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1 Inleiding 

1.1   Aanleiding 
Op drie verschillende momenten in 2020, in het hart van de Corona-pandemie, zijn archeologische 
waarnemingen gedaan op locaties in de zuidelijke regio van de huidige gemeente het Hogeland. Deze 
waarnemingen vonden plaats op locaties die na vooronderzoek waren vrijgegeven of vanwege de 
beperkte omvang van de vergraving buiten de onderzoeksplicht vielen. Voor de vrijgegeven locaties is 
het goed om te benadrukken dat hier geen sprake is van fouten in het vooronderzoek, maar dat het type 
sporen dat is aangetroffen met de gebruikelijke prospectiemethoden vrijwel niet op te sporen zijn. 
Voor alledrie de locaties geldt echter dat de waarnemingen dermate interessant en relevant zijn om in 
een terugvindbare vorm te rapporteren.  
De waarnemingen zijn zo goed mogelijk vastgelegd en beschreven, zowel in het veld als in deze 
rapportage, maar voldoen door de omstandigheden waarin ze plaatsvonden niet aan de eisen die 
zouden gelden bij gepland en gecoördineerd onderzoek. Alle daaruit voortvloeiende 
onvolkomenheden en onvolledigheden moeten dan ook in deze context worden gezien.  
De eerste waarneming bestond uit twee boringen in de Hoge Wier (HW) ten noorden van Adorp, meer 
precies in het voorhuis van Provincialeweg 34. De boringen waren mogelijk doordat eigenaar Jan 
Willem Raangs de vloer liet vervangen en auteur dezes informeerde dat deze kortstondige 
mogelijkheid er nu was. Naast een summiere beschrijving van de boringen, zijn hier met name de 
botanische analyses van de in de boringen aangetroffen mestpakketten van belang. 
De andere twee waarnemingen zijn gedaan in slootkanten van vers gegraven sloten langs nieuwe of 
vernieuwde fietspaden bij Groot Wetsinge (GW) en bij Harsema’s Laan (HL) aan de zuidkant van 
Adorp, ten hoogte van Harssens. Deze locaties waren vrijgegeven op basis van bureau- en 
booronderzoek, maar leverden dus toch nog interessante waarnemingen op. Over deze vondstlocaties 
is eerder al (kort) bericht (Schepers 2021; Schepers & Arnoldussen 2021 [bijlage 4]). Doel van 
voorliggende publicatie is allereerst om de feitelijke gegevens van deze plekken systematischer te 
publiceren en te koppelen aan een traceerbaar waarnemingsnummer. In dat kader was het niet meer 
dan logisch om ook de waarneming op de Hoge Wier hierin mee te nemen. De verschillende 
waarnemingslocaties worden van noord naar zuid besproken (GW; HW; HL).  

1.2   Waarnemingslocaties en plaatsbepaling 
Alle waarnemingen zijn gedaan buiten dorpskernen in de zuidelijke zone van de huidige gemeente Het 
Hogeland, en alledrie binnen het grondgebied van de voormalige gemeente Adorp (Fig. 1.1 & 1.2). De 
locatie GW betreft een tracé langs de Provincialeweg direct ten oosten van het dorp Groot Wetsinge, 
tussen de Meedenweg en de toegangsweg naar de Schelligheheert. Hier werd in het kader van de 
verbreding van een fietspad een nieuwe sloot gegraven door onverstoorde kwelderafzettingen. Op 
verschillende plekken naast deze nieuwe sloot is door een landmeter van de gemeente Het Hogeland een 
aantal punten nauwkeurig ingemeten. De ingemeten locatie betreft de bovenzijde van het talud ter 
hoogte van de sporen. Hierdoor is dan ook alleen de x en y waarde van betekenis . Het tracé bestond uit 
twee deeltracé’s, gescheiden door een dam, waarbij vier van de vijf sporen in het noordelijke deel lagen, 
op vrij korte afstand van elkaar, en een vijfde spoor duidelijk apart van deze sporen aan de zuidkant van 
het zuidelijke deeltracé (Fig. 1.3). 
Het onderzoek op de Hoge Wier ten noorden van Adorp vond plaats in het voorhuis van Provincialeweg 
34. Dit is de boerderij die bij het schrijven van dit rapport in eigendom is van de familie Raangs en ligt 
op de zuidflank van de wierde (fig. 4). De boerderij is grofweg west-oost georiënteerd, met het voorhuis 
dus aan de oostkant. De wierde is ter plaatse ongeveer 230cm boven NAP, en hiermee ongeveer 1,5m 
hoger dan het omliggende maaiveld. Het hoogste punt van de wierde ligt vlak ten noorden van de 
boerderij. 
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Fig. 1.1 Ligging van de waarnemingslocaties, met rode sterren aangegeven op de topografische kaart. GW=Groot Wetsinge; 
HW= Hoge wier; HL=Harsema’s Laan 
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Fig. 1.2 Ligging van de waarnemingslocaties, met rode sterren aangegeven op de kaart van de voormalige gemeente Adorp 
(1862). GW=Groot Wetsinge; HW= Hoge wier; HL=Harsema’s Laan 
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Fig. 1.3 Indicatie van de ligging van de vijf onderzochte sporen bij Groot Wetsinge 

1.3   Objectgegevens 
GIA-projectcode  nvt 
Waarnemingsnummers  5138157100 (GW); 5144791100 (HW); 5144767100 (HL) 
Projectnaam   nvt  
Provincie   Groningen 
Gemeente   Het Hogeland 
Plaatsen   Groot Wetsinge (GW), Adorp (HW& HL) 
Toponiem   Provincialeweg (GW); Hoge Wier (HW); Harsema’s Laan (HL) 
Kaartblad   7B 
Coördinaten   231310/591500 (GW); 231310/589115 (HW); 232290/587046 (HL) 
Data veldwerk 8 en 9 juni 2020 (GW); 14 mei 2020 (HW); 22 november 2020 (HL) 
AMK-status  Locatie Hoge Wier: Terrein van hoge archeologische waarde (AMK-terrein 

6871)  
Periode   IJzertijd tot Nieuwe Tijd 
Type object   Wierden en wierdenlandschap 
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1.4   Relatie met terpen- en wierdenonderzoek in bredere zin 
De waarnemingen bij Groot Wetsinge en Harsema’s Laan sluiten aan bij een toenemende interesse van 
archeologen en landschapshistorici in het gebruik van het landschap buiten de wierden (Schepers et al. 
2018). Daarnaast blijft de kennis over dit deel van het wierdenlandschap achter bij bijvoorbeeld de 
kennis over de wierden in Middag-Humsterland en het terpengebied van Westergo (Friesland). 
Bovendien bleek al snel dat de hier besproken resten grotendeels in de Volle en Late Middeleeuwen te 
plaatsen zijn, en juist naar deze periode is relatief weinig synthetiserend onderzoekgedaan. 
 
2 Resultaten en discussie per locatie 
De resultaten worden hier van noord naar zuid besproken, dus beginnend in Groot Wetsinge en 
eindigend bij Harsema’s Laan. Bij de resultaten wordt, gezien de beperkte omvang van het onderzoek, 
indien zinvol direct verwezen naar ander onderzoek op en nabij de betreffende locatie en worden de 
implicaties van de bevindingen op die plek bediscussieerd. De basisgegevens zijn terug te vinden in 
Bijlage 1 (vondstenlijst), Bijlage 2 (botanische analyses) en Bijlage 3 (aardewerkanalyses). In Tabel 
2.1 worden de basisgegevens van de bij Groot Wetsinge en aan Harsema’s Laan aangetroffen sporen 
weergegeven. 
 
Tabel 2.1 Basisgegevens van de aangetroffen sporen. GW=Groot Wetsinge 

Spoornummer Aard spoor Datering x/y-coördinaat  
GW spoor 1 Waterput AD 1100-1350 231317/591514 
GW spoor 2 Ambachtelijke kuil AD 1036-1175 (zie bijlage 5) 231316/591504 
GW spoor 3 Geul IJzertijd tot late Middeleeuwen 231316/591494 
GW spoor 4 Sloot IJzertijd tot late Middeleeuwen 231316/591484 
GW spoor 5 Geul AD 1050-1500 231322/591399 
Harsema's Laan Sloot AD 1100-1350 232290/587046 

 

2.1   Locatie Groot Wetsinge 
Bij Groot Wetsinge zijn in het oostelijke talud van een nieuw-gegraven sloot vijf verschillende 
grondsporen gedocumenteerd. Deze sporen zijn al uitgebreid besproken in het tijdschrift Diepgang 
(Schepers & Arnoldussen 2021, hier gereproduceerd als Bijlage 4). In deze paragraaf wordt dan ook 
alleen kort ingegaan op zaken en vondsten die enige verheldering of correctie behoeven. De hier 
opgenomen tekeningen zijn grotendeels gemaakt door Sander Tiebackx van het Groninger Instituut 
voor Archeologie. Angelique Caspers was zo vriendelijk te helpen bij de determinatie van een deel 
van het aardewerk. In Bijlage 6 zijn alle veldtekeningen en een selectie van de veldfoto’s uit Groot 
Wetsinge opgenomen. 
In totaal zijn 15 vondstnummers uitgedeeld. Na selectie, waarbij bijvoorbeeld recent baksteen en 
drainagebuisfragmenten werden gedeselecteerd, bleef van vier van deze vondstnummers niets over. 
Voor de overzichtelijkheid zijn ze wel in de administratie opgenomen en als lege zakjes in de 
vondstdozen ingevoegd (Bijlage 1).  
Eén van deze grondsporen (S1) betreft een uit zoden opgebouwde waterput. Een vergelijkbare 
waterput is aangetroffen bij archeologische waarnemingen op de Hoge Wier. Hier kon op basis van de 
stratigrafie worden vastgesteld dat de waterput dateert in de 13e tot 15e eeuw (Veenstra & Boekema 
2011). De waterput die in Groot Wetsinge is aangetroffen stamt uit dezelfde periode. Een randscherf 
van kogelpotaardewerk uit de waterput kon op basis van de aardewerktypologie van de Grote Markt 
(Bosma 2018) gedateerd worden van de 12e tot de 14e eeuw.  
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Uit spoor 2 zijn enkele graankorrels ingestuurd voor een koolstofdatering, waaruit bleek dat dit spoor 
nog wat ouder is, namelijk tussen 1036 en 1175 (Bijlage 5). In dit spoor is alleen ruim te dateren 
kogelpotaardewerk aangetroffen.1 
 

 
Fig. 2.1 Veldtekening van spoor 1 te Groot Wetsinge  

2.2   Locatie Hoge Wier 
Op de Hoge Wier is eerder een archeologische begeleiding uitgevoerd door Grontmij (Veenstra & 
Boekema 2011) en een booronderzoek door De Steekproef (Schamp 2021). Deze projecten zijn beide 
aan de westkant van de huidige boerderij (Provincialeweg 34) uitgevoerd. Daarmee liggen deze 
locaties lager op de wierde dan de hier besproken onderzoekslocatie in het voorhuis van de boerderij. 
Ter hoogte van het voorhuis is de hoogte van het maaiveld tussen de 2,2 en 2,5 m boven NAP. De 
noordelijker gelegen top van de wierde ligt met ca. 3,3 meter nog bijna een meter hoger (Fig. 2.2 & 
2.3). 
De oudste bij het onderzoek van Grontmij aangetroffen sporen zijn te dateren in de Vroege 
Middeleeuwen. Van deze sporen kon op basis van de stratigrafie worden vastgesteld dat ze niet vanaf 
het huidge wierdeniveau zijn ingegraven, en dus waarschijnlijk aan de rand lagen van een eerdere, nog 
minder hoog opgeworpen fase van de wierde. De onderzoekers concluderen ook dat de afdekkende 

 
1 Dit corrigeert foute berichtgeving hierover in Diepgang (zie Bijlage 4). 
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ophogingslagen op die locatie in de 13e tot 15e eeuw te dateren zijn, wat volgens hun opmerkelijk is 
omdat dit in principe de periode ná de bedijkingen betreft. 
Bij dit onderzoek zijn drie boringen gezet in het voorhuis van de huidige boerderij, waarvan er twee in 
detail zijn uitgewerkt (Tabel 2.2). De veldwerkcondities lieten niet toe om de absolute hoogte te 
bepalen van waaraf de boringen werden uitgevoerd. De boringen zijn gezet met een 7cm edelmanboor 
voor de bovengrond en vervolgens met een 3cm-guts verdiept. 
 

 
Fig. 2.2 De locatie van de eerder op de Hoge Wier uitgevoerde onderzoeken door Grontmij (A) en De Steekproef (B) ten 
(zuid)westen van de onderzoekslocatie waarover hier gerapporteerd wordt (HW) 
 

 
Fig. 2.3 De hoogtekaart laat zien dat de huidige boerderij op de zuidflank van de wierde ligt. De onderzoekslocatie in het 
voorhuis van de boerderij ligt dus hoger op de wierde dan het eerder uitgevoerde onderzoek (zie Fig. 2.2) 
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Tabel 2.2 Beschrijving van de boringen in het voorhuis van Provincialeweg 34 op de Hoge Wier. B=boring; LDO: 
onderdiepte laag in cm; Lith=Lithologie (k=klei; s=silt; z=zand; h=humeusiteit; 1=zwak;2=matig; 3=sterk; x=niet verder 
gecategoriseerd); HK=hoofdkleur (gr=grijs; br=bruin; bl=blauw; gn=groen); BK=bijkleur (zw=zwart); IK=intensiteit 
(do=donker); Cons=consistentie (zst=zeer stevig; mst= matig stevig; msl=matig slap) 

B LDO Lith HK BK IK  Cons Opmerking Monster 
1 85 ks1 gr  br    zst vuile terplaag   
1 110 ks1 gr      zst     
1 140 ks1h2 br   do    mestrijk M6, 110-140 
1 155 ks1h3 br zw      mest M7, 140-160 
1 170 ks1 gn gr    mst zandlaagjes 
1 240 ks1 gr      zst vuile terplaag   
1 350 ks1 bl      zst   M8, 240-250 
1 400 ks1 gr      msl     

          
2 110 ks1 gr  br    zst vuile terplaag   
2 175 ks1 br   do    mest M9, 110-160 
2 215 ks1 gr  bl   mst     
2 325 ks1 gr      zst     
2 360 ks1 gr      msl     
2 400 zkx gr        wadzand   

 
Omdat de vloer al was weggebroken en ook nog een deel van de ondergrond was weggegraven om 
ruimte te maken voor een schuimbeton ondervloer, moet dit nog wel enkele decimeters lager zijn 
geweest dan het maaiveld rond de boerderij. De opbouw van de twee boringen, die maar op enkele 
meters (<5) van elkaar gezet zijn, was duidelijk erg uniform. De bovengrond bestond uit klassiek 
‘vuile terplagen’ van stevige vlekkerige klei (Fig. 2.4).  
 

 
Fig. 2.4 Typische terpophogingslagen van stevige, vlekkerige klei in de bovenste laag van boring 1 
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In beide boringen bevond zich onder dit pakket een mestrijk niveau waaruit meerdere monsters 
genomen zijn (Fig. 2.5). Onder dit mestpakket is de samenstelling wat gevarieerder. Zandlagen in de 
kleiafzettingen in boring 1 wijzen erop dat op dit niveau op een zeker moment overspoeling heeft 
plaatsgevonden. Onder dit niveau bevindt zich weer een pakket stevigere klei, waarvan de top 
waarschijnlijk nog een restant van een eerdere ophogingsfase is. De natuurlijke klei hieronder is sterk 
gerijpt en dus zeer stevig. Dit wijst erop dat de wierde is opgeworpen op een stevige wal, in dit geval 
een oeverwal van de nabijgelegen Hunze (nu Reitdiep). Op de hoogtekaart is een oudere meander van 
de Hunze duidelijk zichtbaar ten westen van de onderzoekslocatie (Fig 2.6). Op een diepte van 
ongeveer 4 meter werden in boring 2 wadzandafzettingen aangetroffen (Fig. 2.7). 
 

 
Fig. 2.5 Mestrijke lagen tussen 130 en 150 cm diepte in boring 1 
 

 
Fig. 2.6 Op de hoogtekaart(witte ster) is duidelijk te zien dat direct ten westen van de onderzoekslocatie verscheidene oude 
meanders van het Reitdiep liggen 
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Fig. 2.7 Wadzandafzettingen onderin boring 2 op een diepte van circa 4 meter 
 
De analyse van de monsters uit de mestlagen is juist vanwege deze landschappelijke ligging 
interessant. In Noord-Duitsland is meer archeobotanisch onderzoek gedaan aan wierden die in het 
stroomdal van rivieren liggen, zowel bij de Eems als langs de Weser. De Hunze is natuurlijk een 
stroom van een andere orde van grootte, maar desalniettemin is het niet onmogelijk dat de 
omgevingscondities rond deze wierde afwijken van meer klassieke ‘kwelderwierden’. Zonder datering 
kan daarbij helaas niet vastgesteld worden hoe oud de monsters zijn. Een enkel fragment roodbakkend 
aardewerk of baksteen onderin boring 1, in combinatie met het weinige aardewerk dat tijdens het 
veldwerk is aangetroffen is een aanwijzing dat de mestpakketten Middeleeuws zijn (Fig. 2.8 & Bijlage 
3). 
De monsters bleken inderdaad behoorlijk af te wijken van wat uit ander botanisch onderzoek in het 
terpen- en wierdengebied bekend is (Bijlage 2). Kwelderplanten ontbreken vrijwel geheel, wat als een 
aanwijzing kan worden gezien dat dit inderdaad mestpakketten zijn van een ophogingsfase van tijdens 
of zelfs na de bedijkingen. In dat geval zou het dus inderdaad meer gaan om winterse waterstanden die 
aan de Hunze te koppelen zijn en niet (direct) met de zee geassocieerd moeten worden. Wel bleef de 
invloed van de zee in het Reitdiepdal ook in de eeuwen nadat grote delen van de voormalige 
kweldervlaktes allang bedijkt waren nog lang merkbaar. Het gaat dan niet om permanent zoute 
omstandigheden, maar wel om opstuwing bij stormen. 
Met name in monster M9 uit boring 2 lijkt sprake van mest afkomstig van dieren die in bijzonder 
natte, maar overwegend zoete, graslanden gegraasd hebben of gevoerd zijn met hooi dat van zo’n 
locatie afkomstig is. Het is beslist de moeite waard om hier meer en preciezer monsters te nemen op 
de onbebouwde delen van de wierde en deze met een serie koolstofdateringen in de tijd te plaatsen.
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Fig. 2.8 Profiel van een kogelpotscherf (vnr. HW2, zie bijlage 3) verzameld bij het veldwerk op de Hoge Wier. Type 6d in de 
typologie van Bosma (2018) 

2.3   Locatie Harsema’s Laan 
De locatie Harsema’s Laan ligt aan de absolute zuidgrens van de huidige gemeente Het Hogeland. Op 
de kaart lijkt de locatie nog middenin een (grasland)perceel te liggen (Fig. 2.9), maar evenwijdig aan 
de sloot die op die kaart zichtbaar is, is in 2020 nog een sloot gegraven. Tussen deze beide sloten is 
een nieuw fietspad aangelegd. In het westelijke talud van de nieuw gegraven sloot waren meerdere 
ingravingen zichtbaar over een traject van een meter of twintig (Fig. 2.10). 
 

 
Fig. 2.9 De onderzoekslocatie (pijl en rode ster) aan de Harsema’s Laan nabij de spoorovergang aangegeven op de 
hoogtekaart 
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Fig. 2.10 Het deel van het sloottalud waarin meerdere ingravingen zichtbaar waren. Foto richting het noordwesten. Winter 
2021 
 

 
Fig. 2.11 Buitenkant (links) en binnenkant (rechts) van randfragment van kogelpotaardewerk (vnr/ HL1/1, zie bijlage 3) 
verzameld bij het veldwerk aan de Harsema’s Laan. Type 6c in de typologie van Bosma (2018) 
 

  
Fig. 2.12 Twee passende randfragmenten van kogelpotaardewerk (links) en een detail van het profiel van een van de 
scherven (vnr HL1/3, zie bijlage 3) verzameld bij het veldwerk aan de Harsema’s Laan. Type 6d in de typologie van Bosma 
(2018) 
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Bij het opschaven van een van deze sporen werden meerdere aardewerkscherven aangetroffen die in 
het veld al als kogelpotaardewerk konden worden herkend (Fig. 2.11 & 2.12). Meerdere diagnostische 
randfragmenten zijn te dateren tussen AD 1100 en AD 1350 (zie Bijlage 3). Zoals eerder ook al in 
Grondsporen opgemerkt (Schepers en Arnoldussen 2021[Bijlage 4]) betreft het hier zeer 
waarschijnlijk een voorheen onbekende huisplaats uit de Volle tot Late Middeleeuwen. 
 
 
Conclusies  
De in deze Grondsporen besproken waarnemingen hebben een aantal relevante inzichten en ideeën 
opgeleverd of bevestigd: 
 

• Buiten de directe omgeving van bekende wierden zouden terreinen niet afgeschreven moeten 
worden vanwege het ontbreken van wierdelagen. 

• De concentraties aan sporen bevinden zich wel vrijwel allemaal in de directe omgeving van de 
wierden. Grote delen van de geïnspecteerde sloottaluds bevatten geen of duidelijke relatief 
recente ingravingen. 

• Onderzoek aan botanische resten uit boringen levert in korte tijd zinvolle informatie op, al is 
het ontbreken van een datering hierbij problematisch. 

• De samenstelling van mestpakketten uit het stroomdal van het Reitdiep kan aanzienlijk afwijken 
van wat we kennen uit mestpakketten in het wierdengebied, al kan daar dus ook een 
tijdscomponent inzitten. In dat geval bieden juist wierden in een gebied waar ophoging nog 
langer nodig was (stroomdalen dus) een mooi historisch-ecologisch archief voor perioden die 
in andere terpen en wierden matig vertegenwoordigd zijn. 

• Zodenputten zijn tot in de Late Middeleeuwen een gangbaar fenomeen in het noordelijk 
kleigebied. 

 
De vondsten van het veldwerk worden deels tentoongesteld in het dorpshuis van Adorp (Artharpe, 
vondsten Harsema’s Laan) en de kerk van Klein Wetsinge (vondsten Groot Wetsinge). 
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BIJLAGE 1 Lijst uitgedeelde vondstnummers. GW=Groot Wetsinge; HL=Harsema’s 
Laan; HW=Hoge Wier. 
 

Vondstnummer Context Opmerking 
GW1 pollenbak spoor 2   
GW2 spoor 3   
GW3 Vak 2 leeg na selectie 
GW4 Vak 4 leeg na selectie 
GW5 spoor 2 Uit zwarte band onderin spoor 
GW6 spoor 2   
GW7 spoor 4   
GW8 spoor 5   
GW9 vak 3   
GW10 vak 5 leeg na selectie 
GW11 vak 1 leeg na selectie 
GW12 langs sloot bij spoor 5   
GW13 spoor 1   
GW14 vak 4   
GW15 vak 6   
HL1 spoor Harsema's laan   
HW1 oppervlaktevondst   
HW2 oppervlaktevondst   

 
 
 
 
 
 
 



BIJLAGE 2 
Resultaten van de macrobotanische analyses. n=nat geconserveerd; v=verkoold; 
x=aanwezig; xxx=veel aanwezig; oranje gearceerd: gebruikt voor voorkoolstofdatering.  

 

Context van de geanalyseerde monsters 

Monsternummer Locatie Context 
1 Groot Wetsinge Spoor 1 
2 Groot Wetsinge Spoor 2 
3 Groot Wetsinge Spoor 3 
4 Groot Wetsinge Spoor 5 
5 Harsema's Laan   
6 Hoge Wier B1, 110-140cm 
7 Hoge Wier B1, 140-160cm 
8 Hoge Wier B1, 240-250m 
9 Hoge Wier B2, 110-160 

 



Soort 1 2 3 4 5 6 7 8 9

v Avena 1 2 vrucht haver
v Cerealia 7 vrucht graan
v Hordeum vulgare 1 aarspil gerst
v Hordeum vulgare 1 5 10 4 1 graankorrels gerst
n Linum usitatissimum 1 zaad vlas
v Secale cereale 1 graankorrel Rogge

n Atriplex patula/prostrata 23 15 5 10 vrucht melde
v Chenopodium 2 vrucht melganzenvoet
n Chenopodium album 3 vrucht melganzenvoet
n Chenopodium ficifolium 1 4 vrucht stippelganzenvoet
n Cirsium vulgare 1 vrucht speerdistel
n Papaver 1 zaad klaproos
n Persicaria lapathifolia 1 1 3 vrucht beklierde duizendknoop
v Raphanis raphanistrum 1 hauwfragment Knopherik
n Sonchus asper 2 1 vrucht gekroesde melkdistel
n Sonchus oleraceus 1 vrucht gewone melkdistel
n Stellaria media 1 1 zaad vogelmuur
n Thlaspi arvense 1 zaad witte krodde

n Agrostis 1 vrucht struisgras
n Alopecurus geniculatus 2 vrucht geknikte vossenstaart
n Leontodon autumalis 5 4 3 vrucht vertakte leeuwentand
n Plantago major 1 2 1 zaad grote weegbree
n Poa pratensis/trivialis 1 5 5 vrucht beemdgras
n Polygonum aviculare 5 1 1 1 vrucht varkensgras
n Potentilla anserina 2 1 1 vrucht zilverschoon
n Ranunculus acris/repens 1 1 9 vrucht scherpe/kruipende boterbloem
n Ranunculus sardous 2 7 2 5 vrucht behaarde boterbloem
n Rumex obtusifolius 1 vrucht ridderzuring
n Silene flos-cuculi 1 zaad koekoeksbloem

n Bolboschoenus maritimus 1 3 vrucht heen
n Carex 7 4 vrucht zegge
n Carex otrubae 1 4 vrucht valse voszegge
n Carex rostrata/vesicaria 3 vrucht blaaszegge
v Eleocharis palustris 1 vrucht waterbies
n Eleocharis palustris 2 26 3 7 vrucht waterbies
n Persicaria hydropiper 1 vrucht waterpeper
n Ranunculus sceleratus 4 vrucht blaartrekkende boterbloem
n Schoenoplectus tabernaemontani 12 10 vrucht ruwe bies

n Armeria maritima 1 perianth engels gras
n Atriplex littoralis 5 vrucht strandmelde
n Triglochin maritima 5 vrucht schorrenzoutgras

v Hout x x fragment nvt
n Juncus xxx zaad Rus

Roodbakkend AW x

Overig

Cultuurgewassen

Akkers en ruigte

Grasland

Natte graslanden en oevers

Kwelder



BIJLAGE 3 Resultaten aardewerkanalyse. Kogelpotrandtypen volgens Bosma 2018. Zie 
voor context vondstnummers Bijlage 1. 
 



Vondstnr. Context Materiaal Rand Wand N Gewicht Vorm/type datering opmerking
GW1/1 spoor 2 KGP 4 11 750-1400
GW1/2 spoor 2 HUTTELM 1 Huttenleem
GW2/1 spoor 3 KGP x 1 14 8c
GW2/2 spoor 3 AWH x x 5 20 IJZ-ROM terpaardewerk
GW2/3 spoor 3 KGP x 2 7 750-1400
GW2/4 spoor 3 ODB 7 153
GW5/1 spoor 2 KGP x 1 8c 750-1400
GW5/2 spoor 2 MSL 1 15 mestslak
GW5/3 spoor 2 NTS 2 21 verbrand graniet
GW5/4 spoor 2 KGP 1 15 750-1400 standring
GW6/1 spoor 2 NTS verbrand graniet
GW6/2 spoor 2 KGP 2 8 750-1400
GW7/1 spoor 4 AWH x 1 7 IJZ-ROM terpaardewerk
GW7/2 spoor 4 KGP x 3 12 750-1400
GW8/1 spoor 5 KGP x 5 26
GW8/2 spoor 5 PINGSDRF x 1 3 LMEA-LMEB
GW9/1 vak 3 KGP x 1 16 750-1400 aanzet naar rand
GW9/2 vak 3 STG x 1 2 NTC wit geglazuurd, stilistisch botanische 

decoratie in groen
GW9/3 vak 3 AWH 1 3 IJZ-ROM terpaardewerk
GW12/1 bij spoor 5 STG x 1 2 NT groen geglazuurd
GW12/2 bij spoor 5 PINGSDRF x 1 3 Pingsdorf verfstreepversiering
GW12/3 bij spoor 5 AWH x 1 6 IJZ-ROM terpaardewerk
GW13/1 spoor 1 KGP x 1 42 6a 12-14a
GW13/2 spoor 1 KGP x 1 9 750-1400
GW14/1 vak 4 PAFFRATH X 1 4 1050-1250
GW14/2 vak 4 AWG X 1 9 NT geglazuurd
GW14/3 vak 4 KGP x 3 17 750-1400
GW15/1 vak 6 KGP x 2 7 750-1400
GW15/2 vak 6 PINGSDRF x 1 ~1 LMEA-LMEB
HL1/1 spoor 1 KGP x 1 142 6c 12-14a streep langs hals
HL1/2 spoor 1 KGP x 2 75 6c 12-14a
HL1/3 spoor 1 KGP x 2 142 6d 12-14a
HL1/4 spoor 1 KGP x 3 46 750-1400
HL1/5 spoor 1 NTS 1 150 maalsteenfragment
HW1 losse vondst KGP x 1 7 8b 750-1400
HW2 losse vondst KGP x 1 41 6d 12-14a



BIJLAGE 4 Eerdere publicatie in Diepgang over de locaties Groot Wetsinge en 
Harsema’s Laan 

 

Schepers, Mans & Stijn Arnoldussen. 2021. Sporen langs het fietspad: Archeologische waarnemingen 
bij Harsema’s laan en Groot Wetsinge. Diepgang  27: 3-8. 
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Archeologische sporen langs het fietspad

Roofmoord in Wierum

de opgraving van de spoorwegwierde



door Mans Schepers & Stijn Arnoldussen

De dichtheid aan cultuurhistorische resten in de
bodem van het werkgebied van de Historische Kring
Ubbega is groot. Deze resten bevinden zich niet
alleen in bijvoorbeeld wierden of borgterreinen, maar
ook buiten de bekende plaatsen. Enkele jaren geleden
deed de eerste auteur samen met Ben Westerink
(Historische Kring) en Erik Meijles (Universitair
hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen) dan ook al
een oproep om met name bij het graven van lange
lineaire elementen door het landschap (vooral sloten)
juist aandacht te hebben voor het land tússen de
wierden.

In 2020 werden op twee plaatsen archeologische
sporen ontdekt in de taluds van vers gegraven sloten.
Deze sporen bevinden zich langs de Provincialeweg
ter hoogte van Groot Wetsinge, en direct ten noorden
van Harsema’s laan ter plaatse van de
spoorwegovergang. We bespreken in deze bijdrage
wat er op beide locaties is aangetroffen, waarom dat
interessant en relevant is, en welke gevolgen dat
heeft voor toekomstig onderzoek

Groot Wetsinge

Dat op de onderzoekslocatie te Groot Wetsinge
archeologische sporen werden aangetroffen, is verre
van verrassend. Het stukje Provincialeweg dat door
het dorp loopt, wordt omringd door terreinen van
hoge tot zeer hoge archeologische waarde (zie afb. 1).
Bij een eerder booronderzoek werd vastgesteld dat er
op het sloottraject zelf geen wierdelagen in de bodem
aanwezig waren. Helaas is dit gegeven op deze plaats
gebruikt om het terrein verder ‘vrij te geven’ voor
bodemingrepen.

Direct na de aanleg van de sloot werd al duidelijk dat
dit geen gelukkige keuze was. Vooral aan de
noordkant van het traject, grofweg tussen de
Karspelweg en de Meedenweg, kwam een grote
dichtheid aan sporen tevoorschijn. Met medewerking
van meerdere vrijwilligers van de Historische Kring
en verschillende afdelingen van de Rijksuniversiteit
Groningen hebben we deze sporen op 8 en 9 juni
2020 beter zichtbaar gemaakt (“opgeschaafd’) en
gedocumenteerd, en hebben we uit alle sporen
vondstmateriaal verzameld. We hebben ons hierbij
gericht op het oostelijke talud (de ‘weilandkant’). In
totaal hebben we vijf sporen onderzocht. Hierbij
plaatsen we direct de kanttekening dat we vrijwel

Bladzijde 3

Sporen langs het fietspad:
Archeologische waarnemingen bij Harsema’s laan en Groot Wetsinge

Afb. 1 De locatie van de nieuw gegraven sloot (zwarte
stippellijn) middenin Groot Wetsinge. De roze en paarse
gebieden geven terreinen van (zeer) hoge archeologische
waarde aan

Afb. 2 Sporen 1 en 2 vóór opschaven in het talud van de
sloot bij Groot Wetsinge



zeker enkele zich minder scherp aftekenende sporen
gemist hebben. We bespreken de sporen hier van
noord naar zuid.

Spoor 1: de waterput
In het noordelijk kustgebied werd lang gebruik
gemaakt van zoden (plaggen) als bouwmateriaal.
Sinds kort is de kennis hierover sterk toegenomen.
Het gebruik van zoden gaat tot ver in de
middeleeuwen door. Eén van de bekende
toepassingen is de constructie van de mantel van
waterputten. Precies op waterniveau is zo’n
zodenwand aangesneden in de slootkant bij Groot
Wetsinge (afb. 2) , waardoor enigszins het effect van
een ‘zonnetje’ is ontstaan. Een kogelpotscherf uit de
schacht van deze put dateert uit de 13e-14e eeuw. Een
gutsboring (met een soort lange appelboor) middenin
de put (op -0,84 NAP) wees uit dat de bodem van de
put nog zo’n 75 cm dieper ligt, dus rond de 1,5 m
beneden NAP.

Spoor 2: de ambachtskuil
Spoor 2, enkele meters ten zuiden van spoor 1, viel
op door de vrij strakke rechte onderkant en een
donkere zwarte band onderin het spoor (afb. 3). Uit
het spoor zijn meerdere fragmenten
kogelpotaardewerk verzameld, waarvan een
randscherf dateert uit de 12e-14e eeuw. Een

koolstofdatering van graankorrels uit het zelfde
spoor (uit een pollenbak), wijst uit dat het spoor
waarschijnlijk aan de ‘oude kant’ van deze marge zit,
want dit kwam uit tussen 1036 en 1175 n. Chr. De
combinatie van aardewerk en koolstofdatering maakt
een datering in de 12e eeuw hier aannemelijk. De
precieze functie van het spoor is moeilijk te bepalen,
maar het hangt zeker samen met ambachtelijke
activiteiten waarbij gebruik werd gemaakt van vuur.
Naast verbrande plantenresten, zijn in het spoor
‘mestslakken’ en verbrande stukken natuursteen
gevonden (afb. 4). In de andere sporen ontbreken
deze dingen volledig.

Sporen 3 t/m 5: sloten en geulen
De overige sporen betreffen allemaal sloten of
‘gekanaliseerde’ kweldergeulen. Deze interpretatie
wordt bevestigd doordat deze sporen ook alle drie

Bladzijde 4

Afb. 3 Spoor 2 na opschaven

Afb. 4 Mestslak uit spoor 2

Afb. 5 Verkoolde graankorrels verzameld van het
wateroppervlak bij spoor 3



zichtbaar waren in het tegenoverliggende
(westelijke) talud van de nieuw gegraven sloot.
Spoor 3 was een vrij brede geul, die het diepst
insneed in de bodem, zelfs tot onder de
waterspiegel. De vulling van het spoor had een sterk
‘agrarisch karakter’ met veel botresten en verkoolde
graankorrels die bij het opschaven op het
wateroppervlak van de sloot bleven drijven (afb. 5).

Het aardewerk uit dit spoor was vergelijkbaar met
het aardewerk uit spoor 2 en dateert dus uit de
12e-14e eeuw. Door de onzekerder verzamelwijze zijn
deze graankorrels niet gebruikt voor een
koolstofdatering. De breedte en de vorm van het
spoor maakt het aannemelijk dat dit een natuurlijke
oorsprong heeft. Hoogstwaarschijnlijk is het een

kweldergeul die, zoals veel waterlopen in ons gebied,
ook na de vroege bedijkingen nog watervoerend is
geweest. De ruime hoeveelheid cultureel materiaal in
het spoor laat er geen twijfel over bestaan dat de geul
in de volle tot late middeleeuwen nog open lag.

Spoor 4 (afb. 6) is waarschijnlijk wel een gegraven
sloot. We troffen hierin geen nauwkeurig dateerbaar
aardewerk aan, maar wel scherven die herkenbaar
waren als kogelpot, en daarmee goed passen bij de
datering van de andere sporen. In dit spoor troffen
we echter ook nog een (veel) ouder scherfje
terpaardewerk aan, dat waarschijnlijk uit het begin

van de jaartelling stamt (afb. 7).
Spoor 5 is het enige spoor dat we hebben
gedocumenteerd ten zuiden van de Karspelweg,
richting de oprijlaan van Schelligheheert. Het lijkt
qua breedte en vorm sterk op spoor 3 en het ligt voor
de hand dat het ook hier om een in oorsprong
natuurlijke geul gaat (afb. 8). Dat de scheidslijn
tussen natuur en cultuur in een door mensen
gebruikt landschap niet altijd zo scherp is, komt mooi
naar voren aan de rechterkant (zuidkant) van het
spoor, waarin duidelijk een trapsgewijze modificatie
van de wand van de geul zichtbaar is. Mogelijk is dit
een poging geweest om de waterloop ter plaatse
toegankelijker te maken (afb. 9). Uit dit spoor kwam
geen precies dateerbaar aardewerk, maar wat eruit
kwam was duidelijk kogelpotmateriaal en een
mogelijk fragment Pingsdorfaardewerk,
geïmporteerd uit het Duitse Rijnland en daterend uit
de 10e tot 13e eeuw. Ook dit spoor is dus
waarschijnlijk in de loop van de volle middeleeuwen
opgevuld geraakt.

Losse vondsten
Met name door Jan de Groot (Historische Kring) is
nog behoorlijk wat aardewerk verzameld in vakken
rondom de nieuw gegraven sloot. Hier zat natuurlijk
ook wat recenter materiaal bij, zoals baksteeksteen
engeglazuurd aardewerk, maar vooral ook materiaal
dat aansluit bij het materiaal uit de sporen. Een

Bladzijde 5

Afb. 6 Spoor 4 bij Groot Wetsinge

Afb. 7 Terpaardewerk uit spoor 4



mooie vondst is een fragment Pingsdorfaardewerk
nabij spoor 5, dat versierd was met een ijzerrijke verf
die losjes met de vingers werd aangebracht (afb. 10).
Archeobotanisch onderzoek
Archeologische plantenresten zijn gevonden in de

sporen 1, 2, 3 & 5. Deze zijn zowel verzameld via
zogenaamde pollenbakken (zie afb. 3) als drijvend op
het water (zie afb. 5). We noemen hier alleen even de
aangetroffen cultuurplanten. Gerst is gedurende de
gehele geschiedenis van het gehele terpen- en
wierdengebied het voornaamste graangewas en is
ook in Groot Wetsinge in alle sporen aanwezig. Mooi
is de vondst van rogge. Dit graan is weliswaar
zeldzaam in het noordelijk kleigebied, maar laat juist
in de volle middeleeuwen (1000-1250 n. Chr.) een
duidelijke toename zien.

Een sloot bij Harsema’s laan

In november 2020 heeft de eerste auteur nog een
waarneming kunnen doen in het uiterste zuiden van
de huidige gemeente Het Hogeland: Harsema’s laan,
aan de oostzijde van de Provincialeweg, net westelijk
van het spoor. Hier is uit een enkele sloot een groot
aantal kogelpotscherven verzameld, daterend uit de
12e tot de 14e eeuw (afb. 11 en 12). Doordat het hier
letterlijk een éénmansproject betrof, kon de
documentatie niet op hetzelfde niveau plaatsvinden
als bij Groot Wetsinge, maar de resultaten zijn beslist
het vermelden waard. De vondsten zijn in die zin
opmerkelijker, dat ze niet zo overduidelijk naast
bekende archeologische vindplaatsen gedaan zijn.
Miedema vermeldt voor de circa 100 m westelijker

Bladzijde 6

Afb. 9 Trapsgewijze insteek van spoor 5. Duidelijk
zichtbaar zijn hier ook de witte zandbandjes in de
natuurlijke kwelderafzettingen die getuigen van vroege
stormvloeden

Afb. 8 Contemplatie nabij spoor 5



gelegen huisplaats (ook nu nog een boerderij,
Harsema’s laan nr. 2) alleen vondsten uit de Nieuwe
Tijd (de periode na de middeleeuwen). Opvallend is
wel dat de kadasterkaart van 1832 juist op de
vondstlocatie een klein afwijkend perceeltje toont
(afb. 13). Hoewel dit natuurlijk enkele eeuwen later
is, lijkt het niet vergezocht om voorzichtig aan te
nemen dat dit een overblijfsel is van een veel oudere
en inmiddels verdwenen huisplaats. Een botanisch
monster onder uit de sloot leverde typische
graslandplanten als boterbloemen en zilverschoon
op, maar interessant genoeg ook nog twee soorten,
Engels gras en strandmelde, die normaal gesproken
meer met een kustmilieu geassocieerd worden.

Conclusies en observaties

De twee vondstlocaties laten er geen twijfel over
bestaan dat er ook buiten de wierden een grote kans
is op het aantreffen van waardevolle archeologische
sporen.Waar het heel begrijpelijk en terecht is om
nadruk te leggen op wat aangetroffen is, wordt een
ander gegeven vaak onvoldoende belicht: waar zat
nu eigenlijk niets? Langs het nieuwe fietspad tussen
Adorp en Harsema’s laan zijn honderden meters
zonder (herkende) archeologische sporen. De sporen
bij Harsema’s laan, en zeker die bij Groot Wetsinge,
liggen relatief dichtbij bekende archeologische
vondstlocaties. Dat zijn relevante waarnemingen met
betrekking tot de vraag hoever de cultuurinvloed van
de vroegere kleibevolking voorbij de rand van de
wierde reikte.

Bladzijde 7

Afb. 10 Importaardewerk (‘Pingsdorf’ met verfstreep),
gevonden nabij spoor 5

Afb. 11 Sloot zichtbaar bij Harsema’s laan

Afb. 12 Randprofiel van een kogelpotscherf uit sloot bij
Harsema’s laan



Een andere observatie is dat we bij deze plaatsen
voornamelijk resten uit de volle tot late
middeleeuwen aantreffen, maar dat we bij sporen
met vooral kogelpotaardewerk toch vaker van
koolstofdateringen gebruik zouden moeten maken.
De periode tussen ca 1000 en 1400 n. Chr. verdient
meer kennis, en daarbij is het wenselijk om
archeologische waarnemingen zo precies mogelijk
gedateerd te krijgen. Kogelpotaardewerk is daarvoor
niet altijd toereikend. Spoor 2 in Groot Wetsinge valt
in een spannende vroege periode (11e-12e eeuw),
waarin de bedijkingen op gang kwamen en de stad
Groningen in opkomst was.

De locatie Harsema’s laan mag een toevalsvondst
genoemd worden, maar voor Groot Wetsinge gaat
dat echt niet op. Hier was het gezien de locatie (zie
afb. 1) eigenlijk niet verdedigbaar om met een
booronderzoek genoegen te nemen. Na de
constatering ‘niet diep verstoord’, had een
begeleiding of op zijn minst een geregisseerde
archeologische waarneming de wenselijke
aanbeveling moeten zijn. Dat was hier niemands
schuld, iedereen heeft de passende stappen gevolgd,
maar het had voorkomen kunnen worden. Wij

bedanken tot slot de vrijwilligers, de provincie en de
gemeente voor hun medewerking bij de
waarnemingen te Groot Wetsinge.
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Afb. 13 Ter hoogte van vondstlocatie Harsema’s laan is
op de kadasterkaart van 1832 een klein apart perceeltje
zichtbaar (rood omlijnd) Bron:HISGIS.
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2 › 3 

BIJLAGE 5. Koolstofdatering Groot Wetsinge Spoor 2

Gekalibreerde dateringsresultaten 
De 14C leeftijd (in yrBP) is gekalibreerd naar kalenderjaren m.b.v. software programma 
OxCal (versie 4.4; Bronk Ramsey, 2009). Gebruikte kalibratiecurve: IntCal20 (Reimer, P. et al., 
2020. The IntCal20 Northern Hemisphere radiocarbon age calibration curve (0–55 cal kBP), 
Radiocarbon, 62). 

Sample name Lab ID From To Probability 
(%) 

WETS_M1 GrM-25563 1036 (AD) 1175 (AD) 95.4 
   



BIJLAGE 6 Foto’s en veldtekeningen locatie Groot Wetsinge 

 

Bijlage 6.1 Veldtekening van spoor 1 

 

Bijlage 6.2 Veldtekening van spoor 2 



 

 

Bijlage 6.3 Veldtekening van spoor 3 

 

 

 

Bijlage 6.4 Veldtekening van spoor 4 

 



 

Bijlage 6.5 Veldtekening van spoor 5 

 

 

 

 

Bijlage 6.6 Veldfoto van spoor 1 voor opschaven. 



 

Bijlage 6.7 Veldfoto van spoor 1 tijdens opschaven door dr. Stijn Arnoldussen. 

 



 

Bijlage 6.8 Veldfoto van spoor 3 voor opschaven. 

 

Bijlage 6.9 Veldwerk bij spoor 1 en 2. 

 



 

Bijlage 6.10 Veldfoto van spoor 5. 
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