2 w.S. k.p. (Iaat); 1 r.s., 2 w.s. k.p. (zeer laat); 4 r.s.,

twee gedeelten: een zuidelijk omgraehte borgstede, waarop

6 w.S., 1 b.s. ree (b.g., o.); 2 pijpekoppen.

nu een nw-zo geriehte boerderij ais opvolger van de voor
malige borg. Hoogte 1 77, contour 1 25. Een noordelijk
geheel omgraehte hof, waarin thans een vijver en fruit

7EnI I I : Nassauheerd
a

Min. B I , 39 t/m 43.

bomen. Het geheel i s omsingeld en afgesloten met een

Kad. A7, 1 532 (dee 86).

b.

3e:
Nw-zo geriehte boerderij met J-vormige graeht langs

buitengraeht. De hofis 1 52 hoog. Vroeger liepeen binnenpad

1.

d.

1.

noorden langs de borg. Nu loopt dit pad aan de zuidkant om

noordwest- en noordoostzijde. Hoogte 1 60, omg. 1 00- \ 30.

het borgterrein heen over de singel.

Boerderij is verbouwd en vergroot; graeht gedempt. Nu

van ca. 1450- 1 768.

sloten aan west-, noord- en oostzijde.
e.

van 't Zandt naar Godlinze door de appel hof vlak ten

e.

l.

Hof: 0-30 verontreinigd dek, 30- 1 00 Iiehte bew.sporen, 100
doorwortelde klei, 1 30 boring beeindigd.

0-30 dek, 30- 120 klei, 1 20 boring beeindigd.

2.

5 r.s., 1 w.s. ree (b.g.); 1 pijpesteel.

Borgstede: 0-30 verontreinigd dek, 30- 1 1 5 bew.sporen,
1 1 5- 1 70 klei met fosfaat, 1 70 k1ei met veg. sporen, 1 90

Stiboka, 1 982.

e.

De borg heeft bestaan

boring beeindigd.
d.

7En I I 2
Min. AS, 744 t/m 746.

a.

Kad. AS, 1 697 oosthoek (dee 86).

1.

koot.

1

Formsma, 1 973: 5 1 5-5 1 9 ; Stiboka. 1 982; P.P.D . • 1 985:

e.

AtCH+CL+VL+M.

3e:

b.

2 r.s., 2 w.s. k.p. (Iaat); 1 r.s. ree (o.); 1 dakpanfragment;

Zo-nw geriehte boerderij met graeht langs zuid- en noord
zijde. Boerderij i s vergroot en er is een loods bijgebouwd ten

7En I I 7

oosten en evenwijdig aan de boerderij. Graeht is versmald;

a.

Min. AS, 77 1 , 772.

b.

0-30 dek, 30-85 verontreinigde k l e i m e t veel puin,85 sehone

3e:
W -o geriehte geheel omgraehte boerderij i s afgebroken en

k1ei, 1 00 boring beeindigd.

vervangen door w-o geriehte k1eine behuizing en broeikas.

nu sloten langs noord-, oost- en zuidzijde. Hoogte 1 30, omg.
90- 1 00.
e.

I.

d.

I.

Kad. AS, 1 47 1 (dee 86).

I w.s. inh. Rt; 4 w.s. k.p. (Iaat); 5 w.s. ree (b.g., Keuls, o.);
2 pijpekoppen, 1 versierde pijpesteel.

Hoogte 1 70, omg. 1 00.
e.

1.

sehelpenbank, o.a kokkeis, 70 doorwortelde k1ei, 80 boring

Klok, 1 974; Stiboka, 1 982.

e.

0-30 verontre i ni g d d e k , 30-40 bew. sporen, 40-70
beeindigd.

7En I I 3 : Lisseboll

d.

1.

Kad. F3, 1 808 zuid (dee 86).
3e:

b.

7EnI I8: Bijvillgeheerd

a.

Min. E l , 1 36 t/m 1 39.

No-zw geriehte, geheel omgraehte en omsingeide boerderij
is verbouwd en uitgebreid. LoopstaI in zuidelijke hoek van

Kad. E l , 1 272 (dee 86).
b.

3e:

erf. Zuidgraeht gedempt, zuid- en westsingel gesleeht. Hoogte
e.

1.

No-zw geriehte geheel omgraehte en omsingeide boerderij.

1 34, omg. 1 00.

Hoogte 1 48, omg. 75- 1 00. Boerderij verbouwd en vergroot:

0-30 dek, 30-70 bew.sporen, 70-80 klei met fosfaat, 80-100

woonhuis in 1 886, sehuur in 1 903 na brand. West- en

doorwortelde roestige klei, 1 00- 1 1 5 zandige klei, 1 1 5 - 1 1 8
veg.niveau, 1 1 8 k1ei, 1 25 boring beeindigd.
d.

1.

e.

noordgraeht gedempt. Westsingel i s nu een pad.
1.

2 W.s. k.p. (Iaat); 4 r.s., 1 b.s. ree (b.g., t.g., e.b.); 1 pijpesteel.

seherf), 80 fundament.
0-30 verontreinigd dek, 30-60 lieht verontreinigde klei, 60
doorwortelde klei, 1 00 boring beeindigd.

Min. E l , 292 t/m 294.

3.

0-30 verontreinigd dek, 30-75 bew.sporen, 75-85 klei met

1.

2 w.s. k.p. (Iaat); 1 r.s., IO w.s. ree (b.g., I.g.); 5 pijpestelen.

Kad. E l , 1 632 west (dee 86).
b.

2e:
Zw-no geriehte boerderij is vervangen door zo-nw geriehte
boerderij, die nu ais woonhuis wordt gebruikt. L-vormige

0-30 verontreinigd dek, 30 bew.sporen, o.a. kal k en puin (60

2.

7En1 I4
a

I w.s.k.p. (Iaat); 1 w.s. ree (o.).

Min. F3, 482 t/m 485.

a

d.

fosfaat, 85 roestige klei, l i S boring beeindigd.

OOSI-Fivelingo 250 v.C. - 1 850 Il.c.
7EII1 1 9
a.
b.

e.

i.

d.

l.

Min. E l , 324, 325.
Kad. E l , 1 63 1 noordwest (dee 86).
3b:
Zw-no gerieht boerderijtje is afgebroken. Nu akkerland.
Hoogte als omg. ca. 50-75.
0-30 verontreinigde bouwvoor, 30-45 lichte bew.sporen,
45-60 k1ei, 60 roestige k1ei, 75 boring beeindigd.
2 w.s. ree (b.g., o.).

d.
e.

l.

b.

e.

i.

d.

i.

7EIIl20: Wijlljelil
a.

b.

e.

i.

d.

l.

Min. E l , 306, 307.
Kad. E l , 1 632 noord (dee 86).
3b:
Zw-no gericht, geheel omgraehte boerderij is onlangs af
gebroken en grachten zijn gedempt. Akkerland. Hoogte als
omg. 75- 1 00.
0-30 verontreinigde bouwvoor, 30-45 licht verontreinigde
klei, 45 roestige k1ei, 75 boring beeindigd.
I I w.s. k.p. (Iaat); I O r.s., 4 w.s. k.p. (zeer laat); 4 r.s., 2 w.s.
ree (b. g., o.); I bot; I pijpesteel.

b.

e.

l.

e.

Min. B I , 34, 35.
Kad. A7, 1 53 1 noordwesthoek (dee 86).
3c:
Zw-no gerichte boerderij met graeht langs oost- en zuidzijde.
De boerderij is verbouwd en uitgebreid. Grachten zijn ge
dempt. Het driehoekige erf is omgeven door sloten langs de
zuid- en westzijde. Hoogte 1 66, omg. 1 00- 1 25.
0-30 dek met puin, 30-65 bew.sporen (veel puin), 65-80
doorwortelde klei, 80 klei, 100 boring beeindigd.
HaIbertsma, 1 964: dijk; P.P.D., 1 985: dijk.

b.

c.

I.
2.

d.

i.

b.

b.

e.

l.

d.

l.

e.

Min. F3, 496 oost.
Kad. F3, 496 oost (dee 86).
3a:
OvaaI relief in trapezi umvormig pereeel. Hoogte 1 59, omg.
1 00- 1 25. Met de ruilverkaveling is een nieuwe sloot gegraven
en dat heeft het beeld verstoord. Relief is afgevlakt en
vondsten zijn over het hele akkerland verspreid geraakt.
0-30 verontreinigde bouwvoor, 30-65 bew.sporen, 65-90
k1ei, 90- I 50 doorwortelde roestige klei, 1 50 zandig materiaal,
1 60 boring beeindigd.
6 r.s., 89 w.s. k.p. (laat); 6 r.s., 1 3 w.S. k.p. (zeer laa!); I r.s.,
6 w.S., I b.s. ree (b.g.); I stuiter; I griffel.
HaIbertsma, 1 963: dijk; P.P.D., 1 985: dijk.

Min. E l , 53 t/m 59.
Kad. I;: I , 1 6 1 0 noordoost (dee 86).
3e:
No-zw gerichte geheel omgraehte boerderij met singel langs
noordzijde. Boerderij is verbouwd en uitgebreid, de west
gracht gedempt en singel gesleeht. Hoogte 67, omg. 80- 1 00.
0-30 verontreinigd dek, 30-75 bew.sporen, 7 5 doorwortelde
klei, 1 00 boring beeindigd.
0-30 verontreinigd dek, 30-50 bew.sporen, 50 doorwortelde
k1ei, 80 boring beeindigd.
I r.s., 5 w.s. k.p. (Iaat); 2 r.s., I O w.s. ree (b.g., e.b.);
dakpanfragment; 4 pijpestelen.

7EII 126
a.

7EII122
a.

'I Znlldl

Min. F3, 295, 296.
Kad. F3, 1 827 west (dee 86).
2a:
Reehthoekig perceel, thans weitje en omrasterd met pad
langs zuid- en westzijde. Hoogte onbekend.
0-30 verontreinigd dek,30- I I O bew.sporen (45 seherf ree),
I 1 0- 1 1 5 klei met fosfaat, I 1 5 - 1 2 5 doorwortelde k1ei, 1 25
roestig zandig materiaaI, 1 25 boring beeindigd.
4 r.s., 20 w.S., I b.s., I oor ree (b.g., t.g., Keuls, maj., o.); I
tegelfragment; 2 pijpekoppen, 9 pijpestelen, I versierde
pijpesteel.

7EII125
a.

7EII121
a.

5 w.s. ree (b.g., tg.); I pijpesteel.
HaIbertsma, 1 963:· dijk; P.P.D., 1 985: dijk.

7E1I124:
a.

151

e.

l.
2.

d.

l.

e.

Min. AS, 666 t/m 669.
Kad. A7, 1 526 oosthoek (dee 86).
2e:
No-zw geriehte omgrachte boerderij met singel langs zuid
en westzijde. Boerderij is verbouwd en vergroot. Om meer
ruimte te scheppen op het erf zijn de zuid- en westgracht
gedempt en singels gesleeht. Nu sloot langs westzijde;
noord- en oostgraeht intaet. Hoogte ca. 1 50.
0-35 dek, 35-90 zandig materiaal met puinsporen, 90- 140
roestige zandige klei, 140 sehone klei, 1 70 boring beeindigd.
0-30 donker dek met puin, 30-75 bew.sporen, 75- 1 I O
doorwortelde k1ei met puinsporen, 1 1 0- 1 20 puinlaag, 1 201 30 lichte bew.sporen, 1 30 klei, 1 40 boring beeindigd.
2 w.s. inh. Rt; 8 w.s. k.p. (laat); 4 r.s., 7 w.s. ree (b.g., t.g.,
Keuls, b.m.); 2 brok huttenleem; I bot.
HaIbertsma, 1 963: dijk; Stiboka, 1 982; P.P.D., 1 985: dijk.

7EII127
7EIl123
a.
b.

e.

l.

2.

a.
Min. F3, 552 tim 562.
Kad. F3, 759, 1 1 2 I , 1 1 22, 1 744, 1 745, 1 928, 1 929 (dee 86).
3e:
Trapeziumvormig perceel met gracht langs zuid-, west- en
noordzijde. Het voetpad naar Lissebon (7En 1 1 3) loopt langs
de zuidkant. Op het pereeel staan verspreid drie huisjes.
Hoogte zuidzijde 1 30, omg. 75- 1 00. Singel langs westzijde,
waarop aan de zuidrand een huisje. Thans het westelijk deel
van de noordgracht gedempt en hier een pad aangelegd naar
de no-zw geriehte boerderij, die op de gedempte graeht
gebouwd is. De huisjes op de kavel zijn verbouwd en in de
noordwesthoek iets verplaatst. Nu hier kassen. Volgens een
der bewoners betteft het geheel een voormaIig borgterrein.
Formsma heeft dit niet opgenomen, maar de lay-out van het
terrein doet het wel vermoeden en voorlopig zal het ook als
zodanig opgenomen worden.
0-30 dek met puin, 30-65 bew.sporen, 65-90 zandige klei
met roest, 90- I 00 zandig materiaal met roest, 100 kwelder,
I OS boring beeindigd.
0-30 dek met bew.sporen, 30-50 bew.sporen, 50-90 lieht
verontreinigde roestige k1ei, 90- 1 05 zandige klei, 1 05 kwel
der, l i S boring beeindigd.

b.

e.

l.
2.

d.

l.

Min. AS, 740, 788.
Kad. AS, 1 688 zuidpunt (dee 86).
1b:
Klein relief: oude molenberg ca. 1 45 hoog. Vroeger stond
hier een molen met molenhuis; nu een sehuurtje. Het geheel
ligt op het aehterl,!rf en pad naar de akker van 7En I 28.
0-30 verontreinig dek, 30-90 bew.sporen, 90- 1 30 klei, 1 30
klei met veg. sporen, 1 40 kwelder, 145 boring beeindigd.
0-30 verontreinigde bouwvoor, 30-70 bew.sporen, 70- 1 1 5
klei, I 1 5- I 5 0 zandige k1ei (tussenlaag van ophoging), 1 50
klei met fosfaat, 1 60 baksteen, dieper boren niet mogelijk.
9 W.S. k.p. (laa!); I r.s., 3 W.S., I standlobje k.p. (zeer laat).

7EII 128
a.

b.

e.

l.

Min. AS, 789 (782).
Kad. AS, 1 688 (dee 86).
3c:
Zo-nw geriehte boerderij vlak ten oosten van het Zandster
maar. De boerderij is vergroot; er is een loopstal aan de
noordzijde langs de weg gebouwd (perceel 782). Hoogte
I I O, omg. 75- 100.
0-30 verontreinigd dek, 30-75 bew.sporen, 75- 1 25 door
wortelde klei, 1 25 kwelder, 140 boring beeindigd.

M. Miedema

1 52
d.

I.

e.

b.

c.

1.

d.

2.
1.
2.

Min. A5, 720 t/m 723.
Kad. A5, 720, 1 0 1 2 nw, 1 0 1 3 nw (dec 86).
3b:
Zo-nw gerichte boerderij met gracht langs noordwestzijde.
Hoogte ais omg. 75. Boerderij is gesloopt en sloten zijn
gedempt. Gracht intact. Akkercomplex.
0-30 bouwvoor, 30-70 bew.sporen, 80 baksteen, dieper
boren niet mogelijk.
0-30 bouwvoor, 30-50 bew.sporen, 50 klei, 60 kwelder.
9 W.S., I b.s., I versierd oor rec (b.g., C.b.); 6 pijpestelen.
I I 1C, IVE, IVG4, V I I I .

b.

c.

1.

d.
e.

1.

Min. A5, 778 t/m 78 1 .
Kad. A5, 1 689 (dec 86).
3c:
Zw-no gerichte boerderij met gracht langs zuid- en westzijde
is afgebroken. Nu klein woonhuis. Hoogte 1 30, contour 50,
omg. 75- 1 00.
0-30 dek met puin, 30-70 lichte bew.sporen, 70-80 door
wortelde zandige klei, 80- 1 1 0 roestige zandige klei, I 1 01 25 zeer zandig roestig materiaal, 1 25 - 1 40 roestige klei,
1 40- 1 80 afwisselend laagjes klei en zand, 1 80 klei, 200
boring beeindigd.
I w.s. k.p. (zeer laat); I r.s., 4 w.s. rec (b.g.): 6 pijpestelen.
Halbertsma, 1 963: dijk; Stiboka, 1 982; P.P.D., 1 985: dijk.

7E1I 13 1 : De VllIchthellvel
Min. F2, 60 1 zuidhoek.
Kad. F2, 60 1 zuidhoek (dec 86).

a.

b.

c.

1.
2.
3.
4.

d.
e.

1.

1.

0-30 dek met bew.sporen, 30 bew.sporen, 80 baksteen,
dieper boren niet mogelijk.
0-30 verontreinigd dek, 30 bew.sporen (45 bot), 95 boring
beeindigd, sporen gaan door.
I w.S. k.p. (Iaat); 8 w.s. rec (b.g., t.g.).
Halbertsma, 1 963: dijk; Stiboka, 1 982; P.P.D., 1 985: dijk.

7EII133
a.
b.

c.

1.

d.

1.

Min. E l , 43, 44.
Kad. E l , 1 604 zuidoost (dec 86).
3b:
Zo-nw geriehte, door sloten omgeven boerderij is afgebro
kenen sloten zijn gedempt. Hoogte ais omg. ca. 75. Akkerland.
0-30 donkere bouwvoor,30-50 bew.sporen, 50 doorwortelde
klei met roest, 85 boring beeindigd.
2 w.s. k.p. (laat); 7 w.S. k.p. (zeer Laat); 3 w.s. rec (Keuls,
C.b.); 2 pijpestelen.

7EII1 34

7EII130
a.

3.
d.
e.

7EII 129
a

2.

2 r.s., 6 W.S., I b.s. rec (b.g., t.g.); I tegelfragment; I
pijpesteel.
Halbertsma, 1 963: dijk; P.P.D., 1 985: dijk; Doc. R.O.B.:
onbewoonde gedeeltelijk afgegraven terp.

5a:
Ovaal relief, 206 hoog, contour 1 50, omg. 50-70. Aan de
noordzijde loopt het relief langzaam op; aan de zuidwest
zijde vrij steil. Hoogste punt ligt dan ook hier en niet in het
centrum. Langs de zuid- en westzijde loopt een sloot; aan de
noord- en oostzijde heeft het pereeel geen relatie met de
contour van het relief. hier is de langzaam anopende helling
waarschijnlijk mede veroorzaakt door het pioegen. Akker
land. Van Giffen heeft deze heuvel onderzocht. evenals de
korrel (7En I 37). Volgens hem zijn deze terpjes in een keer
opgeworpen als vooruitgesehoven posten in het kwelder
land.
0-30 lieht verontre i n igde donkere bouwvoor, 30-50
bew.sporen, 50 roestige klei, 1 00 boring beeindigd.
0-30 bouwvoor, 30-55 lieht verontreinigde klei, 55-75
roeslige klei, 75 zandige roestige klei, 95 boring beeindigd.
0-30 bouwvoor, 30-60 donkere klei, 60-80 roestige klei, 80
roeslige zandige klei, 1 1 0 boring beeindigd.
0-30 donkere bouwvoor, 30- 1 30 roestig zandig materiaal,
1 30 klei"ig zand, 1 40 boring beeindigd.
3 r.s., 3 0 w.s. k.p. (Iaat); 7 W.S., I b.s. ree (b.g.).
Van Giffen, J.V.T. 1 920-22, p. I O; T.N.A.G. 1 930, p. 789;
Klok, 1 974; P.P.D., 1 985: A+CH+VL+CL+M.

a.
b.

c.

I.

d.

1.

Min. F2, 586 t/m 589 (590).
Kad. F2, 1 59 1 (590) (dee 86).
2e:
Zw-no gerichte omgraehte boerderij met singel aan oost-,
zuid- en westzijde. Hoogte 1 54, omg. 50-90. De boerderij is
verbouwd en uitgebreid; grachten zijn gedempt en singels
geslecht. In 1 98 8 het bedrijf(pluimveehouderij) afgebroken.
Nu moderne bungalow op oude stee en op pereeel 590 een
stalling voor paarden.Er wordt een manege gevestigd. S loot
langs zuid-, noord- en noordelijk dee I oostzijde.
0-30 bouwvoor, 30- 1 1 O bew.sporen, 1 1 0 fundament, dieper
boren niet mogelijk.
2 r.s., I I w.s. ree (b.g., t.g., e.b.); I tegelfragment; I
pijpesteel.

7E1I 135: Ollltedabllrgh
a.
b.

e.
d.

I.
1.

Min. AS, 69 1 t/m 696.
Kad. A7, 1 522 noordwesthoek (dee 86).
3e:
Het trapeziumvorrnig borgterrein is geheel omgracht en
wordt in tweeen gedeeld door een dwarsgracht. Het weste
lijk deel, de hof, is thans nog ais zodanig in gebruik. Op het
oostelijk deel, de borgstede, staat nu een zw-no geriehte
boerderij met het woonhuis op de plaats van de voorrnalige
borg. De oude kelders met zware muren onder het huis zijn
nog restanten van de borg. De singels langs noord- en
oostzijde, evenals de noordgraeht, zijn verdwenen. Op de
plaats van de oostsingel loopt nu een pad. Hoogte hof
borgstede = 1 97- 1 52, omg. 75- 1 00. De borg was van 1 543
tot 1 747 in gebruik.
Geen toestemroling.
I r.s., 2 w.s. rec (b.g.).

7EII 136
a.
b.

e.
d.

I.
I.

Min. F2, 2 1 1 , 2 1 2.
Kad. F2, 1 429 noordwesthoek (dec 86).
3b:
Zw-nogeriehte doorsloten omgeven behuizing is afgebroken.
Oost- en zuidsloot gedempt. Hoogte als omg. 75. Akker.
0-30 bouwvoor, 30-55 roestige klei, 55 kwelder.
2 r.s., I I W.S., 2 b.s., I oor rec (b.g., t.g.); 2 pijpestelen.

7EIII32: Korelldijk
a

b.

c.

1.

Min. A5, 758 t/m 763.
Kad. A5, 758, 759, 76 1 , 763, 1 428 (dee 86).
2c:
Zw-no geriehte geheel omgrachte en omsi ngeide boerderij
is verbouwd en uitgebreid. Oostgracht is gedempt. Hoogte
erf 144, omg.90- 1 00. Grote dobbe ten zuiden van de zuid
singel uitgegraven met een hoge omwalling.
0-30 verontreinigd dek, 30- 1 3 0 bew.sporen (45 bot, 75 puin,
80 schelpresten), 1 30 zandige klei met fosfaat, 160 boring
beeindigd.

7EIII37: De Korrel
Min. F2, 604.
Kad. F2, 604 (dee 86).

a.

b.

5a:
Ovaru relief i n trapeziumvorrnig pereeel. Aan west-, noord
en oostzijde min of meer door sloten omgeven. Langs de
zuidnank geen relatie met de huidige sloot. Hoogte 255,
eontour I OO,omg. 75- 1 00. Van Giffen heeft proefsleuf in de
hoogte gegraven en geeonstateerd dat ook deze heuvel,
evenals de Vluchtheuvel (7En 1 3 1 ), ineen keer is opgeworpen.

Oosf-Fivelingo 250 v.C. - 1 850 1l.C.

e.

I.

d.
e.

l.

Het profiel duidt daar ook op; het geheel bestaat uit zandig
materiaal en lijkt op de dijkprofielen. Grasland.
0-30 dek, 30-80 roestig zandig materiaal, 80 zandig materi
aaI, 290 boring beeindigd.
4 w.s. k.p. (Iaat); 2 w.s. ree (b.g.); I pijpesteel.
Van Giffen, J.V.T. 1 920-22, p p . 9- 1 4; Halbertsma, 1 963: p .
208, noot 3; Klok, 1 974; P.P.D., 1 985: A+CH+VL+CL+M;
Doe. R.O.E.)'.

d.

I.

e.

b.

7E1l138: Alberda Nijeheerd
Min. F2, 6 1 1 t/m 6 1 7.
Kad. F2, 1 485 (dee 86).

e.

l.
2.

d.

l.

5e:
Zw-no geriehte geheel omgraehte boerderij met singel aan
zuidzijde. Aan de noordkant een dobbe. De boerderij is in
1 938 verbouwd; het noordelijk deel van de oostgraeht en de
dobbe gedempt. N u een dobbe aan de oostzijde van de singel
tussen het erf en De Korrel (7En 1 37). Hoogte 2 1 2, omg. 501 00. Terp is evenals De Korrel met zandig materiaal opge
worpen.
0-30 verontreinigd dek, 30-50 bew.sporen, 50 zandig ma
teriaal, 1 00 boring beeindigd.
0-30 dek, 30-55 bew.sporen, 55-75 doorwortelde klei, 75
roestig zandig materiaal met sehelpresten, 1 1 0 boring
beeindigd.
3 r.s., I O w.s. k.p. (laat); 8 w.s. ree (b.g.); 2 pijpestelen; I
versierde pijpesteel.

7E1l139: Lalldlllsl
a.
b.

e.

I.

d.
e.

l.

Min. A5, 652 t/m 654.
Kad. A7, 1 52 1 westhoek (dee 86).
3e:
Zw-no geriehte geheel omgraehte boerderij is verbouwd en
uitgebreid. Noord- en oostgraeht gedempt. Hoogte 1 93,
omg. 80- 1 00. Vroeger behoorde de boerderij aan het kIoos
ter Feldwerd.
0-30 dek met bew.sporen, 30-75 bew.sporen, 75- 1 05 zandig
materiaal met roest, 1 05 kwelder, 1 1 0 boring beeindigd.
2 w.s. ree (b.g.).
Halbertsma, 1 963: dijk; Formsma, 1 973: p. 520; P.P.D.,
1 985: dijk.

e.

I.

d.
e.

l.

b.

e.

l.

3e:
Zw-no geriehte boerderij met graeht langs zuidzijde is
aJgebroken en vervangen door een grote zo-nw geriehte
boerderij. Nieuwe graehten langs oost-, zuid- en westzijde.
De laatste is onlangs weer gedempt. Loods en loopstal op
pereeel 649 gebouwd. Hoogte 1 4 1 , omg. 75- 1 00.
0-30 verontreinigd dek, 30-85 bew.sporen, 85 klei, 1 05
boring beeindigd.

Min. E I , 1 7 t/m 23.
Kad. E l , 1 604 noord (dee 86).
3e:
Zw-no geriehte geheel omgraehte boerderij. Wiel ten zuiden
van het erf. Singels langs west- en noordzijde. Boerderij is
verbouwd en onlangs een loopstal ten oosten van boerderij
op pereeel min. 1 9 en 27 toegevoegd. Oostelijk dee I noord
graeht en oostgraeht gedempt Westsingel gesleeht; noord
singel nu een verhard pad. Hoogte 1 97 , omg. 75- 1 00.
0-30 verontreinigd dek, 30-80 bew.sporen, 80 roestige klei,
100 boring beeindigd.
I r.s., I w.s. ree (b.g., t.g.); I botje; 9 pijpestelen.
Halbertsma, 1 963: dijk; P.P.D., 1 985: dijk.

7EIl143
a.
b.

e.

l.

d.
e.

l.

Min. E l , 28 oost.
Kad. E l , 1 604 noordoost (dee 86).
5a:
Hoogte relief 1 56, omg. 75- 1 00. Geen relatie met pereele
ring. Akkerland.
0-30 verontreinigde bouwvoor, 30-60 bew .sporen, 60 roestige
zandige klei, 85 boring beeindigd.
3 r.s., 54 w.s. k.p. (Iaat); 5 w.s. ree (o.); I bouwfragment.
Stiboka, 1 982.

7EIl144
a.

b.

e.
d.
e.

l.
l.

Min. F2, 692 zuid.
Kad. F2, 692 zuid (dee 86).
5a:
Ovaal relief in de zuidhoek van een pereeel. Hoogte 1 33,
omg. 75- 1 00. Geen direete relatie met de pereelering. Akker.
0-30 bouwvoor, 30 roestige zandige klei, 70 kwelder.
2 1 w.S. k.p. (laat); 2 r.s., 1 6 w.s. ree (b.g., t.g., 0.).
P.P.D., 1 985: dijk.

7EIl145
a.

7EIll40: Drieborg
a.
Min. F2, 644 t/m 648 (649).
Kad. F2, 1 725 (dee 86).

4 w.s. k.p. (laat); 2 r.s., 1 9 W.S., I b.s. ree (b.g., t.g., C.b.); 2
pijpekoppen, 9 pijpestelen.
Halbertsma, 1 963: dijk; P.P.D., 1 985: dijk.

7E1l142: De Wiel
a.

a

b.

1 53

b.

e.

l.

d.

I.

e.

Min. A4, 624, 625 (622, 623, 626).
Kad. A8, 1 563 (dee 86).
3e:
Zw-no geriehte boerderij op klein trapeziumvormig pereeel
is vervangen door woonhuis. Erf is uitgebreid met percelen
min. 622, 623, 626. Geheel door sloten omgeven. Hoogte als
omg. 75. Kwekerij met kassen waarin planten, bloemen en
heeslers.
0-30 bouwvoor, 30-70 bew.sporen, 70-90 roestige zandige
klei, 90 kwelder, 1 20 boring beeindigd.
I r.s., 49 w.s. k.p. (Iaat); 5 r.s., 62 W.S., 2 oren ree (b.g., t.g.,
Keuls, e.b.); I tegelfragment; I pijpekop, 3 pijpestelen.
P.P.D., 1 985: dijk.

7E1l 14 1 : Toppillgaheerd
a.
b.

e.

l.

2.
3.

Min. A4, 6 1 3 t/m 6 1 6 (61 9).
Kad. A8, 1 564 zuidoost (dee 86).
2e:
Zw-no geriehte geheel omgraehte en omsingeide boerderij
is naarhet noorden uitgebreid met eensehuur. De noordgraeht
derhalve verlegd en pereeel min. 6 1 9 bij het erf gevoegd.
Oostgraeht gedempt. Noord- en oostsingel gesleeht. Hoogte
als omg. 50-75.
0-30 verontreinigd dek, 30-75 bew.sporen, 75-95 roestige
klei met bew.sporen, 95- 1 1 5 bew.sporen, 1 1 5- 1 80 klei met
bew.sporen (o.a. baksteen en fosfaatvlekken), 1 80 klei met
veg.sporen, 2 1 0 kwelder.
0-30 verontreinigd dek, 30-55 bew.sporen, 55- 1 30 roestige
klei, 1 30 kwelder.
0-30 verontreinigd dek, 30 bew.sporen (45 seherf ree, 75
sehelpsporen, 85 kalk, 95 bot), I I O boring beeindigd (sporen
gaan door).

7EIl 146
a.

b.

e.

d.
e.

Min. F2, 665 t/m 667.
Kad. F2, 1 724 noordoost (dee 86).
5b:
Zo-nw geriehte geheel omgraehte boerderij is afgebroken.
Graeht gedempt. Hoogte was 140, maar is met graehtdemping
en ruilverkaveling afgesehoven. Akkerland.
l . 0-30 donkere bouwvoor, 30-50 roestige klei, 50 roestig
. zandig materiaal, I IO boring beeindigd.
2. 0-30verontreinigde bouwvoor, 30-60bew.sporen, 60 roestige
klei, 85 boring beeindigd.
l . I r.s., 3 w.s. k.p. (Iaat); I w.s. ree (b.g.).
Klok, 1 974; P.P.D., 1 985: A+M.

M. Miedema

1 54

3Gz/52

7EII/47
a.
b.

e.

I.

d.

I.

e.

Min. F2, 1 97.
Kad. F2, 1 97 (dee 86).
5a:
Rond relief gelegen in een vierkant door sloten omgeven
pereeel. Hoogte 1 54, omg. 75. Gezien het boorprofiel gaat
het om een heuvel die in een keer is opgeworpen, evenals
7En l 3 1 en 1 37. Grasland.
0-30 dek. 30-85 roestig zandig materiaal, 85 roestige klei,
1 05 boring beeindigd.
1 7 w.s. k.p. (Iaat); I r.s., 2 w.s. ree (b.g.); I fragment
slijpsteen; I pijpekop.
Klok, 1 974; P.P.D., 1 985: A+M.

a.
b.

e.

l.

d.

l.

e.

Min. F2, 673 noord.
Kad. F2, 673 noord (dee 86).
5a:
Ovaal reliefje, dat geen relatie met de percelering had, is
afgesehoven met de ruilverkaveling. Hoogte was 1 27, omg.
75. Akkerland.
0-30 donkere bouwvoor, 30-60 klei, 60-65 roestige klei met
sehelpresten, 65 klei, 90 kwelder.
3 r.s., 50 w.s. k.p. (laat): 3 r.s., I voetlobje k.p. (zeer laat); I
standvoetje ree (o.); 2 botten.
Klok, 1 974; P.P.D., 1 985: A+M.

3Gz/53
a.

3Gz/48
a

b.

e.

d.
e.

I.

I.

Min. F2, 669.
Kad. F2, 669 (dee 86).
4:
Rond reliefje i n reehthoekig door sloten omgeven pereeel.
Sloten nu gedempten reliefopgenornen in groOl akkerpereeel.
Hoogte was 1 37, omg. 75- 1 00. Hoogte met slootdempingen
door pioegen gedeeltelijk afgevlakt.
0-30 bouwvoor, 30-50 doorwortelde klei (45 sehelpresten),
50- 1 20 bew.sporen (90 seherf k.p., na 1 00 met fosfaat
vlekken), 1 20 roestige doorwortelde klei met veg.sporen,
1 50 boring beeindigd.
2 r.S., 1 6 w.s. k.p. (Iaal); I r.s., 12 w.s. ree (b.g., Keuls, o.).
Klok, 1 9 74; P.P.D., 1 985: A+M.

b.

e.
d.
e.

I.
l.

3Gz/54
a.
b.

3Gz/49
a.
b.

e.

I.
2.

d.

I.

e.

Min. A4, 578 t/m 580 (58 1 ).
Kad. A8, 1 862 oosthoek (dee 86).
2e:
Zo-nw gerichte boerderij op smal reehthoekig pereeel aan
oost-, zuid- en westzijde omgeven door graehten. Hoogte als
omg. I I O. Boerderij verbouwd en aan oostzijde uitgebreid
met grote sehuur. Oostgraeht daarom naar oosten verlegd.
Noordelijk deel van westgraeht gedempt.
0-30 donker dek, 30- 1 30 bew.sporen (50 pijpesteel), 1 30
zeer vuile bew.sporen, 145 fundament.
0-30 dek, 30- 1 1 0 bew.sporen, 1 1 0 dool'\vortelde klei, 1 3 5
boring beeindigd.
9 w.s. k.p. (laal); 3 r.s., 19 W.S., I oor ree (b.g., t.g., e.b., b.m.,
o.); 4 pijpekoppen, 27 pijpestelen.
P.P.D., 1 985: dijk.

e.

I.

d.
e.

I.

b.

e.

I.

d.

I.

Min. F2, 672 noord.
Kad. F2, 672 noord (dee 86).
5a:
Ovaal reliefje, hoogte 1 08, omg. 75. Geen relatie met de
pereelering. Doorploegen en ruilverkaveling is de hoogte nu
verdwenen. Akkerland.
0-30 bouwvoor, 30-55 lieht verontreinigde klei, 55-65
roestige zandige klei, 65 kwelder, 85 boring beeindigd.
I r.s., I W.S., I b.s. ree (b.g.); I pijpesteel.

a.
b.

e.

I.

d.

I.

b.

e.

I.

2.
e.

Min. F2, 1 67 t/m 1 7 1 .
Kad. F2 , 1 374 (dee 86).
5e:
Zw-no geriehte geheel omgraehte boerderij. Hoogte l 7 1 ,
omg. 75- 1 00. Boerderij i s vergroot. Noordelijke helft van
oostgraeht gedempt.
0-30dek, 30-60 verontreinigd zandig materiaal, 60-95 zandig
materiaal, 95 doorwortelde roestige klei, 1 05 boring beein
digd.
0-30 verontreinigd dek, 30-60 bew.sporen. 60-85 zandige
klei met sehelpresten, 85 roestige klei, 1 00 boring beeindigd.
P.P.D., 1 985: dijk.

Min. F2, 1 56, 1 57.
Kad. F2, 1 373 zuid (dee 86).
5b:
Zw-no geriehte, geheel door sloten omgeven behuizing
werd vervangen door een zw-no geriehte sehuur. Deze is
recent afgebroken, noordelijke sloot gedempt en bomen zijn
gerooid. Hoogte 1 48, omg. 75- 1 00. Grasland.
0-30 dek, 30-55 Iiehte bew.sporen. 55-65 dool'\vortelde
roestige zandige klei, 65 doorwortelde roestige klei, 90
kwelder.
I r.s. ree (b.g.); I koot.

3Gz/56
a.
b.

3Gz/5/
a

Min. F2, 1 6 1 t/m 1 65.
Kad. F2, 1 348 zuidwest (dee 86).
5b:
Zw-no geriehte boerderij met L-vormige graeht langs noord
en noordoostzijde. Boerderij is gesloopt en graeht versmald
tot sloot; noordoostelijk deel geheel gedt'mpt. Hoogte 1 1 0,
omg. 75- 1 00. Erf is opgenornen in groot akkerpereeel.
0-30 verontreinigde bouwvoor, 30-50 bew.sporen, 50-70
zandige klei, 70 roestige klei, 85 boring beeindigd.
I r.s. ree (b. g.).
Klok, 1 974; P.P.D., 1 985: A+M.

3Gz/55

3Gz/50
a

Min. F2, 686 zuid.
Kad. F2, 686 zuid (dee 86).
5a:
Nade recente ruilverkaveling is het ovale reliefje nog sleehts
vaag aanwezig. Hoogte 1 24, omg. 75- 1 00. Akkerland.
0-30 bouwvoor, 30-50 klei, 50-80 roestige klei, 90 kwelder.
8 r.s., 32 w.S. k.p. (Iaat); 2 r.s., 6 w.s. ree (b.g., o.).
Klok, 1 974; P.P.D., 1 985: A+M.

e.

I.
2.

d.
e.

I.

Min. A4, 549 t/m 55 1 .
Kad. A8, 1 559 noordoosthoek (dee 86).
3e:
Zw-no geriehte door sloten omgeven boerderij met bakhuis
en bijgebouw is verbouwd tot grote boerderij. Bijgebouwen
gesloopt en erf vergroot. Graeht langs zuid- en westzijde.
Een sloOl langs de noordkant. Nu aan zuid- en zuidwestzijde
buiten de graehten een singel. Hoogte 1 2 1 , omg. 75.
0-30 dek, 30-80 bew.sporen, 80-90 klei, 90 kwelder, 1 05
boring beeindigd.
0-30 dek, 30-50 bew.sporen, 50-75 roestige klei, 75 roestig
zandig materiaal, 1 1 5 kwelder.
2 r.s., I w.s. ree (b.g.); 2 pijpestelen.
P.P.D., 1 985: dijk.

3Gz /57: ZI'l'ijlltil-ZlIid
a.
b.

Min. A4, 5 1 9, 520.
Kad. A8, 1 558 noord (dee 86).
5b:
Nw-zo gerieht boerderijtje. Zandster Maar langs westzijde
en sloten aan oost- en zuidzijde. Boerderij en sloten ver-

Oosf-Fivelingo 250 v.C.-J850 n.c.

e.

l.

d.

l.

dwenen. Hoogle 220- 1 85, omg. 75. Akkerland. Door ploe
gen is de hoogle gedeellelijk afgevlakt
0-30 bouwvoor, 30-75 klei mel l iehle bew.sporen, 75 kwel
der, 90 boring beeindigd.
3 w.s. k.p. (laal); 7 w.S., I versierd oor ree (b.g., tg.).

e.

Min. F2, 679 l/m 682.
Kad. F2, 97 1 1/m 975 (dee 86).
Se:
Zo-nw geriehle boerderij was geheel omgraeht Sehuur is
gesloopl en graehlen langs de weslelijke hel fl van hel erf zijn
gedempt Nu woonhuis. Gehele erf is akkerland en opgeno
rnen in groOI eomplex bouwland. Hoogle 238, omg. 1 1 0.
0-30 veronlreinigde bouwvoor mel puin, 30-85 bew.sporen,
vooral puin, 85 k1ei, 1 00 kwelder.
3 r.s., 7 w.s. k.p. (laal); I O r.s., 48 W.S., I b.s. ree (b.g., tg.,
e.b., o.); 2 pijpekoppen, I pijpesleel .
Klok, 1 974; P.P.D., 1 985: A+CH+VL+CL+M.

d.
e.

I.
2.
3.

3Gz158
a.

b.

e.

I.

d.

l.

e.

l.

Min. A4, 529 I/m 53 1 .
Kad. A8, 1 556 zuidooslhoek (dee 86).
3b:
Zw-no geriehle boerderij, mel slool langs zuidkanl en graehlen
aan wesl-, noord- en ooslzijde, is afgebroken. De graehlen
zijn gedempl en erf is opgegaan in grool akkereomplex.
Hoogle 1 1 2 , omg. 75.
Geen; hel land was ingezaaid.
P.P.D., 1 985: dijk.

b.

e.
e.

3Gz160: Zwijlllil-Noord
a.
Min. A4, 444 , 448.
b.

e.

I.

d.

I.

Kad. A9, 1 864 zuidhoek (dee 86).
3b:
Nw-zo geriehle behuizing len ooslen van de Zandsler Maar
is afgebroken; hel erf is opgegaan in een grole akker. Hoogle
ais omg. 75.
0-30 veronlreinigde bouwvoor, 30-75 doorworlelde klei, 75
kwelder.
2 7 w.s. k.p. (laal); I r.s., 3 0 w.s. ree (b.g., tg., Keuls, C.b.);
I r.s., I w.s. glas; I bol; 2 pijpeslelen.

3Gz161: Oosterhllizell
a
Min. F2, 699 l/m 705.
Kad. F2, 705, 9 1 2, 1 462 (dee 86).
b.

e.

l.
2.
3.
4.

e.

3e:
Zo-nw geriehle geheel omgraehle boerderij mel singel aan
noordzijde. Boerderij is verbouwd en vergroot Hel woon
huis daleert uil 1 937. Weslelijk dee I van noordgraehl is
gedempt; singel nu een verhard pad. Hoogle 1 36, omg. 7S1 25.
0-30 dek, 30-50 klei, 50-80 zandig maleriaal, 80-90 roeslige
klei, 90 kwelder, 1 00 boring beeindigd.
0-30 dek mel puin, 30-65 bew.sporen, 65-90 roeslige zandige
k1ei, 90 kwelder, 1 00 boring beeindigd.
0-30 dek mel puin, 30 bew.sporen, 65 fundament.
Als 3.
Halbertsma, 1 963: dijk; P.P.D., 1 985: dijk langs noordzijde.

3Gz162
a.
b.

Min. A4, 507 1/m 509.
Kad. A8, 1 556 noord (dee 86).
3e:
Zw-no geriehle geheel omgraehle boerderij mel brede lang
werpige pereelen (min. 5 1 0, 5 1 1 ), missehien singels aan
noord- en weslzijde. De boerderij is verbouwd en vergrool;
erf is uilgelegd mel pereelen 5 1 0, 5 1 1 en delen van kavels
min. S05 en 506. Pad langs OOSI- en zuidzijde. Erf word I
afgeslolen mel graehl langs wesl- en brede slolen langs zuid
en noordzijde. Hoogle z-o + 1 36- 1 00, omg. 60-75.

0-30 bouwvoor, 30-55 roeslige klei, 55-65 zandig maleriaal,
65-75 donkere klei, 75 zandige klei, l I S boring beeindigd.
0-30 veronlreinigd dek, 30-65 bew.sporen, 65-90 door
wortelde roes lige klei, 90 kwelder, 95 boring beeindigd.
0-30 veronlreinigd dek mel puin, 30-50 puin en bew.sporen,
50-80 bew.sporen, 80-90 doorwortelde roeslige klei, 90
kwelder, 100 boring beeindigd.
I w.s. k.p. (laal); I r.s., 2 w.s. ree (b.g.).
P.P.D., 1985: dijk.

3Gz163
a.
b.

e.

l.

d.

l.

3Gz159
a

1 55

Min. A4, 489 I/m 49 1 .
Kad. A9, 1 864 ooslhoek (dee 86).
2b:
Zo-nw geriehl boerderijljeop reehlhoekig pereeel mel graehl
aan weslZijde en sIolen langs noord- en ooslkanl is afgebroken.
Graehl en slOlen zijn gedempl en erf is opgenornen in grole
akker. Hoogle 75, omg : 50-75.
0-30 donkere bouwvoor, 30-70 bew.sporen mel kalk en
puin, 70-80 klei mel fosfaal, 80-1 IO bew.sporen (85 seherf
ree), 1 1 0- 1 1 3 sehelpenbarlk, 1 1 3- 1 25 klei, 1 25 kwelder.
I w.s. ree (b.g.).

3Gz164
a.
b.

e.

l.

d.

l.

Min. F I , 1 22, 1 23.
Kad. F I , 823 (dee 86).
3b:
Zo-nw geriehl door slolen omgeven boerderij is afgebroken.
'
Noord- en oostslool gedempl; erf onderdeel van gro le akker.
Hoogle 50, omg. 2S-60.
0-30 bouwvoor, 30-55 bew.sporen, 55 zandige klei, 80
boring beeindigd.
S W.S. k.p. (laal); I r.s., 5 w.s. ree (b.g., tg., maj.); 2
pijpeslelen, I versierde pijpesleel.

3Gz165
a.
b.

e.

I.

d.
e.

l.

Min. A4, 493, 494.
Kad. A9, 1 62 1 (dee 86).
3b:
Zw-no geriehle door slolen omgeven behuizing is verdwe
nen. Slolen gedempl en erf is opgenornen in akkereomplex.
Hoogle als omg. 75.
0-30 bouwvoor, 30-60 bew.sporen, m.n. puin en houlskool,
60-70 roes lige k1ei, 70 doorwortelde klei, 85 boring beein
digd.
I w.s. k.p. (laal); 5 W.S., 2 b.s. ree (b.g., tg.); I sleen.
P.P.D., 1 985: dijk.

3Gz166: Zalldster Voonverk
Min. F2, 1 25 1/m 1 3 0 noord; 1 35 l/m 1 4 1 zuid.
a.
Kad. F2, 1 26, 1 749 noord; 1 804 zuid; omringende graehl
1 3 1 0.
I b:
Ca rond relief, omgeven en doorsneden dooreen reehlhoekig
verkavelingspalroon dal behoort bij de funelie van deze
woonplaats, een k1ooslervoorwerk van hel k100sler Bloemhof
le Willewierum en/of hel kloosler Ten Boer. De meningen
van de respeelievelijke bewoners zijn hierover niel eens
luidend. Groolsle lengIe z-n = 1 50 en groolsle breedle w-o =
125 m. Hoogle z-n = 2 1 2- 1 49, omg. 100-125. Hel relief
wordl aan zuid-, wesl- en noordzijde omgeven door graeh
len. Van wesl naar oosl loopl midden over de lerp eveneens
een graehl, waardoor Iwee erven onlslaan mel eIk een zw-no
. geriehle boerderij. Deze zijn beide in de laalsle eeuw ver
bouwd en mel een Iweede sehuur uilgebreid. De noordelijke
•
boerderij is onbewoond; alleen hel bedrijfsgedeelle word I
gebruikl door Nienhuis le Uithuizermeeden. De zuidelijke
boerderij wordl bewoond door de familie Elema. In de
keuken een sehoorsleenmanlel mel de dalering 1 573.
e.
l . 0-30 dek mel puin, 30-55 bew.sporen (40 en 50 seherven
reel, 55- 1 50 zandig maleriaal (na 1 25 mel veel roest), 1 50
kwelder.
b.

1 56

M. Miedema

2.

0-30dek met bew.sporen, 30- 1 00 bew.sporen (70-75 kalk en
puin), 1 00- 1 1 0 zandig materiaal met sehelpen, 1 1 0 roestige
zandige klei, 1 50 kwelder.
0-30 verontreinigd de k, 30-75 bew.sporen, 75-95 roestige
klei met liehte bew.sporen, 95-1 1 5 bew.sporen, 1 1 5- 1 80
bew.sporen (baksteen, kalk, fosfaatvlekken), 1 80-2 1 0 klei
met veg.sporen, 2 1 0 kwelder.
Noord: I r.s., 1 2 w.s. ree (b.g., t.g., maj.). Zuid: I w.s. k.p.
(Iaat); I r.s., I O w.s. ree (b.g., t.g.); 3 pijpestelen.
Familie Elema heeft zelf veel vondsten verzameld. Deze
bestaan uit 1 7e-eeuwse majolica, 1 8e-eeuws tegelfragment,
koperen voorwerp (kraantje van koffiekan) te dateren tussen
1 840-1 860.
Halbertsma, 1 963: dijk; P.P.D., 1 98 5 : dijk.

3.

d.

I.
2.

e.

3Gzl67
a.
b.

e.

I.
2.
3.

e.

Min. A4, 48 1 t/m 483.
Kad. A9, 1 863 (dee 86).
3e:
Zw-no geriehte boerderij met graeht aan zuid-, west- en
noordzijde. B oerderij is uitgebreid en zuidgraeht is gedempt.
Hoogte 1 59, omg. 40-60.
0-30 dek met puin, 30 bew.sporen, 80 fundament.
0-30 dek, 30-75 bew.sporen, 75-85 doorwortelde klei, 85
kwelder.
0-30dek, 30- I OO klei, l OO roestige zandige klei, l l O kwelder.
P.P.D., 1 985: dijk.

3Gz168: Datell/aheerd
a.
b.

e.

d.

I.
2.
I.
2.

Min. F I , 97 t/m 99.
Kad. F I , 901 (dee 86).
3b:
Zw-no gerieht boerderijtje is afgebroken in de tweede helft
van de 1 ge eeuw. Hoogte als omg. 50.
0-30 bouwvoor, 3 0 zandige klei, 8 5 kwelder.
0-30 donkere bouwvoor, 30-50 don kere klei, 50 zandige
roestige klei, 65 boring beeindigd.
I w.s. k.p. (Iaat); 3 r.s., 18 W.S., 2 oren ree (b.g., t.g.); 2
tegelfragmenten; I pijpekop; 3 pijpestelen.
Veel vondsten van dit erfzijn verzameld door bewoners van
Boltemalleerd (3Gz 1 7 1 ). Zij bestaan uit beslag van tabak
spot, boekbeslag, 2 gespen, 6 lakenloodjes, handgreep van
dekenkisteneen aantal vi ngerhoeden. Seherven van majoliea,
Del fts blauw, bruin geglazuurd met s l ibversiering en
melkglasseherven. Datering tussen 1 750- 1 850/ 1 900.

b.

e.

I.

d.

I.

Min. A4, 456.
Kad. A9, 1 6 1 7 westhoek (dee 86).
3b:
Zw-no geriehte behuizing is afgebroken. Erf opgenomen in
akkereomplex. Hoogte als omg. 75.
0-30 donkere bouwvoor, 30-65 bew.sporen, 65 zandige klei
met roest tussen 95- 1 00, 1 1 0 kwelder.
3 w.s. ree (b.g.); I pijpesteel.

a.
b.

e.

I.

d.

I.
2.

b.

e.

d.

I.

I.

Min. A3, 434 t/m 436.
Kad. A9, 1 608 zuidpunt (dee 86).
3e:
Zw-no geriehte boerderij met graeht aan zuid- en noordzijde.
De boerderij is verbouwd en loopstal ten oosten van de
boerderij toegevoegd. Erf is naar het noorden toe iets uit
gelegd. Oude graeht hier gedempt en nieuwe graehten ge
graven langs west- en noordzijde. Hoogte als omg. ea.80.
Eigenaar is Elema van het Zandster Voorwerk (3Gz 1 66
zuid).
0-30 verontreinigd dek met puin, 30-65 bew.sporen (50 bot),
65-80 klei, na 75 iets roestig, 80-95 doorwortelde klei, 95
kwelder.
8 W.S., I oor, I versierd oor ree (b.g., t.g.); I pijpekop, 3
pijpestelen.

Min. F I , 1 08 t/m 1 1 0.
Kad. F I , 1 272 (dee 86).
3e:
Zw-no geriehte geheel omgraehte boerderij is verbouwd en
daarbij werd de sehuur naar het zuiden toe zeer vergroot.
Noordelijk deel westgraeht, zuidelijk deel oostgraeht en
oostelijk dee I zuidgraeht gedempt. Hoogte 1 05, omg. 75.
0-30 verontreinigd dek, 30-50 bew.sporen, 50- 100 zandig
roestig materiaal, 100 zandig met sehelpresten, 1 1 0 boring
beeindigd.
2 w.s. k.p. (Iaat); 2 w.s. ree (b.g.).
Bewoners verzamelden zelfvondsten: tegelfragmenten 1 7501 800 en enkele van omstreeks 1 900, loden gewiehten ca.
1 650- 1 720 en 1 ge-eeuwse seherven.

3Gz l 72
a.
b.

e.

I.

d.

I.

Min. A3, 398, 399.
Kad. A I I , 1 250, sehaal I : 1 .000 (dee 86).
2b:
Zo-nw geriehte behuizing is afgebroken. Reehthoekig per
eeel is omrasterd aan noord-, oost- en zuidzijde. lers hoger
dan de omgeving.
0-30 verontreinigd dek, 30- 1 1 0 bew.sporen, 1 1 0- 1 30 zandige
klei met fosfaat, 1 30 roestige kwelder, 1 45 sehone kwelder.
I w.S. k.p. (Iaat); I r.s., 4 w.s. k.p. (zeer laat); I I r.s., 2 2 w.S.,
4 b.s., l tuit ree (b.g., t.g., Keuls); 6 tegelfragmenten; I bot;
I pijpekop, 2 pijpestelen.

3G�/73
a.
b.

e.

I.
2.
I.

Min. A3, 363 t/m 365.
Kad. A I I , 1 1 28, 1 354, sehaal I : 1 .000 (dee 86).
2e:
Langwerpig relief, bestaande uit twee door sloten omgeven
percelen ten noorden van het kerkterrein in Zijldijk. Hoogte
1 3 1 , omg. 75. W-o gerieht sehoolgebouw op pereeel min.
365 is uitgebreid; op pereeel 363 staat nu een no-zw geriehte
behuizing.
0-30 bouwvoor, 30- 1 30 bew.sporen met puin, 1 30- 1 50
roestige zandige klei, 1 50 kwelder.
0-30 dek met puin, 30-55 bew.sporen, 55 roestig zandig
materiaal , 1 1 5 boring beeindigd.
2 r.s., 29 W.S., 2 b.s., I tuit, l oor ree (b.g., t.g., e.b., o.); 2
gri ffels; 6 pijpesteIen.

3Gz l 74
a.
b.

3Gz170: Westerllllis
a

Bij Elema (3Gz 1 66) i n de eolleetie een ijzeren sieromament
uit 1 840- 1 860, afkomstig van Westerhuis,

3Gz 1 7 1 : Bo/tell/aheerd

d.

3Gzl69
a.

2.

c.

I.

d.

I.

Min. F I , 52 t/m 54.
Kad. FI , 1 8 2 1 oost (dee 86).
3c:
No-zw gerichte boerderij met F-vormige gracht aan zuid- en
zuidwestzijde is verbouwd en naar het noorden uitgebreid.
Het erf is vergroot met perceel min. 52. De middenpoot van
F-vormige gracht is gedempt; nu een L-vormige gracht. Pad
langs noordzijde. Hoogte 1 20, omg. 1 00.
0-30 dek met puin, 30-75 bew.sporen, 75-90 zandige klei
met fosfaat, 90 kwelder.
2 w.s. k.p. (Iaat); I O w.s. rec (b.g., t.g.); I platte zandsteen;
l pijpekop, l pijpesteel, I versierde pijpesteel.

3Gz l 75
a.
b.

e.

l.

Min. A3, 298, 304.
Kad. A I I , 1 250, sehaal I : 1 .000 (dee 86).
4:
Rechthoekig omrasterd pereeel met behuizing in de noord
westhoek. Hoogte ais omg. Weitje.
0-30 verontreinigd dek, 30-80 zandige klei met puinsporen,
80-90 sehelpenbank, 90- 1 1 0 bew.sporen (ijzerfragment),
1 1 0 zandige roestige klei, 1 30 boring beeindigd.

Oost-Fivelingo 250 v.C.-1850 n.C.
3Gz/76
a.
b.

e.
d.

1.
1.

e.
Min. A3, 203 t/m 206.
Kad. A9, 1 607 noordhoek (dee 86).
2e:
Zw-no geriehte geheel omgraehte boerderij met singels aan
zuid-, west- en noordwestzijde. Boerderij verbouwd en
vergroot; woonhuis dateert uit 1 870. Graehten gedempl en
singels ge i leeht. Nieuwe graehten aan zuid-, west- en
noordzijde gegraven. Hoogte 1 49, omg. 1 00. Hel bedrijf is
een voormalige kloosterboerderij van hel klooster BIoem
hof te Wittewierum.
0-30 dek met puin, 30- 1 1 0 bew.sporen, 1 1 0 kwelder.
I w.s. ree (b.m.); I dakpanfragment.

I.

b.

e.
d.

Min. A3, 32 1 t/m 323.
Kad. A9, 1 590 centrum (dee 86).
3e:
No-zw geriehle geheel omgraehle boerderij is verbouwd tot
zw-no geriehl bedrijf; het woonhuis is aan de andere kant
van de sehuur geplaatst. Datum in gevel 1 776. Het huis is
onbewoond, de sehuur nog in gebruik. Westgraeht is gedempt
evenals de ooslgraeht. Erf is geegaliseerd. Zuidgraeht is
intaet. Nu sloOl langs noordzijde. Hoogte 1 3 1 , omg. 1 00.
l . . p..30 verontreinigd dek, 30-80 bew.sporen, 80 grijze roestige
kwelder met sehelpen, 100 boring beeindigd.
I.
1 7 w.s. ree (b.g., Keuls, e.b.); 2 tegelfragmenten; I pijpekop,
4 pijpestelen.

a.
b.

e.

I.

d.

1.

b.

e.

I.

Min. F I , 36, 37.
Kad F I , 1 822 noordhoek (dee 86).
3e:
O-w geriehte boerderij met dobbe naast de sehuur op de
zuidzijde van het erf. Boerderij en dobbe verdwenen. Erf is
uitgebreid en er is nu een agrariseh verwerkingsbedrijf
gevestigd. Hoogte als omgeving 1 00.
Geen boringen, het terrein is geheel geasfalteerd.

b.

e.

I.

2.

b.

e.
d.

I.
1.

Min. A3, 222 t/m 224 (225).
Kad. A9, 1 582 oost (dee 86).
3e:
Zw-no geriehte geheel omgraehte boerderij is verbouwd en
vergroot. Erf uilgebreid met pereeel min. 225. Noordgraeht
gedempt; westgraeht verder uitgelegd naar hel noorden.
Langs noordzijde nu een afrastering. Hoogte 289, omg. 1 00.
Boerderij is het voomlalige voorwerk van het klooster
Feldwerd, tegenwoordig beter bekend als Oldenklooster.
Geen toestemming.
I r.s., 8 w.s. ree (b.g., e.b.); I pijpekop.

Min. F I , 7 t/m l l .
Kad. F I , 1 782 oost (dee 86).
2e:
W-o geriehte boerderij met graehl langs west- en noordzijde.
Slool aan oOSI- en zuidkant. Nu ooslelijk dee I noordgraehl
gedempt. Dalum in gevel 1 862. Hoogle 1 27, omg. 1 00
(westhoek 1 6 1 , zie boorpunt 2).
0-30 dek mel puin, 30- 1 20 bew.sporen (80 puin. 90 houts
kool), 1 20- 1 65 zandige klei, 1 60- 1 85 bew.sporen mel fos
faat, 1 85 kwelder mel fosfaat, 200 boring beeindigd.
0-30 dek, 30- 1 25 opgebraehl zand, 1 25 roestige kwelder,
1 45 boring beeindigd.

3Gz/84
a.
b.

3Gz/79: Kolhol af Fe/dwerder Voorwerk
a.

Min. A3, 233 t/m 235.
Kad. A9, 1 579 (dee 86).
3e:
Zw-no geriehte geheel omgraehte boerderij. Oostgraeht en
oostelijk deel zuidgraeht gedempt. Noordgraeht verlengd in
oostelijke riehling tot aan de weg. Hoogte 1 57, omg. 1 001 25. Boerderij behoorde vroeger aan hel klooster Feldwerd
en mogelijk was hel bedrijf ooit een onderdeel van hel
Feldwerder Voorwerk. De terreingesteldheid en de ligging
van beide bedrijven ten opziehte van elkaar maken dit
waarsehijnlijk.
0-30 dek, 30-85 bew.sporen, 8 5 doorwortelde zandige klei,
100 boring beeindigd.
2 r.s., 4 w.s. ree (b.g., t.g., maj.); I pijpesleel.

3Gz183: Grote Ark
a.

3Gz/78
a.

Geen toestemming; erf hoort bij Feldwerder Voorwerk
3Gz1 79.

3Gz/82

3Gzl77: Llllje Colhol, voorheell Emmahoeve
a

157

e.

1.
2.

d.

1.
2.

Min. A3, 242 t/m 244.
Kad. A9, 1 804 oost (dee 86).
2e:
Zw-no gerichte boerderij met graeht aan west-en noordzijde.
Singel aan noordkant. DalUm gevel 1 873. Woonhuis is iels
verbouwd. Zuidsloot verbreed lot graeht. Hoogte I 1 6, omg.
75- 1 00. Het bedrijfiseen oude kloosterboerderij en behoorde
aan het klooster Bloemhof te Wittewierum.
0-30 donker dek, 30- 1 75 bew.sporen, 1 75 klei met fos faat,
1 90 boring beeindigd.
0-30 donker dek, 30- 1 45 bew.sporen, 1 45- 1 50 klei met
fosfaat, 1 50- 1 65 klei, 1 65 klei met veg.sporen, 1 75 boring
beeindigd.
I w.s. ree (b. g.); I pijpekop, 4 pijpestelen.
Eigenaar verzamelde zelf reeds veel seherven, die bestaan
uil Delfts blauw 1 780- 1 820 en bruin geglazuurd met slib
versiering.

3Gz/80: Noordpoo/
a.
b.
b.

e.

I.

d.
e.

1.

Min. A3, 262 t/m 266.
Kad. A9, 1 80 1 (dee 86).
3e:
Zw-no geriehte geheel omgraehte boerderij met singel aan
de noordzijde. Boerderij is verbouwd en uilgebreid aan de
noordkant. Noord- en oostgraehl gedempt. Singel bij erf
getrokken. Hoogle 1 77, omg. 1 00.
0-30 verontreinigd dek, 30-85 bew.sporen. 85- 1 05 roestige
klei, 1 05 roestig zandig materiaal, 1 80 sehoon zandig ma
teriaal (kweider).
I w.S. k.p. (laat); 5 w.s. ree (b.g.); I pijpesteel .
Halbertsma, 1 963: dijk; P.P.D., 1 985: dijk.

3Gz181
a.
b.

Min. A3, 220, 22 1 .
Kad. A9, 1 582 noordoost (dee 86).
3b:
Zw-no gerieht boerderijtje op driehoekig pereeel is afgebro
ken. Hoogte 1 3 1 , omg. 75- 1 00.

4. VONDSTENBESCHRUVING EN DATERING
4. 1 . Inleiding
De vondsten zijn verzameld tijdens commercieIe
afgravingen van de terpen ten behoeve van grond
verbetering (terpmodder) en van knikklei voor tichel
werken. Bij laatstgenoemde bezigheden snijdt men
soms overslibde nederzettingen aan (7Fz 1 2a-A) en
leveren dan, evenals bij de terpafgravingen (7Fn48-A,
7Fn5 I -A) dikwijls vondsten op. Deze bevinden zich in
het Groninger Museum en kunnen worden onderver
deeld in aardewerk, metalen voorwerpen, benen ma
teriaal, enkele stenen werktuigen en kralen van glas.
Het gaat bij dit complex vooral om uit de hand
gevormd inheems aardewerk, dat bestaat uit kook- en

158

M. Miedema

voorraadpotten, kruiken, borden, deksels en kleingoed,
aangevuld met spinklossen, weefgewichten en spe1materiaal. De klei voor het te bakken aardwerk werd
door de tijd met verschillende bestanddelen verschraald
en de afwerking van het oppervlak varieerde eveneens.
De verschillende baksels worden bij de beschrijving
met een letter aangegeven :
a. Gemagerd met tamelijk grof zand, kiezelsteentjes
en glimmer; hard gebakken en ruw oppervlak;
b. Gemagerd met fijn schelpgruis; hard gebakken en
gepolijst;
c. Gemagerd met een combinatie van nestjes tame
lijk grof schelpgruis en/of scherfgruis met plantaardige
bestanddelen; middel hard gebakken en deels gepolijst;
d. Hoofdzakelijk gemagerd met plantaardig mate
riaal, soms aangevuld met scherfgruis; zacht gebakken
en niet gepolijst;
e. Gemagerd met fijn zand; hard gebakken en ge
polijst;
f. Gemagerd met grof zand en glimmer; hard ge
bakken en gepolijst;
g. Gemagerd met fijn zand en glimmer; hard ge
bakken en gepolijst;
h. Met schelpgruis gemagerd kogelpotaardewerk;
j. Met steen- en granietgruis gemagerd kogelpot
aardewerk;
k. Gemagerd met zand en plantaardige bestandde
len. Zeer grofwandig en zacht gebakken.
4.2. Handgevormd aardewerk
Bij de beschrijving van het uit de hand gevormde
aardewerk is uitgegaan van de typenindeling zoals deze
is ingevoerd en gebruikt bij de uitwerking van het
materiaal van Noordwest-Groningen (Miedema, 1 983).
De dateringen van het handgevormde aardewerk zijn
gebaseerd en overgenomen uit deze publicatie.
type I
Meestal trechtervormig uitstaande benedenwand.
Scherpe wand/schouder- en schouder/halsovergang.
lA l (fig. 3 1 ). Halsloze situlavorm. Schouder gaat
direct over in onverdikte, iets uitstaande rand. Baksel e.
0- 1 00 n.C. 7Fz 1 7, 7Fn52, 7En25.
IA2 (fig. 32). Situla met brede schouder en korte
hals. lers uitstaande onverdikte afgeronde of afgestreken
rand. Baksel e. 50- 1 50 n.C. 7En2 1 , 7Fn22a, 7Fn5 1 ,
7Fn52.
IB (fig. 3 3). Situla met lange hals en smalle schou
der. Hals aan de buitenkant recht, binnenkant bf recht,
bf rechthoekig verdikt. Rand eindigt in punt of is
afgerond. Een scherfversierd met zonale groefversiering
in driehoeken op de schouder. Baksel e. 1 00-200 n.e.
7En25, 7Fn2 1 , 7Fn52.
ID (fig. 34). Afgeronde smalle sehouder. Tamelijk
lange, overal even dikke en licht gebogen hals. Afge
ronde rand. Baksel g. 300-425/50 n.C. 7En25, 7Fn52.
Middelgrote wijdmondige potten:

Grote wijdmondige voorraadpotten: type II
Hoogte minstens 25 cm, schouderbreedte en mondwijdte
20 cm en meer. Lichaam heeft meestal v loeiend profiel
met afgeronde wand/schouder- en schouder/hals
overgang.
IlA (fig. 39). Hoog slank lichaam. Licht S-vormig
profiel. Laag inzettende brede schouder. Korte meestal
iets uitstaande hals. Afgeronde of afgestreken rand.
Vaak vingerindrukken of golfversiering op en tegen de
rand. Baksels b, c. Datering gezien de baksels ca. 400200 v.C. 7En25, 7Fn52.
nB (fig. 40). Tamelijk rechte benedenwand. Hoge
ronde wand/schouderovergang. Brede rechte, soms
iets afgeronde schouder. Scherp afgezette, meestal
onverdikte uitstaande tamelijk korte hals. Afgeronde of
afgestreken rand. Soms vinger- en nagelindrukken op
en tegen de rand. Vlakke bodem. Baksels c, d, e. 1 00250 n.e. 7Fz 1 7, 7Fn 1 5, 7Fn22a, 7Fn37, 7Fn52, 7En25.
ne. Vlak tonvormig lichaam met vloeiende over
gangen. Vlakke bodem. Convexe benedenwand. Laag
inzettende brede schouder.
nC 1 (fig. 4 1 ). Korte uitstaande hals is soms met
lichte i nsnoering van schouder afgezet. Rand
afgestreken. Soms indrukken tegen, sporadisch ook op
de rand. Eenmaal zonale besenstrich-versiering op de
schouder. Benedenwand glad of besmeten. Baksels c,
d. 0-200 n.e. 7Fz 1 7, 7Fn52.
nC2 (fig. 42). Korte hals, bf scherp, bf met lichte
insnoering van schouder afgezet. Rand dikwijls drie
hoekig verdikt en meestal binnen- of buitenwaarts,
maar ook wel horizontaal afgestreken. Versierd met
indrukken op of tegen de rand. Een of meerdere
groeflijnen aan halsbasis kunnen voorkomen. Een scherf
is vlakdekkend versierd met zowel horizontaal als
verticaal besenstrich-omament. Baksels c, d. 1 00 v.e.1 00 n.e. 7Fz 1 7, 7Fn 1 5 , 7Fn52, 7En2 1 , 7En25.

type III
Hoog in verhouding tot de breedte. Lichaam meestal
biconisch met scherpe wand/schouderovergang. Soms
ook afgeronde vormen met hoger liggende schouder
overgang. Vlakke bodem.
IlIA. Biconisch lichaam met een zeer brede schou
der. Regelmatig twee bandoren.
IlIA I (fig. 35). Korte uitstaande hals. Scherp afgezet
en meestal onverdikt. Rand afgestreken. Baksel d. 01 50 n.C. 7Fz 1 7, 7Fn 1 5, 7Fn52, 7En25.
I1IA2 (fig. 36). Lange rechte en scherp afgezette
uitstaande hals. Rand afgestreken. Baksel e. 1 50-250
n.e. 7Fz 1 7, 7Fn5 1 , 7Fn52.
IIIB (fi g . 37). S-vormig l ichaam . Afgeronde
benedenwand/schouderovergang. Meestal lange gebo
gen uitstaande hals. Onverdikt. Rand afgestreken. Baksel
d. 200-400·n.e. 7Fz 1 7, 7Fn52.
IIIC (fig. 3 8 ) . B olvorm ig lichaam. S-vorrnig
schouder/halsprofiel met brede schouder en korte hals.
Rand enkel- ofmeervoudig afgestreken. Hooggeplaatste
Engmondige potten:
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oren overspannen de hals; zij zijn vaak in de sehouder
weggedrukt, waardoor aan de binnenzijde een verdik
king ontstaat. Soms hals of wand versierd met spatten of
strepen zwarte verf. Baksels c, d. 200 v.e.-200 n.C.
7Fz I 7, 7Fn I 5, 7Fn2 1 , 7Fn22a, 7Fn52, 7En25, 7En52,
7En 1 29.
Wijdmondige potten: type IV
Meestal afgeronde vorm met een reehte of iets eonvexe
benedenwand. Hoge afgeronde wand/sehouder
overgang. Vlakke bodem. Glad- of kartelrandig. Soms
streepbandomament.
IVA (fig. 43). Vrij bol afgerond liehaam. Bolle brede
sehouder. Geen hals. Seherpe sehouder/randovergang.
Uitgerekt- of verdikt gefaeetteerde rand. Soms oor of
oren van rand naar sehouder. Versieringen met streep
bandornament, met verfspatten en -strepen en ook
groepjes van vertieale groeven op de benedenwand
komen voor.Baksels c, d, e. 50 v.e.-50 n.e. 7Fz 1 7,
7Fn 1 5, 7Fn22a, 7Fn52, 7En2 1 , 7En25, 7En52.
IVB (fig. 44). Bol afgerond liehaam. Bolle brede
sehouder. Geen hals. Meestal seherpe sehouder/rand
overgang. Eenmaal oorvan rand naar sehouder. Verdikte
rand. Baksels c, d, e. 0- 1 00 n.C. 7Fz 1 7, 7Fn 1 5 , 7Fn22a,
7Fn37, 7Fn44, 7Fn5 1 , 7Fn52, 7En2 1 , 7En25.
IVC (fig. 45). Bol tot eivormig liehaam. Vloeiende
wand/sehouderovergang. Geen of zeer korte uitstaande
hals. Seherp of met liehte insnoering van sehouder
afgezet. Rand driehoekig verdikt. Binnenwaarts of
tweezijdig afgestreken. Baksels c, d. 1 00-200 n.e.
7Fz 1 7, 7Fn 1 5 , 7Fn22a, 7Fn37, 7Fn39, 7Fn52, 7En2 1 ,
7En25, 7En52.
IVD (fig. 47). Afgerond lichaam. Vloeiende wand/
sehouderovergang. Brede sehouder. Korte uitstaande
hals is dikwijls met liehte insnoering van sehouder
afgezet. Verbrede horizontaal afgestreken rand. Vaak
randlip. Soms vingerindrukken tegen of op de rand.
Ronde kuiltjes rondom de sehouder of in driehoek
formatie komen voor. Baksels c, d. 0- 100 n.e. 7Fz 1 2a,
7Fz 1 7, 7Fn 1 5, 7Fn22a, 7Fn52, 7En2 1 , 7En/Fn23,
7En25, 7En52.
IVE (fig. 48). Afgerond liehaam. Vloeiende wand/
sehouderovergang. Brede sehouder. Korte uitstaande
hals, aan de buitenkant seherp afgezet, aan de binnen
kant soms seherp, maar meestal met een vloeiend ver
loop. Onverdikte horizontaal afgestreken rand. Af en
toe vingerindrukken tegen of op de rand. Oren komen
eveneens voor. Baksels c, d. 1 00-200 n.C. 7Fz 1 2a,
7Fz 1 7, 7Fn 1 5 , 7Fn22a, 7Fn37, 7Fn52, 7En2 1 , 7En25,
7En l 29
IVF. Ruinen-Wommels-aardewerk. Twee vormen.
I VF2 . Afgeronde u i tgebogen benedenwand/
sehouderovergang. Brede sehouder. Lange lieht gebo
gen hals. Insnoering aan sehouder/halsbasis. Baksel a.
Ca. 400-300 v.e. 7En25.
IVF3. Breed gedrongen liehaam. Bolle benedenwand/
sehouderovergang. Korte lieht gebogen hals. Insnoering
aan sehouder/halsbasis. Baksels b, e. 350-200/ 1 50 v.e.
7En25.
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IVG. Streepbandaardewerk. S-vormig liehaams
profiel. Convexe benedenwand. Hoge brede sehouder.
Veelvuldig oren. Streepbandomament aan halsbasis of
rudiment daarvan. Soms vingertop- of nagelindrukken
tegen de rand. Vaak gepolijste hals/sehouderzone en
gladde of besmeten benedenwand.
IVG l (fig. 49). Geknikte drieledige hals. Rand af
gerond of meervoudig afgestreken. Soms randlip. Met
ofzonder streepband. Baksels b, e. 250- 1 50 v.e. 7Fz 1 7,
7Fn52, 7En2 1 , 7En25.
IVG2 (fig. 50). Meestal ongelede iets langere hals.
Rand horizontaal afgestreken. Naast streepband ook
indrukken op of tegen rand en besehildering met verf
spatten. Baksel e. 200- 1 00 v.C. 7Fz 1 7, 7Fn 1 5, 7Fn52,
7En25.
IVG3 (fig. 5 1 ). Ongelede gebogen halfronde hals,
die iets ingezonken is. Afgeronde of afgestreken rand.
Baksel e. 200- 1 00 v.e. 7Fz 1 7, 7Fn22a, 7Fn5 1 , 7Fn52,
7En2 1 , 7En25.
IVG4 (fig. 52). Minder bol, meer slank hoog liehaam.
Brede sehouder. Korte uitstaande hals aan de buitenkant
vrij reeht en aan binnenkant vaak verdikt. Rand verdikt
gefaeetteerd, driehoekig of horizontaal afgestreken.
Dikwijls rudimentaire streepband. Oren van hals naar
sehouder. Baksels c, d. I oov.e.- I 00 n.e. 7Fz1 7, 7Fn22a,
7Fn5 1 , 7Fn52, 7En2 1 , 7En25, 7En 1 29.
IVG5 (fig. 53). Korte uitstaande hals is aan buiten
kant seherp afgezet, aan binnenkant afgerond. Onverdikt.
Rand afgerond of afgestreken. Oren van hals naar
sehouder. Zowel rudimentair als volledig streepband
ornament. Eenmaal vertieale besenstrich-versiering op
benedenwand. Baksels c, d. 0-200 n.e. 7Fz 1 2a, 7Fz 1 7,
7Fn I S , 7Fn22a, 7Fn5 1 , 7Fn52, 7En2 1 , 7En/Fn23,
7En25, 7En52.
type V
Diep. Rechte treehtervormige of lieht gebogen wand.
Meestal vlakke bodem. Glad of gepolijst oppervlak.
VA (fig. 54). Rechte wand. Rand afgerond of
afgestreken. Onverdikt. Baksel e. 250- 1 00 v. C. 7Fz 1 7,
7Fn52.
VB (fig. 55). Rechte of licht gebogen wand. Rand
gefaeetteerd en meestal verdikt. Baksels c, d. 1 00 v.e.1 00 n.C. 7Fz 1 7, 7Fn39, 7Fn52, 7En25.
Ve. Licht gebogen wand. Convexe of brede vlakke
bodem. Rand afgerond of afgestreken. Baksels d, e. 0300 n.C. 7Fz 1 7, 7Fn52.

Borden:

type VI
Diep. Vrij rechte treehtervormige of lieht eonvexe
wand. Meestal vlakke bodem. Glad oppervlak.
VM (fig. 56). Lieht eonvexe treehtervormige wand
gaat over in verdikte of gefacetteerde afgestreken en
uitstaande rand. Som s een knik op overgang van wand
naar rand. Vlakke bodem of kleine standvoet. Ver
seheidene kommen met driehoekige uitsteeksels op de
rand, die als handvat dienen. Baksels c, d, e. Kommen
zijn moeilijk te dateren, maar gelet op de baksels en de
randvorm die vaak verdikt of gefaeetteerd is, zijn de

Kommen:
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hier beschreven exemplaren waarschijnlijk te dateren
tussen 200/ 1 00 v.C.-200/250 n.c. 7En2 1 , 7Fn52.
vm (fig. 57). Vrij diep tonvormig lichaam. Vloeiende
wand/schouderovergang. Geen of korte naar buiten
staande hals. Rand verdikt horizontaal of meervoudig
afgestreken. Baksels c, d. Deze kommen lijken op type
IVB tot IVO. Het kenmerkende verschil met type IV is
de binnenwaarts gerichte hals/randpartij. Datering komt
vermoedelijk overeen met type IVB-IVD, ca. 50 v.c.200 n.c. 7Fz 1 7, 7Fn52, 7En2 1 , 7En25.
type VII (fig. 46)
Serviesgoed dat bestaat uit kopjes, kommetjes enzovoort.
Baksels c, d, e. 250 v.C-4oo n.c. 7Fz 1 7, 7Fn5 1 , 7Fn52,
7En2 1 , 7En52.

Kleingoed:

type VIII (fig. 58, 59)
Ronde schijven, zowel klein als groot, maar meestal
met een middellijn tussen 20 en 30 cm. Doorboorde of
massieve knop (handvat) in centrum. Vaak versierd met
indrukken of gIeren, die zowel langs de omtrek als ook
op het oppervlak kunnen voorkomen. De gieren dan
meestal in kruisvorm, waarbij soms de tussenliggende
vlakken met indrukken zijn opgevuld. Baksels c, d, e.
Ca. 1 00 v.C.-4oo n.C. 7Fz 1 7, 7Fn2 1 , 7Fn22a, 7Fn52,
7En2 1 , 7En25, 7En52, 7En 1 29.

Deksels:

type IX
Twee vormen van kommen met doorboorde bodem en
een oor. Glad oppervlak.
IXA. Rechte ofS-vormige wand. Meestal afgestreken
rand. Een oor van rand naar wand. Vlakke doorboorde
bodem. Baksel c. Ca. 250 v.C.-2oo n.c. 7Fz 1 7.
I X B ( fi g . 6 0 ) . Lage kom met u i tstaande
trechtervormige wand. Afgestreken rand. Vaste scho
tel. Oor van rand naar schotel. Vlakke doorboorde
bodem met een of meer ronde gaten. Goot langs rand
van schotel. Eenmaal versierd met vingerindrukken op
rand. Baksei c. 250 v.C.-2oo n.C. 7Fn2 1 , 7Fn52, 7En25.

Zeven of kaasvormen:

type X
Twee vormen: Schalenurnen en engrnondige potten.
XA. Schalenurnen komen alleen in Wierhuizen voor.
300-450 n.c. 7Fn52.
XB (fig. 64). Engrnondig. Afgerond dubbeIconisch
lichaam met vloeiende wand/schouderovergang.
Wackelboden of standring. Langehals. Afgeronde rand.
Een exemplaar dr.aagt stafband op schouder/hals
overgang. Hals loopt eerst binnenwaarts en daama met
knik naar bui ten. Op de overgang aan binnenzijde een
dekselgeul. Afgeronde rand met randlipje. Onder de
rand is de hals op twee plaatsen tegenover elkaar
doorboord. Schouder en wandversiering bestaat uit
zonale verticale groepjes groeven met aan weerszijden
een rij kleine ronde indrukken. Gepolijst oppervlak.
Baksel g. 350-500 n.c. 7En25, Zeerijp.

Angelsaksisch aardewerk:

Vroegmiddeleeuws aardewerk: type XI
Verschillende vormen die ongeveer overeenkomen met
uit de literatuur bekende termen als buidel-, ei- en
pompoenpotten. Daamaast maken napjes en kopjes
deel uit van het vroegmiddeleeuwse servies. Hoofd
kenmerken zijn de vloeiende wand/schouder- en
schouder/halsovergangen. Meestal een korte naar bui
ten gebogen hals. Afgeronde onverdikte rand, soms
eindigend in punt. Vlakke of convexe bodem, de zo
genaamde Wackelboden.
XIA (fig. 6 1 ). Hoog in verhouding tot de breedte.
Convexe wand waarbij de grootste omvang ter halver
hoogte. Zowel vlakke als Wackelboden. Korte iets
uitstaande hals met afgeronde of afgestreken rand. Een
exemplaar met fries van chevrons op schouder en een
pot met staande bogen, gevormd door twee parallelle
groeven op de schouder en parallelle gro even op
schouder/halsovergang. Twee bandoren van hals naar
schouder. Kopje metknobbeloortjes op de benedenwand.
Overwegend baksel g, verder e, f, h, j. 500-600 n.c.;
exemplaren uit Leermens en Feldwerd waarschijnlijk
iets jonger, ca. 600-750 n.C. 7Fn33, 7Fn44, 7Fn5 1 ,
7Fn52, 7En2 1 , 7En25, 7En52.
XIB (fig. 62). Hoog lichaam met ronde bodem.
Scherpe overgang in lange brede rechte schouder en
korte uitstaande hals. Een exemplaar heeft aan bin
nenkant een uitstekende rand en is vlak onder de rand op
twee plaatsen tegenover elkaar doorboord. Baksels d, f.
450-600 n.C. 7Fn52, 7En2 1 , 7En25.
XIC (fig. 63). Breedte is groter dan de hoogte.
Convexe wand. Grootste omvang ter halver hoogte.
Wackelboden. Vloeiende wand/schouder- en schouder/
halsovergangen. Eenmaal een knikje bij de halsaanzet.
Korte iets gebogen uitstaande hals. Afgeronde of
afgestreken rand. Een exemplaar versierd met ovale
indrukken rondom wand/schouderovergang. Baksels
g, h, j. 600-700 n.c. Exemplaar uit Enumerhoogte
waarschijnlijk 700-800 n.c. 7Fn48, 7En25, 7En52.

type XII
Verschillende vormen en randprofielen. Ronde bodem.
Soms versiering met stempels of driehoekige indrukken
op schouderzone. Glad oppervlak.
XIIA (fig. 65). Naar buiten gebogen hals. Rand
afgerond of horizontaal afgestreken. Soms iets verdikt
met randlip. Eenmaal rasterversiering. Baksel h.
(750)8oo-900 n.C. 7Fz 1 7, 7Fn 1 8, 7Fn2 1 , 7Fn39, 7Fn52,
7En2 1 , 7En52.
XIIB (fig. 66). Hals ondereen hoek van ongeveer90°
van schouder afgezet. Rand horizontaal afgestreken of
eindigend in een schuin buitenwaarts afgevlakte lip.
Soms aan binnenkant een zeer flauwe dekselgeul. Baksel
j. (800)900- 1 1 00 n.c. 7Fn39, 7Fn52, 7En2 1 , 7En52,
3Hz 1 22.
XIIC (fig. 67). Geprofileerde, dat wil zeggen en
verdikte en meervoudig afgestreken, rand met randlip
Kogelpotten:

Oost-Fivelingo 250 v.C.-1850 n.c.

en dekselgeul aan de binnenzijde. Baksel j . 1 1 00- 1 300
n.C. 7Fz l 6, 7Fn l l , 7Fn2 1 , 7Fn33, 7Fn39, 7Fn44, 7Fn52,
7En2 1 , 7En/Fn23, 7En52, 3Hzl 1 7, 3Hz 1 22.
XllD (fig. 7 1 ). Zeer lange gelede hals. Duidelijke
groef ofknik op schouder/halsovergang. Ronde bodem
met standlobben. Glanzend glad blauw/grijs oppervlak.
Zeer hard bakse!: Ca. 1 300- 1 450 n.C. 7En2 1 , 7En52,
7En 1 00, 3Hz l 22.
type XIII (fig. 70)
Een gevarieerde groep waaronder Schinveld steengoed,
blauwgrijs en roodbruinbakkend aardewerk.
Engrnondige kru ik met u itgeknepen voet en
gekraagde rand. Groefop schouder/halsovergang. Glad
geelgrijs draaischijfaardewerk. Type Schinveld A. 1 1 001 1 25 n.c. (G.M. Bruin, mond. med.). 7En25.
Tuitkan. Ronde bodem met uitgeknepen voet. Licht
geprofileerde rand. Recht tegenover de tuit is de hals
doorboord. Verticale ribbels op gelijke afstanden ver
sieren de romp. B1auwgrijs aardewerk. Ca. 1 200- 1 300
( 1 400) n.C. (Steehouwer & Warringa, 1 985 : pp. 1 42144). 7En2 1 .
Fragmenten van Jacobakan met uitgeknepen voet.
Steengoed. 1 300- 1 400 n.c. 7Fn2 1 , 7En2 1 , 3Hz 1 22.

Laatmiddeleeuws aardewerk:

Steelpannen: type XIV
Twee vormen : kommen en schalen.
XIVA (fig. 68). Rond of ovaal komvormig lichaam.
Korte tamelijk verticale hals. Afgeronde rand, soms
met randlip. Ronde of Wackelboden, tweemaal met
standlobben aan de steelzijde. Rechte holle of gebogen
steel. Eenmaal zonale plastische versiering van deels
overelkaar liggende ringen op wand/schouderovergang.
Baksel h,j en Paffrath-aardewerk. 800- 1 300 n.c. 7Fn33,
7En25, 7En52.
XlVB (fig. 69). Platte brede schaalvorm. Vlakke of
Wackelboden. Rand iets verdikt en schuin binnenwaarts
afgestreken. Holle steel. Baksels h, j. (800)900- 1 300
n.C. 7Fz6a, 7Fz 1 6, 7Fn 1 8, 7Fn39, 7Fn52, 7En2 1 , 7En52,
3Hz 1 1 7, 3 Hz 1 22.
Voeten: type XV (fig. 75)
Standvoeten met vlakke of iets convexe bodem. Eenmaal
versierd met parallel omlopende plastische groeven.
Eenmaal stafband op voet/wandovergang en ring rondom
de voet. Gepolijst oppervlak. Baksels e, g. De voeten
zijn afkomstig van potten behorend tot typen I en IV A.
Parallellen voor onversierde voeten: Wijster IC ( 1 50250 n.C.; van Es, 1 967: pp. 296-298, 324), Paddepoel
IVA (50 v.C.-50 n.c.; van Es, 1 968: fig. 45). De
geornamenteerde voeten zijn te vergelijken met Wijster
ID (300-500 n.c.; van Es, 1 967 : pp. 298-300, 324, fig.
1 05- 1 06), Miedema ID (300-425/50 n.c.; Miedema,
1 983: pp. 93-95, fig. 23). Datering onversierde voeten:
50 v.C.-300 n.C.; versierde voeten: 300-400 n.C. 7Fz 1 7,
7Fn52, 7En2 1 .
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type XVI
Opstaande brede korte wand met brede afgeronde rand.
Baksel k. Parallellen: Paddepoel (van Es, 1 968: pp.
255-257, fig. 69), Ezinge (200) 1 00 v.C.-200 n.c.
(Boersma, 1 976: pp. 1 82- 1 87). 7Fz 1 2a, 7Fz 1 7, 7Fn52.

Haardkragen:

type XVII (fig. 74)
Lampje in de vorm van een vogel. Kopje is afge
broken. Voetje beschadigd. Baksel f. Waarschijnlijk uit
de Romeinse tijd, 0-400 n.c. 7En25.
Rammelaar in de vorm van een buikig flesje met
lange cylindrische hals. Ronde bodem. Geelbruin
geglazuurd Andenne-aardewerk. Parallel: Geervliet identieke vorm van Pingsdorfaardewerk (Gids speel
goed en blik, 1 987: p. 4). Datering Andenne-aardewerk
ca. 1 1 00- 1 300 n.C. (van Es & Verwers, 1 980: pp. 1 321 33). 7En25.
Kraal. Afgevlakt kogelrond. Baksel d. Ca. 0-400
n.c. 7En25.
Varia:

type XIX
Verschillende vormen. Het gemeenschappelijke element
is de verticale centrale doorboring. Zacht of hard ge
bakken in baksels c, d, e.
XIXA (fig. 82). Schijven. Secundair vervaardigd uit
wandscherven van potten. Bovenzijde iets convex,
onderkant enigszins concaaf. Baksels c, d. 7Fn52, 7En2 l ,
3Hz 1 22.
XIXB (fig. 83). Planiconvex met vlakke onderkant
en convexe bovenzijde. Een klosje versierd met ster
vormig groefornament. 7Fn5 l , 7Fn52.
XlXC (fig. 84). Discusvormig met gebogen zijvlak,
dat vloeiend overgaat in een convexe boven- en on
derzijde. Een klosje aan de bovenzijde versierd met
kleine indrukken, een klosje met stervormig groef
ornament. Baksels c, d. 7Fn5 1 , 7Fn52, 7En2 1 .
XIXD (fig. 85). Kegelvormig. Baksel e. Onder
scheiden in drie vormen: l . Kegelvormig. Vlakke basis.
Conisch lichaam. 7Fn52; 2. Symmetrisch biconisch
lichaam. Min of meer vlakke boven- en onderkant.
7Fz l 7, 7Fn2 l , 7Fn39, 7Fn5 l , 7En2 1 , 7En52; 3.
Asymetrisch biconisch lichaam. Vlakke basis en bo
venkant. Onderzijde van biconisch lichaam is korter
dan de bovenzijde. 7En2 1 .
Spinklossen :

Weejgewichten : type XX
Verschillende vormen. Meestal vervaardigd uit plant
aardig gemagerde zacht gebakken klei. Baksels c, d, k.
Geelgrijs tot geelbruin van kleur. Glad oppervlak.
XXA (fig. 76). Conisch. Vlakke basis. Kegelvormig
lichaam eindigt in top, die vrij spits ofenigszins afgevlakt
is. H?rizontale doorboring op ongeveer 2/3 van de
hoogte. Sommige exemplaren zijn versierd met twee
rijen indrukken van top naar basis. 7Fz 1 7, 7Fn22a,
7Fn5 l , 7Fn52, 7En2 1 , 7En25.
XXB (fig. 72). Ringvormig. Platte ronde schijven
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met afgeronde kanten, zodat een ring ontstaat. In cen
trum een verticaal gat, afmeting ca. 1/3 van de totale
middeIIijn. 7FnS2, 7En2 I .
XXC (fig. 78). Discusvormig. Platte ronde schijven
met convexe licht uitgebogen boven- en onderzijde.
Centrale doorboring is vrij klein in verhouding tot de
totale middeIIijn. Een zijde soms versierd met indruk
ken van ankersleuteIs of ringen. 7Fn40, 7FnS2, 7En2 1 ,
Zeerijp.
XXD (fig. 77). Afgevlakt bolvormig. Boven- en
onderzijde afgev takt. Verticale centrale doorboring.
Gewichten zijn hoger dan de ringvormige en de
doorboring heeft een kleinere doorsnede. Een exemplaar
aan een zijde versierd met verfstippen. 7Fn 1 2, 7FnS I ,
7En2 1 , 3 Hz I 1 7.
XXE (fig. 73). Driehoekig. Lichaam geIijkzijdige
driehoek. Vlakke boven- en onderzijde. Hoeken hori
zontaal doorboord. 7FnS2.
type XXI
Aangezien er slechts een exemplaar in dit complex
voorkomt, is deze ondergebracht in Varia: type XVII.

Rammelaars:

type XXII (fig. 86)
Vlakke ronde schijfjes van aardewerk. Dikwijls werden
zij ges neden uit de wandscherven van vaatwerk. 7FnS I ,
7FnS2.

Speelschijven :

type XXIII
Kralen zijn zeer zeldzaam. Het enige kraaltje is on
dergebracht in Varia: type XVII.

Kralen:

type XXIV
Vervaardigd van met plantaardig materiaal en/of zand
gemagerde klei, Een kogel is van witte mergel gemaakt.
Twee vormen.
XXIVA (fig. 87). Bolvormig. Min ofmeer kogelrond
Iichaam. d. 2, 1 -3,8 cm. De mergelkogel heeft doorsnede
van S em. (SOO)400 v.C.- l 00 n.C. 7FnS l , 7FnS2, 7En2 1 ,
7En2S.
XXIVB (fig. 88). Ellipsvormig. Soms eivormig
lichaam. Kleinste d. 2,S-4 cm, grootste d. 3, S-4,4 cm.
(SOO)400 v.C.- I OO n.c. 7FnS l , 7FnS2, 7En2 1 .
Slingerkogels:

4.3. Draaischijfaardewerk
type 1 .2. I .
1 kommetje Drag. 33, gedateerd midden II;
1 w.s. versierd met eierlijst, Drag 37, gedateerd I1C;
1 b.s. Lud SSa, gedateerd IIB;
1 fragment standring Lud Sb, gedateerd midden II
(Glasbergen, 1 940- 1 94 1 , pp. 342-343);
7En2 1 , 7En2S.

Romeins aardewerk:

type 1 .2.2. (fig. 79)
l. versierde w.s. met tuit, gedateerd 600-700 n.c.
(van Es & Verwers, 1 980: p. 94, fig. 48);

Merovingisch aardewerk:

1 r.s. van lampionvormige pot, 700-800 n.c. (van Es,
1 964: pp. 267-268, fig. 9 1 );
7FnS2, 7En2 1 .
type 1 .2.3. (fig. 8 1 )
1 potje, te vergelijken met type IVA Dorestad 700900 n.c. (van Es & Verwers, 1 980: pp. 77-78, 88, fig.
42);
1 w.s. met stempelversiering Badorf, 7S0-900 n.c.;
7FnS2, 7Fn/3Hz7S.
Karolingisch aardewerk:

PingsdOlf-aardewerk:

1 r.s.;
1 voetje;
ca. 1 000- 1 200 n.c.;
7FnS2.

type 1 .2.4. (fig. 80)

4.4. Metalen voorwerpen
Deze voorwerpen zullen onderscheiden worden in
bronzen voorwerpen, ijzeren voorwerpen, schatvondsten
en munten.
4.4. 1 . Bronzen vOOlwerpen
In deze categorie worden eveneens een aantal koperen
en gouden vondsten ondergebracht.
Fibulae

De mantelspelden kunnen in verschillende typen wor
den ingedeeid. Zij zijn uit brons vervaardigd.
Latene III-fibula: type 2. 1 . 1 . 1 . (fig. 89). Eendelige
bronsdraad waarvan het uiteinde verbreed is tot twee
achter elkaar liggende ronde convexe schijven, die over
de smalle beugel liggen. Vast gesoldeerd aan de
beugelkop en in het midden met twee windingen tussen
de schijven. Spiraal van 1 4 windingen met bovendraadse
spandraad. Voet met opengewerkte naaldhouder en
naaldgootje. Rondom gootje is ringetje van drie win
dingen aanwezig, dat bij de gesloten speld over de naald
geschoven kan worden ter beveiliging. 7FnS l . Ca. SO
v.c.-SO n.c. (Miedema, 1 983: pp. 1 47- 1 48).
Ogenfibula: type 2. 1 . 1 .2. (fig. 89). Tweeledig. Brede
beugel en voet. Ronde beugelschijf. Spiraal van 8
windingen. Bovendraadse spandraad wordt door brede
Sehnenhaken tegengehouden. Massieve trapezium
vormige naaldhouder met naaldgootje. Parelversiering
over het midden en langs de randen van de beugel.
Ingekraste driehoek op de voet. Twee ogen in de vorm
van gaten. 7FnS2, 7EnS2. De ogen, beugelschijf en
brede Sehnenhaken duiden op een vroege vorm, waar
schijnIijk Tiberisch, ca. 1 0-30 n.C. (Miedema, 1 983: p.
l S I ).
Rolkopfibula: type 2. 1 . 1 .3 . (fig. 89). Tweeledig.
Brede hoge beugelkop. Korte brede voet. Hoge
halfboogvormige beugelschijf. Spiraal met 1 4 win
dingen. Bovendraadse spandraad tegengehouden door

Oost-Fivelingo 250 v.C. - 1 850 n . c.
Sehnenhaken. Ter weerszijden van de beugelkop zijn
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exemplaar is schild versierd met concentrische groeven

beschenners over de spiraa1 aangebracht. Parelversiering

vanuit het centrum tot halverwege de omtrek. Langs de

over het midden van de beugel en langs de randen van
beugel en voet. 7En25. Almgren groep II, 1 00-200 n.c.

omtrek loopt een groef. In de gladde gedeelten zijn

(datering G.M.).

met restanten van bladgoud op voorzijde. 7Fn5 1 , 7Fn52.

Sieraden

tongvonnige, aan elkaar gesoldeerde bronzen plaatjes.

De sieraden bestaan uit ringen en hangers. De hangers

Aan de brede kant open, waartussen de riem geklemd

zijn van go ud gemaakt.

moet worden. Twee doorboringen in de lengte-as van

resten van bladgoud aanwezig. Diameter 9,4 cm. Brons
Riemtong: type 2. 1 .4.2. (fig. 90). Twee dunne

Ringen: type 2. 1 .2. 1 . (fig. 1 23 , 1 24).

het plaatje. 1 .7,7 cm, br. boven 1 ,9 en tongpunt l cm.

- Open knijpring. Vlakke brede band met opening

7Fn5 1 . Parallellen in Domburg (Capelle, 1 976: Tafel

aan bovenkant. Uiteinden eindigen in een spiraal die ter

1 8), Schouwen (Capelle, 1 97 8 : Tafel 1 4). Datering

weerszijden haaks op de ring staat.

700-900 n.C.

- Gesloten ring. Ovaal op doorsnede. Bovenkant

Gespen: type 2. 1 .4.3. (fig. 90).

naar een zijde verbreed tot driehoek. Op de top een

- Twee ronde koperen gespen. Ovaal op doorsnede.

zandlopervonnige hals, waarop een langgerekte half

Angel met lqsse lus om de ring gebogen. Angel is rondl

ronde knop. Op de driehoek een V-vonnige en hori

ovaal op doorsnede en wordt naar het uiteinde toe

zontale groef; op de knop een verticale groef. Het

du nner. Aan het boveneinde versierd met overdwarse

geheel doet denken aan een gestyleerde buste. 7Fn5 1 .

ribbeis. Middellij n 4, I tot 4,3 cm. 3Hz 1 22. Het gaat hier

De beide ringen zijn waarschijnlijk in de Vroege

waarschijnlijk om schoengespen. Para1lellen in Am

Middeleeuwen te dateren, ca. 500-700 n.c. (datering

sterdam uit de 1 5e eeuw (Baart, 1 977: p. 1 68, fig. 2 1 0-

G.M.).

2 1 1 ). Datering 1 450- 1 500 n.c.

Hangers: type 2. 1 .2.2. (fig. 1 25).

- Ongeveer vierkante koperen gesp. Angel ont

- S c h ij fvorm i g . In centrum versiering v a n

breekt. Doorsnede van breedste zijde is rechthoekig en

ringfiligrain, langs d e rand spiraalfil igrain. Oog afge

van de tegenoverliggende smallere zijde rondo 3Hz 1 22.

broken.
- S c h ij fvorm i g . In centrum vers i e r i n g v a n

Gebruiksvoorwerpen

boogfiligrain. Langs d e rand is veld verdeeld in zes

Het gaat om een aantal losse voorwerpen van brons, die

sectoren waarin spiraalfiligrain, verdeeld als volgt: drie

in het dagelijks leven als gereedschap, onderdelen van

sectoren met 2 S-vonnige spiralen, een sector met 3 S

paardetuig en als gebruiksvoorwerp in de huishouding

vonnige spiralen en een sector met 2 S-vonnige spiralen

dienst doen.

en l ringvonn. Oog bestaat uit platte brede lus van

Ringen: type 2. 1 .5 . 1 . (fig. 92- 1 ) .

gedraaid gouddraad en is aan de rand bevestigd. 7Fn5 1 .

- B ronzen draad. Ovaal o p doorsnede. Omgebogen

Hangers zijn te vergelijken met de go uden sieraden in

tot open ring. 7En2 1 . Het gaat hier waarschijnlijk niet

filigrain uit Wierum en Wieuwerd (600-625 n.C.;

om een ring als zodanig, maar om een opgerold stukje

Miedema, 1 98 3 : p. 1 70, fig. 1 2 1 ); gouden plaatjes uit

bronsdraad dat gebruikt werd als grondstof bij het

Krassum (600-700 n.c.; Miedema, 1 983: p. 1 7 1 , fig.

maken van voorwerpen, bijvoorbeeld fibulae.

1 20) en met Engeise vondsten uit de provincie Kent

- Fragment van bronzen ring. Massief en gefacetteerd

(600-700 n.c.; Karras, 1 985: pp. 1 59- 1 77). Datering

ovaal op doorsnede. Middellijn 5 cm. 7En2 1 . Deze ring

hangers 600-700 n.c.

is vennoedelijk een onderdeel van paardetuig. Derge
lijke ringen werden gebruikt voor trensen.

Toiletgerei

Kaarsenstander: type2. 1 .5.2. (fig. 92-2). Cylindrische

Pincet: type 2. 1 .3. 1 . (fig. 9 1 ). Eendelig. Schacht ver

steel met verbrede windingen aan onderkant en in het

breedt zich iets naar de knijpranden toe. Op ongeveer I I

midden. Trechtervonnige houder. L. steel 9,8 cm, l.

3 van de bovenzijde bevindt zich een plat dichtgekne

houder 3,6 cm. 7Fn48. Para1lel in Museum Cluny - ca.

pen klemmetje rondom de schacht, dat schuifbaar is en

1 450 n.c. (Medieval catalogue, 1 949: pp. 1 77- 1 82, fig.

naar beneden de knijpranden naar elkaar toe drukt. 1 .6

55 :4).

cm. Brons. 7Fn2 1 .

Tang: type 2. 1 .5.3. (fig. 92-3). Bronzen smeed- of
instrumententangetje. Gebogen wangen vonnen onge

Gordel- en schoengarnituren

veereen breed ovale cirkel. De bek loopt uit op een punt.

De voorwerpen uit deze categorie bestaan uit gordel

Greep is aan het ondereinde rond en verder naar de

platen, riemtongen en gespen. Een gespenpaar duidt
meestal op schoengespen. De voorwerpen zijn vervaar
digd uit brons en koper.

greep respectievelijk 18 en 1 9,5 cm. Wangen zijn

Gordelplaten: type 2. 1 .4. 1 . (fig. 90). Tweeledig.

delen zijn bij de overgang van greep naar wangen met

Schijfvonnig met tutulusvonnig schiId. In het centrum
een massiefknopje. Onderkant is concaaf. Rechthoekige
schamierinrichting en naaldhouder ontbreken. Bij een

wange!\ toe rechthoekig op doorsnede. L. vorken van de
bandvonnig en rechthoekig op doorsnede. Beide onder
een niet aan elkaar geklonken. 7En2 1 .

M. Miedema
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Statuettes
Deze groep wordt slechts vertegenwoordigd door een
koperen voorwerp.

Messen: type 2.2. 1 . 3. (fig. 93-3 , 4).
- Mes met plaatangel en heftbesehermer. Rechte
rug. Vorm van de snede is door corrosie niet meer

Beeldje: type 2. 1 .6. 1 . Corpus ChristL Voeten afge

precies vast te stellen, maar vermoedelijk was deze iets

broken. Hoogte restant 7,5 cm. 7Fn37. 1 200- 1 400 n.c.

gebogen en naar de punt toe schuin oplopend. Op

(Halbertsma, 1 976: pp. 309-3 1 1 ; Louwe Kooijmans,

plaatangel drie ijzeren nageis. 7En52.

B loemers

& Sarfaty,

1 98 1 : p. 1 43).

- Mes met benen heft. Rechte rug, die naar de punt
toe iets naar de snede toe buigt. Rechte snede, die naar

Boekbeslag
De groep bestaat uit een aantal voorwerpen, waaronder

de punt toe iets schuin oploopt. Versmalde angel of
tonggreep is voorzien van een heftbesehermer, die aan

boekbeslagen, boeksluitingen en beslagplaatje. Gemaakt

het lemmet is u itgesmeed. Het benen heft wordt onder

van brons en kop er.

de benen voorwerpen bij de handvatten behandeld.

Beslag: type 2. 1 .7 . 1 Bronzen beslag. L. 1 1 ,2 cm, br.

7En2 1 . Heftbesehermers komen voor vanaf de 1 5e

3,9 cm. 7En2 1 . Dit beslag is waarschijnlijk afkomstig

eeuw (Baart, 1 977: p. 324). Datering derhalve na 1 400

van een bijbel. Parallel in Amsterdam, gedateerd 1 600-

n.C.

1 650 n.C. (Baart, 1 977: p. 40 1 , fig. 752).
Beslagstuk: type 2. 1 .7.2. Bronzen beslagstuk, ver

Ruitersporen

moedelijk van een boekbandsluiting. Versierd met een

In de loop der tijd werden verschillende vormen sporen

geometrisch kruis of driehoekig ornament langs de

gebruikt, die in diverse typen kunnen worden ingedeeid.

randen en een onversierd middenstuk. Sluiting is met

Prikspoor: type 2.2.2. 1 . (fig. 94). Spoor met geknikte

een scharnier aan het beslag bevestigd. 7En52. Geen

beugel. Ovaal op doorsnede. Aan uiteinden is een

exacte parallellen, maar het exemplaar laat zich het

nietplaatje bevestigd met twee nieten. Korte doorn met

beste vergelijken met beslagen uit Amsterdam. Datering

pyramidevormige punt. Doorn rond op doorsnede. L.

waarschij nlijk 1 500- 1 700 n.C. (Baart, 1 977 : pp. 400-

doorn 2,4 cm. 7En52. Parallel in Joeswerd, maar dan

403, fig. 75 1 , 756).

met vier nieten (Miedema, 1 98 3 : pp. 1 86- 1 87, fig. 1 4 1 ).

Boeksluitingen: type 2. 1 .7.3.
- Koperen versierde boeksluiting.
- Koperen onversierde boeksluiting.
7Fn 1 . Parallellen in Amsterdam: versierde exemplaar
1 600- 1 650 n.C.; onversierde exemplaar 1 400- 1 600 n.c.
(Baart, 1 977: pp. 400-402, fig. 75 1 , 756).

Gespen
Drie typen: Met rechthoekige-, D-vormige en ronde
beugels.
Rechthoekige gespen: type 2.2.3. 1 . Twee exempla
ren met rechthoekige beugel en middenstijl. Angels

Beslagplaatje: type 2. 1 .7.4. Bronzen plaatje, af

ontbreken. 7Fz 1 7. Enigszins vergelijkbare exemp1aren

komstig uit Appingedam (stadsgracht). Parallel in

in Amsterdam. 1 600- 1 700 n.c. (Baart, 1 977: fig. 228).

Amsterdam. Deze plaatjes hebben een lang leven en

D-vormige gesp: type 2.2.3.2. Gesp met D-vormige

komen reeds in de 15e eeuw voor (Baart, 1 977 : p. 40 1 ,

beugel. Angel ontbreekt. 7Fz 1 7 . Parallel in Ezinge

fig. 760). Het plaatje uit Appingedam i s vermoedelijk

(Miedema, 1 98 3 : p. 1 76 , fig. 1 29) en Amsterdam (Baart,

wel iets jonger, maar een exacte datering is niet te

1 977: p. 1 7 1 , fig. 22 1 ). 1 600- 1 700 n.c.

geven.

Ronde gespen: type 2.2.3.3. (fig. 95). Fragmenten
van twee gespen met ronde beugel. Angel geklemd aan

4.4.2. Uzeren voorwe'pen

de ring. 7Fn37. Parallel in Amsterdam. 1 400- 1 500 n.C.
(Baart, 1 977: p. 1 69).

Onderverdeling is noodzakelijk in een aantal groepen,
namelijk huishoudelijke voorwerpen, ruitersporen en
gespen.

4.4.3. Schatvondst
De vondst is samengesteld uit een aantal gouden en

Huishoudelijke voorwe,pen

zilveren munten, alsmede enkel e sieraden.

Deze categorie omvat sleutels, scharen en messen.
Sleutels: type 2.2. 1 . 1 . (fig. 93- 1 ). Ankersleutel.
Rechte massieve schacht. Rechthoekig op doorsnede.

Gouden solidi
6 Friese imitaties van Lod. de Vrome. 800-900 n.c.

Boveneinde schacht en een haak van anker afgebroken.
L. restant 8 cm. 7Fn48. Romeinse tijd en Vroege
Middeleeuwen, 0- 1 000 n.c.
Schaar: type 2.2. 1 .2. (fig. 93-2). Eendelige knijp- of

Zilveren denarii
- l den. Lod. de Vrome, type Chr. Religio;

beugelschaar. Lusvormige greep. Licht gebogen bladen

- 2 den. Lotharius Vz + Kz, Friese imitaties;
- 2 den. 'Karel de Dikke, type Chr. Religio Vz + Kz.

met iets concave binnenzijde. Buitenzijde aan uiteinde

830-900 n.c. (Boersma, 1 976- 1 977: p. 1 70).

gebogen, uitlopend in spitse punt. Ben blad is incomp\eet.
L. 1 4,8 cm, schaarblad 7 cm. 7Fn5 1 . Exemplaar is te
vergelijken met type lA London Museum, 700- 1 000
( 1 1 00) n.c. (Medieval catalogue, 1 965: pp. 1 5 3- 1 55,
fig. 47).

Sieraden: type 2.3.3. (fig. 1 26)
4 gordelbeslagstukken en l fibula van verguld zilver
met niello inge1egd. Versierd met ranken in ruitvorm en

OOSf-Fivelingo 250 v.C.-1850 n . c.
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leeuwtjes. 800-900 n.C. (Fraenkel-Schoorl, 1 978: pp.

verde!en. Op een dekplaat zijn de ruiten deels op en en

348-350, 362, 369).

deels opgevuld met parallelle verticale groefjes.

7Fn5 1 .

Fragment uit Enumerhoogte. Rechte basis en gebo
gen rug. Tanden deels aanwezig. Dekplaten versierd

4.4.4. Munten
De collectie omvat een aantal Romeinse en enkele
Karolingische munten.

met het zogenaamde Rahmenornamenf, drie omlo
pende groeven langs de omtrek en een rij puntcirkels
over het m i dden veid. 7Fn48, 7En2 5 . Dateri n g
vleugelkammen 700-800 (850) n.c. (Miedema, 1 98 3 :
pp. 227-228).

Romeinse munten
- l ziIveren denarius (RIC 294) Trajanus, 98- 1 7 7
n.c., 2 e eeuw. 7Fn39;

Kam met zijwaarts uitstekende middenplaat: type
3. 1 .3 . (fig. 96-3). Fragment. Rechte basis. Licht gebo
gen rug. Tanden ontbreken. Een dekplaat onversierd, de

- l bronzen sestertius Van Hadrianus;

andere door parallelle verticale gro even verdeeld in vijf

- l bronzen As Vespasianus if Titus Kz Securitas

velden. In het midde1ste vel d is een geometrisch orna

(van Es, 1 960: pp. 1 03- 1 05).
7En/Fn23.

ment aangebracht van vier driehoeken, waarvan twee
opgevuld met schuine parallelle groefjes. Langs de
boven- en onderkant van de overige velden is over de

Karolingische munten
2 den. Lod. de Vrome, type Chr. Religio. 830-900

hele lengte een strook opgevuld met schuine groefjes,

n.c. 7En/Fn23 .

Vorm en versiering van het exemplaar duiden op een

die afgesloten wordt door een parallelle groef. 7En2 1 .
kam met zijwaarts uitstekende middenplaat (Miedema,

4 . 5 . Benen voorwerpen

1 983.: pp. 223-225, fig. 1 7 0- 1 7 1 ). Datering 700-850
n.c.

De collectie bestaat uit een groot aantal gebruiksvoor

Gecombineerde kam: type 3 . 1 .4. (fig. 96-4). Frag

werpen en gereedschappen. Zij werden gemaakt van

ment. Licht concave basis. Langgerekt driehoekige rug.

been en gewei.

Deels grove en deels dunne tanden gedeeItelijk aanwezig.

Kammen

Rahmenornament komt voor bij vleugelkammen en bij

De vorm van kammen was aan mode onderhevig en

kammen met zijwaarts uitstekende middenplaat. In

Versierd met gestippeld Rahmenornament. 7En52. Het

veranderde in de loop der tijd. Zij zullen hier in ver

Haithabu is het een zeer veel voorkomend motief en

schillende typen worden ingedeeId.

wordt daar gedateerd van einde 8e tot einde ge eeuw

Driehoekige kam: type 3 . 1 . 1 . (fig. 1 27, 1 28). Frag

(Diiwell

&

Tempel, 1 968: p. 362; Tempel, 1 979: pp.

ment van drielagenkam met licht gebogen driehoekige

1 64- 1 65). Kammen met gecombineerde tanden zijn

bovenkant. Tanden ontbreken. Dekplaten dragen langs

bekend uit Karolingisch Domburg (Roes, 1 963, pp. 2 1 -

de randen een omIopende band in zigzagmotief. In het

22, PI. 25 :5, 26:6) e n i n Groningen i s een exemplaar in

centrum bevindt zich een grote cirkel met hetzelfde

het vroegmiddeleeuwse grafveld te Aalsum gevonden

zigzagpatroon. Daarbinnen langs de omtrek acht kleine

(Miedema, 1983: p. 228, fig. 1 76). De kam is derhalve

puntcirkels en in het centrum een grote puntcirkel, die

waarschijnlijk te dateren 775-900 n.c.

bestaat uit drie concentrische cirkels met een punt in het
midden. Ter weerszijden van dit centrale ornament een

Halffabrikaten. Twee verschillende vormen van
staafjes en plaatjes.

swastica, die eveneens is uitgevoerd in het zigzagmotief.

Dekplaatjes: type 3. I .5. I . (fig. 96-5). Twee benen

Op de andere dekplaats is de swastica vervangen door

staafjes, ruw bijgesneden. Been. 7Fn2 1 , 7En2 1 . Deze

ranken in het zigzagpatroon. 7En2 1 . Parallellen qua

staafjes waren vermoedelijk halffabrikaten van dek

vorm in Ezinge (300-450 n.C.; Miedema, 1 983: pp.

platen, bestemd voor drielagenkammen.

221 -222, fig. 1 6 8 : 1 ,3) en Wierhuizen (350-450 n.c.;
Miedema, 1 989: p. 1 03 , fig. 43 : 1 ).
VIeugelkammen: type 3 . 1 .2. (fig. 96- 1 , 2). Bij dit

Kamplaatje: type 3 . 1 . 5 .2. (fig. 96-6). Een rechthoe
kig plaatje van been of gewei. L. 7 cm, bro 2 ,2-2,4 cm.
7En52.

type driel agenkam zijn de kampl aatjes van de
middenplaat aan de einden niet gelijkvormig aan de

Naalden: type 3.2. (fig. 97)

welving van de dekplaten bijgewerkt. Zij hebben hun

Een naald gemaakt van een varkensfibula. Het brede

oorspronkelijke !engte behouden en steken als vleugels

distale einde is doorboord. L. 9,7 cm. Het gaat hier

boven de dekplaten uit. De basis is recht of gewelfd.

waarscpijnlijk om een rijgnaald. 7En2 1 .

Rug is licht gebogen. Beide dekplaten zijn meestal
versierd. Vaak met hetzelfde motief, maar verschil

Knevelhaken : type 3.3. (fig. 98)

Iende versiering kom t ook voor.

Tweepuntige staafjes. In het midden rond of ovaal op

Fragment uit Jukwerd. Gebogen basis en rug. Tan

doorsnede en naar beide einden toe uitlopend in een

den deels aanwezig. Dekplaten verschillend versierd
met vlakdekkende ruitmotieven, afgewisseld met ver

punt. De staafjes zijn meestaI gemaakt van een lang

ticale groeven, die het oppervlak in een aantal velden

uit coniferenhout vervaardigd. De lengte varieert van

been, vaak een tibia van paard of rund. Een staafje werd
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1 2 tot 14 cm. Zij werden vermoedelijke gebruikt als
knevelhaak bij de visvangst. 7En2 1 , 7En25.

een spleutsteker, die gebruikt werd bij het vlechten van
bijenkorven. De lengte is evenwel slechts 8 cm en te
kort om bij het vlechten go ed in de hand te liggen. Een

Spinklossen

andere functie lijkt daarom waarschijnlijker. De spits

Twee vormen.

kan bijvoorbeeld ook gebruikt zijn als gereedschap

Plani-convex: type 3.4. 1 . (fig. 99- 1 ) . Klosje met
vlakke basis en gebogen convexe bovenkant. Centrale

voor het aanbrengen van plastische versieringsmotieven
op aardewerk of als vethoom dienst gedaan hebben.

verticale doorboring. Gewei. 7Fn5 1 .
Schijfvormig: type 3.4.2. (fig. 99-2). Klosje met

Landbouwgereedschap

vlakke basis en bovenkant. Zijkanten verticaal. Centrale

Twee soorten, beide gemaakt uit het gewei van een

doorboring. Versierd met grote concentrische cirkels,

edelhert.

waarin een punt en kleine puntcirkels zijn aangebracht.
7En2 1 .

Kluitenbrekers : type 3.7. 1 . GaffeIvormig met in de
hoofdstang van het gewei een rond gat voor de steel, die
vermoedelijk van hout is geweest. De tanden worden

Handvatten

gevormd door de kroonpitten van het gewei. Naast de

Verschillende vormen van uiteenlopende lengte en

functie van kluitenbreker kan men het voorwerp ook als

dikte.
Conische vorm: type 3.5. 1 . (fig. 1 00- 1 ). Tamelijk
kort mesheft. Hol en conisch toelopend. Aan einde

hooivork en eventueel als greep gebruikt hebb�n. 7Fn44,
7En52. Parallellen in Antum, Dorkwerd en Ezinge
(Miedema, 1983: fig. 1 98).

afgerond. Aan lemmetzijde een cylindrische manchet.

Houweel of hak: type 3.7.2. (fig. 1 08). Meestal werd

Rond op doorsnede. Versierd met korte ingesneden

hiervoor de rozestok met de hoofdstang en de ijstak van

groefjes, die het heft een geribbeld aanzien geven. L.

een edelhertgewei gebruikt. B ij het bewerken van de

7,5 cm. 7En2 1 .
Cylindrische vorm: type 3 .5.2. (fig. 1 00-2). Handvat
van els of priem. Hol en aan einde afgerond. Rond tot

grond werd de hak gebruikt om de aarde los te maken.
7En2 1 . Paral1ellen in Ezinge en Oostum (Miedema,
1 98 3 : p. 243, fig. 1 97).

ovaal op doorsnede. Doom met restant van priem. L. 9
cm. 7Fn48.

Glijders

Gestileerde vorm: type 3.5.3. (fig. 1 29). Mesheft

De glijders zijn gemaakt uit metacarpi of metatarsi van

ges neden in de vorm van een mannenbuste. 7En2 1 .

rund of paard. De zijkanten en uiteinden van deze

Handvatten zijn over het algemeen niet exact t e dateren;

beenderen werden ruw bijgesneden en meestal werd de

zij werden de gehele Terpentijd gebruikt. Het gesti

anterieure zijde als glijvlak gebruikt. Naar de aard van

leerde heft is evenwel in de Romeinse tijd te dateren, ca.

de doorboringen kunnen drie typen onderscheiden

0-400 n.c.

worden: l . met horizontale gaten door de proximale en
distale einden van het been; 2. zonder doorboringen; 3.

Spitsen

met verticale gaten door de proximale en distale einden.

Twee categorieen: massieve en hol1e spitsen.

Waarschijnlijk werden deze drie typen voor twee ver

Masieve spitsen: type 3 .6. 1 . Verschillende vormen

schillende doeleinden gebruikt.

en materiaal doen veronderstel1en dat het om gereed

Glissen ofkorte ski ' s : type 3 . 8 . 1 . (fig. 1 02). Hiervoor

schappen gaat, die voor uiteenlopende doeleinden ge

dienden de horizontaal doorboordeen de niet doorboorde

bruikt werden.

glijders. Al naar gelang de geoefendheid stond men er

Priem of els: type 3.6. 1 . 1 . (fig. 1 0 1 - 1 ) . Conisch

los op of werden zij met een touw of riem aan de voeten

toelopend. Schacht ovaal tot driehoekig op doorsnede.

vastgebonden. Doorboorde glissen: 7En25, 7En52; niet

Kop onafgewerkt. L. I I cm. Griffelbeen paard. 7Fn48.

doorboorde glissen: 7En2 1 , 7En25, 7Fn52.

Touwsplitsers en vlechtpennen: type 3.6. 1 .2. (fig.

Lopers of sledeglijders: type 3.8.2. (fig. 1 03). De

1 0 1 -2 tim 6). Rechte of gebogen schacht. Conisch

verticaal doorboorde glijders dienden als lopers onder

toelopende min of meer afgeronde punt, schacht ovaal

sleden. Een exemplaar heeft een verticaal gat in het

op doorsnede of met naar de punt toe iets breder

centrum. Het is niet zeker of deze glijder als loper is

wordende schacht, die gelijkbenig driehoekig eindigt in

gebruikt. 7En2 1 , 7En25, 7Fn52.

punt, waarbij de schacht dan meer rechthoekig op
doorsnede is. De top is meestal doorboord. L. tussen 1 7

Diversen

e n 2 3 cm. 7En2 1 , 7En25. De functie van deze spitsen is

In deze rubriek zijn verschillende voorwerpen onderge

ni et geheel duidelijk. De niet doorboorde exemplaren

bracht, die slechts eenmaal voorkomen.
Lepeltjes: type 3.9. 1 . (fig. 1 04- 1 ). Kleine lepeltjes

kunnen als touwsplitser gebruikt zijn; de doorboorde
kunnen als v lechtpennen voor matten, korven en fuiken
beschouwd worden.
Hol1e spitsen: type 3 .6.2. (fig. 1 0 1 -7). Gemaakt van
een hol pijpbeen. Boveneinde is recht en het andere eind

van rundeFhoom ofbeen. Zowel ovale als ronde vormen.
Zij werden waarschijnlijk gebruikt als thee- of eierlepel.
L. 1 2,3 en 1 2,7 cm. 7En25. Parallel voor de ovale vorm
in Raskwerd (van Vilsteren, 1 987 : p. 45, afb. 63-64).

is schuin afgesneden, waardoor een gootvormige punt

Spateltje: type 3.9.2. (fig. 1 04-2). Conisch toelopende,

ontstaat. L. 8 cm. 7En25. Deze spits heeft de vorm van

iets gebogen schacht. Asymmetrisch biconische kop
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eindigt in afgeronde punt. Plani-convex op doorsnede.

Toetssteen : type 5.3. (fig. 1 06)

L. 1 2,7 cm. Been. 7En2 l .

Smal langwerpig plat steentje met een doorboring aan

Fluitje: type 3.9.3. (fig. 1 04-3). Waarschijnlijk ge
maakt uh de tibia van schaap of geit. Drie vingergaten
en een duimgat. Op regelmatige afstanden versierd met

het breedste uiteinde. Glanzend zwart. L. 8,2 cm, gr. br.

0-9 cm. Lydiet. 7En2 1 . 700- 1 000 n.C. (Miedema, 1 98 3 :
p. 286).

een horizontale kras. 7Fn48. Vroege of Late Middel
eeuwen.

4.6. Houten voorwerpen

4.8. Glazen voorwerpen
Het betreft een aantal ondoorzichtige kralen van ver
schillende vorm en kleur en enkele doorzichtige kralen.

Het hout is slecht geconserveerd en in elkaar geschrom
peld. De functie van de vondsten is nauwelijks te

Kralensnoer: type 6. 1 . (fig. 1 3 1 )

herleiden; zij zullen hier alleen beschreven worden.

Snoer van 3 3 kralen.

Vaatwerk: type 4. 1 . (fig. 1 07- 1 , 3)

- 4 enkelvoudige kort cylindrische Uberfangperlen;
- 2 dubbele Ubel!angperlen, eenmaal ringvormig en

Fragment van een halffabrikaat voor een kom met

eenmaal rond van vorm. Van de laatste i s slechts een

vlakke bodem en rechte trechtervormige wand. 7En25.

parel intact;

Plankjes: type 4.2. (fig. 1 05)
Afgerond rechthoekig plankje met gekartelde basis.
Doorboring iets links van het centrum. L. 1 3,7 cm, br.
7,5 cm. 7Fn5 1 .

.,.. 3 drievoudige ringvormige Ubel!angperlen; 1
viervoudige ringvormige Uberfangperl. Alle ondoor

zichtig glanzend vaal goudgeel van kleur;
- 3 lange cylindrische ondoorzichtige rood/bruine
kralen;

Ca. ovaal plankje. Min of meer plani-convex op

- 1 lange cylindrische ondoorzichtige bruine kraal;

doorsnede. Gat in het centrum van de vlakke kant. L.

- 1 korte cylindrische ondoorzichtige groene kraal;

17,8 cm, gr. br. 4,8 cm. 7En25.

- l tandradvormige doorzichtige blauwe kraal;

Haak: type 4.3. (fig. 1 07-2)
Gemaakt van een boomtak die in de gewenste vorm is

- 1 tandradvormige ondoorzichtige vaal/bruine kraal;
- 1 ringvormige ondoorzichtige witte krimi;

- 1 tandradvormige ondoorzichtige rood/bruine kraal;

bijgesneden. Het dikke korte einde is afgerond en in het

- 3 ringvormige ondoorzichtige oranje kralen;

centrum doorboord. Het lange dunne gedeelte loopt uit

- 4 ringvormige doorzichtige blauwe ogenkralen

op een afgeronde punt. Ovaal op doorsnede. 7En2 1 .

met grijze ogen, waarin een blauwe stip;

Doosje: type 4.4. (fig. 1 30)
Een houten artsenijkistje. 7En2 l . Romeinse tijd (date

bruine kraal;

ring G.M.).

kraal.

- 1 onregelmatig hoekig ronde ondoorzichtige roodl
- 1 grote platte schijfvormige doorzichtige blauwe
7Fn5 1 .
4.7. Stenen voorwerpen
Verschillende soorten werktuigen en gereedschappen

- Doorzichtige kra1en - Bdhners Stufe I I en III 450600 n.c.;
- Ondoorzichtige kralen - Bdhners Stufe III en IV

van diverse gesteenten vervaardigd.

500-700 n.c.;

Molenstenen: type 5 . 1 .
5 brokken van basaltlava, waarvan een fragment een

pp. 7 l -75).
Uberfangperlen worden in de 7e eeuw vervangen

gedeelte is van een onderligger met iets convexe bo

door gekleurde gesegmenteerde platte ringvormige

venzijde en concave onderkant. Type Brillerij . 7Fz 1 7.
200 v . C. - l 00 n.c.

kralen en komen soms reeds in de 6e-eeuwse graven

- Ogenkralen - Stufe III 500-600 n.c. (Bohner, 1 95 8 :

voor (La Baume, 1 967: p. 48). Gezien de combinatie
van de kralen, dateert het snoer waarschijnlijk uit de 6e

Slijpstenen: type 5.2. (fig. 1 09)

eeuw n.c. 500-600 n.c.

Voor het merendeel fragmenten van langwerpige vor
men met afgeronde hoeken en ovale doorsnede. De

Losse kraal: type 6.2.

lange zijde is soms concaaf uitgesleten door het vele
gebruik. K wartsiet en Tonsch iefer. 7Fz 1 7, 7En52,
3Hz1 22.

Bdhners Stufe III en IV, ca. 500-800 n.c. (Bohner,

1 cylindrische ondoorzichtige rood/bruine kraal. 7Fn52.
1 95 8 : p. 48).
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5. DATERINGSTABELLEN

Tabel I . Gedateerde monumenten op grond van de vondsten. Legellda: = zeker, met 'scherp' gedateerde vondstell; - globaal, d.m.v.
wandscherven in bepaalde bakseIs; - - - onzeker, berust slechts op een scherf.
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6. DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN OOST
FIVELINGO
De pleistocene ondergrond van Groningen helt af naar
het noorden; in Oost-Fivelingo eigenlijk meer naar het
noordwesten. De contourlijnen verlopen niet west-oost,
maar grotendeels zuidwest-noordoost, met andere
woorden, het oosten ligt iets hoger dan het westen. In
het onderzoeksgebied ligt het pleistoceen van zuid naar
noord tussen 5 il 6 m tot meer dan 1 5 m beneden N.A.P.
(Roeleveid, 1 974: fig. 4). Als ca. 1 0.000 jaar geleden
het klimaat verbetert en de zeespiegel begint te stijgen,
ontstaat er veengroei in de lagere delen en in de loop der
eeuwen breidt dit veenpakket zich gestaag uit. Ca. 6600
14C.y. v.h. reikt het veen tot de -7,5 m-dieptelijn. In
dezelfde tijd bereikt de zee de -9 m-dieptelijn, waardoor
een getijdenlagune ontstaat waarin kleisedimentatie
plaatsvindt. Op sommige plekken wordt het veen
hierdoor aangetast en weggeerodeerd (Roeleveid, 1 974:
p. 1 56, fig. 57). Omstreeks 4400 14C.y. v.h. is de
sedimentatie reeds tot de -4 m-dieptelijn gevorderd,
terwijl het veen zich tot de -3 m-dieptelijn heeft kunnen
handhaven. Als gevolg hiervan is de Fivelbaai ontstaan,
een wadvlakte met landinwaarts een brakke lagune,
waarin getijdengeulen penetreren en sedimenten afzetten
(Roeleveid, 1 974: p. 1 59, fig. 59). Vanafca. 4300 14C.y.
v.h. worden deze Calais-afzettingen in de baai overdekt
met veen tot ongeveer de lijn B ierum-Losdorp
Loppersum. Dit proces zet zich voort gedurende het 2e
millennium v.c., waarin de veengroei zich snel verder
noordwaarts uitbreidt tot zelfs buiten onze huidige
kustlijn, terwijl in het zuiden de zandgronden over
woekerd worden (Roeleveid, 1 974: fig. 60-62). Deze
situatie verandert pas gedurende de Duinkerke IA- en
B-transgressie, wanneer het veen in het noorden geheel
of deels wordt opgeruimd en weer plaats moet maken
voor een wadvlakte met mariene sedimentatie.
14C-dateringen uit Loppersum (3 1 1 0±55), Ooster
wijtwerd (294O±50) en het Schildmeer (3060±65) du i
den op afzettingen gedurende Duinkerke lA (30002600 14C.y. v.h.) en dateringen uit Wittewierum
(2470±40) , Holwierde (25 80±50) en Farmsum
(2400± 1 30) maken mariene i nvloeden gedurende
Duinkerke IB (2500-2000 14C.y. v.h.) zeer aannemelijk
(Roeleveid, 1 974: pp. 90, 94-95, tab. 1 1 - 1 3). Het water
drong dit zuidelijke gebied binnen via geulen en prielen
en erodeerde ter plekke het veen. Buiten de geulen werd
het veen bedekt met een kleipakket en treft men op veel
plaatsen nog veen in de ondergrond aan (Roeleveid,
1 974: fig. 2).
Langzamerhand verandert het zuiden van deze
wadvlakte in een hoog opgeslibde kwelder, die niet
meer om de zes uur onder water loopt, maar alleen nog
bij hoge vloeden. Viaeen geulensysteem vindt bovendien
een goede afwatering plaats. Het oude kwelderlandschap
is ontstaan met een noordelijke begrenzing vanaf
Hoogwatum via Spijk-Godlinze-Zeerijp-Loppersum in
de richting van Westerwijtwerd. In het zuiden loopt de
grens in grote lijnen van Heveskesklooster via het
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Schildmeer tot Woltersum. Dit kwelderlandschap be
staat uit hogere kwelderruggen en uit lager gelegen
kwelderbekkens. Van Godlinze over Leermens naar
Loppersum ligt een brede kweiderrug, die naar het
noordoosten uitwigt in de richting van Losdorp en
B ierum. Vlak voor deze kweiderrug is een soort
strandwal ontstaan, hoog opgeslibd en enigszins gelij
kend op een dijk. De zuidelijke begrenzing van de
kweiderrug loopt van west naar oost via Merum
Enzelens-Wirdum-Eekwerd en dan in noordelijke
richting ongeveer tot voorbij Lutjerijp, vervolgens
oostwaarts via Maarhuis - 't Noom-Holwierde - en
Nansum. Het is evenwel geen ononderbroken rug van
zavel en ziltig materiaal. Er komen parallel aan de
kustlijn onderbroken smalle lager gelegen stroken voor,
die voomamelijk uit klei bestaan (Bodemkaart Gro
ningen-Drenthe IV- I , uit: Atlas van Nederland, schaal
1 :200.000). Het is derhalve een brede rug die is opge
bouwd uit lange stroken zavelige gronden afgewisseld
met stroken kleigrond en die vooral wordt gekenmerkt
door een uitgebreid geul- en prielensysteem. Ten zui
den van de kweiderrug ligt een uitgestrekt kwelder
bekken, waar in tegenstelling tot de zavelige rug
voomamelijk kleisedimentatie plaatsvindt en, zoals reeds
vermeld, wordt niet al het veen opgeruimd, maar zet
zich hier tevens klei op veen af met direct langs de
geulen meer zandig materiaal (fig. 1 1 0). Gedurende de
Romeinse tijd verandert in het beschreven gebied niet
erg veel. Het is een rustige periode, maar de veengroei
krijgt in het hoge kweldergebied geen kans meer. Tussen
ongeveer 300 en 600 n.c. vindt opnieuw mariene
be'invloeding plaats gedurende de Duinkerke 11transgressie. In een groot deel van het oude kwelder
bekken wordt een taaie en stugge klei, de zogenaamde
knikklei, afgezet. Het land is waarschijnlijk langdurig
gei'nundeerd en er is geen goed afwateringssysteem via
geulen en kreken zoals in de voorafgaande Duinkerke 1transgressieperioden (fig. I I I ).
Van 600 tot 800 is een periode van rust; het water
heeft zich teruggetrokken en het knikkleigebied valt
droog. Ten noorden van de strandwal Godlinze-Zeerijp
breidt het gebied zich uit; jonge kwelders dringen
noordwaarts de Fivelbaai in, welk proces zich tijdens de
Duinkerke III-transgressie (800/850- 1 000 n.C.) voort
zet. In deze periode ontstaat tevens de kweiderrug
Uithuizen-Roodeschool en wordt de baai in het noorden
afgesloten van de zee. Er ontstaat een zeeboezem, die
alleen in het noordoosten nog open blijft. Elders vinden
opnieuw inbraken plaats, onder andere langs de
Eemsmonding. De knikklei wordt hier overdekt met
een verjongingsdek, de brakke zeeboezemklei, die
zandiger is aan de oostzijde ten westen van Delfzijl en
uit zware klei bestaat ten zuidwesten van Appingedam,
dus meer landinwaarts (fig. 1 1 2). In de I I e en 1 2e eeuw
breidt het kwelderland zich in de Fivelboezem verder
uit. De mens helpt de natuur een handje en het zijn
vooral de kloosterlingen die beginnen met het bouwen
van kaden rondom de hoog opgeslibde kwelders. Zo
ontstaan reeds in de 1 3e eeuw de eerste polders in dit
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jonge kweldergebied vanaf Zeerijp via 't Zandt naar
Zijldijk (fig. 1 14). Het noordoostelijk deel van de
Fivelboezem slibt in de volgende eeuwen steeds verder
dieht, maar wordt ook voortdurend door stormvloeden
weer overstroomd en aangetast. Eerst in de 1 8e eeuw
wordt dit laatste gedeelte bedijkt en is de zeeboezem
gesloten. Het versehijnsel van afwisselend zavelige en
kleiige zuidwest-noordooststroken, dat reeds werd
aangevoerd bij de besehrijving van het oude kwelder
landsehap, herhaalt zich in het jonge kwelderland,
bijvoorbeeld ten noorden van Spijk in de polder Vier
buren en zeer fraai verder noordwaarts in de Oosthuizer
en Uithuizer-, als mede in de Eems- en Emmapolder
(Stiboka, bodemkaart blad 3 oost, sehaal 1 :50.000; fig.
1 1 3).
7. WATERLOPEN (fig. 1 1 5)
In het besehreven kwelder- en kleilandsehap speelt het
afwateringssysteem een grote rol. Duidelijk herkenbare
rivieren komen in het onderzoehte gebied niet voor. De
naam Oost-Fivelingo is evenwel ontleend aan de Fivel,
een rivier die vroeger aan de westzijde van Fivelingo
stroomde en u i tm ondde in de Fivelbaai , later
Fivelboezem. Vanwege de naam en relatie met de Fivel
zal de loop van de vroegere rivier kort besehreven
worden en met name de restgeul in de Fivelboezem, die
nu als toehtsloot door en langs het noorden van ons
gebied stroomt. Met de besehrijving van de waterwe
gen wordt derhalve begonnen met het jonge kweld
ergebied. Vervolgens zullen de wateren in het oude
kwelderland behandeld worden. Dit zijn vooral de
huidige riet- en/of maar-genoemde toehten en kanalen,
die veelal hun oorsprong hebben in het geulen- en
prielensysteem, dat ontstaan is gedurende de Duinkerke
I-transgressies. Zij zijn dan ook vooral te vinden in het
oude kwelderbekken. Gedeelten van de maren zijn
gekanaliseerd of gegraven, met name in het westen op
de oude kweIderrug en in de polders ten noorden van de
schoorwal Godlinze-Zeerijp. Deze kanalen zullen hier
niet aan bod komen en evenmin het Damsterdiep, dat
ook een gegraven kanaal is, maar door latere inbraken
en de werking van eb en vloed vooral in het oosten een
meanderend karakter heeft gekregen. Omdat het voor
namelijk om inbraakgeulen gaat, za1 hun loop besehreven
worden vanaf de kust landinwaarts. De loop van de
Fivel daarentegen met de restgeul(en) vanuit het ae h
terland naar de kust.

de bedding, door vrij hoge oeverwallen wordt begeleid.
Omstreeks de jaartelling mondde hij waarsehijnlijk
ergens tussen Stedum en Loppersum uit in de Fivelbaai
(RoeleveId, 1 974: fig. 64). B ij de toenemende verlanding
van de baai slibde tevens de Fivel dieht en bleven
uiteindelijk sleehts enkele restgeulen over in de steeds
kleiner wordende zeeboezem. De laatste nog herkenbare
bedding loopt gedeeltelijk door en langs de grens van
het onderzoeksgebied en zal hier beschreven worden.
De oude Fiveltoeht vormt in grote lijnen vanaf Weste
remden tot Wijnjetil (7En l 20-Z) met twee grote boehten
de grens met de gerneente Middelstum aan de westzijde
en de gemeenten Loppersum en ' t Zandt aan de oostkant.
Vanaf 7En76-Z is de grote meander tot aan Wijnjetil
afgesneden en slingert een tweede toeht, de Zeemsloot,
nu min of meer reehtstreeks naar Wijnjetil. Hier vindt
een naamsverandering plaats en gaat de stroom in
noordelijke riehting tot de Kooiplaats verder als Oude
Maar; daama oostwaarts als het Maarvliet naar Oost
emieland, waar vandaan hij als Grote Tjariet naar zee
stroomt. De mogelijkheid bestaat dat deze Grote Tjariet
een oude inbraakgeul is en dat met de inpolderingen
kunstmatige verbindingen tot stand gekomen zijn,
waarbij het Fivelwater in deze geul geleid is via het
Maarvliet, een kanaal in de gerneente Middelstum, dat
via Huizinge en Garsthuizen naar de Kooiplaats loopt
en daar samenvloeit met de Oude Maar. De vroegere
Fivelloop is in dit boezemgebied niet meer precies vast
te stellen, maar een aantal beddingen dat in het huidige
polderIand aanwezig is, zou in aanmerking kunnen
komen.
Als eerste de Leytoeht, die vanafboerderij Het Wiel
(7En 1 42-Z) in noordelijke riehting ten noorden langs
het Zandster Voorwerk (3Gz 1 66-Z) stroomde en uit
mondde bij Kolhol (3Gz 1 79 en 1 8 l -Z) in de zogenaamde
Arm, de vroegere haven van Zijldijk, die in 1 453
afgedamd werd (van Veen, 1 930: pp. 776-777). Een
wellieht oudere Fiveltak kan gelopen hebben vanaf
Wijnjetil in noordelijke riehting via 7En 1 33-Z naar de
Vluehtheuvel (7En 1 3 l -Z), waar nu de Korrelsloot
eindigt o� begint en waar vandaan het verdere verloop
was te traceren naar de Kleine Tjariet. De oude verka
veling tussen Wijnjetil en de Korrelsloot ondersteunt de
veronderstelling dat hier ooit een verbinding geweest
is. De verlanding van de Fivelboezem heeft als het ware
de Fivel gedwongen steeds noordelijker een uitweg
naar zee te zoeken tot ten lange leste door het bouwen
van dijken en het leggen van versehillende zijlen de
uitwatering door de mens bepaald en kunstmatig geleid
werd.

7. 1 . De Fivel
De loop wordt besehreven vanafhet huidige Eemskanaal,
vanwaar hij zieh slingerde langs Woltersum, Wittewie
rum, Ten Post en Winneweer naar Westeremden. De
oude bedding is duidelijk herkenbaar aan de toehtsloot
die er doorheen stroomt en die op meer of minder grote
afstand, afhankelijk van de oorspronkelijke breedte van

7.2. Kleine Tjariet
Ongeveer pårallel aan de Grote Tjariet stroomt vlak ten
zuiden ervan de Kleine Tjariet van Nooitgedaeht naar
boerderij Veldzieht (3Gz 1 32-B). Verder naar het wes
ten heeft de ruilverkaveling de loop uitgewist, maar
door middel van oude topografisehe kaarten kan het
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o�de verloop getraceerd worden tot aan de Korendijk.
. Dit
deel heette vroeger de Kleine Riet. In de Zandster
Polder ten westen van de Korendijk is de tochtsloot te
vervolgen tot even voorbij de Vluchtheuvel en bekend
als de Korrelsloot. Vanaf boerderij Veldzicht had de
Kleine Riet een vertakking in noordelijke richting naar
Kolhol, waar eert dijkdoorbraak heeft plaatsgevonden.
Deze is nog te herkennen aan het wiel aldaar.
De wateren in het oude kwelderland kunnen worden
ingedeeld in vier hoofdgeulen, die zich weer hebben
vertakt in een aantal kleinere kreken en prielen. De
richting van dit oude kreeksysteem is overwegend
noordnoordoost-zuidzuidwest en vermoedelijk hebben
de inbraken in dit gebied dan ook vooral plaatsgevon
den via de Eemsmonding. De geulen zullen achtereen
volgens van oost naar west behandeld worden.
7.3. Oude Vliet
Ten oosten van Gaarbindeweer (3Hz82-B) slingert zich
een tochtsloot in zuidelijke richting naar Klein Wierum
(7En42-B), passeert deze terp aan de westkant en ver
volgt zijn weg in zuidelijke richting langs de oostzijde
van Bansum (7Fn 1 8-B), stroomt daama zuidwaarts tot
vlak ten noorden van Marsum (7FnS l -A). De hele route
van deze tochtsloot wordt duidelijk begeleid door
oeverwallen en ten noorden van Bansum is de bedding
nog als een echte laagte te onderscheiden
7.4. Grote Heekt
Ten zuiden van Watum (3Hz I 22-B) loopt een geul via
Gaarbindeweer in de richting van boerderij Grote Nes
(7Fn70-B), waareen zijkreek zich in westelijke richting
afsplitst naar Bierum (3Hz90-B), terwijl de hoofdgeul
zuidwaarts stroomt naar Holwierde. Hier vormt hij een
scheiding tussen de terpen Katmis (7Fn2 1 -B) en de
kerkterp Holwierde (7Fn I S-B). Thans heet het gedeelte
van Watum-Bierum naar Holwierde de Bierumer Maar.
Als Grote Heekt wordt het traject voortgezet naar
Appingedam, waar hij langs De Wierde (7Fn39-A)
stroomt. Hier verdwijnt het zicht door het grachten
stelsel van Appingedam en het oost-west verlopende
gegraven Damsterdiep. Het is dan ook onduidelijk of de
Grote Heekt bij De Wierde eindigt of wellicht nog
zuidelijker doordrong in de huidige Olinger Polder.
Wel is op oude kaarten een slingerende tochtsloot
aangegeven langs Lutje Oling (7Fz22-A), 7Fz3-A, het
Nijenklooster Voorwerk (7Fz I -A) en eindigend in het
Schildmeer. Tussen Grote Nes en Katmis, het traject
van de huidige Bierumer Maar, is de oude geul vrij
breed en wordt hij begeleid door oeverwallen, die te
vervolgen zijn tot ten oosten van Jukwerd (7Fn48-A).
Tenslotte verlaten in het noorden enkele prielen de
hoofdgeul, die ten noorden en zuiden van boerderij de
Kleine Nes (7Fn60-B) gaan in de richting van boerderij
Makkeveld (7Fn69-B).
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7.S. Kleine Heekt
Van noord naar zuid draagt deze stroom de namen Oude
Riet, Lege Maar en Kleine Heekt.
Ten noorden van Bierum ligt een vertakt prie
lensysteem, dat thans is afgedamd door de dijk Watum
Spijk. Oorspronkelijk is het waarschijnlijk een brede
geul geweest, waarvan nu nog slechts restgeultjes te
traceren zijn. Deze hoofdgeul had waarschijnlijk een
verbinding langs de Turfkampen (3Hz 1 29-B en 3 Hz 1 3 1 B) met de Oude Riet, die ten noorden van genoemde
oude dijk in zee uitmondt bij Nieuwstad. Deze Oude
Riet slingert ten noorden en westen langs Bierum
Noord (3Hz9S-B) en B ierum-West (3Hz89-B) via
Hagelvlaag (7Fn78-B) en Makkeveld (7Fn69-B) naar
Feldwerd (7Fn33-B). Het vermoeden dat het hier een
hoofdgeul betreft berust op het feit, dat er geen veen
meer voorkomt in de ondergrond van de bedding (Gold
hoom, 1 948: p. 2SS; van Veen, 1 9S 1 : veenkaart). Vanaf
Feldwerd naar Krewerd (7Fn I 2-B) vormt de geul een
brede bedding, die, als laagte van 30 tot 40 m breed met
aan weerszijden oeverwallen, opvallend door het land
schap loopt. Dit gedeelte heet Lege Maar, ook wel
Leymaar genoemd. Ten zuiden van Krewerd kronkelt
hij als Kleine Heekt eerst in zuidwestelijke richting
langs Romerswerf I (7Fn l -B ) en verder om de
afgegraven terp van Wierhuizen (7FnS2-A) heen. Ver
volgens langs de gemeentegrens van Appingedam en ' t
Zandt. Passeert d e Spoorterp (7Fn44-A) aan d e west
zijde, slingert langs de oostzijde van Tjamsweer (7Fn38A) en eindigt ogenschijnlijk in het Damsterdiep. Evenwel
liggen er precies in het verlengde van de Kleine Heekt
ten zuiden van het Damsterdiep een aantal percelen tot
aan Oling, die duiden op een oude bedding. Vanaf Oling
(7Fz I 9-A) liep voor de ruilverkaveling een kromme
sloot naar het zuiden, die eindigde in het Schildmeer en
zich iets ten noorden daarvan verenigde met de tocht
sloot uit de richting van Lutje Oling (zie onder Grote
Heekt).
7.6. Spijkster- en Godlinzer Maar
Ter weerszijden van Spijk ligt een vertakt prie
lensysteem, dat naar het noorden toe weer is afgedamd
door de oude dijk. Ten noorden van de dijk stroomt de
Spijkster Riet, die naar het oosten overgaat in de Oude
Riet (zie Kleine Heekt). Genoemd prielensysteem
verenigt zich ten oosten van boerderij Ubbenaheerd
(3Hz97-B). De geul stroomt dan zuidwaarts als Spijkster
Maar langs Losdorp (7Fn/3Hz7S-B) naarde Lege Maar,
waareen vereniging met de Godlinzer Maarplaatsvindt.
Ongeyeer in het verlengde en ten zuiden van de Lege
Maar is de geul van de Spijkster Maar verland, maar de
bedding herkenbaar aan lager gelegen percelen en een
tochtsloot die stroomt langs Sijbeldaweer (7Fn29-B),
Arwerd (7Fn7-)3) en de Klip (7FnS-B) naar Wierhuizen,
waar hij uitmondt in de Kleine Heekt.
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Belangrijker is de Godlinzer Maar, die ongeveer
parallel loopt aan de westzijde van de Spijkster Maar.
Evenals bij Spijk zijn ook hier ter weerszijden van
Godlinze (7En/Fn57-B) twee takken herkenbaar aan
tochtsloten. De zuidelijke tocht, die langs het grafveld
van Godlinze (7En49-B) l iep, is doorde ruilverkaveling
verdwenen. De noordelijke tocht stroomt in zuid
oostelijke richting naar de Lege Maar ten noorden van
Maarhuis (7 En27-B) en vervolgt zijn weg tot ten westen
van Oosterwijtwerd (7En/Fn23-Z). Reeds eerder, iets
ten zuiden van 7En74-Z, splitst zich een tak af die in
zuidoostelijke richting stroomt en ten westen van Juk
werd (7Fn48-A) in de Kleine Heekt uitmondt. De Lege
Maar, evenals de Godlinzer Maar tussen Maarhuis en
Oosterwijtwerd, wordt door oeverwallen geflankeerd.
In de ondergrond van dit hele geulensysteem wordt nog
riet veen aangetroffen en ten noorden van de dijk in de
Spiekster Riet zelfs een dik pakket veen (Goldhoom,
1 948: p. 254). De westelijke geulen zijn blijkbaar
minderdiep uitgeschuurd dan de meeroostelijk gelegen
geulen van de Kleine- en Grote Heekt alsmede die van
de Oude Vliet. Dit ondersteunt de eerder gesuggereerde
onderstelling dat de inbraken hoofdzakelijk plaatsge
vonden hebben via de Eemsmonding.
7.7. Overige wateren
Ten westen van Oosterwijtwerd is de toestand minder
duidelijk, doordat hier verbindingskanalen zijn gegra
ven tussen Oosterwijtwerd-Enum-Zeerijp enerzijds en
tussen Oosterwijtwerd-Leermens- 't Zandt anderzijds.
Tenslotte is de Godlinzer Maar vanaf Oosterwijtwerd
naar het Damsterdiep eveneens gegraven. Desondanks
zal een poging gewaagd worden oude geulen zo goed
mogelijk te traceren.
a. Vanaf Cafe Bulthuis (7En I 5-Z) kronkelt iets ten
westen van de gekanaliseerde Godlinzer Maar een oude
tocht in zuidelijke richting tot aan de Siepsloot om
vervolgens aan de oostzijde van het kanaal zijn weg
voort te zetten naar het Damsterdiep. Aansluitend hierop
stroomt ten zuiden van het Damsterdiep de Ooster
wijtwerder Vliet, die via Garreweer (7Fz 1 7-A) tenslotte
eindigt in het Schildmeer.
b. Krekenpatroon Enum-Leermens. Ten westen en
oosten van 7En l 00-Z dringt een tweetal prielen land
inwaarts. De westelijke stroomt naar Enumerhoogte
(7En25-Z) en Enum (7En2 1 -Z), waar hij zich tussen
beide terpen door slingert en zijn weg vervolgt in
zuidoostelijke richting langs 7En6 naar Eekwerd en
hier samenvloeit met de Siepsloot. De oostelijke tak
loopt via 7En93-Z, 7En69-Z en 7En42-Z ten zuiden
langs Leermens (7En52-Z) tot 7En3 1 -Z, dan zuid
waarts tot 7En 1 2-Z en vervolgens in oostelijke richting
via of v lak ten zuiden langs de huidige Enumer Maar tot
Diefstil (7En l l -Z), waama hij in zuidoostelijke rich
ting samenvloeit met de oude tocht uit Oosterwijtwerd
vanaf Cafe Bulthuis en uitmondt in de Siepsloot. De
reconstructie van de waterwegen berust deels op eigen
waameming tijdens de veldkartering, deels op gege-

vens van hoogtekaarten Fivelingo, oude topografische
kaarten, schaal 1 :50.000 en 1 :25.000. Verder zijn de
bodemkaarten van de Stiboka en de monumentenkaart
van de P.P.D. uit Groningen bestudeerd; de veenkaart
van van Veen, evenals zijn artikel uit 1 930 over de
verzanding van de Fivel en dat van Goldhoom uit 1 948.
8. BEWONING
8. 1 . Late IJzertijd 250-50 v.C (fig. 1 1 6)
De bewoning tekent zich af in een aantal dorpsterpen,
die op dat tijdstip nog in ontwikkeling waren en wel
haast zeker nog niet de omvang en hoogte hadden, die
zij nu volgens het onderzoek hebben gehad of nog
steeds hebben. Het oudste aardewerk wordt vertegen
woordigd door streepbandpotten en -scherven, dat op
zijn vroegst in de derde eeuw v.C. verschijnt. Vit
Enumerhoogte komt sporadisch een potscherf van het
type Ruinen-Wommels aan het licht, recentelijk ook
nog weer bij een kleine opgraving in 1 989. Het gaat
daarbij om vormen die tot RW III gerekend kunnen
worden, maar waarvan het baksel al de kenmerken van
het streepbandaardewerk vertoont. Het zijn de jongste
vormen in de reeks van RW III (400-200 v.C) en een
datering in de derde eeuw v.C zal waarschijnlijk de
waarheid het dichtst benaderen. Een enkele scherf zou
iets ouder kunnen zijn en dan tussen 400 en 300 geda
teerd moeten worden (E. Taayke, mond. med.). De
meeste vondsten van genoemde opgraving zijn evenwel
tussen 200 v.C en 206 n.C te dateren. 14C-dateringen van
opgegraven palen, 20,50 BP en 2 1 ,50 BP ondersteunen
deze datering (HJ. Streurman, mond. med.). De be
woning van Oost-Fivelingo komt eerst goed op gang in
de derde eeuw v .C, metdaaraan voorafgaande misschien
enige beweiding in de omgeving van Enumerhoogte
omstreeks 400/350 v.C Zij is vooral gebonden aan de
brede kweiderrug (Enumerhoogte, Enum en Leermens )
en/of bevindt zich langs de oevers van de kreken en
geulen (Wierhuizen, Katrnis en Holwierde).
8.2. Romeinse tijd 50 v.C-350 n.C (fig. 1 1 7)
Een tweede kolonisatiegolf is met name te herkennen
aan de scherven van het type Paddepoel IVA, dat
gcdateerd wordt tussen 50 v.C. en 50 n.C. Vooral in het
lager gelegen achterland in de huidige gerneente
Appingedam komt nu de bewoning op gang en ontstaan
in de loop van de Romeinse tijd zowel huisterpen als
grote en kleine dorpsterpen. Ten noorden in de ge
meente B ierum ontwikkelen zich parallel aan elkaar
van zuidwest naar noordoost twee rij en terpen. Ter
weerszijden. van de oudere terpen Katmis/Holwierde
ontstaan ten westen Arwerd en Krewerd en ten oosten
Bansum, Nansum en Klein Wierum.
Deze groep ligt in het overgangsgebied van kweId
errug en kwelderbekken. Noordelijk van deze rij volgt
een tweede reeks, die van links naar rechts bestaat uit de
wierden Godlinze, Losdorp, de terpenzwerm van Bie-
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rum en Watum. Aan de periferie van deze groepen
dorpsterpen bevinden zich individuele huisterpen en
enkele clusters van huisterpen. Zo bleven Garreweer, ' t
Noorn e n Lutje Buren in hun ontwikkeling steken
groeiden niet uit tot dorspterp. Hetzelfde verschijnsel,
nu op een hoger niveau, poet zich voor bij Tjamsweer,
waar een drietal k1eine dorpsterpen net niet het stadium
van grote dorpsterp heeft bereikt. Ten noordwesten in
de gemeente 't Zandt is kennelijk op de daar ontstane
schoorwal bewoning op het maaiveld mogelijk, getuige
de boerderijplaatsen aldaar. Het verspreidingsbeeld toont
dat bewoning nu in het hele gebied voorkomt en de
ligging van de sites vooral bepaald wordt door de
waterlopen. Bijna alle woonplaatsen liggen aan een
geul of te midden van een krekensysteem. De grondslag
voor de ligging van de huidige wooncentra in Oost
Fivelingo werd in de Romeinse tijd gelegd.
8.3. Vroege Middeleeuwen 3S0-800 n.c. (fig. 1 1 8)
Moeilijke tijden breken aan als tijdens de Duinkerke II
transgressiefase vooral het zuidelijke jonge bewoning
sgebied wordt geteisterd door langdurige overstromin
gen en er zich een taaie stugge knikklei afzet op de
weidegronden en akkers van de boeren. Vergelijking
van fig. 1 1 7 en 1 1 8 illustreert deze catastrofe duidelijk.
Op fig. 1 1 8 zijn de gedateerde en dus zeker bewoonde
terpen met zwarte symbolen aangegeven. Overigens
wil dit niet zeggen dat de overige woonplaatsen allemaal
verlaten werden. De Wierde en Solwerd zijn bijvoorbeeld
slecht ontsloten en afwezigheid van vondsten kan
hierdoorveroorzaakt worden. Opwierde-Z daarentegen
is zo goed als geheel afgegraven en heeft desondanks
geen enkele vroegmiddeleeuwse vondst opgeleverd.
Ook in Garreweer ontbreken voor deze periode de
bewijzen van bewoning. Men krijgt de indruk dat de
terpen uit de eerste bewoningsfase reeds zo hoog en
uitgebreid waren, dat er ook onder slechte omstandig
heden gewoond kon blijven. Bovendien waren deze
terpen op de hogere kweiderrug gevestigd of lagen aan
de rand ervan, zodat voor het vee nog weidegrond te
vinden was. Dit geldt ook voor de reeksen terpen uit de
tweede bewoningsfase in de gemeente Bierum. Zij zijn
waarschijnlijk verder opgehoogd en uitgebreid en wel
bewoond gebleven. B ierum, Bansum en Nansum zijn
gave terpen, terwijl Godlinze en Losdorp slechts kleine
delen van hun flanken hebben prijsgegeven voor
afgraven. De oudere vondsten zijn derhalve eenvoudig
niet toegankelijk. Het laat zich aanzien dat de dorpst
erpen in de gemeenten 't Zandt en Bierum bewoond
gebleven zijn, evenals de noordelijk gelegen grote
dorpsterpen in de gemeente Appingedam, de kleine
dorpsterpen in het zuidelijke gebied, zoals Garreweer,
de cluster van Tjamsweer en de meeste huisterpen
verlaten werden en dat de vlaknederzettingen overslibd
raakten. Model voor de laatste categorie staat 7Fz I 2a
A, die ontdekt werd bij het aftichelen van de knikklei ten
behoeve van de steenbakkerij. De rustige periode tus-
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sen de Duinkerke 11- en -III-transgressies van ongeveer
600-800 n.c. weerspiegelt zich in de vondsten. Deze
kwamen onder andere te voorschijn uit de Spoorterp,
Jukwerd, Marsum en Wierhuizen. Het gaat hierbij niet
alleen om i nheemse kogelpotten, maar ook
Merovingisch en Karolingisch aardewerk, alsmede ij
zeren voorwerpen en benen kammen zijn vertegen
woordigd.
8.4. Midden Middeleeuwen 800- 1 1 00 n.C. (fig. 1 1 9)
Tijdens de Duinkerke III-transgressiefase vonden weer
overstromingen plaats en werd ten zuiden en westen
van Appingedam brakke zeeboezemklei afgezet. Vooral
landinwaarts heeft men hier de ongemakken van on
dervonden, met name in het gebied rondom Tjamsweer
en in de Garreweerster- en Olingerpolder. Hier bleven
de huisterpen uit de Romeinse tijd waarschijnlijk on
bewoond tot omstreeks 1 1 00 n.C. Verder noordwaarts
hebben alle dorpsterpen dateerbare vondsten opgeleverd
en waren na 800 zeker bewoond.
8.S. Late Middeleeuwen 1 1 00- 1 S00 n.c. (fig. 1 20)
In deze periode breidt de bewoning zich sterk uit. In het
noordoosten ontstaat tussen Bierum en Klein Wierum
een hele zwerm huisterpen. In het zuidwesten werden
de huisterpen uit de Romeinse tijdopnieuw bewoond en
werden er eveneens nieuwe bijgebouwd. Ten noorden
van de lijn Enum-Leermens-Godlinze had zich in de
loop der eeuwen een hoge schoorwal gevormd langs de
oever van de Fivelboezem. Reeds in de Romeinse tijd,
maar vooral in de Late Middeleeuwen, raakt deze wal
bewoond. Velen bouwen hun boerderij op het maaiveld
en zo ontstaan veel boerderijplaatsen. Anderen bouwen,
om welke reden dan ook, op de wal een huisterp, die
zoals gebruikelijk in fasen ontstond en werd opgehoogd.
Ten noorden van de schoorwal vormt zich in de
Fivelboezem een nieuw kweldergebied. Paden, mis
schien iets verhoogd, worden loodrecht vanaf de wal in
deze kwelder aangelegd en gedurende een deel van het
jaar wordt de kwelder als weidegrond gebruikt door de
boeren uit Enum, Enumerhoogte en Leermens, alsmede
door de nieuwe bewoners van de schoorwal. Allengs
vestigt zich een aantal boeren permanent op de hogere
kweiderrug en ontstaan weer nieuwe huisterpen.
Aan het einde van de 1 2e en in het begin van de 1 3e
eeuw worden de kloosters gesticht; in de gemeente
B ierum te Feldwerd het Oldenklooster in 1 1 83 en op de
RosenwerfI het Nijenklooster. Buiten ons gebied, maar
zeker veel invloed had het klooster Bloemhof, gesticht
in 1 2 1 3 te Wittewierum. De kloosteriingen, met name
de lekebroeders, hebben zich vooral met de landaan
winning bezig gehouden en een zeer actief aandeel
gehad in de bekading/bedijking van de kwelders, waar
door de eerste polders ontstonden.
Ca. 1 1 SO- 1 200 n.C. werd de Zandster Dijk gebouwd
van Westeremden tot ten noorden van Godlinze, waar
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ca. 1 3 1 7 de Oldijk op aans1uit via Spijk naar Watum.
Langs de dijk ontstaat een reeks boerderijp1aatsen,
waarvan vele gedateerd zijn door late kogelpotscherven.
In het centrum, op een kruispunt van wegen, ontwikkelt
zich op de dijk en langs de wegen het dijkdorp 't Zandt.
De Fivelboezem verlandde steeds verder en gedurende
de 1 3e eeuw breidt achter de Zandster Dijk de kwelder
zich gestaag verder uit. Het proces herhaalt zich en ook
nu weer wordt in dit nieuwe land een hele reeks kleine
huisterpen opgeworpen, waarvan een door van Giffen
onderzocht is, namelijk de Korrel (7En 1 37; van Giffen,
1 920- 1 92 1 : pp. 9 - 1 4).
Het kenmerk van deze groep is, dat zij in een keer
opgeworpen zijn en de normale bewoningssporen ont
breken. De profielen geven klei en zandig materiaal en
zijn het beste te vergelijken met dijkprofielen. Met deze
a-typische kenmerken vormen deze terpjes een aparte
groep en zullen met de term ' Pollen' aangeduid worden,
ondergebracht in type 5. In de Marne kent men de
' Groene Wierden' (van Hoom, 1 966: p. 1 2, fig. 3). Het
is niet denkbeeldig, dat ook deze monumenten op
dezelfde wijze ontstaan zijn en dat onze Pollen en de
Groene Wierden samen een groep vormen. Deze ver
onderstelling zal nader onderzocht moeten worden. De
Pollen stammen uit de 1 3e eeuw en vele zijn spoedig
onbewoond geraakt. Sommige zijn wellicht nooit be
woond geweest en alleen gebruikt als vluchtheuvel
v �or het vee. Van de totaal 27 pollen die er ooit geweest
zlJn (van Hoom, 1 930: pp. 788-789), waren tijdens de
voorbereiding van het veldwerk nog 1 5 aanwezig. B ij
de ruilverkaveling, de zogenaamde nieuwe landinrich
ting in 1 988, is een hele groep verloren gegaan, zodat er
nu nog slechts 6 pollen overgebleven zijn, waarvan 3
bewoond. Omstreeks 1 250 n.C. was dit pollengebied
geheel door kaden (dijken) omgeven met in het westen
de Westerweg (dijk), aan de oostzijde de Korendijk en
langs de noordkant de gebogen dijk over het Zandster
Voorwerk, dat op een kleine dorpsterp is gebouwd.
Langs e Westerd ijk en de Korendijk l i ggen
.
boerdenJplaatsen en enkele huisterpen. In de ontstane
Vierkante of Zandster Polder zijn restanten van ver
schillende dwarsdijkjes te herkennen. Een daarvan was
e Pollew�g, waarvan nu het oostelijk deel nog aanwezig
.
IS � namelIJk de weg over Zwijnstil. Niet lang nadat de
VIerkante Polder gereed is gekomen, wordt vanaf het
Zandster Voorwerk de Zijldijk naar Oostemieland ge
bouwd, waarschijnlijk tussen 1 266 en 1 270. Op en aan
deze d k is Zijldijk ontstaan, een dijkdorp met
boerdenJplaatsen en enkele huisterpen: op de plaats van
de kerk, een kerkterpje (3Gz 1 73), en een aan de Leytocht
(3Gz 1 72). Tenslotte bouwt men omstreeks 1 3 1 7 een
weede dijk ten oosten van de Korendijk tot kolhol, die
IO 1 453 wordt verlengd tot Den Hoom, waar hij aansluit
op de Zijldijk bij Oostemieland en via Uithuizermeeden
op de Oldijk. Hiermee was het laatste en noordelijk deel
van de gemeente ' t Zandt ingepolderd en tevens de
haven van Zijldijk afgesloten.
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8.6. Recente tijd 1 500- 1 700 n.c. (fig. 1 2 1 )
Hoewel het restant van de Fivelboezem langzaam ver
d�r dichtslibt, blijft het noordelijk deel van de gemeente
Blerum onbedijkt. Vanaf de l 4e eeuw heeft zich een
kwelder ontwikkeld met een breedte van meer dan 5
km, waardoorheen enkele restgeulen van de Fivel
stromen. Misschien vindt er enige beweiding plaats,
maar bewoning zal sporadisch geweest zijn. Wel is het
waarschijnlijk dat er langs de Oldijk ten noorden van
Godlinze enige boerderijplaatsen zijn ontstaan. Vast
staat dat de huisterpen en boerderijplaatsen van Kolhol
u t deze tijd dateren. In het zuiden breidt de bewoning
.
zlch Ult rondom Garreweer en in het gebied tussen
Oling en Opwierde, waar zich een tiental boeren vestigt.

!

8.7. Omstreeks 1 850 n.c. (fig. 1 22)
In het begin van de l 8e eeuw krijgt de Oldijk door
aanhoudende stormen het zwaar te verduren. Hij breekt
op veel plaatsen door; er gaan mensenlevens en
vruchtbaar land verloren. In 1 7 1 7 wordt dan ook onder
leiding van Seeratt een nieuwe dijk, de Middeldijk
gebouwd, waarmee tevens het laatste gedeelte van de
Fivelboezem wordt ingepolderd. Dit betekent voor de
gemeente Bierum een brede strook nieuw land waar
zich gedurende de 1 8e eeuw boeren vestigen. H t lijkt
er overigens op dat vanuit Spijk de kolonisatie reeds
voor de inpoldering een aanvang heeft genomen. Vanaf
Spijk lopen namelijk wegen in verschillende richtingen
het kwelderland/polderland in, die naar het schijnt
steeds verlengd werden, hetgeen dan meestal met een
haakse hoek gebeurde. Deze paden eindigen ergens
halverwege in de polder, waar vaak twee of drie boer
derijen in een groepje bij elkaar liggen. B ij het boor
onderzoek gaven de profielen steeds tussen 50 en 1 00
cm een schelpenlaag of meerderedunne laagjes schelpen.
De boerderijen zijn dus gebouwd op een schoorwal of
kweIderrug met veel schelpen. Bedoeld zijn de boer
derijen 3Hz 1 35, 3Hz l 40, 3Hz 14 1 , 3Hz 1 46 en 3Hz 1 38.
Blijkbaar was het niet volkomen veilig, vooral niet in
het uiterste noordoosten. Hier zijn nog weer terpen
�ebouwd: de grote boerderij van Tweehuizen (3Hz I 4 1 )
ligt op een huisterp en de terpjes van Vierhuizen zijn
zelfs nog uitgegroeid tot een kleine dorpsterp (3Hz 1 38).
Ik veronderstel dan ook dat de kwelder tussen 1 500 en
1 700 reeds voor beweiding is gebruikt en naar mate de
verlanding voortschreed werden de verhoogde paden
weer een eindje uitgelegd, totdat men de schoorwal
bereikte. Deze ligt bij nadere beschouwing precies in
het verlengde van de Hefswal, waarop Roodeschool en
Oosteinde in de gemeente Uithuizermeeden (thans
Hefshuizen) zijn gevestigd. De wal is onderbroken door
de Grote-, en Kleine Tjariet. Op eerder genoemde
schoorwal heeft een aantal boeren in een vroeg stadium
het hoofd boven water weten te houden op kleine
terpjes. De heer Smit, eigenaarvan Tweehuizen, vertelde
dat zijn familie hier reeds vanaf de 1 7e eeuw gewoond
heeft en dat Vierhuizen sinds de 1 8e eeuw in bezit is van
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de familie Jensema. Of ook 3Hz 1 35, 3Hz 1 40 (Dekkers
huizen) en 3Hz 1 46 bewoond waren voor de aanleg van
de Middeldijk, of dat deze boerderijen eerst in de 1 8e
eeuw na de bedijking gebouwd zijn, is niet duidelijk.
Vondsten zijn er in ieder geval uit de 1 8e eeuw, maar of
er zich ook 1 7e-eeuws materiaal tussen bevindt, is
moeilijk vast te stellen. De verkaveling in dit gedeelte
van de polder is niet erg rationeel en onderscheidt zich
nauwelijks van die in het oude land. Het noordwestelijk
deel van de polder heeft daarentegen kaarsrechte wegen
vanaf de Oldijk naar de Kolholsterweg, terwijl de
verkaveling uit grote rechthoekige percelen bestaat.
Het is een moderne polder, waar tussen 1 720 en 1 850
slechts drie boerderijen zijn gebouwd, terwijl in het
oostelijk deel wel 20 hebben gestaan. Verder is de
uitbreiding van het aantal boerderijplaatsen in het oude
land tussen 1 700 en 1 850 opvallend. Deze ontstaan
vooral in de omgeving van de dorpsterpen Oosterw1jt
werd en Leermens in het zuidwesten en rondom
Godlinze, Losdorp en Spijk in het noordoosten. Tevens
worden nu langs en op de Oldijk tussen Watum en Spijk
boerderijen gebouwd. Klaarblijkelijk heeft men zich na
de bouw van de Middeldijk veilig gevoeld en durfden
de boeren zich nu te midden van hun landerijen te
vestigen. Zij doen dat met name langs wegen en
slaperdijken. De terpen worden hierdoor steeds meer
verzorgingscentra met een bevolking van kleine mid
denstanders, die zich op de grote dorpsterpen meestal
concentreren op een deel van de terp, afhankelijk van de
ligging aan een doorgaande weg of langs het water. De
vanouds centrale ligging van de kerk gaat hierdoor vaak
verloren. De bewoning schuift naar de flank en de kerk
geraakt naar de periferie van het dorp. De zo ontstane
onbewoonde flanken doen aanvankelijk nog dienst als
weide of zijn als moestuinen in gebruik, maar allengs
worden in de 1 ge en in het begin van de 20e eeuw veel
terpen grotendeels commercieel afgegraven om als
meststof voor de arme gronden elders te worden ver
kocht. Zo luidde de bouw van de Middeldijk in het
begin van de 1 8e eeuw het definitieve einde in van de
Terpentijd in Oost-Fivelingo. Dit betekent echter niet,
dat de terpen nu als landschappelijk element ook tot het
verleden moeten behoren. Neen, de rollen zijn alleen
maar omgedraaid. Vroeger moesten de terpen ons be
schermen, nu moeten wij de terpen beschermen. Zij
mogen niet verloren gaan, maar moeten ons ook nu een
voortdurende zorg zijn.
9. BESIEDLUNG
9. 1 . Jiingere vorromische Eisenzeit 250-50 v.Chr.
(Abb. 1 1 6)
Die Besiedlung zeichnet sich in einer Reihe von
Dorfwurten ab, die zu diesem Zeitpunkt noch in der
Entwicklung begriffen waren und aller Wahrschein
lichkeit nach noch nicht den Umfang und die Hohe
hatten, die sie der Untersuchung zufolge in derjiingeren
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Vergangenheit beses sen haben oder noch immer
besitzen. StreepbandgefåJ3e und -scherben stellen die
alteste Keramik dar, die friihestens im 3. Jahrhundert
v. Chr. aufkommt. In Enumerhoogtekommen sporadisch
einzelne GefiiJ3fragmente des Typs Ruinen-Wommels
zum Vorschein, so auch vor kurzem wieder bei einer
kleinen Grabung des Jahren 1 989. Dabei geht es um
Formen, die man zu RW III zahlen kann, deren Brand
jedoch alle Charakteristika der Streepbandkeramik
aufweist. Es handelt sich um die jiingsten Formen in der
Reihe von RW III (400-200 v .Chr.), und eine Datierung
ins dritte Jahrhundert v,Chr. wird der Wahrheit wohl am
nachsten kommen. Eine einzige Scherbe konnte etwas
alter sein und mtiJ3te dann zwischen 400 und 300 datiert
werden (E. Taayke, pers. Mitt.). Die meisten Funde der
genannten Grabung sind jedoch zwischen 200 v.C. und
200 n.c. zu datieren. 14C-Datierungen bei der Grabung
gefundener Pfiihle, 20,50 BP und 2 1 ,50 BP, stiitzen
diese Datierung (H.J. Streurman, pers. Mitt.). Die
Besiedlung Oost-Fivelingos kommt erst im dritten
Jahrhundert v.Chr. in Gang; ihr geht um 400/350 v.Chr.
in der Umbegung von Enumerhoogte moglicherweise
in gewissem Umfang Beweidung voraus. Sie ist vor
allem an den bre i ten Grodenriicken gebunden
(Enumerhoogte, Enum und Leermens) und/oder befindet
sich entlang der Uferder Priele und Rinnen (Wierhuizen,
Katmis und Holwierde).
9.2. Romische Kaiserzeit 50 v.Chr.-350 n.Chr.
(Abb. 1 1 7)
Eine zweite Kolonisationswelle llillt sich namentlich an
den Scherben des Typs Paddepoel IVA, der zwischen
50 v.Chr. und 50 n.Chr. datiert wird, erkennen. Vor
allem im tiefer gelegenen Hinterland in der heutigen
Gemeinde Appingedam kommt die Besiedlung jetzt in
Gang und entstehen im Laufe der Romischen Kaiserzeit
sowohl Hauswurten als auch groJ3e und kleine
Dorfwurten. Nordlich davon entwickeln sich in der
Gemeinde B ierum von Stidwesten nach Nordosten zwei
einanderparallele Reihen Wurten. Beiderseits der alteren
Wurten Katmis/Holwierde entstehen im Westen Arwerd
und Krewerd und im Osten Bansum, Nansum und Klein
Wierum.
Diese Gruppe liegt im Ubergangsgebiet zwischen
Grodenriicken und Grodenbecken. Nordlich dieser
Reihe folt eine zweite bestehend aus (von links nach
rechts) den Wurten Godli nze, Lo sdorp , der
Wurtenhaufung von B ierum und Watum. An der
Peripherie dieser Gruppen von Dorfwurten befinden
sich i n d i v i duelle H a u s w u rten und ei nzelne
Hauswurtenkomplexe. So blieben Garreweer, 't Noorn
und Lutje Buren in ihrer Entwicklung stehen und
wuchsen nicht zu Dorfwurten zusammen. Dasselbe
Phanomen zeigt sich, nun auf einem hoheren Niveau,
bei Tj amsweer, wo drei kleine Dorfwurten das
unmittelbar bevorstehende Stadium der groJ3en Dorfwurt
nicht mehr erreicht haben. 1m Nordwesten ist in der
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Gemeinde 't Zandt auf dem dort entstandenen, aus Sand
und Kleierde bestehenden Wall offensichtlich eine
Besiedlung zu ebener Erde moglich, wie die dortigen
Hofstellen bezeugen. Das Verbreitungsbild zeigt, daB
Besiedlung jetzt im gesamten Gebiet auftritt und die
Lage der S i edlungsstellen vor allem durch die
Wasserliiufe bestimmt wird: fast alle liegen an einer
Rinne oder inmitten eines Prielesystems. Die Basis filr
die Lage der heutigen Wohnzentren in Oost-Fivelingo
wurde in romischer Zeit gelegt.
9.3. Frtihmittelalter 350-800 n.Chr. (Abb. 1 1 8)
Schwierige Zeiten brechen an, als wiihrend der
Duinkerke 11-Transgressionsphase vor allem das
sildliche, junge Siedelgebiet von langanhaltenden
Uberschwemmungen heimgesucht wird und sich dort
auf dem Weideland und den Åckern der Bauern ziihe,
schwere Kleierde absetzt. Ein Vergleich der AbbiI
dungen 1 1 7 und 1 1 8 ilIustriert diese Katastrophe
deutlich. Auf Abb. 1 1 8 sind die datierten und also sicher
bewohnten Wurten mit schwarzen Symbolen angegeben.
Dies braucht im ilbrigen nicht zu bedeuten, daB die
restlichen S iedlungsstellen alle verlassen wurden. De
Wierde und Solwerd beispielsweise s ind kaum
abgetragen , und das Fehlen von Funden kann
moglicherweise hierauf zurtickzufilhren sein. Dagegen
ist Opwierde-Z so gut wie vollstiindig abgetragen und
hat trotzdem nicht einen einzigen frtihmittelalterlichen
Fund erbracht. Auch in Garreweer fehlen filr diese
Periode alle Anzeichen einer Besiedlung. Man gewinnt
den Eindruck, daB die Wurten der ersten Besied
lungsphase bereits so hoch waren und einen so1chen
Umfang besaBen, daB man dort auch unter schlechten
Umstiinden wohnen bleiben konnte. AuBerdem waren
diese Wurten auf dem hoheren Grodenrticken errichtet
oder lagen an dessen Rand, so daB filr das Vieh noch
Weidepliitze zu finden waren. Dies gilt auch filr die
Wurtenreihen der zweiten Besiedlungsphase in der
Gemeinde Bierum. Sie sind wahrscheinlich weitererhoht
und verbreitert worden und wohl bewohnt geblieben.
Bierum, Bansum und Nansum sind vollstiindig erhaltene
Wurten, wiihrend Godlinze und Lodsorp nur kleine
Teile ihrer Flanken der Abtragung preisgegeben haben.
Die iilteren Funde sind deshalb einfach nicht zugiinglich.
Anscheinend sind die Dorfwurten in den Gemeinden 't
Zandt und B ierum bewohnt geblieben, ebenso wie die
nordlich gelegenen groBen Dorfwurten in der Gemeinde
Appingedam. Die kleinen Dorfwurten im Silden, wie
Garreweer, der Komplex von Tjamsweerund die meisten
Hauswurten wurden verlassen und die Flachsiedlungen
durch die Uberschwemmungen mit Schlick bedeckt.
Als Beispiel filr diese letzte Kategorie kann 7Fz 1 2a-A
dienen, die im Zuge der Gewinnung von Kleierde filr
eine Ziegelei entdeckt wurde. Die ruhige Periode
zwischen den Transgressionsphasen Duinkerke II und
-III von ca. 600-800 n.Chr. spiegelt sich in den Funden
wider. Diese kamen unter anderem aus de Spoorterp,

Jukwerd, Marsum und Wierhuizen zum Vorschein.
Dabei geht es nicht nur um einheimische Kugeltopfe,
vertreten sind auch merowingische und karolingische
Importkera m i k s o w i e E i s engegenstiinde und
Knochenkiimme.
9.4. Hochmittelalter 800- 1 1 00 n.Chr. (Abb. 1 1 9)
Wiihrend der Duinkerke III-Transgressionsphase fan
den erneut Uberschwemmungen statt und wurde im
Silden und Westen von Appingedam brackiger zee
boezemklei abgesetzt. Vor allem l andeinwiirts,
namentlich im Gebiet rund um Tjamsweer und in den
Garreweerster- und 0lingerpoldern, wurden die
unangenehmen Folgen dieser Prozesse spilrbar. Hier
b l i eben d i e Hauswurten aus der K a i s erze i t
wahrscheinlich bis u m 1 1 00 n.Chr. unbewohnt. Weiter
nordl ich haben alle Dorfwurten datierbare Funde
erbracht und waren nach 800 sicher besiedelt.
9.5. Spiitmittelalter 1 1 00- 1 500 n.Chr. (Abb. 1 20)
In dieser Periode kommt es zu einer starken Sied
lungsausweitung. 1m Nordosten entsteht zwischen
Bierum und Klein Wierum ein ganzer Komplex von
Hauswurten. 1m Sildwesten wurden die kaiserzeitlichen
Hauswurten erneut besiedelt und werden ebenfalls neue
hinzugebaut. Nordlich der Linie Enum-Leermens
Godlinze hatte sich im Laufe der Jahrhunderte entlang
des Ufers der Fivelbucht aus Sand und Kleierde ein
hoher Wall gebildet. Bereits in romischer Zeit, vor
allem aber im Spiitmittelalter wird dieser Wall besiedelt.
Viele bauen ihren Hof zu ebener Erde, und so entstehen
viele Hofstellen. Andere errichten, aus we1chem Grund
auch immer, auf dem Wall eine Hauswurt, die wie
tiblich in Phasen entstand und aufgehoht wurde. Nordlich
des Walls bildet sich in der Fivelbucht ein neues
Grodengebiet. 1m rechten Winkel vom Wall ausgehend
werden, vielleicht etwas erhohte, Pfade in diesen Groden
hinein angelegt, der wiihrend eines Teils des Jahres
durch die Bauern aus Enum, Enumerhoogte und Leer
mens, wie auch durch die neuen Bewohner des Walls
als Weideland genutzt wird. Nach und nach laBt sich
eine Anzahl Bauern auf dem hoheren Grodenrticken
permanent nieder und es entstehen neue Hauswurten.
Gegen Ende des 1 2. und zu Beginn des 1 3 .
Jahrhunderts werden die Kloster gestiftet: in der Gem
einde Bierum auf der Feldwerd das O Idenklooster ( 1 1 83)
und auf der Rosenwerf I das Nijenklooster. AuBerhalb
unseres Gebietes liegend, hatte das 1 2 1 3 zu Wittewie
rum gestiftete Kloster Bloemhof doch sicher groBen
Ei nfluB auf des sen Entwicklung . D i e Monche,
namentlich die Laienbrtider, haben sich vor allem mit
der Landgewinnung beschiiftigt und sich sehr aktiv am
Bau von Erddeichen und Deichen und damit an der
Eindeichung der Groden, wodurch die ersten Polder
entstanden, beteiligt. Ca. 1 1 50- 1 200 n.Chr. wurde der
Zandster Deich von Westeremden bis nordlich von
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Godlinze gebaut, an den ca. 1 3 1 7 der Oldijk tiber Spijk
nach Watum anschlieBt. Den Deich entlang entsteht
eine Reihe von Hofstellen, von denen viele durch spate
Kugeltopfscherben datiert sind. An einer Wegekreuzung
im Zentrum entwickelt sich auf dem Deich und langs
der Wege das Deichdorf 't Zandt. Die Fivelbucht
v erlandete immer mehr und w ahrend des 1 3 .
Jahrhunderts breitete sich hinter dem Zandster Deich
der Groden stetig weiter aus. Der ProzeB wiederholt
sich und auch jetzt wieder wird in diesem neuen Land
eine ganze Reihe kleiner Hauswurten aufgeworfen, von
denen eine, namlich de Korrel (7En 1 37) von van Giffen
untersucht worden ist (van Giffen, 1 920- 1 92 1 : pp. 91 4).
Charakteristisch fUr diese Gruppe ist, daG sie auf
e i n mal a u fgesc htittet s i n d und d i e normalen
S iedlungsspuren fehlen. Die Profile ergeben Ton und
sandi ges Material und lassen sich am besten mit
Deichprofilen vergleichen. Mit diesen atypischen
kennzeichen bilden diese kleinen Wurten eine Gruppe
fUr sich und sollen mit dem Terminus Pollen (Htigel)
angedeutet werden, hier Typ 5. In de Marne kennt man
die Groene Wierden (Griine Wurten). Es ist nicht
unwahrscheinlich, daB auch diese Monumente auf
dieselbe Art entstanden sind und daG unsere Pollen und
die Groene Wierden zusammen eine einzige Gruppe
bilden. Diese Annahme wird naher zu untersuchen sein.
Die Pollen stammen aus dem 1 3. Jahrhundert und viele
sind bald wiederwtist geworden. Einige waren vielleicht
nie bewohnt und haben ausschlieBlich als Fluchthtigel
fUr das Vieh gedient. Von denn insgesamt 27 Pollen, die
in der Vergangenheit existiert haben (van Veen, 1 930:
pp. 788-789), waren wahrend der Vorbereitung der
Feldarbeit noch 1 5 vorhanden. Bei der Flurbereinigung
des Jahres 1 988, der sogenannten nieuwe landinrich
ting (Neugestaltung des Landes), ist eine ganze Gruppe
verlorengegangen, so daG heute nur noch sechs Pollen,
darunter drei bewohnte, tibrig sind. Um 1 250 n.Chr.
war dieses Pollengebiet vollstandig von Deichen
umgeben: im Westen durch den Westerweg (Deich), an
der Ostseite durch den Korendijk und entlang der
Nordseite durch den gebogenen Deich tiber das auf
einer kleinen Dorfwurt errichtete Zandster Voorwerk.
Langs des Westerdijk und des Korendijk liegen Hof
stellen und einige Hauswurten. In dem so entstandenen
Vierkante oder Zandster Polder sind Uberreste
verschiedener kleiner Querdeiche zu erkennen. Einer
dieser Querdeiche war der Polleweg, dessen Ostteil in
dem Weg tiber Zwijnstil heute noch erhalten ist. Nicht
lange nach der Fertigstellung des Vierkante Polder
wurde, wahrscheinlich zwischen 1 266 und 1 270, vom
Zandster Voorwerk der Zijldijk nach Oosternieland
gebaut. Aufund an diesem Deich ist Zijldijk entstanden,
ein Deichdorfmit Hofstellen und einzelnen Hauswurten:
einer kleinen kirchwurt am Platz der Kirche (3Gz I 73)
und einer Hauswurt an der Leytocht (3Gz l 72).
SchlieBlich errichtete man um 1 3 1 7 ostlich des Korendijk
einen zweiten Deich bis Kolhol, der im Jahr 1 453 bis
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Den Hoorn verlangert wurde, wo er bei Oosternieland
an den Zijldijk und via Uithuizermeeden an den Oldijk
anschlieBt. Damit war der letzte, nordliche Teil der
Gemeinde 't Zandt eingepoldert und gleichzeitig der
Hafen von Zijldijk abgeschlossen.
9.6. Neuzeit 1 500- 1 700 n.Chr. (Abb. 1 2 1 )
Obwohl der Rest der Fivelbucht langsam weiter
verlandet, bleibt der Nordteil der Gemeinde B ierum
unbedeicht. Seit dem 1 4. Jahrhundert hat sich ein Groden
mit einer Breite von mehr als 5 km entwickelt, durch
den in einigen Rinnen die Reste der Fivel stromen.
Moglicherweise findet in gewissem Umfang Beweidung
statt, aber Besiedlung dtirfte vereinzelt gewesen sein.
Es ist allerdings wahrscheinlich, daG nordlich von
Godlinze am Oldijk entlang einige Hofstellen entstanden
sind. Fest steht, daB die Hauswurten und Hofstellen von
Kolhol aus dieser Zeit datieren. 1m Stiden weitet sich
die Besiedlung rund um Garreweer und in das Gebiet
zwischen Oling und Opwierde aus, in we1chem sich
etwa zehn Bauern niederlassen.
9.7. Um 1 850 n.Chr. (Abb. 1 22)
Zu Beginn des 1 8. Jahrhunderts wird der Oldijk durch
anhaltende Sttirme schwer beschadigt. Er bricht
vielerorts; Menschenleben und fruchtbares Land gehen
verloren. 1m Jahr 1 7 1 7 wird dann auch unter leitung
Seeratts ein neuer Deich, der Middeldijk, gebaut,
wodurch gleichzeitig der letzte Teil der Fivelbucht
eingepoldert wird. Dies bedeutet einen breiten Streifen
neuen Landes fUr die Gemeinde Bierum, auf dem sich
wahrend des 1 8. Jahrhunderts Bauern niederlassen. 1m
tibrigen scheint die Kolonisation bereits vor der
Einpolderung von Spijk aus ihren Anfang genommen
zu haben. Von Spijk aus laufen namlich Wege in
verschiedenen Richtungen in das Groden-/polderland,
die allem Anschein nach stets verlangert werden, was
dann meist rechtwinklig geschah. Diese Pfade enden
irgendwo auf halbem Wege in den Polder, wo haufig
zwei oder drei Hbfe in einer kleinen Gruppe beieinander
liegen. Bei der Bohruntersuchung ergaben die Profile
zwischen 50 und 1 00 cm stets entweder eine dickere
Muschelschicht oder mehrere dtinne Musehelbander.
Die Bauernhbfe sind folglich auf einem Wall mit viel
MuseheIn errichtet worden. Es handel t sich um die
Hofe 3Hz 1 35, 3Hz1 40, 3Hz 1 4 1 , 3Hz 1 46 und 3Hz 1 38.
Offensichtlich war das Leben dOIt nicht vollig sicher,
vor allem nicht im auBersten Nordosten. Hier wurden
erneut Wurten aufgeschtittet; der groBe Hof von
TweeJ:!uizen (3Hz 1 4 1 ) liegt auf einer Hauswurt und die
kleinen Wurten von Vierhuizen sind selbst noch zu
einer kleinen Dorfwurt (3Hz 1 38) zusammengewachsen.
Ich nehme denn auch an, daG derGroden zwischen 1 500
und 1 700 bereits fUr Beweidung genutzt wurde und daB
in dem MaGe, in dem die Verlandung fortschritt, die
erhohten Pfade wiederein Sttickchen verlangert wurden,
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bis man den Wall erreichte. Bei niiherer Betrachtung
bildet dieser die genaue Fortsetzung des Hefswal, auf
dem Roodeschool und Oosteinde in der Gemeinde
Uithuizermeeden Uetzt Hefshuizen) errichtet sind. Der
Wall wird durch die GroBe und die Kleine Tjariet
unterbrochen. Auf erstgenanntem Wall hat sich in einem
friihen Stadium eine Anzahl Bauem aufkleinen Wurten
zu behaupten gewuBt. Herr Smit, der Besitzer von
Tweehuizen, erziihlte, daB seine Familie dort bereits
seit dem 1 7. Jahrhundert gewohnt hat und daB Vierhuizen
sich seit dem 1 8. Jahrhundert im Besitz der Familie
Jensema befindet . Ob auch 3 Hz 1 3 5 , 3 hZ I 40
(Dekkershuizen) und 3Hz l 46 bereits vor der Anlage
des M iddeldijk besiedelt waren, oder ob diese
BauemhOfe erst im 1 8 . Jahrhundert nach der Eindeichung
errichtet sind, ist nicht deutlich. Funde aus dem 1 8.
Jahrhundert sind auf jeden Fall vorhanden, aber ob sich
darunter auch Material aus dem 1 7. Jahrhundert befindet,
ist schwierig festzustellen. Die Parzellierung ist in
diesem Teil des Polders nicht sehr rationelI und
unterscheidet sich kaum von der im alten Land. Der
Nordwestteil des Polders weist hingegen schnurgerade
Wege vom Oldijk zum Kolholsterweg auf, wiihrend die
ParzelIierung aus groBen rechteckigen Parzellen besteht.
Er ist ein modemer Polder, in dem zwischen 1 720 und
1 850 nur drei HOfe errichtet wurden, wohingegen im
Ostteil sicher zwanzig gestanden haben. Des weiteren
ist die Zunahme der Zahl der Hofstellen im alten Land
zwischen 1 700 und 1 850 auffallend. Diese eentstehen
vor allem in der Umgebung der Dorfwurten Ooster
wijtwerd und Leermens im Sudwesten und rund um
Godlinze, Losdorp und Spijk im Nordosten. Gleichzeitig
werden nun zwischen Watum und Spijk auf und am
Oldijk entlang BauemhOfe errichtet. Offensichtlich hat
man sich nach dem Bau des Mitteldijk sicher geflihlt
und wagten die Bauem es nu n, sich inmitten ihres
Landes niederzulassen. Sie tun dies namentlich entlang
der Wege und Sturmdeiche. Die Wurten werden dadurch
immer mehr zu Versorgungszentren m i t einer
Bevolkerung aus kleinen Mittelstiindlem, die sich auf
den groBen Dorfwurten meist auf einem Teil der Wurt,
abhiingig von deren Lage an einem Durchgangsweg
oder am Wasserentlang, konzentriert. Die seit alters her
zentrale Lage der Kirche geht hierdurch hiiufig verlo
ren: die Besiedlung verschiebt sich zur Flanke hin und
die Kirche geriit an die Peripherie des Dorfes. Anfangs
dienen die so entstandenen unbesiedelten Flanken noch
als Weide oder werden als Gemusegiirten genutzt, aber
allmiihlich werden im 1 9 . und zu Beginn des 20.
Jahrhunderts viele Wurten groBtenteils kommerziell
abgetragen, um als Dunger fur den unfruchtbaren Bo
den andemorts verkauft zu werden. So liiutete der Bau
des M iddeldijk zu Beginn des 1 8 . Jahrhunderts das
definitive Ende der Wurtenzeit in Oost-Fivelingo eino
Das bedeutet jedoch nicht, daB die Wurten als
Landschaftelemente jetzt auch zur Vergangenheit
gehoren mussen. Nein, die Rollen sind nur vertauscht.
rruher solI ten die Wurten uns beschutzen, jetzt mussen

wir die Wurten schutzen. Sie durfen nicht verlorenge
·hen, sondem mussen uns auch heute noch eine stiindige
Sorge sein.
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Fig. l . 7Fzl l , Hogenwerf.
Fig. 2. 7Fz 1 9, Oling.

Legenda b i j terpenka a r t j es

a f geg raven

omtrek t e rpvoet
---

omtrek t erpvoet onzeker

..

bebouw i ng

s l oo t o f g racht

1 1 1 11111111

t a l udrand

gedemp t e s l oot o f gracht
. - . - . - . . . - . . .

: ::::: ;::::;

........

•

" 2, enzo

0.30: 1..01, e-nz.

verharde weg
onve rha rde weg/wagenrede

o

--- ' 00
- -- 0.\0
- - - - - 0.2')

20 0 m
I

boorp\mten
hoogt epunten
hoog t e l i j nen

Oosf-Fivelingo 250 v.C.-1850 Il.C.

Fig. 3. 7Fz23, Opwierde-Zuid; 7Fz24, Opwierde-Noord.
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Fig. 4. 7En33.

Fig. 6. 7Fn 39 , De Wierde.

. . .. . . .

... .

Fig. 5. 7Fn 36 , Tjamsweer-West; 7Fn 37 , TJ'amsweer-Centrum; 7Fn38.
Tjamsweer-Oost.

Flg
. . 7 . 7Fn40, Solwerd.

Oosr-Fivelingo 250 v.C. - 1 850 n .c.

Fig. 8. 7Fn43, North Star Dairy.

Fig. I O. 7Fn48, Jukwerd.

Fig. 9. 7Fn44, Spoorterp.

Fig. l l . 7Fn5 1 , Marsum.
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Fig. 1 4. 7Fn7, Arwerd.

Fig. 1 2. 7Fn52, Wierhuizen.

Fig. 1 3. 7Fn I . Romemverf I ; 7Fn2. Romerswerf I I .

Fig. 1 5. 7Fn 1 2, Krewerd.

.
Oost-Fivehngo 25o v . C.-1850 n . C.

Fig. 1 8. 7Fn 1 8, Bansum.

Fig. 1 6. 7Fn I S, Holwierde.

.

F·Ig. 17 . 7Fn l 6. Nansum.

Fig. 1 9. 7Fn2 1 , Katrnis.
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Fig. 20. 7Fn33, Feldwerd.

Fig. 22. 7En/FnS7, Godlinze.

Fig. 2 1 . 7Fn39, Klein Wierum.

Fig. 23. 7Fn/3Hz7S, Losdorp.

Oost-Fil'elingo 250 v.C.-1850 n . C.

Fig. 26. 3Hz 1 38, Vierhuizen.

Fig. 24. 3Hz89, Bierum-West; 3Hz90, Bierum-Oost; 3Hz95, Bierum
Noord.

Fig. 25. 3Hz 1 1 3, Spijk.

Fig. 27. 7En2 1 , Enum.
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Fig. 28. 7En/Fn23. Oosterwijtwerd.

Fig. 29. 7En25. Enumerhoogte.

M. Miedema

Fig. 30. 7En52. Leermens.
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Oost-Fivelingo 250 v.C. - 1 850 n . C.
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Fig. 34. Type ID. I : Wierhuizen 7Fn52 ( I 975/X 23).

1

�

�-

�g�

�-

Fig. 3 1 . Type [A l . 1 , 2, 3. 4: Garreweer-7Fz l 7 ( 1 973/1 l ).

l

}

Fig. 32. Type [A2. I : Enum-7En2 1 ( 1 973/[ 4): 2: Marsum-7Fn5 1
( 1 906N[ 1 2).

I I \
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Fig. 35. Type i l iA l . 1 , 2, 3 : Garreweer-7Fz l 7 ( 1 973/[ l ).

rn

Fig. 36. Type I I IA2. I : Garreweer-7Fz l 7 ( 1 973/1 l ); 2: Marsum7Fn5 1 ( 1 908/1 1 39).

1

l

Fig. 37. Type I IIB. I : Garreweer-7Fz l 7 ( 1 973/1 1 ).

Fig. 33. Type I B . I : Enumerhoogte-7En25 ( l 9 1 7/1V 1 97); 2: Katmis7Fn2 1 ( 1 906/1 1 6).
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Fig. 38. Type mc. 1 , 2, 4, 5, 6, I l , 1 2 : Wierhuizen-7Fn52 ( 1 909/1 299, 1 975/X 53, 45, 6f, 32, 48, 38); 3: 7Fn22a ( 1 988/V1 l ); 7: Katmis-7Fn2 l
( 1 906/1 1 5); 8, 9, 1 0: Garreweer 7Fz 1 7 « 1 973/1 l ).

Oost-FiI'e1ingo 250 v.C. -1850 n.c.
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Fig. 39. Type ilA. 1 , 2, 3 , 4, 5 , 6: Wierhuizen-7Fn52 ( 1 975/X 1 9 . 22 (2x), 47, 6, I q.
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Fig. 40. Type IIB. 1 , 7, 8: Garreweer-7Fz l 7 ( 1 973/1 1 ); 2. I O: Holwierde-7Fn I S ( 1 97 1 /X 72); 3: Eenumerhoogte-7En25 ( 1 979/X 1 2 1 ); 4, 7: 7Fn22a
.
( l 988NI l ); 5 , 6, 9: Wierhuizen-7FnS2 ( l 975/X 5 1 , 7. 4).

Oosf-Fivelingo 250 v.C. - 1 850 n.c.

4

5

6
Fig. 4 1 . Type I le l . 1 , 2, 4. 6: Wierhuizen-7Fn52 ( 1 97S/X zonder nummer. 56. zonder nummer, 25); 3. 5: Garreweer-7Fz l 7 ( 1 973/1 l ).
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Fig. 42. Type I IC2. 1 , 2: Garreweer-7Fz l 7 ( 1 973/1 1 ); 3 , 4: Enum-7En2 1 ( 1 973/1 4), 5 , 6: �ierhujzen-7Fn52 ( I 975/X 22. 8); 7, 8: Holwierde-7Fn l 5
( 1 97 1/X 72).

OOSf-Fil'clingo 250 v.C.-1850 n . c.
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Fig. 43. Type l VA. I : Eenumerhoogte-7En25 ( 1 988/IX I ): 2. 3. 6. 7. 8. I O. 1 I : Wierhuizen-7Fn52 ( 1 975/X 67. 68. 4 5 . 5 3 . 4 . 1 9 1 0/1 1 45 . 1 9 1 0/
X 98); 4. 5; Garreweer-7Fz l 7 ( 1 973/1 1 ); 9: Enum-7En2 1 ( I 928NI 9); 1 2: Holwierde-7Fn l 5 ( I 97 1 /X 72).
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Fig. 44. Type IYB. I : 7Fn22a ( I 988/VI l ); 2. 6: Enumerhoogte-7En25 ( 1 988/IX l ): 3, 8: Garreweer-7Fz l 7 ( 1 973/1 1 ) ; 4, S, 7, 9: Wierhuizen-7Fn52
( 1 975/X 46, 27, 63, SS); I O, 1 2: Enum-7En2 1 ( 1 928/VI I O, I 926/V 1 I 24): I I : Marsum-7Fn5 1 ( 1 908/1 1 37).
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l
Fig. 45. Type IVe. 1 , 2 : Garreweer-7Fz l 7 ( 1 973/1 I ); 3, 4, 5: Wierhuizen-7Fn52 ( 1 975/X 1 5, 5, 42).
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Fig. 46. Type VII. 1 , 2, 3, 4, 8, 9: Wierhuizen-7Fn52 (b I 9 1 2/2. 4 1 9, 4 1 7, 4 1 8, b I 9 1 3/ 1 1 . 73, 1 9 1 0/1 1 60, b I 9 1 2/2. 420); 5: Marsum-7Fn 5 1 ( 1 908/
1 1 48); 6: Enum-7En2 1 ( 1 949/1 2); 7: Leerrnens-7En52 ( 1 9 I O/VI 5).
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Fig. 47. Type IVO. 1 . 3, 9: Garreweer-7Fz l 7 ( 1 973/1 I ): 2, 6, 8, I O, I I : Wierhuizen-7Fn52 ( 1 975!X 42, 66, 6, 36. 1 97 1 /1 26); 4. 5: 7Fn22a ( 1 988/
VI I ); 7: Eenumerhoogte-7En25 ( 1 988/IX I ).
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Fig. 48. Type IVE. 1 , 5 , 6: Wierhuizen-7Fn52 ( 1 975fX 29, 55, 64); 2, 9 : 7Fn22a ( 1 9 8 8/VI I ): 3: Eenumerhoogle-7En25 ( 1 988/IX I ); 4: Holwierde7Fn l 5 ( 1 97 1 fX 72); 7, 8: Garreweer-7Fz l 7 ( 1 973/1 1 ).

M. Miedema

206

l

I

o

4 '

I

5

Fig. 49. Type IVG l . 1 , 2: Garreweer-7Fz l 7 ( 1 973/1 1 ): 3: Wierhuizen-7FnS2 ( I 97S/X 4 1 ); 4: Enum-7En2 1 ( 1 928N I 7); S: Enumerhoogte-7En2S
( 1 966N I I I 8).
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Fig. SO. Type IVG2. 1 , 4, S, 6: Wierhuizen-7FnS2 ( 1 97S/X 1 3, 50, 4, 5); 2: Hol wierde-?Fn 1 5 ( 1 97 1 /X 72); 3, 7: Garreweer-7Fz 1 7 ( 1 973/1 I ).
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Fig. 5 1 . Type IVG3. I : Marsum-7Fn5 1 ( 1 908/1 1 6 1 ); 2, 3 . 6 : Wierhuizen-7Fn52 ( 1 975/X 62, 22, 27); 4: Enum-7En2 1 ( 1 973/[ 4); 5 , 7, 8 : Garreweer7Fz l 7 ( 1 97 1 /X 7 1 , 1 973/1 I (2x» .
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Fig. 52. Type [VG4. 1 , 4, 5 : Garreweer-7Fz 1 7 ( 1 973/1 1 ): 2: Enum-7En2 1 ( 1 973/1 4: 3: Leerrnens-7En52 ( 1 909/1 239+253); 6: Marsum-7Fn 5 1
( 1 908/[ 1 38 ) .
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Fig. 53. Type IVGS. 1 , 2. S, 6, 9, 1 2: Wierhuizen-7FnS2(b 1 9 1 2/2. 423. I 97S/X 3 1 . 66, 38. 39. SO); 3, 4: Enum-7En2 1 ( 1 973/1 4); 7: Holwierde7Fn l S ( 1 97 1/X 72); 8 : Marsum-7FnS I ( 1 908/1 1 62); I O. I I , 1 3, 1 4: Garreweer-7Fz l 7 ( 1 973/1 1 ).
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Fig. 54. Type V A. I : Garreweer-7Fz l 7 ( 1 973/1 I ) ; 2, 3: Wierhuizen-7Fn52 ( 1 975/X 5 1 . 8).

I
Fig. 55. Type VB. I : Garreweer-7Fz 1 7 ( 1 973/1 I ); 2, 3: Wierhuizen-7Fn52 ( 1 975/X 46, 7).
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Fig. 56. Type VIA. 1 , 2, 4: Wierhuizen-7Fn52 ( 1 9 1 7/V1 I I 4 1 4, 1 975/X 58, 43; 3 : Enum-7En2 1 ( 1 926/VI I 23).

7

M. Miedema

210

�4

\\

1
tc:J\)
��

-------

�

Fig. 57. Type VIB. 1 , 2 , 4 : Garreweer-7Fz l 7 ( 1 973/1 1 ); 3, 5, 6, 7: Wierhuizen-7Fn52 ( 1 975/X 4, 48, 5 1 , 9).
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Fig : 58. Type V I I I . I : Leennens-7En52 ( 1 94 1 /X I 1 5): 2, 5: Enumerhoogte-7En25 ( l 979/XI I I ), b I 9 1 2/2.257); 3: Enum-7En2 1 ( l 892/VI 1 6); 4:
Wierhuizen-7Fn 52 ( 1 9 1 on 1 32); 6: Garreweer-7Fz 1 7 ( l 973n 1 ).
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Fig. 59. Type V I I I . 1 . 2: Wierhuizen-7Fn52 (bI 9 1 3/ 1 1 .97. I 975/X 37).
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Fig. 60. Type I X B . I : Wierhuizen-7Fn52 ( 1 9 1 0/1 84); 2: Katmis-Fn2 1 ( 1 906/1 1 4).
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Fig. 6 1 . Type X IA. 1 , 3, 7: Marsum-7FnS I ( 1 908/1 1 64, 1 906NI 2, 1 908/1 ( 36); 2: Enum-7En2 1 ( 1 892/1 22); 4, 5: Leennens-7EnS2 ( 1 968NI 1 3 1 ,
1 909/1 23 1 +236+254); 6 : Oldenklooster-7Fn33 ( I 890NI 3).
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Fig. 62. Type X I B . I : Enum-7En2 1 ( 1 926NII 26); 2: Enumerhoogte7En2S ( l 9 1 0/11 ( 2).
Fig. 64. Type X B . I: Enumerhoogte-7En2S ( 1 983/XI I 2).

3
Fig. 63. Type X IC. 1 , 2 : Enumerhoogte-7En2S ( 1 979/XI 1 9, 1 9 1 0/11
5); 3 : Jukwerd-7Fn48 ( 1 9 1 7N I I I I ).
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Fig. 65. Type X I IA. I : Eenum-7En2 1 ( 1 892/1 25): 2: Marsum-7Fn5 1 ( 1 908/[ 1 63); 3: Leermens-7En52 ( 1 909/[ 246); 4, 6, 7: Wierhuizen-7Fn52
( 1 975/X 5 (2x), 22); 5: Bansum-7Fn l 8 ( 1 974/X I I I ).
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Fig. 66. Type X I I B . I : Eenum-7En2 1 ( I 892/Y[ 3): 2: Leermens-7En52 ( 1 96 1 /Y[ 2); 3, 4, 5, 6: Wierhuizen-7Fn52 ( 1 975/X 27, 1 909/1 1 6 1 , 1 975/
X 23, 22); 7: Watum-3Hz l 22 ( I 969/Y I I 75).
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Fig. 67. Type X IIC. I : Enum-7En2 1 ( I 892!1 24); 2: Oldenklooster-7Fn33 ( 1 893/Vl 5): 3: Oosterwijtwert-7En/Fn23 ( 1 873/Vl l ); 4, 5: Wierhuizen7Fn52 ( 1 975/X 27, 6).

Fig. 68. Type X IVA. I : Oldenklooster-7Fn33 ( 1 89 1 /VI 1 5 ) ; 2: Leerrnens-7En52 ( 1 909/1 26 1 ); 3 : Enumerhoogte-7En25 ( I 9 1 4/Vl 2).
.
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F'Ig, 70, Type X I I I ' 1 : Enum-7En2 l ( 1 892/1 2 1 ).' 2: Enume rh oogte7En25 ( 1 983/XI I 1 ),

F'Ig, 7 1 . Type X I ID" l ' Enum-7En2 l ( 1 892/1 30),
o
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Fig. 74. Type XVII. 1 , 2: Enumerhoogte-7En25 ( 1 983IX I I 3, 1 9 1 0/11
I ).
--, - ,/
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JJ ( )

Fig. 72. Type XXB. I : Enum-7En21 ( 1 949/1 1 8); 2, 3.4, 5: Wierhuizen7Fn52 ( 1 9 1 0/1 1 37. 59. 1 975/X 3 1 , 1 9 1 0/1 1 40).
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Fig. 73. Type XXE. I : Wierhuizen-7Fn52 ( 1 975/X 36).

JDJ
Fig. 75. Type XV. 1 . 2. 4. 5, 6: Wierhuizen-7Fn52 ( 1 975/X 20, 36. 1 4,
1 2, 3 1 ): 3: Garreweer-7Fz 1 7 ( 1 97 1 IX 7 1 ).
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Fig. 76. Type XXA 1 , 2. 4: Marsum-7Fn5 1 ( 1 908/1 1 52, 1 57, 1 56): 3 :
Wierhuizen-7Fn52 ( 1 975/X 1 6) ; 5: Enum-7En2 1 ( I 926/1X 52).
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lJD

Fig. 7 7 . Type X X ). I : Marsum-7Fn5 1 ( 1 908/1 1 54); 2: Krewerd7Fn 1 2 ( 1 986/V1II 9): Spijk-3Hz l 1 3 ( 1 953/IX 24); 4, S, 6: Enum7En2 1 ( I 926/V 1 I 3 1 . 29, 27).
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Fig. 78. Type XXC. 1 . 3 . 4. 7: Enum-7En2 1 ( 1 949/1 4. I 926/IX 50. I 926/V1 I 32. 30): 2 . 5 : Wierhuizen-7FnS2 ( 1 909/I 1 65 . 1 9 1 0/1 60); 6: Zeerijp
( l 96 1 /V 1 3).

Fig. 8 1 . Type 1 .2.3. I : Wierhuizen-7Fn52 ( 1 909/1 75).

Fig. 79. Type 1 .2.2. I: Enum-7En2 1 ( 1 973/1 4); 2: Wierhuizen-7FnS2
( I 975/X 70).

1

�

2 )�

Fig. 80. Type 1 .2.4. 1 . 2 : Wierhuizen-7Fn52 ( 1 975/X 1 02. 84+78).
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Fig. 82. Type XIXA. 1 . 2, 4. S. 6: Wierhuizen-7FnS2 ( 1 9 1 0/1 1 1 7 . I 97SfX 1 7. 1 9 1 0/1 1 20. I 97SfX 8. 3 1 ): 3: Enum-7En2 1 ( 1 973/1 4).
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Fig. 83. Type XIXB. I . 2. 3. 4: Marsum-7FnS I ( 1 90R/1 1 25. 1 30, 1 32. 1 49): 5. 6: Wierhuizen-7FnS2 ( 1 909/1 57. 1 9 1 0/1 29 1 ).
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Fig. 84. Type X[XC. 1 . 2. 3 . 8 : Wierhuizen-7Fn52 ( 1 9 1 0/1 1 1 4, 1 1 6. I I S, 1 909/Vl l 1 3): 4. S. 7: Marsum-7Fn 5 1 ( 1 908/1 1 26. 1 920/V1 I I a. I ): 6:
Enum-7En2 1 ( 1 926/V 1 I 28).

Fig. 8S. Type X [ XD I . 2, 3. D I - I . 2: Wierhuizen-7FnS2 ( 1 9 1 0/1 1 2 1 . 1 905/1 70); D2-3: Leermens-7EnS2 ( 1 909/[ 26S); 4: Marsum-7Fn S I ( 1 908/
I 1 33): D3-S: Wierhuizen-7FnS2 ( l 909/VI I 8); 6: Enum-7En2 1 ( 1 97 1 /X 60).
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Fig. 86. Type XXII. l . 4: Marsum-7Fn 5 1 ( 1 908/1 1 28. 1 27): 2. 3, 5 . 6. 7. 8. 9. I O. I l . 1 2. 1 3. 1 4 . 1 5. 1 6: Wierhuizen-7Fn52 ( 1 9 1 0/1 1 24, 298. 1 975/
X 1 4. 1 9 \ 0/1 1 23, 1 27, 1 975/X 3 1 . 8, 1 9 1 0/1 1 25. 300, 1 975/X 5, 36, 1 9 1 0/1 1 26. 299, I 975/X 7).
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Fig. 87. Type XXIVA. 1 , 2: Enumerhoogte-7En25 ( 1 983/XII 5 (2_» ; 3 . 5 : Wierhuizen-7Fn52 ( 1 909NI I 1 4a, I 975/X 90); 4: Marsum-7Fn5 1 ( 1 908/
1 1 34).

-

"� o '
O
.

i

223

Oosr-Fivelingo 250 v.C. - 1 850 n.c.

"0

-

-

.. . .. - .

:H

,O

.

.... ::;

0 " ::::"-

Fig. 88. Type XXIVB. 1 , 3 : Wierhuizen-7Fn52 ( 1 909/V1I 1 4. 1 909/1 73); 2: Marsum-Fn S I ( 1 908/1 1 26); 4: Enum-7En 2 1 ( I 926/1X 48).

Fig. 89. Type 2. 1 . 1 . I : Marsum-7Fn S I ( l 9 1 0/VI I ); 2: Leermens-7EnS2 ( 1 908/1 8S); 3 : Enumerhoogte-7En2S (I 926/V1 I 8).
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Fig. 90. Type 2. 1 .4. 1 , 2: Marsum-7FnS I ( 1 906/1 6. 1 908/1 1 42); 3 . 4. S: Watum-3Hz 1 22 ( l 969/V1 I 9Sa. 9Sb. 77).
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Fig. 93. Type 2.2. 1 . I : Jukwerd-7Fn48 ( 1 9 1 7NII 6): 2: Marsum-7Fn5 1 ( 1 908/1 1 45); 3: Leermens-7En52 ( 1 909/1 2 1 5); 4: Enum-7En21 ( 1 940/
XII I ).
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Fig. 94. Type 2.2.2. I : Leermens-7En52 ( 1 9 1 0/1 2 1 7).
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Fig. 95. Type 2.2.3. 1 . 2: Tjamsweer-Centrum-7Fn37 ( 1 978NI I O).
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Fig. 96. Type 3. 1 . I : J ukwerd-7Fn48 ( 1 9 1 7/V1I 3); 2: Enumerhoogte-7En25 ( 1 979/XI 5); 3, 5 : Enum-7En2 1 ( 1 949/1 1 3, 20); 4, 6: Leermens-7En52
( 1 9 1 0/1 22 1 , 2 1 9) .
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Fig. 97. Type 3.2. I : Enum-7En2 1 ( 1 949/1 1 5) .
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Fig. 99. Type 3.4. I : Marsum-?Fn5 1 ( 1 908/1 1 3 1 ); 2 : Enurn-?En21
( 1 900/1 1 8?).
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Fig. 98. Type 3.3. I : Enumerhoogte-?En25 ( 1 983/X I I I I ): 2. 3, 4:
Enum-?En2 1 ( 1 979/X 1 ?, I 926/VI I 33, 1 949/1 2?).
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Fig. 1 00. Type 3.5. I : Enum-?En2 1 ( 1 940/XII I ): 2: Jukwerd-?Fn48
( 1 9 I ?/VII 4).
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Fig. 1 0 1 . Type 3.6. I : lukwerd-7Fn48 ( 1 9 1 7IV I I 7): 2 . 3 . 4, 5 . 6: Enum-7En2 1 ( 1 884/1 1 73. 1 68. 1 983/XI I I O. 1 949/1 1 2. 1 9); 7 : Enumerhoogte7En25 ( 1 979/XI 3).
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Fig. 1 02. Type 3.8. 1 . 1 .2: Leennens-7En 52 ( 1 909/1 260. 259): 3: Enumerhoogte-7En25 ( 1 979/X I I ); 4: Wierhuizen-7Fn52 ( 1 909/1 1 62); 5: Enum7En2 1 ( 1 926/VI I 34).

Fig. 1 03. Type 3.8.2. I : Enum-7En2 1 ( 1 949/1 29); 2; Wierhuizen7Fn52 ( 1 909/1 1 65a).

M. Miedema

230

-�-

Fig. 1 04. Type 3.9. I : Enumerhoogte-7En25 ( 1 926/V 1 I 3 ) : 2: Enum-7En2 1 ( I 892/VI 1 5); 3 : lukwerd-7Fn48 ( 1 9 1 7/V1I 8).
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Fig. 1 05. Type 4.2. I : Marsum-7Fn5 1 ( 1 908/1 1 35).
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Fig. 1 06. Type 5 . 3 . I : Enum-7En21 ( 1 892/VI 1 4).
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Fig. 1 07. Type 4. 1 . 1 . 3: Enumerhoogte;7En2S ( 1 97 1 /X 7. 1 979/VI 8): 2: Enum-7En21 ( 1 97 1 /X I S).

Fig. 1 08. Type 3.7.2. I : Enum-7En2 1 ( 1 949/1 1 1 ).
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Fig. 1 09. Type 5.2. I . 3. 4: Leennens-7En52 ( 1 9 1 0/1 220. 1 909/1 2 1 9. 2 1 7); 2: Garreweer-7Fz l 7 ( 1 973/1 I ) ; 5: Watum-3Hz l 22 ( 1 969/V1 I 1 05).

Legenda fig. 1 1 0- 1 1 4:
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kwelderbekken - Duinkerke I
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knikklei - Duinkerke II
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brakke zeeboezemklei - Duinkerke III
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Fig. 1 1 0 . Palaeogeografische silllalie omslrecks 250 v.c.

Fig. 1 1 2 . Palaeogeografische silualie omslreeks 1 000 n.c.

Fig. I I I . Palaeogeografische silualie omslreeks 500 n.c.

Fig. 1 1 3 . Palaeogeografische silualie omslreeks 1 700 n.c.
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Fig. 1 1 4 . Polders in de voomlalige Fivelboezem.

Fig. l i S. Reconstructie van de oude waterwegen.
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Legenda fig. 1 1 6- 1 22:
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vennoedelijk bewoonde h uisterp
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zeker bewoonde pol
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vennoedelijk bewoonde pol
zeker bewoonde vlaknederzening
vennoedelijk bewoonde vlaknederzetting

Fig. 1 1 6. Verspreiding van de bewoning van 250-50 v.c.
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Fig, 1 1 7 . Verspreiding van de bewoning van 50 v.C.-3SO n,c '

237

Oosf-Fivelingo 250 v.C.-1850 n . c.

.t

c2

r � -'

J

\
\ ('
\. /

)

Fig. 1 1 8. Verspreiding van de bewoning van 350-800 n.c.
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Fig. 1 1 9. Verspreiding van de bewoning van 800-1 1 00 n.c.
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Fig. 1 20. Verspreiding van de bewoning van 1 1 00- 1 500 n.c.
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Fig, 1 2 1 . Verspreiding van de bewoning van 1 500· 1 700 n,c '
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Fig. 1 24. Type 2. 1 .2. 1 . Marsum-7Fn 5 1 ( 1 908/1 1 46a).

Fig. 1 23. Type 2. 1 .2. 1 . Marsum-7Fn5 1 ( 1 908/1 1 46).

Fig. 1 25. Type 2. 1 .2.2. Marsum-7Fn5 1 ( l 929/V1I 2 (2x».

Oost-Fivelingo 250 v.C. -1850 Il.C.

Fig. 1 26. Type 2.3.3. Marsum-7Fn5 1 (Bruikleen Fries Museum).

Fig. 1 27. Type 3. 1 . 1 . Enum-7En2 1 ( 1 900/1 365 voorzijde).

Fig. 1 28. Type 3. 1 . 1 . Enum-7En2 1 ( 1 900/1 365 achterzijde).
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Fig. 1 29. Type 3.5.3. Enum-7En2 1 ( 1 963/XI 2).

Fig. 1 30. Type 4.4. Enum-7En2 1 ( 1 949/1V I ).
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Fig. 1 3 1 . Type 6. 1 . Marsum-7Fn 5 1 ( 1 907/1 8).
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