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Voorwoord
In 2014 honoreerde het Waddenfonds een projectaanvraag onder de titel Terpen- en Wierdenland. Een verhaal
in ontwikkeling. De aanvraag was ingediend door een aantal organisaties: de Provincie Groningen en de Provincie
Fryslân, Landschapsbeheer Friesland en Landschapsbeheer Groningen, het Wierdenlandmuseum te Ezinge, en
de Rijksuniversiteit Groningen, de laatste via twee onderzoeksgroepen: het Kenniscentrum Landschap en het
Terpencentrum van het Groninger Instituut voor Archeologie, beide vallend onder de Faculteit der Letteren. Het project werd in oktober van 2018 formeel afgesloten.
Het doel van het project was om, samen met de bewoners, het verhaal van het terpen- en wierdenland ‘boven water
te halen’ en een grotere bekendheid te geven, en het te benutten voor de verbetering van de kwaliteit van leven in deze
dorpen in het bijzonder, en in het terpen- en wierdengebied in het algemeen. Het was opgezet als een pilotproject. Er
werden zes terp/wierdedorpen gekozen uit kustgemeentes (een voorwaarde van het Waddenfonds), drie in elke provincie: Wijnaldum, Firdgum en Hallum in Friesland, Ulrum, Warffum en Godlinze in Groningen. Wellicht worden in
de toekomst ook andere terp- en wierdedorpen betrokken in een vervolgproject.
Het verhaal van het terpen- en wierdenland omvat de archeologie en geschiedenis van het noordelijke kustgebied in
ruime zin. Uitgangspunt is de ontwikkeling van het landschap onder invloed van menselijke bewoning. Daarin had
de archeologie in het verleden een sleutelrol, vooral door het werk van A.E. van Giffen. Toen de bioloog Van Giffen in
het begin van de 20ste eeuw voor een carrière in de archeologie koos, plaatste hij het onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van het terpen- en wierdengebied in de context van de ontwikkeling van het landschap. Zo bracht hij een
blijvende verbinding tot stand tussen de voorheen vooral cultuurhistorisch gerichte archeologie en natuurwetenschappelijke disciplines als geologie, zoölogie en botanie.
Om maximaal profijt te kunnen trekken van de in de archeologie opgebouwde kennis over het terpen- en wierdengebied werd ook de uitwerking van oud onderzoek opgenomen in het Terpen- en Wierdenlandproject. Daarvoor werden
twee iconische opgravingen gekozen: Ezinge en Wijnaldum-Tjitsma. Ezinge werd daarmee het zevende dorp in het
project, ook al ligt het niet in een kustgemeente. Deze wierde werd tussen 1923 en 1934 opgegraven door Van Giffen
van het toenmalige Biologisch-Archeologisch Instiuut, het huidige Groninger Instituut voor Archeologie. Het onderzoek werd indertijd echter alleen in voorlopige vorm gepubliceerd. In 2011 kon een begin worden gemaakt met de
volledige uitwerking dankzij een subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
Daarmee werd het mogelijk om het omvangrijke vondstmateriaal te analyseren en, in 2014, te publiceren in deze zelfde
serie, als 96ste Jaarverslag van de Vereniging voor Terpenonderzoek. De opgraving is echter nog lang niet volledig uitgewerkt. Dankzij het project Terpen- en Wierdenland kon het werk worden voortgezet. Het ligt in de bedoeling om in
2019 een volgend boek over Ezinge te publiceren, waarin ditmaal de bewoningsgeschiedenis centraal staat.
In de terp Wijnaldum-Tjitsma werd tussen 1991 en 1993 een grote opgraving uitgevoerd. De resultaten van deze
opgraving zijn voor een belangrijk deel al verschenen in 1999, maar belangrijke materiaalcategorieën als handgemaakt
aardewerk en middeleeuws draaischijfaardewerk waren nog altijd niet gepubliceerd. Ook daarover zal medio 2019 een
nieuwe wetenschappelijke uitgave verschijnen. De nieuwe boeken over Ezinge en Wijnaldum worden in het Engels
uitgegeven om de bijzondere archeologie van terpen- en wierdenland ook internationaal voor het voetlicht te brengen.
Tijdens de looptijd van het project werd niet alleen oud onderzoek verder uitgewerkt, maar werd ook nieuw, kleinschalig onderzoek uitgevoerd in en rond de zes uitverkoren terpen en wierden. Dat bestond uit booronderzoek en
kleine ‘kijkgaatjes’. Ondanks de bescheiden schaal leverde dit onderzoek nieuwe gegevens op die het, in combinatie met
bestaande gegevens, mogelijk maken om een nieuw verhaal te vertellen over de wordingsgeschiedenissen van deze en
andere terpen en wierden.
Naast veel lokale aandacht voor landschap, geschiedenis en archeologie, en praktische verbeteringen en verfraaiingen
in de zes dorpen, had het project ook als doel om het verhaal van het Terpen- en Wierdenland in het algemeen meer bekendheid te geven. Met het oog daarop verscheen er eerder dit jaar al een publieksboek, geschreven door journalist en
historicus Erik Betten. Hij putte voor zijn boek uit de verhalen die door deelnemers aan het project (ondergetekenden)
zijn geschreven: over de zes dorpen en over Ezinge, maar ook over de geschiedenis van het landschap, het dagelijks
leven in het verleden, de sociaal-politieke geschiedenis, en over het landschap en de bewoners na de bedijkingen. Die
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verhalen berusten deels op nieuw onderzoek en deels op nieuwe conclusies uit ouder onderzoek. Deze ‘brondocumenten’ liggen aan de basis van het publieksboek en vormen nu de hoofdstukken van deze uitgave.
Dit boek beschrijft de stand van zaken in het moderne onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van het terpenen wierdenlandschap, zowel vanuit archeologisch als vanuit landschaps-historisch oogpunt. De verhalen van de zes
dorpen vormen case-studies, die het mogelijk maken om verschillende thema’ s uit te lichten. Achtereenvolgens zijn
dat: vroegmiddeleeuwse politieke ontwikkelingen (Wijnaldum); vroegmiddeleeuwse pionierende boeren en hun zodenhuizen (Firdgum); het bewoningshiaat en de komst van nieuwe bewoners in het terpen- en wierdengebied in de
5de eeuw (Hallum); de mogelijkheden voor akkerbouw in dit gebied (Ulrum); bedijkingen, inpolderingen en boerderijplaatsen (Warffum); en de Frankische veroveringen en het veranderende grafritueel ten tijde van de kerstening
(Godlinze). De zes dorpen liggen in kustgemeentes, dat wil zeggen in het meeste noordelijke deel van het terpen- en
wierdengebied, het deel dat ook het laatst in gebruik werd genomen. Ze behoren dus tot de jongere generaties terpen en
wierden. Ezinge daarentegen behoort tot de oudere terpen/wierden in dit gebied. Vanwege de grotere tijdsdiepte wordt
Ezinge in de algemene hoofdstukken waarmee dit boek begint dan ook vaak als voorbeeld aangehaald.
Het verhaal van het terpen- en wierdenland is een verhaal in ontwikkeling. Dit boek beschrijft de stand van zaken van
het moderne onderzoek, maar dat is niet meer dan een tussenstand. Nieuwe opgravingen leveren nog steeds nieuwe
inzichten op, en dat geldt ook voor nieuwe onderzoeksvragen die naar aanleiding van oude vondsten en opgravingsresultaten worden gesteld. Vooral dat laatste heeft de laatste jaren veel nieuws gebracht. Terwijl de ontwikkeling en
het gebruik van het landschap en de economie nog steeds belangrijke aandachtsgebieden zijn in het onderzoek, wordt
ook de belevings- en denkwereld van mensen in het verleden een steeds belangrijker studieterrein. Aan de hand van
archeologische resten blijken we daar meer over te weten kunnen komen dan in het verleden ooit voor mogelijk is
gehouden. En het verhaal is nog niet af. Toekomstig onderzoek zal ongetwijfeld nieuwe inzichten opleveren, waardoor
we niet alleen het verleden, maar ook onze eigen tijd beter zullen kunnen begrijpen.
Dit boek verschijnt als honderdste Jaarverslag van de Vereniging voor Terpenonderzoek. Wij zijn de Vereniging dankbaar dat zij als uitgever van dit boek wil optreden, en het project Terpen- en Wierdenland voor het mede-financieren van deze uitgave. Wij bedanken alle auteurs voor hun bijdragen, en de ‘meelezers’ van delen van dit boek, met
name Gilles de Langen (Provincie Fryslân, Fryske Akademy en daarnaast als bijzonder hoogleraar Archeologie van
het Noord-Nederlandse terpen- en wierdenlandschap verbonden aan het Terpencentrum van het Groninger Instituut
voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen) en Theo Spek (als hoogleraar Landschapsgeschiedenis verbonden aan het Kennsicentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen) voor hun waardevolle opmerkingen en
aanvullingen.
Een boek als dit kan niet zonder illustraties. Vele instanties hebben ruimhartig toestemming hebben gegeven voor
het gebruik van beeldmateriaal: Deltares, de Rijksuniversiteit Groningen/Groninger Instituut voor Archeologie,
het Terpen- en Wierdenlandproject, het Groninger Museum, het Fries Museum, het Rijksmuseum van Oudheden,
Tresoar, de Groninger Archieven, de Groninger Universiteitsbibliotheek, MUG-ingenieursbureau, RAAP, Salisbury
Archeologie, en het Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis. Daarnaast waren er vele collega’ s die determinaties en andere deelonderzoeken hebben gedaan, of die foto’ s en tekeningen ter beschikking hebben gesteld. U vindt hun namen
in de voetnoten en onder de betreffende figuren. Wij willen hen allen hartelijk bedanken.

Annet Nieuwhof, Johan Nicolay (beiden Terpencentrum) en Jeroen Wiersma (Kenniscentrum Landschap)

Contactgegevens
E-mail:
a.nieuwhof@rug.nl
j.a.w.nicolay@rug.nl
j.wiersma@rug.nl
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Ulrum:
dubbelwierde op een markante kwelderwal
Johan Nicolay, Mans Schepers en Annet Nieuwhof

Fig. 8.1 Ulrum vanuit de lucht. In het midden boven de kerk op de westelijke wierde, midden rechts de Borgstee op de oostelijke wierde. Het reliëf is op de foto
niet te zien. Het park linksonder is het terrein van de voormalige Asingaborg. Foto © Terpen- en Wierdenland/Aerophoto Eelde.

Inleiding

Het huidige Ulrum ligt op twee, aan elkaar gegroeide wierden. Op de westelijke wierde staat de Gereformeerde kerk, op
de oostelijke wierde het seniorencomplex ‘Borgstee’ (fig. 8.1).
Anders dan veel andere wierden in de provincie Groningen is
de dubbelwierde Ulrum nog vrijwel intact. Alleen waar nu de
ijsbaan ligt, is een deel van het oorspronkelijke reliëf verdwenen door commerciële afgraving van de terpaarde. De enige
archeologische informatie die tot voor kort over Ulrum beschikbaar was, komt uit een kleine opgraving voorafgaand aan
de bouw van het seniorencomplex in 1995.1 Aannames over
de opbouw en ouderdom van de dubbelwierde zijn vooral
gebaseerd op archeologisch onderzoek in de meer oostelijk
gelegen Tuinsterwierden. Hier bleken goed geconserveerde
1 Groenendijk 2006.

wierdelagen aanwezig, en de resten van tientallen zodenhuizen van een nederzetting uit de 5de-9de eeuw. Booronderzoek
in het kader van het project Terpen- en Wierdenland levert
voor het eerst informatie over de opbouw van de dubbelwierde onder het dorp Ulrum zelf. In de opgeboorde lagen zijn
botanische resten aangetroffen, die het mogelijk maken een
beeld te schetsen van het landschap rond Ulrum in de vroege
middeleeuwen en van de gewassen die hier toen werden verbouwd. Op grond van dat onderzoek en aangevuld met waarnemingen in de omgeving van Ulrum kan een beeld worden
geschetst van de bewoningsgeschiedenis van deze wierde, gelegen op een markante kwelderwal langs het voormalige getijdenbekken van de Hunze.
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Fig. 8.2 De wierdenrij Menneweer-Wehe met onder andere Ulrum, ten opzichte van oudere wierden en het Reitdiep in het zuiden, de Lauwerszee in het westen,
en de monding van de voormalige Hunze in het oosten. Op de kaart zijn ook ingepolderde delen van het Reitdiep en van de kwelders langs de kust aangegeven.
1. kwelderwal; 2. Hunze-monding; 3. dijk en jaartal inpoldering; 4. oudere wierde; 5. wierden uit de late 5de eeuw; 6. jongere wierden. Naar Groenendijk 2006,
Abb. 2.

Wonen op een schiereiland

Toen rond 500 v.Chr. de meer zuidelijk gelegen kwelderwal bewoond raakte, met wierden zoals die van Englum en
Ezinge, maakte de locatie van het latere Ulrum nog deel uit
van een waddengebied in het brede getijdenbekken van de
Hunze (zie fig. 1.12).2 Het duurde tot in de 1ste eeuw n.Chr.
voordat langs de westelijke oever van dit bekken een nieuwe
brede kwelderwal ontstond, als ondergrond van de latere
wierdenrij Menneweer-Ulrum-Leens-Wehe (zie fig. 1.13 en
8.2-3). Parallel daaraan ontwikkelde zich al snel een tweede,
iets verder noordelijk gelegen kwelderwal. Toen Ulrum, vermoedelijk in de late 5de eeuw, als woonplaats in gebruik werd
genomen, lag ten noorden van beide kwelderwallen een lager
kweldergebied, aan de noordzijde begrensd door een derde,
jongere kwelderwal (zie fig. 1.14). Hierop liggen nu de zo-

genaamde ‘groene wierden’ van Midhuizen, Westerhorn en
Hornhuizen, die teruggaan tot de 9de of 10de eeuw (fig. 8.2).
Aan de westzijde grensde het kweldergebied rond Ulrum aan
een nieuw getijdenbekken, de Lauwerszee, dat zich al vanaf de
Romeinse tijd aan het uitbreiden was en waarschijnlijk rond
800 een aanzienlijke omvang had bereikt.3
De uitbouw van de kwelder in het eerste millennium van
onze jaartelling hangt deels samen met twee processen: het
geleidelijk dichtslibben van de monding van de Hunze, en het
ontstaan van een nieuwe waterloop: het Reitdiep. Deze waterloop sloot in westelijke richting aan op het getijdenbekken van
de Lauwerszee en nam zo de afwatering van de Hunze over.
Vermoed wordt dat menselijk ingrijpen ten grondslag lag aan
het ontstaan van het Reitdiep; door middel van het graven
van een kanaal tussen de Hunze en de Lauwerszee is moge-

2 Voor de vorming van het kweldergebied rond Ulrum, zie Vos & Knol
2005; 2015; zie ook Kooi 1991, vooral fig. 2.

3 Knol & Vos 2018.
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Fig. 8.3 Ulrum en omgeving op het
Actueel Hoogtebestand Nederland.
De hoogste delen zijn donkerbruin,
de laagste blauw.

lijk geprobeerd de afwatering van het gebied te verbeteren.4
Ten westen en ten zuiden van Ulrum zijn door het ontstaan
van de Lauwerszee en de verbreding van het Reitdiep gebieden weggespoeld, zodat de wierden op de kwelderwal van
Ulrum en Leens in een kweldergebied lagen dat als een soort
schiereiland aan drie zijden omgeven werd door wadvlaktes
en geulen. De opvallende ligging van de wierden Vierhuizen,
Midhalm en Oosterhalm, direct ten zuiden het westelijke uiteinde van de wal waarop Ulrum ligt, hangt met de vorming
van de Lauwerszee samen: de drie wierden lagen in een kweldergebied dat zich verder naar het westen uitstrekte en zeker
al in de Romeinse tijd bewoond werd.
De kwelderwal waarop Ulrum ligt, bestaat uit sterk zandige klei (lichte zavel) die uitermate geschikt is voor akkerbouw.
Uit waarnemingen in Menneweer, Ulrum en Leens blijkt dat
de top van de kwelderwal direct onder deze wierden van west
naar oost geleidelijk oploopt: 0,30 m -NAP (Menneweer), 0,25
m +NAP (Ulrum) en 0,90 m +NAP (Leens).5 Sinds het begin
van de bewoning is de kwelderwal tussen de wierden nog aanzienlijk in hoogte toegenomen, met een vergelijkbaar hoogteverschil tussen west en oost. De hoogte van de huidige top van
de kwelderwal loopt op van 1,3 m +NAP in het westen tot 2,0
m +NAP in het oosten. Het verschil in hoogte heeft te maken
met de vorm van het voormalige Hunzebekken: doordat het
westelijke uiteinde van de kwelderwal bij westenwind enigszins in de luwte lag, werd hier bij opstuwend water minder
zand aangevoerd dan dichter bij de monding van de Hunze.6
De opslibbing van 1.10 m bij Leens tot 1.60 m bij Menneweer
gedurende de slechts 600 jaar tussen het begin van de bewoning en de bedijking is aanzienlijk, zeker in vergelijking met
de opslibbing van 70 cm van de kwelderwal ter hoogte van
4 Vos & Knol 2015.
5 Groenendijk 2006, 532.
6 Groenendijk 2006, 532.

Ezinge tussen het begin van de bewoning rond 500 v.Chr.
en de bedijking rond 1100.7 De kwelderwal tussen Leens en
Menneweer groeide met maar liefst 18 tot 26 cm per eeuw in
hoogte, terwijl de kwelderwal van Ezinge ‘slechts’ 4 tot 5 cm
per eeuw groeide. Dit verschil in de mate van opslibbing hangt
vermoedelijk samen met de uitbreiding van de Lauwerszee.
Het geërodeerde sediment in het Lauwerszeegebied bleef beschikbaar in het getijdesysteem en kon in de directe omgeving
opnieuw worden afgezet.

Romeinse legioenen gestrand in Leens?

Onderzoek naar de vroege geschiedenis van Nederland was
in de 17de en 18de eeuw het werkveld van historici, die zich
baseerden op klassieke en vroegmiddeleeuwse bronnen. Eén
van deze historici was Menso Alting. Van zijn hand verscheen
in 1697 een boek over de Bataven en Friezen in de Romeinse
tijd. In dit boek krijgen de wierde Leens en de naastgelegen
Tuinsterwierden een bijzondere betekenis. Volgens Alting
waren het namelijk deze wierden waarop de Romeinse legeraanvoerder Vitellius en zijn legioenssoldaten zich redden
toen ze in 15 n.Chr. door een springvloed werden overvallen.
De soldaten maakten deel uit van een legermacht onder leiding van Germanicus, tijdens een veldtocht die als wraakactie
volgde op de zogenaamde ‘Varusslag’ in 9 n.Chr.
In zijn Annalen beschrijft Tacitus de bijna noodlottige terugtocht van Vitellius en zijn troepen:
“Ondertussen droeg Germanicus van de legioenen die hij op
de schepen vervoerd had, het tweede en veertiende over aan
Publius Vitellius om over de landroute te reizen opdat de vloot
minder zwaarbeladen de ondiepten van de zee zou kunnen bevaren of bij eb minder vast zou komen te zitten. Vitellius had
7 Nieuwhof & Vos 2018.
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een rustig begin van zijn tocht omdat de grond droog was en de
branding slechts kalm aan kwam klotsen: maar daarna werd
de kolonne heen en weer gesleurd door het aanzwellen van
de Noordenwind ... waardoor de Oceaan het meest onstuimig
wordt. Alles werd door de stromingen overspoeld, door draaikolken verzwolgen... .
Tenslotte wist Vitellius te ontkomen naar hogergelegen gebied en voerde de kolonne naar dezelfde plaats. Ze brachten de
nacht door zonder levensmiddelen, zonder vuur, een groot deel
zonder kleren of met geradbraakte ledematen... Het licht heeft
het zicht op de aarde weer teruggegeven en ze zijn doorgestoten
tot aan de rivier [de Wezer] waarheen Caesar [Germanicus]
zich met de vloot begeven had. Daarop zijn de legioenen ingescheept, terwijl het gerucht ging dat zij verdronken waren; en
men hechtte geen geloof aan hun behoud voordat zij Caesar en
het leger weer terugzagen.”8
In het in het Latijn geschreven werk van Alting, vertaald door
Van Giffen in zijn opgravingsverslag van Leens, wordt het
stranden van de Romeinse troepen in het Groningse kweldergebied gesitueerd en de door Tacitus genoemde rivier geïnterpreteerd als de Hunze:
“Uit de volgorde zelve van het verhaal blijkt onweerlegbaar, dat
Germanicus, die met de beide andere legioenen en hulptroepen
per vloot vooruit gegaan was, echter reeds voor het opsteken
van den storm terzelfder plaatse was aangekomen. En nu is het
niet zoo moeilijk te besluiten, waar die Hoogten (Edita) waren. Immers daar, waar thans het dorp Leens, op een rondom
zeer hoogen bodem, is gelegen, ongeveer 500 passen van de haven [in de Hunze], waar Vitellius, naar vermeld wordt, door
Germanicus op de vloot is opgenomen, aan welke opvatting de
beteekenis van het woord zelf steun geeft. Immers, dat Loo of
Lee in onze taal een hoogte (Editum) aanwijst, blijkt zonder
eenigen twijfel uit de ook nu nog in zwang zijnde spreekwijze “op ’t Lo” en “op de Loën”, d.w.z. op een hoogte (Editum)
of hoogten (Editiora). Loën en Leën of “Leens” derhalve, zijn
hoogten (Edita), door de Germanen aldus genoemd, ook al waren ze tot op dien tijd onbebouwd, en onbewoond... .”9
Welk hooggelegen gebied door Tacitus wordt bedoeld, is onduidelijk. Dat het bij de door Alting genoemde ‘hoogten’ niet
om Leens, de Tuinsterwierden of andere wierden in de directe
omgeving kan gaan, zal bij later onderzoek uit hun niet-natuurlijke karakter en hun datering blijken.

Natuurlijke of kunstmatige heuvels?

De vroegste fase van het terponderzoek zelf richtte zich op
de cruciale vraag of de hoogten in het kweldergebied van
Friesland en Groningen een natuurlijk reliëf vertegenwoordigen, of door de mens zijn opgeworpen.10 Hoewel op basis
van informatie uit Plinius’ Naturalis Historia al door Ubbo
Emmius (1616) was geconcludeerd dat terpen en wierden het
resultaat van menselijk handelen zijn, stelt de Friese geograaf
Friedrich Arends nog in 1833:
8 Tacitus, Annales I, 70; vertaling grotendeels naar: https://benbijnsdorp.nl.
9 Van Giffen 1940, 28-30.
10 Halbertsma 1963, 11-16, met referenties.

“De meeste geleerden zijn van oordeel, dat deze heuvels door de
vroegste bewoners der kleistreek opgeworpen zijn, om daarop
bij hooge vloeden met hun vee eene schuilplaats te vinden…
Ongetwijfeld is zulks het geval met de kleineren, of voornamelijk met die groote menigte, welke slechts ruimte voor een enkele
of een paar huizen aanbieden: het merendeel echter zal door de
natuur geschapen zijn... .”11
Als hij zich beter had geïnformeerd, was Arends vast tot
een andere conclusie gekomen. Enkele jaren eerder, in 1827
en 1828, waren door de Groningse artsen Gozewinus Acker
Stratingh en Rembertus Westerhoff namelijk de eerste kijkgaten in Groningse wierden en Friese terpen gegraven, waaruit
overtuigend bleek dat ze door de mens zijn opgeworpen.12 Eén
van deze ‘putschachten’ werd gegraven ‘in de wierde te Leens’ ,
zoals blijkt uit een brief die Westerhoff op 18 april 1828 aan
Acker Stratingh schreef.13 In de brief wordt verder vermeld
dat dit niet hun eerste ‘graving’ is, en dat vooral de aangesneden mestlagen een grote rijkdom aan archeologisch materiaal
bevatten. Tot een publicatie van het onderzoek kwam het helaas nooit.14
Wat we weten over het onderzoek in Leens is te danken
aan ene J.G. Rijkens, schoolonderwijzer in Leens. Zonder te
verwijzen naar beide artsen die het onderzoek hebben uitgevoerd, publiceert Rijkens de resultaten van de schachtgraving
in de meest westelijke van de Tuinsterwierden, uitgevoerd op
10 en 11 april 1828. In de Almanak ter bevordering van kennis
en goeden smaak verschijnt in 1835 het artikel ‘Korte schets
omtrent de Leenster-Wierden’. Enkele jaren later wordt het
onderzoek gevolgd door het graven van een tweede schacht,
nu in de oostelijke wierde en vermoedelijk uitgevoerd door
Rijkens zelf (1832). Van de opbouw van beide wierden wordt
een uitgebreide beschrijving gegeven, met een vermelding van
de diepte van de verschillende wierdelagen en van de vondsten die deze bevatten. Dat de wierden kunstmatige, door de
mens opgeworpen heuvels zijn, staat nu wel vast, ondanks dat
het volgens Rijkens nog steeds niet ontbreekt aan “...lieden,
zelfs belezene, die hun gevoelen voor eene opwerping van de zee
laten gelden.”15
De opbouw van de wierden die Rijkens beschrijft is in
schematische vorm opnieuw gepubliceerd door Van Giffen,
naast een schema van de wierdelagen die hij zelf tijdens een
opgraving in de westelijke Tuinsterwierde had waargenomen
(fig. 8.4). De tekeningen geven een prachtig beeld van de variatie aan klei- en meer mestrijke lagen, die tot een diepte van
ca. 5,5 m in de westelijke wierde voorkomen; in de oostelijke
wierde wordt deze diepte wegens opkomend grondwater niet
bereikt. Opmerkelijk zijn de vele organische vondsten, vooral
in mestlagen, waaronder ‘wol’, ‘wollen weefsel’, ‘paardenhaar’
en zelfs ‘menschenhaar’. Ook wordt vermeld dat in de wierdelagen aardewerk, metaal, stukjes maalsteen van tefriet, dierlijk
bot (o.a. van schaap en vogel), hout (o.a. ‘wandoverblijfselen ’,
11 Citaat naar Halbertsma 1963, 15-16.
12 Halberstma 1963, 14-15; Reinders, in voorb.
13 De briefwisseling wordt binnenkort gepubliceerd door Reinders (in
voorb.).
14 Reinders 2001.
15 Rijkens 1835, 59.
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Fig. 8.4 Profielbeschrijvingen van de Tuinsterwierden bij Leens, zoals die zijn gepubliceerd door Rijkens (1835) en zoals Van Giffen ze zelf heeft waargenomen
Naar Van Giffen 1940, tekstfig. 1.

Fig. 8.5 Door Van Giffen gepubliceerd profiel van zijn opgraving in de westelijke Tuinsterwierde, met een pakket vloer- en ophogingslagen, onderbroken door
‘zodenbanken’. Naar Van Giffen 1940, fig. 17.
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Fig. 8.6 Links en boven: foto en vlaktekening van een van de zodenhuizen
die door Van Giffen in de westelijke Tuinsterwierde zijn opgegraven. Binnen
dikke wanden van gestapelde zoden staan palen van een vliering, omgeven door mestrijke vloerlagen. Uit Van Giffen 1940, fig. 16 en 18; foto ©
Rijksuniversiteit Groningen, Groninger Instituut voor Archeologie.

van de wierde, waarvan de top op dat moment tot ruim 5 m
+NAP reikte. De wierde zelf was ca. 4 m hoog en kenmerkte
zich door de volgende opbouw:
“Behalve de meer homogene deklaag en de aanwezigheid van
enkele [water]putten, springt hierbij vooral in het oog, dat het
zgn mestlagencomplex niet alleen uit een groot aantal horizontale organische laagjes bestond, doch bovendien ook, dat het
plaatselijk onderbroken was door verticale zodenbanken.”16

vermoedelijk in de vorm van vlechtwerk) en zaden (o.a. van
berk) aanwezig zijn.

Van Giffen en de westelijke Tuinsterwierde

Na zijn beroemde opgravingen in Ezinge (1931-1934) vervolgde Van Giffen het wierdenonderzoek in 1939, als de westelijke Tuinsterwierde voor de winning van vruchtbare terpaarde wordt afgegraven. Hij richtte zich op het centrale deel

Uit het al genoemde profiel blijkt dat het grootste deel van
de wierde is opgebouwd uit een afwisseling van ‘zavelige klei’
of ‘zavelige klei en zoden’ , en ‘stroomest’ (fig. 8.4). Een door
Van Giffen gepubliceerde tekening van een opgravingsprofiel
toont opnieuw de afwisseling van zavelige klei en mestlaagjes,
evenals de onderbreking van de gelaagdheid met ‘zodenbanken’ (fig. 8.5).
Uit de opgravingsvlakken en profielen werd al snel duidelijk dat de ‘zodenbanken’ in feite opgestapelde zoden zijn, die
de wanden van huizen en bijgebouwen vormden. De huizen
waren in het platte vlak goed herkenbaar aan de lichtgekleurde, ruim 1 m brede zodenbanen, met daarbinnen humeuze,
vaak mestrijke vloerniveaus (fig. 8.6). Bijzonder aan de zodenhuizen is dat ze lange tijd min of meer op dezelfde locatie
zijn herbouwd, een aanwijzing dat de indeling van woonerven
gedurende enkele generaties onveranderd bleef. Binnen enkele van de wanden werden staken van vlechtwerk waargenomen, waarmee de zodenstapelingen aan de binnenzijde waren
bekleed. Slechts een deel van de gebouwen had middenstaanders. Hoewel Van Giffen nog veronderstelde dat deze de dak16 Van Giffen 1940, 32.
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Fig. 8.7 Opgravingsfoto uit 1939 van een profiel dat haaks op de lengterichting van één van de zodenhuizen stond, met daarin duidelijk herkenbaar de zodenwanden en de mestrijke vloerniveaus. De onderste wanden staan op een humeuze, sterk homogene laag die als akkerlaag is te interpreteren. Foto ©
Rijksuniversiteit Groningen, Groninger Instituut voor Archeologie.

constructie droegen, wordt tegenwoordig aangenomen dat ze
voor het dragen van een vliering boven het staldeel dienden.17
Uit de gepubliceerde profielen blijkt dat de vroegste zodenstructuren direct op het platte vlak zijn aangelegd, zonder dat eerst een podium van klei was opgeworpen. Dit wijst
erop dat de kwelder dusdanig hoog was opgeslibd, dat deze
ten tijde van de eerste bewoning zelfs niet in de wintermaanden met zeewater overstroomd werd. Hoewel Van Giffen aangeeft dat de gebouwen direct op ‘vasten grond’ (de natuurlijke
kwelderwal) zijn gebouwd, is op een profielfoto direct onder
de vroegste zodenstructuren een humeuze laag zichtbaar
(fig. 8.7).18 Eenzelfde laag is tijdens recent onderzoek in het
Friese Firdgum herkend en kan als akkerlaag worden geïnterpreteerd.19 Voor zowel Firdgum als Leens betekent dit dat
de kwelderwallen waarop beide woonplaatsen liggen voorafgaand aan de bewoning eerst enige tijd als akker zijn gebruikt,
vermoedelijk door de bewoners van de meer zuidelijk of westelijk gelegen, oudere kwelderwallen.
Op grond van aardewerkvondsten dateerde Van Giffen
de onderste terplagen van de westelijke Tuinsterwierde in de
tweede helft van de 7de eeuw.20 Het volgens hem vroegste aardewerk heeft de kenmerkende buidelvorm die tegenwoordig
met de naam ‘Hessens-Schortens-aardewerk’ wordt aangeduid. Het jongere aardewerk bestaat uit bolvormige kogelpotten, die de buidelvormige potten in de tijd opvolgen. Het
gedraaide importaardewerk is afkomstig uit Mayen, Badorf
en Pingsdorf. Dat het typische versierde Angelsaksische aardewerk, (5de-6de eeuw) en Rijnlands knikwandaardewerk
(6de-7de eeuw) volledig ontbreken, vormt voor Van Giffen

de belangrijkste aanwijzing dat bewoning in Leens niet voor
het midden van de 7de eeuw kan zijn aangevangen. Op basis
van het jongste aardewerk wordt het aanbrengen van nieuwe
wierdelagen tot in de 10de eeuw gedateerd, waarmee volgens
Van Giffen bewezen is dat van een ‘algemeenere collectieve
bedijking’ vóór 1000 geen sprake is.21 Pas ná de aanleg van
zeewerende dijken wordt de wierde als woonplaats verlaten
om vervolgens als akkerland dienst te doen.
Zoals al uit de schachtgraving van Rijkens bleek, zijn
vooral de mestlagen in de westelijke Tuinsterwierde uitzonderlijk rijk aan organisch materiaal. Tussen de houtvondsten
zitten delen van houten schoppen, netdrijvers en een houten
wagenwiel. De objecten van been hangen vooral met de productie van textiel samen: spinklosjes, weefspoelen, naalden
en als meest bijzondere vondst een vermoedelijk weefzwaard
van walvisbot. Ook van het textiel zelf zijn resten aangetroffen, in de vorm van een complete wollen pet (fig. 8.8) en ‘tal
van kleinere en grootere stukjes weefsel en koord, hetzij van
wol, hetzij van paardehaar of een nog andere grondstof ’.22
Op de binnenkant van vier kogelpotten uit de wierde zaten aangekoekte ‘spijsresten’ die Van Giffen door een Duitse
collega liet onderzoeken. Uit de botanische resten in het aankoeksel bleek dat in drie van de potten ‘een zeer vette, vermoedelijk tevens vleeschrijke brei van goed gemalen haver,
dan wel rogge- of tarwemeel’ was bereid.23 Als afwisseling aten
de wierdebewoners ‘een soort groentesoep of moes’ , waarvan
resten in een vierde pot bewaard waren gebleven.

17
18
19
20

21 Van Giffen 1940, 88.
22 Van Giffen 1940-43-44; zie ook Brandenburgh 2010 (o.a. een tweede wollen muts uit Leens, fig. 17).
23 Van Giffen 1940, 91-92.

Van Giffen 1940, 33, 35 versus Postma 2015, 79-83; zie ook hoofdstuk 6.
Van Giffen 1940, 41; voor de akkerlaag in Firdgum, zie hoofdstuk 6.
Zie hoofdstuk 6.
Van Giffen 1940, 61-62.
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Fig. 8.8 Versleten wollen pet uit de westelijke Tuinsterwierde, dankzij de aanwezigheid van compacte mestlagen uitstekend geconserveerd. Naar Van Giffen
1940, fig. 28.

De wierdenrij wordt steeds ouder

Toen archeoloog Jaap Boersma in 1977 de nog te bespreken resten van een grafveld op de wierde Elens beschreef,
had hij zijn twijfels over de begindatering van de westelijke
Tuinsterwierde in de 7de eeuw. De urn uit het grafveld en los
gevonden aardewerk van dezelfde wierde zouden volgens hem
niet vroeger dan in de 9de eeuw te dateren zijn.24 Aangezien
Elens en Leens op dezelfde kwelderwal liggen, wordt voor
Leens eenzelfde begindatering verondersteld.
In zijn proefschrift uit 1993 geeft Egge Knol een samenvatting van de bevindingen in Leens.25 In tegenstelling tot
Boersma dateert Knol het begin van de nederzetting juist
vroeger dan Van Giffen deed, aan het eind van de 6de eeuw.
Deze datering is gebaseerd op vondsten van ruwwandig aardewerk uit het Duitse Rijnland, dat, net als enkele van de kammen, kenmerkend is voor de Merovingische periode (6de-7de
eeuw). Ondanks de vondsten van Pingsdorf-aardewerk (10de12de eeuw), wordt het einde van de nederzetting in de late
8ste of vroege 9de eeuw geplaatst. De nederzetting moet in
dat geval gedurende een periode van ca. 275 jaar met een 4 m
dik pakket van klei, mest en afval zijn opgehoogd. Een groot
deel van het jongere kogelpotaardewerk en het Pingsdorfaardewerk komt uit waterputten die vanuit de top van de
wierde zijn ingegraven. Dit aardewerk dateert uit een periode
dat de wierde niet of nauwelijks meer werd opgehoogd.
Het aardewerk uit Leens is onlangs opnieuw door Amy
Kuiper bekeken, met speciale aandacht voor de beginperiode
van de bewoning.26 De vondsten, die zich bevinden in het
Noordelijk Archeologisch Depot (NAD) in Nuis, bestaan onder andere uit vijf complete potten en ruim 100 randscherven
(fig. 8.9). Het overgrote deel van het aardewerk is toe te wijzen aan het type ‘Hessens-Schortens’, globaal te dateren van
het midden van de 6de tot in de 7de eeuw. Ook het jongere
kogelpotaardewerk is aanwezig, en te dateren tot in de 12de
en wellicht nog de 13de eeuw. Verrassend is de aanwezigheid
van een potje dat veel beter is afgewerkt dan het andere aardewerk, doordat zowel de binnen- als buitenzijde is gepolijst.
24 Boersma 1977, 104 (voor datering grafveld, zie p. 103).
25 Knol 1993, 124-128.
26 Kuiper 2018.

Vrijwel zeker gaat het om een onversierde variant van een
kleine zogenaamde Schalenurne uit de 5de eeuw (fig. 8.9, 4a).
Dat de westelijke Tuinsterwierde in ieder geval vanaf de 6de
eeuw werd bewoond, blijkt ook uit het importaardewerk: de
vroegste vormen bestaan uit Merovingisch ruwwandig aardewerk (6de-7de eeuw), en uit het vermoedelijk iets oudere
Merovingisch gladwandig aardewerk (5de-6de eeuw). Op basis van deze nieuwe analyse van het aardewerk is de aanvang
van bewoning vermoedelijk in de late 5de eeuw te plaatsen.
De periode van bewoning, en daarmee van het aanbrengen
van het pakket wierdelagen, beslaat op basis van deze nieuwe
dateringen geen 275 maar ca. 350 jaar.
Behalve vroegmiddeleeuws aardewerk is op de kwelderwal waarop Ulrum ligt ook ouder aardewerk aangetroffen.
Voor Elens noemt Boersma ‘één wandscherf mogelijk van
terpenaardewerk’, ofwel van het lokaal gemaakte aardewerk
dat tot in 3de eeuw n.Chr. is te dateren.27 Daarnaast komt er
uit de wierde Menneweer, ten westen van Elens, een ‘tulpvormig potje’ dat gezien de magering met organisch materiaal
op terpaardewerk lijkt, al zou de vorm heel goed vroegmiddeleeuws kunnen zijn.28 Dit potje is al gevonden in 1891, op
een diepte van ca. 1 m, maar waar in de wierde is onbekend.
Tot slot is uit Ulrum zelf een compleet potje bekend, van een
aardewerktype uit de 3de eeuw n.Chr.29 Deze vondst uit 1900
is gedaan op een diepte van maar liefst 3-3,5 m, misschien tijdens het graven van een waterput; onduidelijk is of de vondst
zich in een terplaag of in de kwelderlagen en mogelijke akkerlaag onder de terp bevond.
De aanwezigheid van aardewerk uit de Romeinse tijd op
een kwelderwal die pas vanaf de late 5de eeuw voor het eerst
wordt bewoond, hangt mogelijk samen met een fase van seizoensgebonden gebruik. Nieuw aangeslibde gronden waren
uitermate geschikt om in de zomermaanden als weidegrond
en hooiland te gebruiken.30 De gebruikers van de nog onbewoonbare kwelderwal leefden op dat moment op oudere
27 Boersma 1977, 99.
28 Te vinden op de website www.nadnuis.nl, onder inv.nr. 1891-VI.35.
29 Type Groningen Ge6 (Typologie Taayke 1996). Zie www.nadnuis.nl,
onder inv.nr. 1900-I.43.
30 Zie hoofdstuk 6, voor seizoensgebonden gebruik van nieuw aangeslibde
kwelderwallen voorafgaand aan de eerste bewoning.
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Fig. 8.9 Vondsten uit de opgraving in de westelijke Tuinsterwierde. Ondermeer: Hessens-Schortens aardewerk (in de bovenste rijen van B en D); kogelpotaardewerk (eerste rij van B en tweede rij van D); benen en houten voorwerpen; wollen pet (nr. 13); het kleine onversierde potje uit de 5de eeuw (nr. 4a);
Pingsdorfaardewerk (nr. 4q); een stuk van een maalsteen (nr. 4p); en delen van houten spades (nrs. 10/10a en 11). Naar Van Giffen 1940, fig. 5 en 8.
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kwelderwallen in het westen of het zuiden. Het complete potje
uit de 3de eeuw zou, als het onder de wierde is gevonden, ook
heel goed bij een eerder, ritueel gebruik van het landschap
kunnen horen. Dat geldt ook voor het tulpvormige potje en
voor de scherf terpaardewerk.31
Archeologisch onderzoek in noordelijk Westergo toont
dat nieuw opgeslibde kwelderwallen enige tijd als akkerland
kunnen zijn gebruikt voordat hier de eerste huispodia werden opgeworpen. De akkers daar lagen binnen een lage dijk
die overstromingen met zeewater in de zomermaanden moest
voorkomen.32 Interessant in dit licht is de akkerlaag direct onder de vroegste zodenhuizen in de westelijke Tuinsterwierde.
Het sterk homogene karakter van deze laag toont dat deze
intensief is geploegd, mogelijk al vanaf de Romeinse tijd. Of
rond de akkers ook zomerdijken lagen, wordt uit het onderzoek van Van Giffen helaas niet duidelijk.
De westelijke Tuinsterwierde werd na het begin of midden van de 9de eeuw vermoedelijk enige tijd verlaten om als
‘akkerwierde’ dienst te doen.33 Pas in de 12de eeuw is op basis
van de aardewerkvondsten met zekerheid weer van bewoning
op de wierde sprake, hoewel enkele scherven op hernieuwde
bewoning vanaf de 11de eeuw kunnen wijzen.34 Dit is de periode dat in de top van de wierde de jongste waterputten zijn
gegraven. De westelijke Tuinsterwierde sluit hiermee aan bij
veel andere terpen en wierden in Noord-Nederland, die in de
vroege middeleeuwen werden verlaten en vaak na de bouw
van een kerk in de 11de of 12de eeuw opnieuw (deels) als
woonplaats werden ingericht.35

Nieuwe seniorenwoningen: een opgraving in
de oostelijke wierde van Ulrum

Tijdens het ontgraven van de bovenlaag van de wierde vanwege de bouw van de ‘Borgstee’ werden in 1995 door amateurarcheoloog Jos Kadijk grondverkleuringen waargenomen, die
op de aanwezigheid van een huisplattegrond en enkele waterputten wezen. Provinciaal archeoloog Henny Groenendijk
kon in hetzelfde jaar een archeologisch onderzoek uitvoeren,
in de bovenste lagen van de oostelijke wierde van Ulrum.36
Op ongeveer 1 m onder maaiveld kon de westelijke wand
van een huisplattegrond in twee vlakken worden getekend
(fig. 8.10). De zichtbare sporen bestonden uit een smalle, aan
de zuidzijde gebogen greppel die als wandgreppel is geïnterpreteerd. Terwijl buiten deze greppel een pakket mestlagen
lag, wijst een plaggenlaag aan de binnenzijde op de aanwezigheid van een vloer, waarin vrij willekeurig houten staken
waren geslagen. In de greppel lagen stukken hout, waarvan
de langste met houten staken was vastgezet. Deze balk toont
sporen van gebruik als bouwhout (fig. 8.11). Van de dakdragende constructie was een paalkuil herkenbaar, en resteerde
de onderste stomp van een eikenhouten paal waarvan de jaarringen op een kapdatum rond 736 n.Chr. wijzen. Het kogel31
32
33
34
35
36

Vgl. de discussie in hoofdstuk 6.
Zie hoofdstuk 5.
De Langen & Mol 2016, 103.
Zie Kuiper 2018, 137.
De Langen & Mol 2016, vooral 123-124.
Groenendijk 2006.

Fig. 8.10 Zuidelijk deel van de westelijke wand van een gebouw met gebogen wanden, waarvan een wandgreppel en enkele liggende stukken hout (o.a.
nr. 6) resteren. Binnen de wand zijn de stomp van een houten paal (nr. 7) en
een paalkuil van eenzelfde paal aangetroffen, behorend tot de dakdragende
constructie. Het gebouw is opgegraven op de westelijke wierde van Ulrum,
voorafgaand aan de bouw van de Borgstee. 1. mest; 2. grijze klei; 3. plaggen; 4. humeuze klei (wandgreppel). Vondstnummers zijn omcirkeld. Naar
Groenendijk 2006, fig. 4.

potaardewerk dat rond de wandgreppel is verzameld, heeft
een ruimere datering, van de 8ste tot 10de eeuw.
De constructie van het gebouw is uitzonderlijk, aangezien
zodenhuizen met een rechthoekig grondplan tot in de 9de
eeuw de gebruikelijke bouwwijze in het kweldergebied vormden; pas later, vanaf de 10de eeuw, krijgen de huizen gebogen
wanden die uit vlechtwerk zijn opgetrokken. Het gebouw uit
Ulrum vertegenwoordigt wellicht een overgangsfase, als relatief vroege constructie met gebogen wanden. De aanwezigheid van houten staken die in de vloer zijn geslagen, is bekend
uit jongere gebouwen in het veengebied van Noord- en WestNederland; met deze staken werden vermoedelijk houten
vlonders vastgezet waarop het vee stond, om te voorkomen
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Fig. 8.11 Fragment van een houten balk (vnr. 6) die met drie houten staken was vastgezet in een wandgreppel. Een schuine inkeping en het gat voor een houten
pen tonen dat het om hergebruikt bouwhout gaat. Foto H.A. Groenendijk.

Fig. 8.12 Een runderschedel, gedeponeerd naast het huis waarvan een deel op de oostelijke wierde van Ulrum is blootgelegd (fig. 8.10). In het achterste deel van
de schedel was een gat geslagen (zie onderste foto) waarin een touw was gepropt. Foto H.A. Groenendijk.

dat de dieren met hun poten in de ondergrond wegzakten.37
Als deze interpretatie ook voor Ulrum geldt, bevestigt dit de
veronderstelling dat het een deel van de stal was dat is opgegraven.38
37 Nicolay & Postma 2018.
38 Groenendijk 2006, 535.

Een opmerkelijke vondst uit de opgraving is een runderschedel, afkomstig uit een kuil die in de mestlaag net buiten
de huiswand was gegraven. In de achterzijde van de schedel
was een gat geslagen, met daarin een stuk touw (fig. 8.12). Dit
touw is uit vier strengen van plantenvezels gedraaid en diende
vermoedelijk voor de ophanging van de schedel, wellicht aan
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Fig. 8.13 Samen met enkele
dorpsbewoners beoordeelt de
tweede auteur één van de boringen in de dubbelwierde van
Ulrum. Foto Project Terpen- en
Wierdenland.

de buitenzijde van het huis. Een interessante parallel vormt
een rijk versierd houten voorwerp uit de Friese terp FerwerdBurmania II; het hout heeft de vorm van een gestileerde runderkop met twee hoorns, en kan eveneens aan een gebouw
bevestigd zijn geweest. Dit houten voorwerp is wel veel ouder;
het heeft een directe tegenhanger dat in een Drents veentje is
gevonden en zeker uit de Romeinse tijd dateert.39 Uiteindelijk
is de schedel uit Ulrum met touw en al begraven, mogelijk als
een rituele handeling die met het buiten-gebruik raken en het
afbreken van het huis samenhing.
Om de opbouw van dieper gelegen wierdelagen vast te
stellen, is vanuit het tweede opgravingsvlak (ca. 2,7 m +NAP)
een boring gezet. Deze vertoont de volgende opbouw:40
-

0-25 cm: ophogingslaag klei;

-

25-80 cm: mestpakket, zwart van kleur;

-

80-85 cm: aslaagje met houtskool en verbrande leem;

-

85-115 cm: ophogingslagen zavelige klei;

-

115-220 cm: mestlaag;

-

220-225 cm: ophogingslaag zavelige klei;

-

225-eind boring: mestlaag.

Voor de fundering van de nieuwbouw waren 63 heipalen
nodig, waarvan de gaten werden voorgeboord. Tijdens het
boren is waar mogelijk de diepte van de overgang van kleinaar mestlagen genoteerd.41 Ook is de diepte van de basis van
de wierde vastgelegd, op basis waarvan het oorspronkelijke
oppervlak van de kwelderwal onder een groot deel van de
oostelijke wierde is gereconstrueerd.42 Het lijkt erop dat de
39 Boeles 1951, fig. 41 (veronderstelt dat de gestileerde kop aan een wagen
was bevestigd); Van der Sanden 2002.
40 Informatie uit dagrapporten opgraving 1995 (Noordelijk Archeologisch
Depot, Nuis).
41 Pers. inf. H. Groenendijk (RUG/GIA); deze gegevens zijn niet
gepubliceerd.
42 Groenendijk 2006, 540, fig. 9.

kwelderwal ten tijde van de eerste bewoning iets afliep naar
het zuiden. Het verdere ‘reliëf ’ dat uit de boringen naar voren
komt, wordt door latere ingravingen veroorzaakt.
Uit één van de boringen is de mestlaag bemonsterd die
onder de Borgstee direct op de natuurlijke kwelder ligt. Een
14
C-datering van dit monster dateert de de mestlaag tussen
600 en 660 n.Chr., ofwel 100 tot 150 jaar later dan de vroegste
datering van het aardewerk van de westelijke Tuinsterwierde.43
Aangezien de Borgstee op de zuidelijke flank van de wierde
ligt, is vermoedelijk een mestlaag gedateerd waarmee een ouder podium in de eerste eeuwen van bewoning is uitgebouwd.
Interessant is dat tijdens het onderzoek op de oostelijke
wierde geen jonger materiaal is aangetroffen dan kogelpotaardewerk uit de 9de-10de eeuw. Dit wijst erop dat de wierde in
ieder geval werd opgehoogd tot in de 9de eeuw, het moment
dat de hoogste delen van veel terpen en wierden als woonplaats werden verlaten om ze als akker in gebruik te kunnen
nemen. De bewoning verplaatste zich dan in de regel naar de
flanken.44

Booronderzoek: dwars door de dubbelwierde

Om meer inzicht te krijgen in de ouderdom en opbouw van
de dubbelwierde als geheel is in 2015 en 2016 samen met
dorpsbewoners booronderzoek uitgevoerd; in totaal werden
23 boringen gezet (fig. 8.13). Doordat de dubbelwierde vrijwel
volledig is bebouwd, was het plaatsen van de boringen in een
rechte raai niet mogelijk. De boringen zijn daarom verspreid
door het dorp op allerlei open plekken gezet, in perkjes, op
grasvelden en ook in achtertuinen van bewoners (fig. 8.14).
Het interpreteren van een enkele boring is lastig, omdat
de opbouw van een wierde op verschillende locaties sterk kan
43 GrN-27240: 1410 ± 25 BP. Gekalibreerd met OxCal 4.3, 2σ; zie Lanting &
Van der Plicht 2012, 309.
44 De Langen & Mol 2016; zie ook het onderzoek naar boerderijplaatsen
direct rond terpen/wierden in de hoofdstukken 5 en 9.
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Fig. 8.14 Locaties van de boringen in de dubbelwierde van Ulrum. Kaart M. Schepers/Landschapsbeheer Groningen.

verschillen. Verder is in het veld vaak lastig te bepalen wat
voor effect hoogteverschillen van het maaiveld op de diepteligging van bepaalde lagen hebben. Daarom is het zinvol om
profielen te tekenen, waarbij de boringen op de juiste NAPhoogte ten opzichte van elkaar staan. Voor Ulrum zijn twee
van zulke profielen gemaakt: een lengteprofiel dat de opbouw
van beide wierden min of meer van west naar oost toont, en
een korter profiel dat deze opbouw van zuid naar noord voor
de westelijke wierde toont (fig. 8.15).
De top van de westelijke wierde ligt op 3,63 m +NAP (boring 2), die van de oostelijke wierde op 3,97 m +NAP (boring
4). Dat de oostelijke wierde aanzienlijk lager is dan ten tijde
van de opgraving in 1995 (4,8 m +NAP) hangt samen met
de bouw van de Borgstee en het egaliseren van de top van de
wierde voorafgaand aan de nieuwbouw.
Wat aan beide boorprofielen opvalt, is dat de natuurlijke
ondergrond een sterk golvend verloop lijkt te hebben – zoals
ook in 1995 was waargenomen. Dit is waarschijnlijk niet het
gevolg van natuurlijk reliëf, maar van allerlei ingravingen, zoals sloten, kuilen en waterputten die in of vanuit hogere lagen
tot in de kwelderwal zijn gegraven. De oorspronkelijke top
van de kwelderwal is op die plaats niet meer aanwezig. De
vulling van zulke ingravingen is in boringen moeilijk van ophogingslagen te onderscheiden, zodat niet met zekerheid is te
zeggen hoe hoog de kwelder ten tijde van de aanleg van beide
wierden was. Verder is het verschil tussen kleiige ophoging-

slagen en zodenwanden, of tussen humeuze vloerniveaus en
mest- of mestrijke lagen, ook niet herkenbaar in een boring.
Dit alles neemt niet weg dat beide profielen een goede weergave vormen van de globale opbouw en hoogte van de dubbelwierde Ulrum.
Het oost-westprofiel toont enkele opvallende overeenkomsten in de opbouw van beide wierden. Zo bestaat de ondergrond uit natuurlijke, mooi gelaagde kwelderafzettingen
(fig. 8.16). Op basis van de hoogst waargenomen kwelderlagen ligt de top van de kwelder onder de westelijke wierde
rond 0,4 m +NAP (boring 2); dit is iets hoger dan de top van
de kwelder onder de Borgstee, zoals vastgesteld bij de bouw
van het verzorgingshuis op de flank van deze wierde (0,25 m
+NAP). Dat de kwelderlagen onder de oostelijke wierde volgens de boorgegevens aanzienlijk lager lijken te liggen, hangt
samen met ingravingen ter plekke van boringen 4, 6 en 7. De
kwelder die ten westen van de westelijke wierde en tussen de
beide wierden is aangeboord (top 0,80 en 0,85 m +NAP; boringen 1 en 21), ligt daarentegen hoger dan ter plekke van
boring 2. De afwijkende hoogte hangt hier vermoedelijk samen met nieuwe kweldersedimentatie langs de randen van de
vroege huispodia. In drie gevallen lijkt de top van de kwelder
te zijn vertrapt als gevolg van betreding door mens en dier
(boringen 3, 8 en 16).
In beide wierden bestaan de aangeboorde ophogingslagen uit twee duidelijk te onderscheiden pakketten: een pak-
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Fig. 8.15 Boorprofielen die de opbouw van de dubbelwierde van Ulrum tonen: het bovenste toont de doorsnede van west naar oost over beide wierden, de
onderste de doorsnede van zuid naar noord over de westelijke wierde. Tekeningen M. Schepers.
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Fig. 8.16 Gelaagdheid van de natuurlijke kwelder onder de dubbelwierde Ulrum, zoals zichtbaar in boring 1 (diepte 138-160 cm). Op 143 cm is de zogenaamde
oxidatie-reductiegrens zichtbaar; onder deze grens (donkergrijze niveau) zijn de lagen permanent nat geweest, zodat geen oxidatie van mineralen, waaronder
ijzer, heeft plaatsgevonden. Foto M. Schepers.

Fig. 8.17 Mest- en mestrijke lagen in boring 4, afgewisseld met een kleilaag (diepte 325-370 cm). Foto M. Schepers.

Fig. 8.18 De afwisseling van typische wierdelagen, bestaande uit (humeuze) klei, mest en as, in boring 13 (diepte 184-238 cm). Een aslaagje is als donkergrijze
band zichtbaar tussen 195 en 200 cm. Foto M. Schepers.

ket van mest- en mestrijke lagen (fig. 8.17), en een pakket
ophogingslagen van zavelige klei. Binnen het tweede pakket
is een afwisseling zichtbaar van ‘schonere’ lagen die puur uit
kweldersediment bestaan en meer of minder humeuze lagen
die uit een mengsel van kweldersediment en (organisch) afval
bestaan (fig. 8.18). Het geheel wordt afgedekt door een laag
verstoorde of recent opgebrachte grond. Uiteindelijk bereikt
de westelijke wierde een dikte van 3,2 m (boring 2). In een
boring noordelijk van de Borgstee die buiten het oost-westprofiel valt, heeft de oostelijke wierde een minimale dikte van
2,8 m (boring 13). Als de top van de natuurlijke kwelder in
boring 2 als uitgangspunt wordt genomen, is voor de oostelijke wierde een totale dikte van ca. 3,5 m aan te nemen.
Behalve overeenkomsten, vertoont de opbouw van beide
wierden ook opvallende verschillen. Ten eerste is het pakket
mest- en mestrijke lagen in de oostelijke wierde aanzienlijk
dikker dan in de westelijke wierde. Mogelijk heeft dit met een
verschil in ouderdom te maken, hoewel op grond van de ge-

laagdheid niet met zekerheid is te zeggen welke van de wierden dan de oudste is.
Ten tweede is bij de westelijke wierde zichtbaar dat de
kwelder onder het centrale deel hier aanzienlijk hoger ligt
(boring 2) dan onder de flanken (boringen 1 en 21, evenals
8-9 en 16-18). Dit fenomeen hangt samen met de aan- of afwezigheid van mest- en mestrijke lagen. De meest voor de
hand liggende verklaring voor deze samenhang is dat alleen
in het hart van de westelijke wierde een zogenaamd kernpodium aanwezig is, waarop de eerste bewoners van deze wierde
hun huis bouwden. Dankzij de opgravingen in Wijnaldum en
elders weten we dat dergelijke kernpodia werden opgebouwd
uit een willekeurig gestorte laag kwelderplaggen, met een
stevige rand van schuin geplaatste of opgestapelde kwelderzoden rondom (zie fig. 2.22).45 De plaggen en zoden werden
direct rondom het podium gestoken, wat de laagtes rond het
veronderstelde podium in Ulrum verklaart.
45 Zie hoofdstuk 5.
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Fig. 8.19 Een mooie afwisseling van kwelderzoden in boring 2 (diepte 216-245 cm). Elke zode heeft een humeuze toplaag. In de top van elke plag is een kleiig
overslibbingslaagje zichtbaar. Foto M. Schepers.

Fig. 8.20 Enkele overslibbingslagen in een pakket mestrijke wierdelagen in boring 17 (172-199 cm). De overslibbingslagen zijn als zandlagen herkenbaar op
186, 189, 191 en 194-197 cm. Foto M. Schepers.

Doordat de voor een podium gebruikte zoden uit de aangrenzende kwelder zijn gestoken, zijn ze in een boring vaak
moeilijk herkenbaar. Dit kan verklaren waarom in de westelijke wierde de zoden van een kernpodium dat hier waarschijnlijk lag niet als dusdanig zijn herkend, hoewel uit het
‘rommelige’ karakter van deze laag en de aanwezigheid van
enkele spikkels houtskool wel duidelijk was dat direct op de
kwelder een pakket van grijze, siltige klei is opgeworpen (boring 2). De basis van die onderste ophogingslaag ligt op 0,4
m +NAP en de top op ca. 1,1 m +NAP, waaruit is af te leiden
dat de vroegste huizen op een podium met een dikte van ca.
70 cm stonden.
In de laag direct boven het podium waren enkele zoden
individueel herkenbaar: ze waren op elkaar gestapeld, met de
humeuze toplaag (het oorspronkelijke vegetatieniveau) aan
de onderzijde (fig. 8.19). Minimaal vier zoden zijn herkend,
elk met een dikte van 6 tot 8 cm. De reden dat zoden met de
graszijde naar onderen liggen, bleek tijdens de reconstructie
van een zodenhuis in het Friese Firdgum: de niet begroeide
zijde is vlakker en makkelijker bij te schaven voordat de volgende plag wordt opgestapeld.46 Vermoedelijk waren deze zoden – net als in Leens – opgestapeld als wand van een gebouw,
dat op het onderliggende podium was gebouwd. Het dunne,
ca. 0,5 cm dikke laagje klei dat de top van elke zode vormt,
toont dat de plaggen in één keer vlak bij elkaar zijn gestoken.
Het kleilaagje was oorspronkelijk een doorlopend overslibbingslaagje op de natuurlijke kwelder.
46 Postma 2015, 111, fig. 113; zie ook hoofdstuk 6.

Een derde verschil tussen de beide wierden is de aanwezigheid van natuurlijke, door de zee afgezette lagen binnen
het pakket ophogingslagen in de westelijke wierde (fig. 8.20);
dergelijke lagen zijn in de oostelijke wierde niet herkend. De
dikte van de overslibbingslagen loopt uiteen van enkele centimeters (boringen 16 en 18) tot bijna 40 cm (boring 22). Deels
liggen de natuurlijke kleilagen over oudere mestlagen die de
oostelijke flank van de westelijke wierde vormden (boring 22),
deels maken ze deel uit van de vulling van een sloot die tussen beide wierden was gegraven (boring 3). Op het podium
zelf zijn ze niet aangetroffen; de overstromingen waarbij dit
sediment werd afgezet hoeven dus niet tot een onderbreking
in de bewoning te hebben geleid. Voor de oostelijke wierde
ontbreken aanwijzingen voor opslibbing, waarschijnlijk omdat deze wierde hoger was.
Terwijl een huispodium op een ‘normale’ kwelderwal in
principe het startpunt van een terp of wierde vormde, toont
het onderzoek in Leens dat op relatief hoge kwelderwallen
ook direct op het loopvlak kan zijn gewoond. Hoe zit het dan
in Ulrum? Als hypothese stellen we ons voor dat de oostelijke, hoogste wierde het oudst is, en dat bewoning hier op
dezelfde wijze begon als in Leens, direct op de kwelder en niet
op een podium. Door het aanbrengen van mest- en mestrijke
lagen werd de nederzetting wel geleidelijk opgehoogd. Op het
moment dat bewoning ter plekke van de westelijke wierde
begon, was de natuurlijke situatie kennelijk veranderd en het
gevaar voor overstromingen door de zee toegenomen. Die
verandering zou kunnen samenhangen met de erosie van de
Lauwerszee. Daardoor veranderde de dynamiek van het getij-
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desysteem ten westen en ten noorden van de kwelderwal en
kwam er veel sediment beschikbaar. De westelijke wierde lijkt
in elk geval direct met een woonpodium te zijn begonnen,
en de met mest uitgebouwde flanken van deze nieuwe wierde
raakten al gauw bedekt met sliblagen (fig. 8.15).
De oostelijke wierde had op dat moment al een aanzienlijke hoogte bereikt, zodat daar geen sliblagen in de boorkernen te zien waren. Dit podium werd vervolgens met mesten mestrijke lagen uitgebouwd, zowel in de hoogte als in de
breedte – tot het moment dat voor de uitbouw van beide wierden niet langer mest, maar klei werd gebruikt (fig. 8.15). De
reden voor deze omslag is onduidelijk, maar kan misschien
met een toenemend belang van gedroogde mest als brandstof
samenhangen. Het verschil in ouderdom en ontstaanswijze
van beide wierden komt vermoedelijk ook in hun grootte en
hoogte tot uiting: de westelijke wierde is kleiner en aanzienlijk lager dan de oostelijke wierde.
Veel van de boringen bevatten archeologische resten, in
de vorm van stukjes houtskool of verbrande klei, fragmenten
(verbrand) dierlijk bot, stukjes hout en incidenteel een scherf
van aardewerk. Daarnaast is in enkele boringen een dun laagje as herkend, als neerslag van een opgeschoonde haard. Ook
komt af en toe schelp voor, in boring 15 als een dun laagje dat
waarschijnllijk het restant vormt van een maaltje mosselen.
In boring 21 is een stukje metaalslak gevonden (1,4 m onder
maaiveld). Dergelijke slakken ontstaan bij het bewerken van
ijzererts, een aanwijzing dat in middeleeuws Ulrum een smid
actief was.
Ondanks het beperkte aantal scherven kan toch iets worden gezegd over de ouderdom van de beide wierden. Binnen
de kleiige ophogingspakketten bevatten alleen de bovenste 1
tot 1,5 m stukjes baksteen en puin, wat op een laatste fase van
ophoging in de late middeleeuwen en/of Nieuwe tijd wijst.
Alleen in boring 16 is met zekerheid op een dieper niveau
baksteen aangetroffen, vermoedelijk in een ingraving (180185 cm diep). Van de dateerbare scherven komt er één uit
de bouwvoor, in boring 20. Het gaat om roodbakkend, geglazuurd aardewerk uit de late middeleeuwen of Nieuwe tijd.
Uit dezelfde boring komt een klein fragment van dunwandig
kogelpotaardewerk, vermoedelijk uit de 10de-13de eeuw, gevonden op een diepte van ca. 90 cm in een laag humeuze klei.
Een derde scherf is in boring 4 aangetroffen op een diepte
van ca. 2,7 m onder maaiveld, bovenin het mestrijke pakket
van de oostelijke wierde. De wandscherf is zwartgrijs van
kleur, met steengruis gemagerd en redelijk nauwkeurig gedateerd in de periode van de 3de tot de 5de eeuw n.Chr. Net als
de kleine Schalenurne uit de westelijke Leenster Wierde is ook
deze scherf vermoedelijk aan het eind van de gebruiksperiode van dit aardewerk in de 5de eeuw te dateren, wat voor
beide wierden wijst op een aanvang van de bewoning in de
(late) 5de eeuw. Dat voorafgaand aan de eerste bewoning op
de kwelderwal onder Ulrum akkers hebben gelegen, is zeer
waarschijnlijk maar op grond van booronderzoek niet vast te
stellen. De opgraving ter plekke van de Borgstee heeft aangetoond dat in ieder geval de oostelijke wierde vermoedelijk in
de 9de eeuw werd verlaten, wat zou betekenen dat ook deze
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wierde in een periode van slechts ca. 350-400 jaar zijn huidige
hoogte heeft bereikt.

Onder de microscoop: landschap en
landgebruik

Tijdens het booronderzoek zijn uit vijf van de boorkernen
monsters verzameld, op verschillende dieptes en uit verschillende grondlagen. De monsters komen uit mestrijke lagen, uit
aslagen en uit wierdelagen die uit al dan niet humeuze klei
bestaan. In totaal zijn de botanische resten uit 17 monsters
geanalyseerd, om zicht te krijgen op het landschap rond de
wierde en op het gebruik van dit landschap door de wierdebewoners. Ondanks dat de monsters een relatief klein volume
hebben (de boor had een doorsnede 3 cm), heeft het onderzoek interessante gegevens opgeleverd.
Met name mestmonsters bevatten veel planten die een
beeld geven van de omgeving van de wierde, want botanische
resten uit mest vormen de neerslag van het voedsel dat koeien
en schapen aten. Daaruit blijkt dat de meeste monsters een
periode vertegenwoordigen waarin er nog sprake was van een
onbedijkt kwelderlandschap. Dat betekent niet dat het landschap volledig zout was, maar wel dat de typische opeenvolging van de lage naar de hoge kwelder en de daarbij behorende vegetatie in de directe omgeving van Ulrum te vinden waren. Hoewel de verschillende monsters zeker niet gelijktijdig
zijn, valt op dat planten die in een vrij zoute omgeving hebben
gestaan bijzonder sterk vertegenwoordigd zijn. Voorbeelden
zijn Engels gras en lamsoor, maar ook schorrenkruid, melkkruid, schijnspurrie, zeeweegbree en zeekraal (diepste lagen
in boringen 13 en 16). Dit hoge aandeel ‘zoute vegetatie’ is
opvallend en wijst op een korte afstand tot relatief lage delen
van de kwelder, zeker tijdens de beginperiode van bewoning.
Dat de natuurlijke omgeving niet alleen maar zout en nat
was, blijkt uit planten als brandnetels, melkdistels, knopherik en vogelmuur (boringen 13 en 16). Dit zijn planten die
passen in een omgeving waar de mens een grote rol speelt,
door graafwerk, bemesting en betreding. Hetzelfde geldt voor
schorrenzoutgras, leeuwentand en rode ogentroost, die groeien in intensief door de mens benutte kweldergraslanden (boring 16). Uit de nieuwste inzichten in de wisselwerking tussen
mens en natuur binnen het vroegere terpen- en wierdenlandschap komt steeds duidelijker naar voren dat de kwelders al
snel na aanvang van bewoning sterk ‘cultureel’ beïnvloed waren.47 Niet alleen lagen hier weide- en hooilanden, ook werd
rond de wierden volop aan akkerbouw gedaan.
In de monsters uit Ulrum zijn resten van gerst, vlas en
tuinboon gevonden (boringen 4, 13 en 18). Misschien werd
tevens zwarte mosterd verbouwd (boringen 16 en 18), maar
dit kan ook een onkruidplant zijn geweest. Opvallend is het
voorkomen van korenbloem (boring 8), een onkruidplant die
normaliter alleen in bedijkte gebieden groeit, vooral tussen
het graan. Het al genoemde schelpenlaagje en losse vondsten
van mosselschelpen (boring 16) bevestigen de nauwe band
tussen de mens en de zee, die niet alleen overstromingen
maar ook vruchtbaar sediment en voedsel bracht.
47 Nicolay 2015; Nieuwhof & Schepers 2016.
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Fig. 8.21 De aanleg van experimentele buitendijkse akkertjes bij Peasens. Om de invloed van dijkjes en sloten vast te stellen, is rond sommige van de akkertjes
een lage wal aangelegd of een ringsloot gegraven. Foto M. Schepers.

Interessant zijn enkele stukjes mestslak (boring 4) en verbrande mest (boring 16), een aanwijzing dat gedroogde mest
als ‘mestkoeken’ een belangrijke brandstof vormde.48 Naast
mest werd op de terp veen in de vorm van turf verbrand, een
verdere aanwijzing dat hout op de boomloze kwelder schaars
moet zijn geweest. Het gebruik van turf blijkt uit de dominantie van veenmosblaadjes, in combinatie met enkele fragmenten van dopheide en relatief grof zand, in een monster
bovenuit de oostelijke wierde (boring 4). Aan te nemen is dat
het om resten van gestoken veen gaat, dat in de middeleeuwen als brandstof is aangevoerd. Dit wijst op exploitatie van
de zuidelijker gelegen veengebieden en op contacten met bewoners in het binnenland die de exploitatie van het veen ter
hand hadden genomen.
De uitzonderlijke conservering van botanische resten, zoals al door Rijkens vastgesteld voor de Tuinsterwierden, geldt
ook voor Ulrum. Bijzonder is dat in boring 4 niet alleen haren
van een mens of dier zijn aangetroffen, maar ook veren van
een vogel. Deze organische resten komen uit een compacte,
8 cm dikke mestlaag (diepte ca. 3,5 m), die vermoedelijk uit
schapenmest bestaat. Hoewel de dierlijke botten in de boringen te klein zijn om de diersoort vast te kunnen stellen, blijkt
het belang van veeteelt indirect uit de vermoedelijke ‘schapenwegen’ die vanaf de wierden op de kwelderwal de noordelijk gelegen kweldervlakte inliepen.49
48 Aanwijzingen daarvoor zijn er ook uit de Romeinse tijd in Englum
(Nieuwhof & Woldring 2008) en uit de vroege middeleeuwen in Achlum
(Huisman 2015).
49 Van Giffen 1940, 27-28; voor een interpretatie van dergelijke wegen als
‘schapenwegen’, zie hoofdstuk 9.

Terwijl de akkers op de kwelderwal lagen, zal het vee via
de ‘schapenwegen’ naar graslanden op lagere delen van de
kwelder zijn geleid. Het zijn deze lagere delen die ook als
hooilanden in gebruik waren, en waar zoden voor de bouw
van huizen en de ophoging van de wierde werden gestoken.
Op grotere afstand lagen respectievelijk de Waddenzee, voor
het verzamelen van schelpen en aangespoeld scheepshout, en
de veengronden, voor het kappen van (broek)bos, het winnen van turf en het snijden van riet. Nog verder weg lagen
de zandgronden, waar natuursteen werd verzameld en ijzer
in de vorm van ‘wolf ’ kon worden aangeschaft.50 De dichtstbijzijnde plaats voor het verzamelen van natuursteen was de
pleistocene kop bij Noordhorn, waar ook de inwoners van
zuidelijker gelegen wierden, zoals Englum en Ezinge, hun stenen haalden.51

Een buitendijks experiment

In het kader van een onderzoek van de tweede auteur naar
akkerbouw op en rond terpen en wierden is in de zomer van
2016 een experiment gestart op de buitendijkse kwelder bij
Paesens in Friesland. Uitgangspunt vormen onderzoeksvragen naar de mogelijkheden voor akkerbouw op de buitendijkse kwelder, maar een belangrijk doel is ook aan een breed
publiek te tonen dat kwelders ten tijde van de terp/wierdebewoning niet alleen uit grasland bestonden. Al eerder, in
50 Voor een functionele indeling van het Noord-Nederlandse kwelderlandschap ten tijde van de terp/wierdebewoning, zie Nicolay 2015, vooral fig.
15.12.
51 Nieuwhof & Niekus 2008; Nieuwhof et al. 2014.
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Fig. 8.22 Ook buitendijks doen akkerbouwgewassen het prima, zelfs in een open landschap met een straffe zeewind. Links proefveldjes met gerst, tijdens de
groei en bijna rijp. Rechts duivenbonen, tijdens de bloei en tijdens de vorming van de peulen. Het gaas moet de planten tegen vraatschade beschermen en zo
het aantal experimentele variabelen verkleinen. Foto’ s M. Schepers.

de jaren 1970, waren experimenten uitgevoerd ten noorden
van de Westpolder, in de toenmalige gemeente Ulrum.52 Deze
experimenten waren er met name op gericht om voor historisch bekende gewassen vast te stellen of ze al dan niet wilden
groeien op een onbedijkte kwelder.
Het huidige experiment probeert dit beeld te nuanceren:
welk effect hebben beperkte aanpassingen door de mens en
natuurlijke variaties binnen de kwelder op de verbouwde gewassen? Daarom worden er slechts twee gewassen verbouwd,
gedurende drie achtereenvolgende zomers. In totaal zijn er 30
kleine akkers van 2 x 2 m in de buitendijkse kwelder aangelegd, de helft voor de verbouw van gerst en de helft voor de
verbouw van tuinboon – gewassen die beide voor vroegmiddeleeuws Ulrum zijn aangetoond. Deze akkertjes zijn in drie
varianten uitgevoerd: met een laag dijkje eromheen, met een
slootje eromheen, en zonder dijk of sloot (fig. 8.21).
Bij alle archeologische experimenten zijn er onzekerheden over de historische betrouwbaarheid en moeten er
concessies worden gedaan. Zo heeft de huidige kwelder een
wezenlijk ander karakter dan de (pre)historische kwelders, alleen al door de aanwezigheid van een zeewerende dijk aan de
landzijde; daardoor bereikt hoog water een hoger niveau dan
in de periode vóór de bedijking. Verder waren in het verleden
sloten en misschien ook zomerdijken alom aanwezig, terwijl
52 Van Zeist et al. 1976; Bottema et al. 1980.

de huidige kwelder vooral uit uitgestrekte graslanden bestaat.
Tijdens het experiment is niet geprobeerd de sloten en dijken,
zoals die archeologisch zijn aangetroffen, volledig te kopiëren, maar deze op kleine schaal na te bootsen. Zo kan met het
experiment worden onderzocht in hoeverre dit soort kleine
aanpassingen al een aantoonbaar effect hebben.
Dat blijkt inderdaad het geval, maar anders dan verwacht.
Vraat van zowel koeien als hazen aan de gewassen leek het
experiment in eerste instantie te laten mislukken, maar leverde ook nieuwe inzichten op. De akkertjes met ‘bescherming’
door een sloot of dijkje hadden beduidend minder last van
vraat dan de ‘open’ akkertjes. Archeologen zijn vaak geneigd
om iedere menselijke handeling in het terpen- of wierdengebied te beschouwen als reactie op de dreiging van overstroming door zeewater. Dat klopt ongetwijfeld ten dele, maar
voor sommige aanpassingen aan het landschap zijn ook andere verklaringen te geven. Ook nu nog hebben sloten rond
akkers en weilanden immers een gecombineerde functie: ze
dienen voor de afvoer van water, voor het afschermen van
weilanden en hooilanden, én voor het bij elkaar houden van
vee.
Volgende pagina’s: Fig. 8.23 De placemats van het Wierdenmenu, met de
thema’ s akkerbouw, jacht- en visvangst, veeteelt, en wilde planten. Ontwerp
M. Schepers, 2016.
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Fig. 8.24 Drie als urnen gebruikte potten, uit de grafvelden van Ulrum-De Capel (1 en 2) en Elens (3). Schaal 1:3. Naar Knol 1995, fig. 2.

Het experiment richt zich ook op de intensieve wisselwerking tussen menselijk handelen in het kweldergebied (hier:
akkerbouw) en de natuurlijke omgeving (de kwelder). Zoals
ook uit de monsters van Ulrum kan worden opgemaakt,
treedt binnen de akkers een boeiend samenspel op van de
ingezaaide gewassen, de kweldervegetatie en de planten die
thuishoren op weilanden en in een dorpsomgeving. Tussen de
gerst en de bonen groeiden op de akkertjes zowel schijnspurrie als vogelmuur, een kwelderplant en een weideplant die
beide ook in de monsters uit Ulrum zijn aangetroffen.
Met name bonen doen het goed op de buitendijkse akkertjes. Bij het experiment is gekozen voor de zogenaamde paardenbonen, een kleine soort tuinboon die we in Groningen
kennen onder de naam Mollebonen. Deze ‘staande bonen’
hielden zich moeiteloos overeind onder de soms straffe zeewind (fig. 8.22). Ze profiteerden zelfs van de zilte wind, want
daardoor was er vrijwel geen bonenluis, een bekend euvel bij
de verbouw van tuinbonen. Gerst deed het op de akkertjes
veel wisselender (fig. 8.22). Vermoedelijk is vooral het goed
voorbewerken van de bodem van sterke invloed op de groei
van dit gewas, onafhankelijk van de aan- of afwezigheid van
een dijkje of ringsloot.
De experimentele akkertjes zijn uitermate geschikt om
de mogelijkheden van akkerbouw rondom de wierden te visualiseren. Hetzelfde doel had een ludieke publieksactie. In
Café Hammingh (Garnwerd) kon in de zomer en het najaar
van 2016 een speciaal ‘wierdenmenu’ worden genuttigd (fig.
8.23). Op de menukaart stonden de volgende gerechten:
Salade van spelt met tuinbonen, peterselie en schapenkaas
Wijtingfilet met gefermenteerde venkel
Gestoofde konijnenbout in eigen jus met zwarte mosterd en
dragon
Sorbet van duindoorn en frambozen
De vetgedrukte ingrediënten zijn daadwerkelijk in het terpen- en wierdengebied aangetroffen, zoals ook het onderzoek
in Ulrum aantoont. Van andere ingrediënten, zoals schapenkaas, visfilet en konijnenbout, is aan te nemen dat de terpbewoners dit – al dan niet incidenteel – op het menu hadden
staan.

Twee grafvelden uit de 8ste en 9de eeuw

Op het erf van boerderij ‘De Capel’, ten noorden van Ulrum,
zijn in 1994 restanten van een grafveld verzameld uit een
slootkant en de oever van een vijver.53 Het gaat om een menselijke schedel, twee urnen met crematieresten (een pot van het
type Hessen-Schortens en een kogelpot; fig. 8.24) en enkele
vermoedelijke grafgiften: een ijzeren mes met aangekleefde
crematie, evenals het fragment van een tweesnijdend zwaard
zoals die ook zijn gevonden in het grafveld van Godlinze.54
De crematieresten uit beide urnen zijn 14C-gedateerd. De
oudste, in een pot van Hessens-Schortens aardewerk, dateert
in kalenderjaren uit de periode 580 tot 670 n.Chr. De jongste,
in een kogelpot, dateert in kalenderjaren uit de periode 672868, maar waarschijnlijk (80,3%) niet later dan 779 n.Chr.55
Dit grafveld was dus zeker in de 7de en 8ste eeuw in gebruik,
misschien ook al eerder.
In 1960 waren ten westen van Ulrum, op een stuk bouwland van de wierde Elens, ook al resten van een grafveld aangetroffen.56 Toen het bouwland hier met 40 cm werd verlaagd,
kwamen vier menselijke skeletten aan het licht. Volgens een
krantenknipsel en een kort verslag waren de skeletten westoost gericht, met de schedel aan de westzijde. Dat duidt vermoedelijk op christelijke graven. Het enige object dat in samenhang met één van de skeletten is gevonden, is een ijzeren
voorwerp waarvan de functie onduidelijk is. Verdere vondsten zijn een los gevonden spinschijf van been, en enkele uiteengevallen potten. Eén van deze potten is een kogelpot met
een afgeronde, S-vormige rand (fig. 8.24), die crematieresten
bevatte en dus duidelijk van vóór de kerstening is.57 Het grafveld is misschien iets jonger dan de graven in Leens, maar
beide grafvelden zijn waarschijnlijk tot in de 9de eeuw in gebruik geweest.58
De grafvelden bij Ulrum laten zien dat de overleden bewoners van de dubbelwierde de keuze hadden om te worden
gecremeerd, of om onverbrand te worden begraven. Dat veranderde ongetwijfeld na de kerstening, toen alleen lijkbegraving nog was toegestaan. Voor de periode ná de 10de eeuw is
aan te nemen dat een begraafplaats rond de voorloper van de
53 Knol 1995.
54 Voor de zwaarden uit Godlinze en een reconstructie, zie hoofdstuk 10.
55 GrA-44594: 1405 ± 35 BP ; GrA-44423: 1255 ± 30 BP; beide gekalibreerd
met OxCal 4.3, 2 σ; zie Lanting & Van der Plicht 2012, 309.
56 Boersma 1977.
57 Boersma 1977, fig. 1a.
58 Knol (1993, tabel 9), dateert het grafveld Elens in de 8ste eeuw, met een
uitloop in de 9de eeuw. Vgl. ook het grafveld in Godlinze (hoofdstuk 10).
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huidige kerk op de westelijke wierde in gebruik was.59 Dat is
ook de periode waarin de dorpsstructuur van Ulrum vorm
kreeg, nadat de dubbelwierde vermoedelijk eerste enige tijd
als akkerland in gebruik was.60
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vanaf de diepste lagen gemeten, dan de zachte glooiingen van
nu doen vermoeden.
Voorafgaand aan de bewoning werd de wal waarschijnlijk al enige tijd als grasland, hooiland en ook akkerland
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Overslibbingslagen rond dit podium maken duidelijk dat
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dezelfde kwelderwal.
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60 Voor de relatie tussen de stichting van de eerste kerk en de inrichting van
de dorpsstructuur, zie De Langen & Mol 2016.
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