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SAMENVATTING 5

Samenvatt ing

In de periode maart-juli 2006 heeft  de Rijksdienst voor het Oud-
heidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort een waardestellend 
archeologisch onderzoek, in de vorm van een oppervlaktekarte-
ring, boor- en proefsleuvenonderzoek, uitgevoerd op het wett elijk 
beschermde monument Peizer- en Eeldermaden in het uiterste 
noorden van de provincie Drenthe. In dit gebied bevinden zich 
talloze relicten uit de Middeleeuwen in de vorm van veenterpen, 
oude dijken, wegen en verkavelingen. Het voornaamste doel van 
het onderzoek was aanvullende gegevens te verzamelen op grond 
waarvan kan worden overgegaan tot een verantwoorde inrichting 
van het beschermde terrein. Het veenweidegebied waar het monu-
ment deel van uitmaakt staat onder grote druk. Vanuit het noorden 
is er sprake van oprukkende bebouwing vanuit de stad Groningen 
en het dorp Roodkerk. Voor het gebied geldt een opgave van water-
berging. Op termijn zal het gebied dat deels in eigendom is van 
Natuurmonumenten heringericht worden. Naast waterberging, 
waarvoor slenken gegraven moeten worden, fungeren de Peizer- 
en Eeldermaden als uitloopgebied voor natuurrecreatie van de 
stad Groningen, die op geringe afstand ligt. Daar komt nog bij dat 
geconstateerd is dat de fysieke kwaliteit van de veenterpen terug-
loopt. Recente inventarisaties hebben uitgewezen dat sommige 
van de terpen die in de jaren zestig aanwezig waren nu grotendeels 
verdwenen zijn. De oorzaak hiervoor lijkt te moeten worden 
gezocht in schommelingen in de grondwaterstand waardoor het 
veen inklinkt.
De oppervlaktekartering heeft  uitgewezen dat er meer veenterpen 
zijn dan tot nu toe werd aangenomen en dat deze een bewonings-
periode van meer dan drie eeuwen beslaan. Het uitgevoerde boor-
onderzoek bevestigt de gedachte dat de veenterpen door oxidatie 
langzaam verdwijnen. Van sommige terpen resteert slechts een 
moerige laag met enkele scherven, brokjes leem en asvlekken.
Uit het proefsleuvenonderzoek op een van de terpen blijkt dat er 
nauwelijks sprake is van een terplichaam in de strikte betekenis 
van het woord, maar dat de ‘terpen’ het gevolg zijn van verschillen 

in het inklinken van de bodem. Er moet dan ook niet van terpen 
worden gesproken, maar van huisplaatsen in het veen. De aanwe-
zige hoogteverschillen worden grotendeels veroorzaakt door het 
feit dat de op de ‘terpen’ gelegen huizen een lemen vloer hadden 
die meermaals werd vernieuwd. Hierdoor ontstond een dik pakket 
vloer- en bewoningsniveaus. Op de opgegraven terp was dit pak-
ket in het woongedeelte van het huis 50 cm dik. Deze laag klinkt 
bij blootstelling aan zuurstof nauwelijks in, terwijl het omlig-
gende veendek wel oxideert. Hierdoor daalt de omgeving van de 
huisplaatsen veel sterker dan de huisplaatsen zelf. Deze vormen 
hierdoor verhogingen in het landschap. De opgegraven huisplaats 
was redelijk goed geconserveerd. Alleen de bovenste lagen zijn 
aangetast door betreding door vee en sporen van zwaar materieel 
zoals maaimachines. Bot en hout zijn slecht geconserveerd.
De huisplaats werd door een rechthoekig systeem van sloten omge-
ven. Daarbinnen werden de resten van twee opeenvolgende gebou-
wen aangetroff en. Het jongste gebouw was een plaggenhut waar-
van slechts enkele sporen resteerden. Het oudste gebouw was 
relatief goed bewaard gebleven en mat ca. 17x5,5 m. Het gebouw 
was opgebouwd uit twee rijen staanders en gemiddeld 1 m dikke 
zodenwanden. De vloer bestond uit een dunne leemlaag, die in 
het westelijke deel zeven keer en in het oostelijke deel drie keer 
was vernieuwd. Iets ten westen van het midden bevond zich een 
ingegraven haard. Ook deze kent meerdere fasen. In het weste-
lijke deel werden enkele concentraties grote scherven kogelpot-
aardewerk gevonden. Deze getuigen ervan, samen met de positie 
van de haard, dat zich hier het woongedeelte bevond. De functie 
van het oostelijke deel is niet geheel duidelijk, hoewel een functie 
als stal het meest voor de hand ligt. Het geborgen aardewerk dateert 
uit de 12e eeuw. Het onderzoek levert een waardevolle bijdrage aan 
de discussie over de functie(s) van de veenterpen. Er zijn geen con-
crete aanwijzingen voor proto-ambachtelijke bierbrouwerij gevon-
den, en evenmin voor vetweiderij. Er lijkt sprake te zijn geweest 
van een normale agrarische bedrijfsvoering.
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6  LAND VAN MELK EN HONING?
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Afb . 1  De locatie van het onderzoeksgebied.
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1 INLEIDING 7

Complextype: Terp (NT)
Periode: LME
Huidig grondgebruik: Grasland
Status: Wett elijk beschermd monument 

(monumentnr. 8866)
Eigenaar: Vereniging Natuurmonumenten
Grondgebruiker: Vereniging Natuurmonumenten
Opdrachtgever: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bevoegd gezag: idem
Opdrachtnemer: idem
Datum veldwerk: booronderzoek en oppervlaktekartering 

maart-april- 2006
Proefsleuvenonderzoek juni 2006

Documentatie: Noordelijk archeologisch depot te Nuis
Auteurs: J. van Doesburg, A. Müller & J. Schreurs

Met bijdragen van O. Brinkkemper, 
H. Huisman, A. Koops-Besijn, E. van de 
Lagemaat, T. Oudemans, W. Prummel & 
J. Schelvis

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het Groningen 
Instituut voor Archeologie (GIA). De veldverkenning en het boor-
onderzoek golden als veldpracticum voor eerstejaarsstudenten. 
Een groot aantal hiervan heeft  vervolgens deelgenomen aan het 
proefsleuvenonderzoek. De auteurs danken de volgende personen 
voor hun bereidwillige medewerking aan het project. Allereerst 
de Vereniging Natuurmonumenten voor de prett ige samenwer-
king, en dan met name R. Kreetz, J. de Bruin en M. Purmer. Vanuit 
het GIA de studenten E. van de Lagemaat, K. Aaldenberg, A. Rink. 
E. Anker, W. Bemboom. S. Dresscher, D. Ewolds, A. Gremmink, 
M. Uildriks, A. Huizing, A. Koops, T. Kuper, B. Lee, J. Leunge, T. 
Meylis, A.-R. Meywaard, W. Neymeuer, J. Nieuwenhof, C. van Rijn, 
S. van der Horn, A. Hullegie, R. Kootstra, D. Bartels, A. Salentijd 
en W. Ytsma (student-assistent). Verder J . Bos en D. Raemaekers 
(scriptiebegeleiders W. Ytsma,), W. Prummel (GIA) (archeozoölo-
gisch onderzoek), R. Reinders (GIA) (coördinatie veldpracticum), 
R.J. Kosters (GIA) (veldwerk en levering pomp en zeefi nstallatie) 
en F. van Soest (GIA, veldpracticum fysische geografi e). Bij de 
interpretatie van de boorprofi elen en diepe profi elgaten was de 
inbreng van P. Vos (TNO NITG) van grote waarde. De fi rma Bouse-
ma uit Zeijen leverde de mobiele graafmachine met machinist.

1.1  Aanleiding tot het onderzoek

Eind 2005 is een gedeelte van het veenweidegebied van de polder 
Peizer- en Eeldermaden (gem. Noorderveld) aangewezen als wet-
telijk beschermd archeologisch monument (afb . 1). Deze polder 
is min of meer driehoekig van vorm en wordt in het noorden 
begrensd door Hoogkerk en in het oosten en westen door respec-
tievelijk het Eelder- en Peizerdiep. Aan de zuidzijde bevinden zich 
de uitlopers van het Drents Plateau. Het monument ligt in het 
noordoostelijke deel van de polder ter weerszijden van de afwate-
ringssloot of wetering de Gouw (afb . 2). Binnen dit gebied, maar 
ook daarbuiten bevinden zich talloze zichtbare en onzichtbare 
relicten uit de Middeleeuwen, waaronder terpen, dijkjes, sloten, 
paden etc. Het merendeel van de gronden binnen het monument 
is in bezit van Natuurmonumenten.
Aanwijzing van het gebied als wett elijk beschermd archeologisch 
monument en het daaruit voorvloeiende opstellen van een inrich-
tings- en beheersplan voor het terrein door Natuurmonumenten 
waren de aanleiding om in 2006 vanuit de Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB, tegenwoordig Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed) een waarderend archeologisch 
onderzoek op te starten. De resultaten van het onderzoek zullen 
als uitgangspunt worden gebruikt bij de op te stellen inrichtings-
plannen.1

1.2  Administratieve gegevens

Provincie: Drenthe
Gemeente: Noordenveld
Plaats: Peizerwolde
Toponiem: Peizer- en Eeldermaden
Kaartblad: 7D
Centrumcoördinaten: 230.20/577.45
Vier coördinaatparen: 228.786/576.017

228.786/578.397
231.427/576.017
231.427/578.397

Objectnaam: Peizermaden
RCE-objectcode: NOOD 06
ODB-nummer: nvt
CIS-code: Booronderzoek 16192

Proefsleuvenonderzoek 17895

1  Inleiding

J. van Doesburg en J. Schreurs
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8  LAND VAN MELK EN HONING?

1.3  Leeswijzer

In onderhavige rapportage is ernaar gestreefd de onderzoeksre-
sultaten integraal te presenteren. Hiertoe is het stuk opgebouwd 
uit veertien hoofdstukken. Na dit inleidende hoofdstuk volgt in 
hoofdstuk 2 een korte uiteenzett ing van de context van het onder-
zoek. Hierbij zal achtereenvolgens worden stilgestaan bij de situ-
ering en het landgebruik, de landschapsgenese, de morfologie en 
bodemgesteldheid en de archeologische context en vooronder-
zoek. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf waarin 
de in de literatuur geopperde gedachten over de mogelijke 
functie(s) van de Noord-Drentse veenterpen worden gepresen-
teerd. In het derde hoofdstuk zullen de doel- probleem- en vraag-
stelling van het uitgevoerde onderzoek worden belicht. Dit hoofd-
stuk wordt gevolgd door een hoofdstuk over de toegepaste 
methoden en technieken tijdens de oppervlaktekartering en het 
boor- en proefsleuvenonderzoek. Daarna volgen hoofdstukken 
waarin de resultaten van de verschillende fasen van het onderzoek 
de revue passeren. In hoofdstuk 5 zal worden ingegaan op de aan-
getroff en grondsporen en structuren. Het volgende hoofdstuk 
(hoofdstuk 6) behandelt de geborgen anorganische vondsten. In de 
hoofdstukken 7 tot en met 11 komen achtereenvolgens de resulta-
ten van het botonderzoek, de botanische macroresten en hout, 
de mijten en insecten, het aankoekselonderzoek en het micromor-
fologische onderzoek op het aardewerk aan de orde. Hoofdstuk 
12 behandelt de ruimtelijke analyse van de vondsten in relatie tot 
de grondsporen. In hoofdstuk 13 worden de gegevens van de voor-
gaande hoofdstukken met elkaar in verband gebracht en geïnter-
preteerd. In het afsluitende, 14e hoofdstuk worden de conclusies 
gepresenteerd en aanbevelingen gedaan op het gebied van de toe-
komstige inrichting en het beheer van het terrein.

Vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werd het project 
mede mogelijk gemaakt door K.  Greving (senior veldtechnicus), 
G. van Bergeijk (assistent veldarcheoloog en botanisch onderzoek), 
N. Prangsma (senior veldarcheoloog, ingehuurd vanuit ADC-Arche-
oprojecten), A. Müller (senior veldarcheoloog) en W. Jong (geode-
sie). N. Prangsma was betrokken bij de oppervlaktekartering en het 
booronderzoek, terwijl G. van Bergeijk en A. Müller in het waar-
destellende onderzoek participeerden. De overigen namen aan alle 
onderdelen van het veldwerk deel. De uitwerking en rapportage is 
onder leiding van J. van Doesburg en J. Schreurs uitgevoerd. Zij zijn 
samen met A. Müller verantwoordelijk voor het grootste deel van 
de onderhavige tekst. Specialistisch onderzoek is uit gevoerd door 
specialisten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en ver-
schillende externe experts. Het anorganische vondstmateriaal is 
bestudeerd door J. van Doesburg (RCE), E. van de Lagemaat en A. 
Koops-Besijn (beide GIA) en J. Schreurs (RCE). Het botmateriaal is 
door W. Prummel (GIA) bestudeerd en de botanische macroresten 
en het hout door O. Brinkkemper (RCE). J. Schelvis (Scarab) heeft  
het onderzoek van mijten en insecten uitgevoerd en T. Oudemans 
(Kenaz) dat van aankoeksels op het kogelpotaardewerk. H. Huis-
man (RCE) tenslott e heeft  de slijpplaten bestudeerd. Aan de resul-
taten van elk van deze onderzoeken is een hoofdstuk in deze 
 rapportage gewijd. De door de verschillende specialisten gegene-
reerde data zijn in de bijlagen opgenomen. Bij de uitwerking van 
de boorkernen leverde Th. Spek (RCE) een waardevolle bijdrage, 
evenals  de reeds genoemde O. Brinkkemper.

9145 RAM Peizermaden 178.indd   89145 RAM Peizermaden 178.indd   8 09-07-10   12:4609-07-10   12:46



1 INLEIDING 9

Tot slot worden in de bijlagen de resultaten van enkele deelonder-
zoeken gepresenteerd, waarvan de belangrijkste bevindingen in 
de hoofdtekst zijn opgenomen, maar die te omvangrijk zijn om 
hierin integraal te worden besproken.
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Afb . 2  De ligging van het wett elijk beschermde monument.

Noten

1   Zie onder andere Vrij Peerdeman 2005.
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10  LAND VAN MELK EN HONING?
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Afb . 3  Uitsnede uit de huidige topografi sche kaart.
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2 DE CONTEXT VAN HET ONDERZOEK 11

of slenk die het gebied van oost naar west zal doorsnijden. Het doel 
van deze slenk is om overtollig water af te voeren in de richting 
van het Leekstermeer (afb . 5). Mogelijk zullen een of meer veen-
terpen op het rijksmonument in het kader van de aanleg van de 
slenk moeten worden opgegraven. Hetzelfde geldt voor de polder 
Matsloot. Deze laatste en de niet-beschermde delen van de polder 
Peizer- en Eeldermaden fungeren daarnaast als overloopgebied. 
Hierbij zal gebruik worden gemaakt van het aanwezige reliëf. Het 
laagst gelegen gebied wordt het natst en fungeert als bergingsge-
bied. Hier zal zich een moeras gaan ontwikkelen. De iets hogere 
delen krijgen het karakter van hooilanden en behouden hun 
karakteristieke verkavelingstructuur. De veenterpen liggen in het 
overgangsgebied tussen beide landschapstypen. Ze zullen naar 
verwachting zo min mogelijk last hebben van extreme fl uctuaties 
in de waterstand. Om dit te kunnen bepalen, zal een monitorings-
programma worden opgezet.4 Het is voor de aanwezige cultuur-
historische resten van groot belang dat er een goed beheersplan 
wordt opgesteld. Door het huidige extensieve maaibeleid ver-
schraalt het gebied en de met de voorgenomen ingrepen samen-
hangende gebruikplannen zal dit in bepaalde delen nog sterker 
worden. De groei van bepaalde plantensoorten, en dan met name 
riet, is uitermate schadelijk voor de conservering van archeologi-
sche resten in de bodem. Het dichte wortelstelsel van riet leidt tot 
verstoring van grondsporen en -lagen en zorgt er tevens voor dat 
zuurstof in de bodem kan toetreden. Ook dit heeft  een negatief 
eff ect op de fysieke kwaliteit van archeologische resten. Rietgroei 
dient dan ook vanuit het behoud van de archeologische resten zo 
veel mogelijk te worden tegengegaan. Dit kan door het regelma-
tig schonen van sloten en maaien. Met betrokkenen dienen afspra-
ken te worden gemaakt op welke wijze het beheer zal worden 
vormgegeven, waarbij zowel natuurontwikkeling mogelijk is als 
recht wordt gedaan aan de cultuurhistorische waarde dan wel de 
beschermde status van (een deel van) het gebied.
In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de 
genese en morfologie van het onderzoeksgebied en de hier gele-
gen veenterpen. Bij dit laatste onderwerp zal speciale aandacht 
worden besteed aan de gedachtevorming in de bestaande litera-
tuur rond het gebruik en de functie(s) van de veenterpen.

2.1  Situering en landgebruik

Het wett elijke beschermde monument bevindt zich in de polder 
Peizer- en Eeldermaden in het uiterste noorden van de provincie 
Drenthe en vormt het noordelijke deel van de gemeente Noorder-
veld. Het gebied bevindt zich lett erlijk en fi guurlijk onder de rook 
van de stad Groningen. De polder Peizer- en Eeldermaden is min 
of meer driehoekig van vorm en wordt aan de noord-, oost- en 
westzijde begrensd door het Peizer- en Eelderdiep en aan de zuid-
zijde door uitlopers van het Drents Plateau. Het monument wordt 
aan de oostzijde begrensd door de Weringse dijk en aan de zuid-
westzijde door de Zanddijk.
De polder is een veenweidegebied met een open en wijds karak-
ter. Het merendeel van de binnen het monument gelegen gronden 
is in bezit van Natuurmonumenten. Er zijn verder enkele particu-
liere terreineigenaren. Het gebied is deels in gebruik als hooiland 
en verder als natuurgebied. Natuurmonumenten voert hier een 
extensief maaibeheer, hetgeen inhoudt dat er slechts enkele 
malen per jaar wordt gemaaid. Ook de slootkanten worden slechts 
incidenteel gemaaid. Dit heeft  tot gevolg dat de aanwezige vege-
tatie verruigt. Hierdoor wordt het gras gedeeltelijk vervangen 
door zeggesoorten en riet. Deze laatste soort ontwikkelt zich met 
name in sloten en langs de kanten daarvan. Het gebied is onder-
verdeeld in lange, smalle door sloten begrensde strookvormige 
kavels die haaks op de wegen staan. De dominante oriëntatie is 
noordoost-zuidwest (afb . 3). De perceelsindeling dateert van na 
de veenterpbewoning en hangt waarschijnlijk samen met een 
latere bedijking.2 De oorspronkelijke verkaveling, bestaande uit 
smalle, lange stroken, bleef tot de in 1963 uitgevoerde ruilverka-
veling ‘Peizermade’ bewaard (afb . 4). Bij de ruilverkaveling is een 
deel van de smalle kavels tot bredere percelen samengevoegd en 
zijn de wegen in het gebied verhard. Het gebied wordt doorsne-
den door de iets hoger gelegen Weringse dijk.
In de nabije toekomst zal het hierboven geschetste landschaps-
beeld drastisch gaan veranderen. De reden hiervoor is dat er voor 
het gebied een waterbergingsopgave ligt die een aantal maatre-
gelen noodzakelijk maakt.3 Hiertoe zal een natt e ecologische ver-
binding worden gerealiseerd in de vorm van een afwateringskanaal 

2  De context van het onderzoek
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12  LAND VAN MELK EN HONING?

grinden afgezet. Ook ontstonden er door de overvloed aan smelt-
water grote meren, waarin potklei sedimenteerde.5 Deze klei komt 
onder andere in het Kleibosch bij Foxwolde ten noorden van Roden 
aan het oppervlak.
In de Saale-ijstijd (ca. 250.000-130.000 v.Chr.) was het gebied gedu-
rende een lange periode door landijs bedekt. Doordat de ijsmassa 
zich gedurende deze periode langzaam verplaatste en daarbij het 
land egaliseerde en het feit dat er hierbij keileem of grondmorene 
werd afgezet, ontstond een keileemvlakte. Deze vlakte kennen we 
nu als het Drents Plateau. Smeltwater dat zich een weg zocht naar 
de randen van het plateau erodeerde op een aantal plaatsen de 
keileem, waardoor smeltwaterdalen werden uitgesleten. Enkele 
van deze dalen vormen de basis voor de huidige beekdalen van het 
Eelder- en Peizerdiep. In de laatste ijstijd, de Weischel-ijstijd 
(ca.  10.00-10.000 v.Chr.) reikte het landijs tot Noord-Duitsland. 
In onze streken heerste hierdoor een koud, droog klimaat waar-

2.2  Korte schets landschapsgenese

Het onderzoeksgebied maakt deel uit van een uitgestrekt laagge-
legen veengebied ten zuidwesten van de stad Groningen: de Noord-
Drentse wold- of woudzone. Het gaat hierbij om een overgangs-
zone tussen de pleistocene gronden van het Drents Plateau en het 
holocene gebied van de Groningse (zee)kleigronden.
Het Drents Plateau is gevormd tijdens het pleistoceen. Gedurende 
deze periode was er sprake van een afwisseling van ijstijden en 
perioden waarin het klimaat warmer was. In het onderzoeksgebied 
treff en we resten aan die aan de laatste drie ijstijden te relateren 
zijn. Deze drie ijstijden zijn grotendeels verantwoordelijk voor het 
huidige uiterlijk van het Drentse landschap. Tijdens de Elster-ijstijd 
(ca. 350.000-300.000 v.Chr.) werden in het onderzoeksgebied, 
onder invloed van snelstromend water dat afk omstig was van een 
ten noorden hiervan gelegen, smeltende ijskap, grove zanden en 
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Afb . 4  Uitsnede uit de topografi sche militaire 
kaart uit 1850 met daarop de huidige 
topografi e geprojecteerd.
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2 DE CONTEXT VAN HET ONDERZOEK 13

stromingen werden dunne kleilagen afgezet. Het gebied moet in 
deze periode erg nat zijn geweest, mede doordat het als natuurlijk 
afwateringsgebied van de beken van het Drents Plateau fungeer-
de. Dit werd verder versterkt door het feit dat door het opslibben 
van het kustgebied de afwatering naar zee steeds moeilijker ver-
liep, waardoor het veengebied nog meer als natuurlijke boezem 
ging dienen.
Na de bouw van de eerste dijken in het kustgebied rond het jaar 
1000 n.Chr. kwam er grotendeels een einde aan de mariene invloed. 
Niett emin bleef het gebied wel grotendeels te nat voor bewoning, 
met uitzondering van een korte periode gedurende de Volle Mid-
deleeuwen. In deze periode vond bewoning plaats op kleine terp-
achtige verhogingen (zie hieronder).

2.3  Morfologie en bodemgesteldheid

De polder Peizer- en Eeldermaden bestaat voor het grootste deel 
uit een laaggelegen, vlakke veenvlakte, die op een aantal plaatsen 
door dekzandruggen wordt doorsneden. Tevens bevinden zich hier 

door een poolwoestijn met schaarse begroeiing tot ontwikkeling 
kwam. In dit boomloze landschap had de wind vrij spel en werden 
grote hoeveelheden zand geërodeerd en elders weer afgezet. Het 
keileemlandschap raakte hierdoor afgedekt met een dik pakket 
dekzand. In het onderzoeksgebied ligt dekzand in de vorm van 
koppen of ruggen op een aantal plaatsen aan of dicht onder het 
oppervlak.
Na de laatste ijstijd begon de Scandinavische ijskap langzaam te 
smelten. Hierdoor trad er een snelle stijging van de zeespiegel op. 
Ten gevolge hiervan steeg ook de grondwaterstand, die in combi-
natie met een toegenomen neerslag tot vernatt ing van het onder-
zoeksgebied leidde. In de lagere delen van het landschap had deze 
vernatt ing veenvorming tot gevolg. In de kustzone ten noorden 
van het onderzoeksgebied werden door de zee grote hoeveelheden 
klei, zand en zavel afgezet. Hier ontwikkelde zich een waddenland-
schap met uitgestrekte kwelders, dat van het Drents Plateau werd 
gescheiden door een uitgestrekt moerasgebied.
De veengroei nam in het onderzoeksgebied omstreeks 3000 v.
Chr. een aanvang.6 In de millennia die volgden werd een enkele 
meters dik veenpakket geformeerd. Tijdens perioden van over-

Afb . 5  Planontwerp voor de waterberging in de Peizer- en Eeldermaden (Bron: Traditie in transitie 2007).
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14  LAND VAN MELK EN HONING?

In het grootste gedeelte van het onderzoeksgebied komen de 
grondwatertrappen II en III voor. Grondwatertrap II heeft  een 
ondiepe grondwaterstand, zowel in de zomer als in de winter. In de 
winter reikt het grondwater tot aan het maaiveld en in de zomer 
staat deze tussen 50 en 80 cm -Mv. Grondwatertrap III heeft  in de 
winter een stand van 40 cm -Mv en in de zomer tussen 80 en 
120 cm -Mv. Het onderzoeksgebied maakt deel uit van het afwate-
ringsgebied van de Lauwersmeerboezem. De afwatering geschied-
de oorspronkelijk via de natuurlijke en gegraven watergangen in 
de beekdalen, zoals het Peizer- en Eelderdiep, de Gouw en de 
Nieuwe Sloot. Om de afwatering te verbeteren, werd het Peizerdiep 
deels gekanaliseerd en werd naast het Eelderdiep het omgelegde 
Eelderdiep gegraven. Het overtollige water werd afgevoerd naar 
het Reitdiep en het Lauwersmeer.7

2.4  Archeologische context8 en 
vooronderzoek

De oudste vondsten in het gebied dateren uit het Paleolithicum-
Mesolithicum. Het gaat hierbij om vuurstenen artefacten. Deze 
zijn met name gevonden op de plaatsen in het zuidelijke deel van 
het gebied waar het pleistocene dekzand aan het oppervlak komt 

een aantal dekzandkoppen die door het veen steken. Er is een aan-
zienlijk verval in hoogte: van ca. 2.5 m NAP in Peizerwold tot ca. 
0.6 m -NAP in de noordelijkste punt van het gebied.
De bodem bestaat voornamelijk uit veengronden, zandgronden 
en overgangsvormen daarvan (afb . 6). Het grootste deel van de 
veengronden, met name die in het centrale deel, wordt gerekend 
tot de koopveengronden (code: hVc en hVz indien er sprake is van 
zand binnen 120 cm diepte). Het gaat hierbij om veengronden 
waarvan de bovenzijde is aangerijkt met klei. Ten noorden hiervan 
en langs het Peizer- en Eelderdiep is er sprake van veengrond met 
een kleidek(je): zogenaamde weideveengronden (code: pVc) en 
waardveengronden (code: KVc). In het zuiden van het gebied is 
sprake van vlierveengronden (code: Vc en Vz wanneer er sprake is 
van zand ondieper dan 120 cm). Deze gronden hebben een boven-
grond van (slecht) veraard veen, waarbij er plaatselijk sprake is van 
een bijmenging van zand en/of klei. Op de dekzandruggen worden 
voornamelijk veldpodzolgronden (code: Hn21 en Hn23) aangetrof-
fen. Bij Peizerwold is sprake van gronden met een cultuur- of plag-
gendek (code: cHn23 en zEZ21). Op de overgang van veen- naar 
zandgronden zijn moerige gronden aanwezig (code: vWp). Het gaat 
hierbij om zandgronden met een bovengrond met een zeer hoog 
organisch stofgehalte, bijvoorbeeld doordat hierin veenresten 
aanwezig zijn.
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Afb . 6  Uitsnede uit de geomorfologische kaart. 1:50.000
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2 DE CONTEXT VAN HET ONDERZOEK 15

beschrijven van de tijdens de verveningen geborgen vondsten 
door in oudheidkundige voorwerpen geïnteresseerden.10 In 1809 
kwamen de eerste vondsten bij turfwinning tevoorschijn. Deze 
vondsten leidden bij sommige onderzoekers, zoals J. Hofstede, 
tot de gedachte dat het grafh euvels betrof.11 Hofstede geeft  in een 
beschrijving van oudheden die hij naar het Koninklijk Museum 
(later Rijksmuseum) in Amsterdam stuurde aan, dat sommige 
vondsten afk omstig waren uit ‘… de omtrek van een tumulus bij Eelde 
in Drenthe’.12 Deze opvatt ing werd tot in het midden van de 19e 
eeuw gedeeld door andere onderzoekers, zoals N. Westendorp, 
C.J.C. Reuvens en L.J.F. Janssen.13 Deze laatste dateert de grafh eu-
vels in de Karolingische tijd.14

De vondsten bleven in de jaren daarna in grote aantallen binnen-
stromen. In 1829 schreef de schoolmeester van Haren dat uit de 
heemsteden ‘…balken, posten en aarden pott en van onderscheidende groot-
te en gedaante worden opgedolven’.15 Een van de personen die geïnte-
resseerd was in de terpvondsten was J.E.H. Hoofd van Iddekinge 
(1842-1881) die zijn jeugd op het nabijgelegen buitengoed Venne-
broek doorbracht. Hij kocht van zijn zakgeld de door polderjongens 
en boswerkers gevonden voorwerpen en schreef daarover later een 
artikel.16 Hij kwam daarin tot de conclusie dat de terpen resten van 
paalwoningen waren, een conclusie die wordt gedeeld door W. 
Pleyte die de verzameling van Hoofd van Iddekinge, die na diens 
dood in het Rijksmuseum van Oudheden werd ondergebracht, 
beschreef (afb . 7).17 De vondsten van de heemsteden worden later 
door J.H. Holwerda omschreven als ‘overblijfselen van een armelijke en 
eenvoudig kultuur’.18 Holwerda deelde niet de mening dat de gevon-
den resten aan paalwoningen moesten worden toegeschreven. Hij 
spreekt van ‘Saksische nederzett ingen’19 die bevolkt werden door ‘arme-
lijke visschers’.20

In 1930 werd in Het Wold in het dal van het Eelderdiep bij Peize door 
Van Giff en een van de daar aanwezige veenterpen onderzocht. Bij 
de opgraving werd naast een hoeveelheid aardewerk, houtskool en 
verbrande leem, ook een confi guratie van paalgaten aangetroff en, 

of wordt afgedekt door een plaggendek, dunne veenlaag of moe-
rige bovenlaag. Op enkele plaatsen betreft  het dekzandopduikin-
gen die overgroeid zijn met veen. Deze vondsten tonen aan dat de 
dekzandruggen, dekzandopduikingen en oeverwallen langs het 
Eelderdiep de meest interessante locaties voor jagers en verzame-
laars waren. Uit het Neolithicum zijn ook enkele vindplaatsen 
bekend. Deze liggen ten noorden van Peize aan de rand van een 
dekzandrug. Net buiten het onderzoeksgebied ligt een akkercom-
plex uit de IJzertijd, maar mogelijk bevinden zich onder de essen 
bij Peize eveneens resten van Celtic Fields. Vondsten uit de Bronstijd 
zijn in het onderzoekgebied niet gevonden, wel enkele uit de IJzer-
tijd. Deze liggen op de rand van de dekzandrug van Peize. Hier zijn 
ook bewoningsporen uit de Romeinse tijd aangetroff en. Het gaat 
hierbij om afvalkuilen en sporen van een omheining. Tevens zijn 
hier aardewerkconcentraties gevonden. De vondsten wijzen op de 
aanwezigheid van een inheems Romeinse nederzett ing. Vondsten 
uit de Vroege Middeleeuwen ontbreken in het gebied.
In de Volle Middeleeuwen werd het veengebied van de Peizer- en 
Eeldermaden gekoloniseerd. Hiertoe werden enkele ontginnings-
assen aangelegd waarop haaks perceelsloten werden gegraven. 
Deze begrensden langgerekte smalle percelen. Met name in de 
polder Matsloot is deze verkaveling goed bewaard gebleven. In de 
polder Peizer- en Eeldermaden is deze bij een latere ruilverkave-
ling grotendeels uitgewist. In het gebied werden talloze kleine 
terpjes opgeworpen. Dicht bij de pleistocene zandgronden werd 
hoofdzakelijk zand en kleileem gebruikt, terwijl in het veengebied 
voornamelijk gebruik is gemaakt van klei en veen. Vermoed wordt 
dat op de terpen huizen stonden.9 De lokale benaming voor de 
terpjes was ‘heemsteden’.
Vanaf het einde van de 18e eeuw hebben de terpen ten zuidwesten 
van de stad Groningen regelmatig de aandacht getrokken. Tijdens 
het verbaggelen van het veen vormden de terpen lastige objecten 
voor de Friese veenarbeiders. Het onderzoek naar deze fenome-
nen bleef in eerste instantie beperkt tot het verzamelen en 

Afb . 7 Aan het eind van de 19e eeuw door J.E.H. Hooft  van Iddekinge verzamelde vondsten uit de Peizer- en Eeldermaden. Tekening door de verzamelaar (Bron: archief Fries Museum).
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16  LAND VAN MELK EN HONING?

Afb . 8  Platt egrond van de door Van Giff en in Het Wold opgegraven middeleeuwse boerderij (naar: Van Giff en 1928-1931).

Afb . 9  Verspreiding van de veenterpen ten zuiden van de stad Groningen (naar: Klungel 1971).
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2 DE CONTEXT VAN HET ONDERZOEK 17

In 1993 werd door RAAP Archeologisch Adviesbureau te Amsterdam 
een inventariserend en waarderend onderzoek uitgevoerd naar de 
veenterpen van de middelste cluster.24 Naar aanleiding van de 
resultaten van deze inventarisatie werden in het gebied vier groe-
pen vindplaatsen onderscheiden (afb . 10)25:
groep 1: eenduidige veenterpen;
groep 2: twijfelachtige veenterpen;
groep 3: verdwenen veenterpen;
groep 4: losse vondsten.
Tot groep 1 worden de vindplaatsen gerekend met een bodemop-
bouw onder de graszode bestaande uit: een laagje (turf )as met 
daarop eventueel een strooisellaag, een kleilaagje (vloerniveau); 
een laag mosveen (vloer); een laag rietveen (het eigenlijke terpli-
chaam) en daaronder de ongestoorde, natuurlijke bodemopbouw. 
Deze stratigrafi sche opbouw wordt door de onderzoekers als ‘ide-
aal profi el’ aangemerkt. De tweede groep omvat de vindplaatsen 
die zich wel als lichte verhoging in het veld manifesteren, maar 
waar bijvoorbeeld het bij groep 1 aanwezige kleilaagje ontbreekt. 
Waarschijnlijk gaat het hierbij om geheel of gedeeltelijk verdwe-
nen terpen. Groep 3 bestaat uit veenterpen die wel in de inventa-
risatie van Klungel voorkomen, maar tijdens het onderzoek in 1993 
niet meer werden teruggevonden. Bij de laatste groep gaat het om 
plaatsen waar vondsten zijn aangetroff en, maar die niet met een 
veenterp in verband staan. In 2001 is door de Grontmij een Stan-
daard Archeologische Inventarisatie (SAI) in de Peizermaden uit-
gevoerd die het door RAAP geschetste beeld bevestigt.26 In dat-

die als de resten van twee rechthoekige, elkaar overlappende 
gebouwplatt egronden werden geïnterpreteerd (afb . 8).21 Van Giff en 
wijst op de verwantschap tussen de veenterpen en de laatste fasen 
van de grote terpen in het kustgebied.
Vanaf de jaren zestig van de 20e eeuw groeide de belangstelling 
voor de veenterpen in Noord-Drenthe. Deze uitt e zich onder 
andere in de uitvoering van archeologische inventarisaties. In de 
afgelopen decennia zijn verschillende inventarisaties uitgevoerd 
om de veenterpen in de Peizer- en Eeldermaden in kaart te bren-
gen.22 In de periode 1967-1968 werd een inventarisatie uitgevoerd 
door de aan het Stiboka te Wageningen verbonden A.E. Klungel. 
Hij telde in het laaggelegen veengebied dat wordt begrensd door 
de uitlopers van het Drentse zandplateau aan de zuidzijde en de 
hoger opgeslibde kleigronden aan de noordzijde ca. 200 veenter-
pen. De ruimtelijke verspreiding van de veenterpen vertoont drie 
clusters: een westelijke in de polder Matsloot, een oostelijke in 
de Eelderwolderpolder en een daartussen gelegen groep in de 
polder Peizer- en Eeldermaden (afb . 9). Op verschillende plaatsen 
binnen deze clusters zijn terpen geconcentreerd in enigszins slin-
gerende, lijnvormige confi guraties. Klungel onderscheidt drie 
soorten veenterpen: grote (30-40 m in doorsnede en 60 tot 100 cm 
+ Mv), middelgrote (15 tot 30 m in doorsnede en 40 tot 60 cm + 
Mv) en kleine exemplaren (10 tot 15 m in doorsnede en 25 tot 40 cm 
+ Mv).23 In tegenstelling tot de westelijke en oostelijke cluster lij-
ken in de polder Peizer- en Eeldermaden lage veenterpen te domi-
neren.

Afb . 10  De ligging van de door RAAP gekarteerde 
vindplaatsen in de Peizer- en Eeldermaden. 
Legenda: groep 1: eenduidige veenterpen; 
groep 2: twijfelachtige veenterpen; groep 3: 
verdwenen veenterpen; groep 4: losse 
vondsten (naar: Scholte Lubberink 1994).
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18  LAND VAN MELK EN HONING?

rechthoekige gebouwplatt egrond met waterputt en aangetroff en. 
De resultaten van slechts een van de opgegraven terpen zijn uit-
voerig gepubliceerd. De terpen hadden een diameter van 20 tot 
40 m en werden omgeven door een min of meer rechthoekig 
systeem van sloten. De terpen waren oorspronkelijk 80 tot 100 cm 
hoog. Op de terpen stond één huis. Terpen met meerde huizen 
zijn niet gevonden. De gebouwplatt egronden bestonden uit 
gedeeltelijk in rijen geplaatste, dunne houten paaltjes en ruim 1 m 
dikke wanden van gestapelde turven van veenmos (afb . 11). De vloe-
ren bestonden eveneens uit turven, waarop dunne kleilaagjes 
waren aangebracht. Op een of meerdere plaatsen binnen de gebou-
wen bevonden zich haarden. De gepubliceerde platt egrond van 
terp 3 kende twee bouwfasen. Het huis was aanvankelijk buiten-
werks 13,3 x 7 x 8 m en was na de verbouwing 18 m lang. Hiertoe 
werd de noordelijke buitenwand gesloopt en kwam op deze plek 
de nieuwe haardplaats. Het vloeroppervlak was eerst ca. 10 x 5 m 
en na de uitbreiding 14,8 x 5 m. In de westwand was een afvalkuil 
aanwezig die mogelijk primair als waterput diende. Niet geheel 
duidelijk is waar de ingang zich bevond. Mogelijk was deze in de 
westelijke wand, direct naast de kuil gesitueerd. Op het erf binnen 
de terpsloten bevonden zich drie waterputt en. Deze hadden een 
mantel van veen-kleizoden en een laag klei aan de buitenzijde 
daarvan. Twee van de drie waterputt en reikten 2 tot 2,5 m in het 
veen. De derde was tot in het pleistocene zand gegraven. De veen-
terpen lijken gedurende de 12e en de 14e eeuw te zijn gebruikt.33 
Bestudering van het aardewerk van terp 3 leert dat de bewoning 
hier waarschijnlijk uit de periode late 12e tot eerste helft  14e eeuw 
dateert.34 Vermoed wordt dat de bewoners gebruik hebben gemaakt 
van een droge periode gedurende een klimaatsoptimum om het 

zelfde en het daaropvolgende jaar is een aantal terpen in de 
Peizermaden in het kader van de voorbereiding van de wett elijke 
bescherming van een deel van het gebied door de ROB aan een 
booronderzoek onderworpen.27 In april 2004 is door de ROB onder-
zoek gedaan naar drie van de eerder onderzochte terpen, waarvan 
onduidelijkheid was of het middeleeuwse veenterpen betrof of 
recent opgebrachte grond (terpen N1 tot en met 3). Uit de boringen 
bleek dat deze ‘terpen’ inderdaad uit recent opgebrachte grond 
bestaan. Tevens werden tijdens dit onderzoek twee nieuwe locaties 
ontdekt.28 In begin 2005 is door RAAP opnieuw een inventarisatie 
van de in het gebied aanwezige archeologische resten gemaakt. 
Hiertoe is een bureaustudie uitgevoerd, inclusief analyse van de 
AHN, en is een booronderzoek en een oppervlaktekartering uitge-
voerd.29 Dit leverde negen nieuwe vindplaatsen op. Deze moeten 
op basis van het vondstmateriaal in de Prehistorie worden geda-
teerd.30 Het onderzoek heeft  geen nieuwe veenterpen opgeleverd.
Momenteel worden de in de Peizer- en Eeldermaden aanwezige 
veenterpen opnieuw geïnventariseerd.31 Deze inventarisatie hangt 
samen met de reeds genoemde waterbergingsopgave voor het 
gebied. Ook de ten oosten van de Peizer- en Eeldermaden gelegen 
polder Matsloot wordt bij deze inventarisatie betrokken.
Ondanks het feit dat er veel inventariserend onderzoek naar de 
veenterpen is gedaan, zijn slechts enkele aan een uitgebreider 
archeologisch onderzoek onderworpen. Afgezien van het reeds 
hierboven gememoreerde in 1930 door Van Giff en uitgevoerde 
onderzoek in Het Wold, kennen we het in de jaren 1975-1976 door 
het Biologisch Archeologisch Instituut uit Groningen uitgevoerde 
onderzoek naar zes veenterpen uit Klungels oostelijke groep.32 
Op elk van de zes onderzochte terpen werd een relatief kleine, 

Afb . 11  Platt egrond van een in 
Eelderwolde opgegraven 
veenterp; Legenda: 1. gebied 
buiten de terp; 2. het erf 
(terp); 3. sloten; 4. kleivloer 
met haardplaats 
(gespikkeld) en palen 
(zwart); 5. profi eldam 
(Naar: Casparie 1988).
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2 DE CONTEXT VAN HET ONDERZOEK 19

2.5  Gedachten over de mogelijke functie(s) 
van de Noord-Drentse veenterpen

Over de exacte functie van de terpen en de specifi eke activiteiten 
die daarop plaatsvonden lopen in de literatuur de meningen uit-
een. Een redelijk recent overzicht van de verschillende theorieën 
met betrekking tot dit onderwerp wordt gegeven door Van Vilste-
ren.37 Hieronder zullen de verschillende hypothesen kort uiteen 
worden gezet.
Van Giff en was een van de eerste onderzoekers die zich specifi ek 
heeft  uitgelaten over de mogelijke functie van de veenterpen. Dit 
naar aanleiding van zijn onderzoek in Het Wold. De veenterpen zou-
den volgens hem zijn opgeworpen om van hieruit zowel de intussen 
gevormde kwelders als de maden en gozen te kunnen exploiteren.38

Op basis van historisch-geografi sch onderzoek naar de veenterpen 
in Roderwolde kwam H. Michel in het begin van de jaren tachtig 

gebied te ontginnen.35 Een hernieuwde vernatt ing als gevolg van 
een vochtige klimaat, mogelijk gecombineerd met een maaiveld-
daling ten gevolge van ontwatering en een daarop volgende dif-
ferentiële klink, noopte de bewoners het gebied weer te verlaten.
In 2004 heeft  het ARC bij Eelderwolde-Ter Borch (gem. Tynaarlo) 
twee smalle proefsleuven door een middeleeuwse huisterp gegra-
ven.36 Op de ongeveer 80 cm hoge terp, die een diameter van ca. 
30 m had, werden de schamele resten van een gebouw uit de 
periode 13e tot vroege 14e eeuw aangetroff en, bestaande uit een 
deel van een vloer uit venige grond en leembrokken en delen van 
ca. 2 m brede plaggenwanden (afb . 12). In de vloer werden veel 
scherven en stukken steen gevonden. Buiten het gebouw bevon-
den zich enkele kuilen en ten zuiden daarvan lagen sloten met 
uiteenlopende oriëntaties. De aard van de bebouwing op deze terp 
lijkt sterk op die van de door het BAI onderzochte veenterpen ten 
oosten van Eelderwolde.

Afb . 12  Platt egrond van een in Terborch opgegraven veenterp (Naar: Hielkema 2004).
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20  LAND VAN MELK EN HONING?

• Er zijn, ondanks het feit dat op een aantal plaatsen de bodem 
door vee is vertrapt, geen aanwijzingen voor veestallingen;

• In de opgegraven gebouwen zijn geen sporen van verwerking 
van melk gevonden, zodat de aanwezigheid van melkvee kan 
worden uitgesloten;

• De veenterpen zijn slechts gedurende 1 tot 2 decennia in gebruik 
geweest;

De landschappelijke omstandigheden (een vruchtbare maar natt e 
bodem) maken het volgens hem waarschijnlijk dat in de zomermaan-
den hier vee graasde dat in de nazomer uit het gebied werd gehaald, 
mogelijk om deels te worden geslacht. Het vlees werd waarschijnlijk 
afgezet in de stad Groningen. Het aantal directe aanwijzingen voor 
vetweiderij is gering en daarom spreekt Casparie de hoop uit dat een 
nadere analyse van het gevonden aardewerk een aanvullende onder-
bouwing van zijn hypothese zal geven. Ook Huisker vestigt zijn hoop 

tot de conclusie dat de veenterpen samenhangen met een 
13e-eeuwse kolonisatiegolf in het buitengebied van de 11e-eeuwse 
veenontginning Roderwolde.39

Naar aanleiding van de opgravingen in 1975-1976 kwam W.A. Cas-
parie tot de conclusie dat de veenterpen samenhangen met sei-
zoensmatige vetweiderij.40 Deze mogelijkheid was reeds een aan-
tal jaren daarvoor voorzichtig geopperd door H.T. Waterbolk en 
G. Smit.41 Deze trokken een vergelijking met het systeem van 
transhumance zoals dat uit subrecente tijd nog bekend is uit de 
omgeving van Schoonebeek. Casparie is van mening dat in het 
gebied van de veenterpen jong rundvee gedurende de zomer-
maanden werd geweid.42 Daarvoor voert hij de volgende argu-
menten aan:
• Het gebied is te nat voor akkerbouw. Bovendien ontbreken in 

de opgravingen aanwijzingen voor voorraadschuren of andere 
opslagplaatsen voor de oogst;

1

7

2 3

8

9

10

11

4
5 6

Afb . 13  Enkele van de uit de Peizer- en Eeldermaden geborgen bijzonder aardewerkvormen: stampers (1-4); spongaten (5-6); , deksel (7); uitgieten (8-11). 
(Naar: Van Vilsteren 1991).
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2 DE CONTEXT VAN HET ONDERZOEK 21

aardewerk. Het fi lteren van het beslag was een zaak van groot vak-
manschap. De uitgieten en spongaten maakten het mogelijk om 
het beslag op de juiste wijze te fi lteren. In de periode waaruit de 
door Van Vilsteren beschreven vondsten dateren, voltrok zich een 
overgang in de bierbereiding van het op kleine schaal thuisbrou-
wen naar een grootschalige ambachtelijke bezigheid. Op de veen-
terpen zou volgens Van Vilsteren op proto-ambachtelijke wijze 
bier zijn bereid. De bewoners van het gebied hebben volgens hem 
de opkomst van bier als vast onderdeel van de dagelijkse maaltij-
den aangegrepen om, naar aanleiding van de door inklinking van 
het veen snel teruglopende omstandigheden voor een goede agra-
rische bedrijfsvoering, het hoofd boven water te kunnen houden. 
Na 1300 kwam, ten gevolge van protectionistische maatregelen 
van de stad Groningen, een einde aan het brouwen op de veenter-
pen. Ook een toenemende vraag naar bier, waardoor andere pro-
ductiemiddelen moesten worden ontwikkeld, zoals metalen ketels 
en bakstenen ovens, zal hierbij een rol hebben gespeeld. Som-
mige latere onderzoekers kunnen zich wel vinden in Van Vilsterens 
hypothese47, terwijl anderen een andere mening zijn toegedaan. 
Zo komt Harsema met een veel klassiekere verklaring voor de veen-
terpen in Noord-Drenthe. Hij trekt de vergelijking met andere 
gebieden waar veenterpen voorkomen en denkt dat de veenterpen 
gezien moeten worden als pogingen om in deze gebieden volwaar-
dige boerenbedrijven te stichten.48

Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de in de lite-
ratuur gevoerde discussie nog niet tot consensus aangaande het 
gebruik en de functie(s) van de veenterpen heeft  geleid, maar dat 
deze min of meer in een patstelling is beland. Het wachten is op 
nieuwe impulsen in de vorm van gegevens uit opgravingen.

op het aardewerk. Hij hoopt dat deze analyse, gecombineerd met 
een vergelijking van gelijktijdige vindplaatsen op de zandgronden, 
zal kunnen uitwijzen of de seizoensmigratie een herder dan wel een 
(nagenoeg) compleet gezin betrof.43 Bestudering van het vondstma-
teriaal van een van de opgegraven veenterpen leert evenwel dat het 
om normale huisraad van een gezin gaat.44 Afwijkende potvormen 
(zie hieronder) zijn nauwelijks aanwezig.
In 1992 verscheen van de hand van V.T. van Vilsteren een artikel 
waarin aan de hand van de in het verleden bij de verveningen 
geborgen aardewerkvondsten een alternatieve verklaring voor het 
gebruik van de veenterpen wordt gegeven.45 Op basis van de grote 
vormenrijkdom van het aardewerk, waaronder fragmenten van 
enkele opvallend grote kogelpott en, pott en met (fi lter)tuiten of 
spongaten, komforen, deksels en stampers van aardewerk, komt 
Van Vilsteren tot de conclusie dat het gebruik van de veenterpen 
mogelijk verband houdt met specifi eke werkzaamheden (afb . 13). 
De in de Peizer- en Eeldermaden gevonden aardewerkvormen wij-
ken dusdanig af van het in nederzett ingscontext gebruikelijke 
vormenscala dat ze volgens hem niet verklaard kunnen worden 
indien wordt aangenomen dat op de veenterpen vetweiderij of 
zoutwinning zou hebben plaatsgevonden. Deze vormen passen 
volgens hem wel bij het instrumentarium zoals dat voor de ver-
schillende onderdelen van het brouwproces nodig waren.46 Zo zou-
den de gevonden stampers gebruikt kunnen zijn bij het plett en of 
schroten van het graan. Dit diende om het zetmeel voor de enzy-
men bereikbaar te maken. De grote kogelpott en waren geschikt 
voor het maken van het beslag en het koken van de wort. De kogel-
pott en werden hiertoe volgens Van Vilsteren op de komforen gezet. 
De pott en werden tijdens het verhitt en afgedekt met deksels van 
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de Lagemaat en A. Koops-Besijn zijn betrokken bij de uitwerking 
en analyse van het aardewerk van terp 4 en bij de rapportage van 
de resultaten daarvan. M. Uildriks heeft  een groot aantal veldte-
keningen gedigitaliseerd.

3.2  Probleemstelling

Ondanks het feit dat de veenterpen in de polder Peizer- en Eelder-
maden reeds lange tijd in de belangstelling van archeologen en 
historisch geografen staan, en er in de laatste decennia verschil-
lende inventarisaties in het gebied zijn uitgevoerd, is tot op heden 
geen van de hier aanwezige veenterpen door middel van opgra-
vingen onderzocht. Wel is in de jaren dertig van de vorige eeuw 
een terp even ten zuiden van het onderzoeksgebied in Het Wold 
door Van Giff en opgegraven.53 Verder zijn, zoals hierboven reeds 
vermeld, zes terpen in de Eelderwolderpolder onderzocht54 en is 
recentelijk een andere terp in dit gebied door middel van proef-
sleuven verkend.55

Ondanks het ontbreken van concrete opgravingsgegevens hebben 
verschillende onderzoekers zich eraan gewaagd de veenterpen in 
de Peizer- en Eeldermaden te classifi ceren en uitspraken te doen 
over de aard en datering van hun gebruik. Daarbij is vooral geke-
ken naar morfologische elementen en zijn er parallellen getrokken 
met onderzochte veenterpen in aangrenzende gebieden. De daar 
onderzochte terpen vallen onder andere op door hun hoogte. 
De meeste steken 80 tot 100 cm boven het omliggende maaiveld 
uit (afb . 14). Ze bestaan meestal uit een dik, uit veen en klei opge-
bouwd ophogingspakket met daarop een of meer vloerniveaus. 
Bij de verschillende opgravingen zijn gebouwsporen, waaronder 
plaggenwanden, houten palen of paalsporen, vloeren, haarden 
etc. gevonden, evenals kuilen en waterputt en op de door greppels 
of terpsloten omgeven erven. Op grond van een inventarisatie van 
de diameters en hoogtes van de terpen in de polder Matsloot-
Roderwolde, polder Peizer- en Eeldermaden en Eelderwolde komt 
Klungel tot een driedeling in deze fenomenen en onderscheidt hij 
tussen grote dan wel hoge, middelgrote en kleine dan wel lage. 56 
Scholte Lubberink komt op basis van een latere inventarisatie van 
de veenterpen in de polder Peizer- en Eeldermaden tot een ietwat 
andere indeling en onderscheidt eenduidige veenterpen, twijfel-
achtige veenterpen, verdwenen veenterpen, en losse vondsten. 57

3.1  Doelstelling

Het doel van het archeologische onderzoek in de Peizer- en Eel-
dermaden is tweeledig.49 Enerzijds dient (meer) inzicht te worden 
verkregen in de ouderdom, opbouw, aard en landschappelijke 
context van de middeleeuwse veenterpen in de polder Peizerma-
den (gemeente Noordenveld) in Noord-Drenthe. Anderzijds dient 
de fysieke kwaliteit (gaafh eid en conservering) van de veenterpen 
te worden vastgesteld met het oog op mogelijk te nemen maatre-
gelen voor een duurzaam behoud van deze fenomenen.
De verzamelde gegevens dienen tevens te worden gebruikt bij de 
inrichting van en de informatievoorziening over het rijksmonu-
ment Peizermaden. Daarnaast kunnen de gegevens benut worden 
voor de inrichting en het beheer van het totale in te richten plan-
gebied natuurontwikkeling Peizermaden (Vereniging Natuurmo-
numenten), dat valt binnen de Landinrichting Peize en terreinen 
van Staatsbosbeheer bij het Leekstermeer

Het onderhavige onderzoek past binnen het onderzoek naar mid-
deleeuwse veenterpen, zoals dat sinds decennia wordt uitgevoerd 
door het BAI/GIA te Groningen. Daarnaast kan hier verwezen wor-
den naar het betreff ende NOaA hoofdstuk 12.50

Het waardestellende onderzoek in de Peizer- en Eeldermaden is 
aanleiding voor het GIA om het eerder in de Eelderwolderpolder 
naar zes middeleeuwse terpen uitgevoerde onderzoek, waarvan 
de resultaten van één terp (terp 3) uitvoerig zijn gepubliceerd51, 
ter hand te nemen. Tevens participeert het GIA bij de uitvoering 
van onderhavig onderzoek. Deze participatie bestaat uit verschil-
lende onderdelen. In de eerste plaats nemen de eerstejaarsstu-
denten archeologie, in het kader van hun opleiding, deel aan het 
booronderzoek, de oppervlaktekarteringen en het waardestel-
lende onderzoek naar de terpen 4, 30 en 31. Een van de studenten 
heeft  in het kader van zijn afstudeerscriptie de resultaten van het 
booronderzoek en de oppervlaktekarteringen gedeeltelijk uitge-
werkt.52 De resultaten van deze onderzoeksfase zouden integraal 
in onderhavige rapportage worden opgenomen. Gezien het feit 
dat betrokkene zich niet aan gemaakte afspraken heeft  gehou-
den, moesten de resultaten opnieuw worden bekeken teneinde 
hier te kunnen worden gepresenteerd. W. Prummel heeft  het 
botmateriaal uitgewerkt en gerapporteerd. R.J. Koster heeft  het 
kwetsbare botmateriaal in het veld geborgen. De studenten E. van 

3  Doel-, probleem- en vraagstelling

J. van Doesburg en J. Schreurs
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Wat betreft  de in de bestaande literatuur gevoerde discussie over 
de mogelijke functie(s) van de veenterpen in algemene zin kan 
worden verwezen naar paragraaf 2.5.

3.3  Vraagstelling

Om de bovengenoemde doelstellingen te halen, zijn er ten behoe-
ve van het totale onderzoek (alle fasen) in totaal 23 onderzoeks-
vragen geformuleerd, waarvan sommige uit meerdere deelvragen 
zijn opgebouwd, en vastgelegd in een Programma van Eisen61:
1 Wat is de landschappelijke ligging (geologie, geomorfologie 

en bodemkunde) van de veenterpen; zowel de locatie van de 
individuele terpen (site) als de inbedding in de wijdere omge-
ving? Liggen de terpen bijvoorbeeld op hogere delen in het 
landschap/wat is de diepte van de pleistocene ondergrond/lig-
gen de terpen langs veenstroompjes? Hoe zag het biotisch en 
abiotische landschap in de periode direct voorafgaande, tijdens 
en direct na het gebruik in de Middeleeuwen eruit? In hoe-
verre komt het landschap ten tijde van de verschillende vast-

In de polder Peizer- en Eeldermaden komen volgens de indeling 
van Klungel voornamelijk kleine, lage veenterpen voor, terwijl in 
de oostelijke groep in de Eelderwolderpolder hoofdzakelijk grote, 
hoge en middelgrote terpen voorkomen. Onduidelijk is of dit 
onderscheid samenhangt met verschillen in functies of dat deze 
eerder een regionale variatie vertegenwoordigen.
Hiermee raken we een heikel punt wat betreft  de veenterpen in dit 
gebied, namelijk de functie(s) van deze fenomenen. In algemene 
zin kan worden gesteld dat er tot op heden onduidelijkheid bestaat 
over de functie(s) van de verschillende groepen terpen. Algemeen 
wordt aangenomen dat grote, hoge (eenduidige) terpen als huis-
plaatsen mogen worden bestempeld.58 Voor de kleine, lage terpen 
is deze duiding minder evident. Scholte Lubberink veronderstelt 
dat de kleine, lagere (twijfelachtige) terpen sterk aangetaste terpen 
zijn, waarbij hij in het midden laat of dit oorspronkelijk huisplaat-
sen waren of dat deze terpen een andere functie hadden.59 Ook 
andere auteurs spreken zich niet of hooguit in zeer algemene 
bewoordingen uit over de mogelijke functie(s) van de kleine, 
lagere terpen.60

Afb . 14  Veldverkenning in de Peizer- en Eeldermaden. Op de voorgrond met houten spanen gemarkeerde vondstlocaties.
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14 Is er een verschil in functie tussen de terpen van groep 1 en 2 of 
spelen andere factoren hierbij een rol, en zo ja, welke?

15 Is er op basis van het vondstmateriaal iets te zeggen over de 
maatschappelijke status van de bewoners dan wel gebruikers 
van het gebied? Zijn er aanwijzingen voor handel/uitwisseling?

16 In hoeverre komen de resultaten van het onderzoek naar de 
veenterpen in de Peizer- en Eeldermaden overeen met die van 
de onderzochte terpen in het oostelijke en westelijke cluster? 
Heeft  het feit dat in de Peizer- en Eeldermaden vooral lage 
terpen voorkomen een specifi eke betekenis, en zo ja, wat is 
deze?

17 Welke aanwijzingen zijn er voor het gebruik van het gebied in 
de Prehistorie, Romeinse Tijd en Vroege Middeleeuwen? Wat 
is de aard van het gebruik per periode in algemene zin?

18 Welke aanwijzingen zijn er voor het gebruik van het gebied in 
de periode Nieuwe Tijd-heden? Wat is de aard, ouderdom, gaaf-
heid en conservering van archeologische resten en de land-
schappelijke fenomenen uit deze perioden?

19 In hoeverre is er sprake van continuïteit of discontinuïteit in 
gebruik van het gebied als geheel en specifi ek de veenterpen 
voor dezelfde of verschillende doeleinden?

20 Welke archeologische en/of cultuurhistorische elementen zijn 
nog zichtbaar in het landschap?

21 Wat is de invloed van post-depositionele processen en landge-
bruik op de gaafh eid en conservering van de veenterpen?

22 Welk eff ect zou ophoging van de terpen kunnen hebben op een 
duurzaam behoud van deze fenomenen?

23 Welk eff ect zou een periodieke of permanente waterberging 
hebben op de gaafh eid en conservering van de veenterpen?

gestelde menselijke activiteiten in de Middeleeuwen (aanleg 
veenterpen/ontginning) overeen met het huidige landschap?

2 Wat is de relatie tussen de ligging van de veenterpen, de verka-
veling op historische kaarten en AHN en de huidige verkaveling?

3 Wanneer zijn de veenterpen opgeworpen en hoe lang zijn ze 
gebruikt (datering en fasering)?

4 Zijn er aanwijzingen dat het gebied in gebruik is genomen in 
een droge periode gedurende een klimaatsoptimum en bij een 
verslechtering weer is opgegeven, en zo ja, welke?

5 Wat is de genese van de veenterpen?
6 Uit welk materiaal bestaan de veenterpen en hoe zijn de terpen 

opgeworpen dan wel opgebouwd (stratigrafi e)?
7 Bestaat er een verschil in opbouw tussen de hoge en lage, grote 

en kleine terpen? Zo ja, wat zijn de verschillen en waardoor 
worden die veroorzaakt?

8 Welke infrastructurele elementen zijn in samenhang met de 
terpen aangelegd?

9 Waren de terpen omgeven door randstructuren, zoals een of 
meer ringsloten en zo ja, hoe zagen die eruit? Sluiten de ring-
sloten aan op de oude verkavelingsystemen of wijken ze hiervan 
af, en zo ja, wat is daar de reden voor?

10 Waren de terpen door paden en/of dijkjes onderling verbonden, 
en zo ja, welke aanwijzingen zijn daarvoor?

11 Waarvoor zijn de veenterpen gebruikt?
12 Is er sprake van bebouwing/bewoning op de terpen, en zo ja, 

wat is het exacte karakter daarvan?
13 Wat valt er aan de hand van de grondsporen, vondsten en paleo-

ecologische resten te zeggen over de bedrijvigheid die op de 
terp plaatsvond (tijdelijke of permanente bewoning/veeweide-
rij/ambachtelijke activiteiten)?

Noten
49    Van Doesburg & Schreurs 2006.

50    Van den Berg et al. in voorbereiding.

51    Zie Casparie 1987; Casparie 1988; De Jager 1990.

52    Ytsma 2007.

53    Van Giff en 1928-1931.

54    Casparie 1987; Casparie 1988.

55    Hielkema 2004.

56    Klungel 1971.

57    Scholte Lubberink 1994, 19-27.

58    Klungel 1971; Scholte Lubberink 1994.

59    Scholte Lubberink 1994, 27.

60    Klungel 1971; Van Doesburg 2006, 19. 

61    Van Doesburg & Schreurs 2006.
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Ongemaaid gras/zegge
Gras
Nat

Legenda

1:20.000
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Afb . 15  Aard van de begroeiing en de hydrologische situatie van de percelen waar de veldverkenning is uitgevoerd.
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snijden op 403 mm vanaf de rug (17 mm eraf ) →

vondstmateriaal (afb . 15). Hierbij dient te worden aangetekend dat 
het onderzoek is uitgevoerd in een periode waarin de bovengrond 
in het begin van de ochtend nog bevroren was, waardoor de grond 
van molshopen niet kon worden uitgespreid teneinde deze op 
vondsten te onderzoeken. Ook bevonden zich op enkele plaatsen 
sneeuwresten en rijp. Zodra de zon doorbrak, ontdooide de grond 
en konden molshopen wel op bovenbeschreven wijze worden 
doorzocht. Dit zal tot op zekere hoogte tot een vertekening van 
het verspreidingsbeeld hebben geleid.
De oppervlaktekartering is uitgevoerd door de studenten van het 
Groningen Instituut voor Archeologie in het kader van hun veld-
practicum. Voorafgaande aan de uitvoering kregen ze uitleg over 
de wijze waarop vondsten dienden te worden verzameld en werden 
er enkele eerder verzamelde oppervlaktevondsten getoond. De stu-
denten werden in groepjes ingedeeld die elk een deel van het 
gebied kregen toegewezen. De groepen stonden onder leiding van 
meer ervaren studenten (J. Hoekstra en W. Ytsma) of medewerkers 
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Er is per kavel ver-
zameld. De onderlinge afstand tussen de karteerders bedroeg 5 m.
Van alle belopen percelen zijn de vochtigheid, de aard en staat van 
de begroeiing ((ruig) gras, zegge, klaver, distels etc.; gemaaid of 
ongemaaid), het aantal (veel/weinig) en de locaties van de mols-
hopen (bij de terp, bij de sloot, langs het pad, verspreid, etc.), de 
aanwezigheid van slootbagger, de locaties van door vee vertrapte 
zones en de aanwezigheid van dobben genoteerd. Deze aspecten 
bepalen in hoge mate de vondstzichtbaarheid en kunnen van 
invloed zijn op het verspreidingsbeeld.
De vondsten zijn zo veel mogelijk individueel voorzien van een 
vondstnummer. Bij meerdere vondsten in een molshoop of vonds-
ten die maximaal 20 cm van elkaar zijn verwijderd zijn deze onder 
één vondstnummer verzameld. In eerste instantie is per perceel 
genummerd, waarbij bij elk perceel met vondstnummer 1 is begon-
nen. Later is overgegaan op een doorlopende nummering. Op de 
vondstkaartjes is naast het volgnummer ook altijd het perceels-
nummer genoteerd. De locatie van de vondsten werd gemarkeerd 
met een houten spaan, waarop het vondstnummer was aange-
bracht, waarna deze met een GPS werden ingemeten. Tevens zijn 
op enkele percelen in het zuidwestelijke deel van het onderzoeks-
gebied alle molshopen ingemeten met als doel inzicht te krijgen 
in de mogelijke relatie tussen molshopen en veenterpen en die 
tussen molshopen en vondstconcentraties.

4.1  Inleiding

Het veldonderzoek in de Peizer- en Eeldermaden is in vier fasen 
opgedeeld: bureaustudie, oppervlaktekartering, booronderzoek 
en proefsleuvenonderzoek. Deze werkzaamheden zijn in volgorde 
van vermelding uitgevoerd. De gedachte hierbij was dat de resul-
taten van de eerste fasen van invloed zouden kunnen zijn bij de 
invulling van de daaropvolgende fase(n). Dit heeft  tot op zekere 
hoogte inderdaad zo gewerkt. Zo heeft  de vondst van lineaire struc-
turen op de AHN ten westen van terp 4 geleid tot aanpassing van 
de lengte van de hier gegraven proefsleuf.
De bij de verschillende onderdelen toegepaste methoden en tech-
nieken zullen hieronder per fase worden besproken.

4.2  Bureaustudie

W. Ytsma heeft  in het kader van zijn afstudeerscriptie een bureau-
onderzoek uitgevoerd waarvan de resultaten helaas grotendeels 
niet in zijn masterscriptie zijn opgenomen.62 Gelukkig zijn in het 
recente verleden enkele bureaustudies uitgevoerd, waardoor er 
een redelijk overzicht is van de beschikbare gegevens.63 Enkele 
jaren geleden is door RAAP Archeologisch Adviesbureau een uit-
gebreide bureaustudie verricht, inclusief een analyse van de AHN. 
De meeste veenterpen komen op de AHN-beelden niet duidelijk 
naar voren. Ze zijn hiervoor te klein en te laag. Wel worden de 
aanwezige dekzandwelvingen in het zuidelijke deel van het onder-
zoeksgebied duidelijk, evenals grillige, globaal zuid-noordgeori-
ënteerde laagtes. Daarnaast zijn er verschillende langgerekte, 
noord-zuidgerichte lijnelementen aanwezig die min of meer paral-
lel aan elkaar liggen. Tevens komen er kortere lijnelementen voor 
die min of meer haaks hierop staan. Deze laatste worden geïnter-
preteerd als paden en dijken.64

4.3  Oppervlaktekartering

Na de bureaustudie heeft  een oppervlaktekartering plaatsgevon-
den, waarbij de percelen systematisch zijn afgelopen en molshopen 
en andere ontsluitingen, zoals door vee vertrapte zones en sloot-
kanten, zijn onderzocht op het voorkomen van archeologisch 
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gutsboor met een diameter van 3 cm. Er is geboord tot een maxi-
male diepte van 3,40 m -Mv. De gemiddelde boordiepte lag rond 
de 1 m -Mv. Er zijn geen monsters in het veld verzameld. Van alle 
boringen en van alle terpen zijn de x/y/z-waarden bepaald. Op deze 
wijze is tevens inzicht verkregen in de NAP-hoogten van de terpen.
Ten slott e is er over het terrein een boorraai gezet om de top van 
de pleistocene ondergrond in kaart te brengen.

4.5  Proefsleuvenonderzoek

4.5.1  Inleiding

Na de uitvoering van de oppervlaktekartering en het booronder-
zoek en evaluatie van de resultaten daarvan zijn drie terpen gese-
lecteerd voor het waardestellende proefsleuvenonderzoek. Het 
betreft  de terpen 4, 30 en 31. De redenen waarom juist deze drie 
terpen zijn uitgekozen, zijn verschillend van aard. Allereerst verte-
genwoordigen deze terpen de door Scholte Lubberink onderschei-
den groepen veenterpen. Terp 4 valt binnen groep 1 (eenduidige 
veenterpen) en de terpen 30 en 31 behoren tot groep 2 (twijfelach-
tige veenterpen). Daarnaast is ook gelet op praktische zaken, zoals 
de afstand tot verharde wegen en bereikbaarheid (afwezigheid van 
doorlopende sloten). Ten slott e is gekeken naar de eigendomsver-
houdingen in verband met betredingsregelingen en schadevergoe-
dingen. De geselecteerde terpen liggen redelijk dicht bij verharde 
wegen en zijn hierdoor gemakkelijk toegankelijk. De percelen 
waarop ze liggen zijn eigendom van Natuurmonumenten.
De op terp 4 toegepaste methoden en technieken verschillen aan-
zienlijk van de methoden die voor de terpen 30 en 31 zijn toegepast. 
De reden voor deze verschillen is dat de kwaliteit en de kwantiteit 
van de aangetroff en archeologische resten op de verschillende 
terpen sterk uiteenloopt. Om deze reden zullen de terpen in het 
onderstaande apart worden behandeld.

4.5.2  Terp 4

Hoogtemetingen
Voorafgaande aan de aanleg van de opgravingssleuven is het reliëf 
van de terp en de directe omgeving daarvan met behulp van een 
waterpastoestel bepaald. Het referentiepunt is met een GPS-appa-
raat uitgezet en ingemeten. Dit punt was een houten piket waarvan 
de bovenkant op 0,037 m -NAP lag. Over de terp is met meetlinten 
een grid uitgezet van 3 x 3 m, waarna van de hoekpunten daarvan 
de hoogte is gemeten. In totaal is van een oppervlak van ca. 2800 m² 
de NAP-hoogte bepaald (afb . 17). De hoogtemetingen hadden tot 
doel de meest geschikte locatie voor de eerste sleuf te bepalen. Deze 
diende over het hoogste punt van de terp te worden aangelegd.

De primaire vondstverwerking heeft  in het veld plaatsgevonden. 
Het materiaal is gewassen, genummerd en op vondstenlijsten naar 
materiaalcategorie onderverdeeld.

4.4  Booronderzoek

4.4.1  Inleiding

Na de veldverkenning is een booronderzoek uitgevoerd. Doel van 
het booronderzoek was de bodemopbouw van de in het gebied 
aanwezige veenterpen (opnieuw) te bepalen, teneinde de resulta-
ten te kunnen vergelijken met die van eerder uitgevoerde booron-
derzoeken.
Het booronderzoek is uitgevoerd met studenten van het Groninger 
Instituut voor Archeologie en was onderdeel van het veldwerkcol-
lege fysische geografi e veldpracticum. Naast de technische uitvoe-
ring van een booronderzoek (uitzett en meetsysteem en zett en van 
boringen) was ook het beschrijven en interpreteren van de bodem-
opbouw onderdeel van dit practicum. Ondanks de tomeloze inzet 
en het enthousiasme van de studenten en begeleiding door docen-
ten van het GIA en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn er 
boringen waarvan de beschrijvingen en interpretaties bij de uitwer-
king niet goed konden worden geduid. Soms is onduidelijk wat 
men precies heeft  gezien. De zeggingskracht van de boorprofi elen 
is hierdoor in zekere mate beperkt.

4.4.2  Gebruikte methode en technieken

Aansluitend op de veldverkenning heeft  een booronderzoek plaats-
gevonden. In totaal zijn er 212 boringen gezet over alle bekende 
terpen en op locaties waar zich voor zover bekend geen terpen bevin-
den, maar waar bij de oppervlaktekartering vondstconcentraties zijn 
vastgesteld (afb . 16). In het veld is de omvang van de terp met het 
ongewapende oog vastgesteld en in min of meer oost-westrichting 
een raai over de terp heen gezet. De eerste boring is midden op de 
terp gezet. Vervolgens zijn met tussenafstanden van 5 m boringen 
in een raai gezet tot ruim buiten de terpvoet. Indien nodig is er een 
haakse raai over dezelfde terp geplaatst en zijn er enkele controle-
boringen in en rondom de terp gezet. Dit is de eerste keer dat de 
veenterpen op systematische wijze volledig zijn uitgeboord.
Het begin- en eindpunt van de raai, west en oost, kreeg respectie-
velijk code A en B plus een terpnummer. Het begin en het eind van 
de raai werden bepaald door het niet meer aantreff en van lagen 
die als terplagen geïnterpreteerd konden worden, zodoende is het 
hele profi el van de terp in kaart gebracht. De boring in het midden 
van de terp werd steeds tot in het Pleistocene zand gezet, de rest 
tot 50 cm in de natuurlijke veenlaag.

Het aantal boringen per terp verschilde aanzienlijk (van 10 borin-
gen op terp 10 tot drie boringen op terp 36). Er is geboord met een 
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← snijden op 403 mm vanaf de rug  (17 mm eraf )
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← vouwen op 205 mm vanaf de rug
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Afb . 16 De locatie van de boorpunten van het booronderzoek.
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menen zoals greppels, sloten, kuilen etc., buiten de terp in kaart 
te brengen.
Vervolgens is ter hoogte van het hoogste punt van de terp een korte 
sleuf haaks op opgravingsput 1 aangelegd (put 1A). De sleuf is dus-
danig gelegd zodat de westwand samen met de oostzijde van de 
profi eldam een doorlopend noord-zuidprofi el vormt. De sleuf is 
2 m breed en 8 m lang en hiermee smaller dan in het PvE wordt 
gesteld. Ten slott e is in het verlengde van de oostzijde van de pro-
fi eldam aan de noordzijde eveneens een korte sleuf uitgegraven 
(put 1B). De lengte van deze sleuf bedraagt 12,5 m. De sleuven dien-
den om een doorlopend noord-zuidprofi el over de terp te verkrij-
gen. De gekozen geringere omvang van de sleuven werd mede 
ingegeven door het doel van het onderzoek, waarbij behoud in situ 
voorop staat. Om deze reden zijn de profi eldammen, nadat deze 
waren getekend, gefotografeerd en geïnterpreteerd, niet verder 
onderzocht en afgegraven, maar blijven staan.

Vlakken en vakken
In de putt en 1, 1A en 1B zijn verschillende opgravingsvlakken aan-
gelegd. De vlakken zijn getekend (schaal 1:50 en details 1:20) 
gewaterpast en de aangetroff en grondsporen en lagen dan wel 
niveaus beschreven.
Op basis van de sporen- en vondstdichtheid en in het kader van 
behoud van archeologische waarden in situ is de put selectief ver-

De opgravingsputt en
Op de terp is direct ten zuiden van de centrale oost-westas over 
het hoogste punt van de terp een put met een totale lengte van 
81 m lang en een breedte van 5 m uitgezet (put 1). De oriëntatie 
van de sleuf is bepaald op grond van de oriëntatie van op de AHN-
beelden waargenomen lineaire structuren. Voordat de zodenlaag 
door de graafmachine werd verwijderd, is het gebied van de opgra-
vingsput intensief met een metaaldetector onderzocht. Put 1 
bestaat uit drie delen (afb . 18). Het oostelijke deel heeft  een leng-
te van 32 m en wordt door een 1 m brede profi eldam van het cen-
trale deel gescheiden. Het centrale deel meet ruim 26 m en tussen 
dit deel en het 15,5 m brede westelijke deel bevindt zich een ruim 
8 m brede strook die niet is opgegraven. Deze strook ligt in het 
verlengde van de inrit vanaf de Weringsedijk en diende om deze 
reden vrij te blijven. In het oostelijke deel is ter hoogte van de 
oostelijke rand van de terp een 75 cm brede, noord-zuidgeoriën-
teerde profi eldam uitgespaard om een extra profi el in de noord-
zuidrichting te hebben.
Het grootste deel van de opgravingsput is machinaal ontgraven 
met een mobiele graafmachine met een gladde bak. Alleen daar 
waar grote concentraties vondsten werden gedaan, is handmatig 
met troff el en schep gegraven.
De put is doorgetrokken tot ver buiten de voet van de terp. 
De reden hiervoor was om randstructuren en andere of- site feno-
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Afb . 17  Hoogtemetingen van de terpen 3 en 4.
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bodem zichtbaar waren. Concreet betekent dit dat alleen de enke-
le centimeters dikke grasmat werd verwijderd. Tijdens de aanleg 
van het eerste vlak werd snel duidelijk dat ten westen van de cen-
traal gelegen profi eldam een zeer grote concentratie vondstmate-
riaal aanwezig was. Naar aanleiding hiervan is besloten om een 
zone van 15 m² (3 x 5 m) laagsgewijs in vakken van 1 m x 1 m met 
de schep en troff el te verdiepen (afb . 19). In totaal zijn zes strati-
grafi sch lagen van uiteenlopende dikte in 1 x 1 m vakken uitge-
schaafd en -getroff eld, waarbij de grond per laag dan wel spoor-
vulling is verzameld en gezeefd over een zeef met een maaswijdte 

diept. Van de 81 m lange west-oostput is alleen de eigenlijke zone 
van de terp in verschillende horizontale vlakken onderzocht. 
In totaal is hier een oppervlak van ca. 25 x 5 m in 6 vlakken opge-
graven. De delen van de put waar de sporendichtheid laag was, dat 
wil zeggen de zones buiten de feitelijke terp, zijn in twee vlakken 
onderzocht. Vlak 1 lag hier gemiddeld op 0,80 m -NAP en vlak 2 
gemiddeld 20 cm lager op 1,0 m -NAP).

Het eerste opgravingsvlak is aangelegd direct onder de (sub)recen-
te bouwvoor op het niveau waarop de eerste verkleuringen in de 
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Afb . 18  De locatie van de 
opgravingssleuven op 
de terpen 4, 30 en 31.
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Het noordprofi el van put 1 is intensief bemonsterd, onder ander 
ten behoeve van micromorfologisch en archeobotanisch onder-
zoek. Daarnaast zijn er op verschillende plaatsen in het profi el en 
in het vlak door Hans Huisman (RCE) redoxmetingen gedaan.

Grondsporen
De grondsporen op de hogere vlakken zijn getekend en beschre-
ven. Vervolgens zijn uit het bovenste de,7el van de vullingen van 
de grondsporen, nadat monsters waren genomen (zie hieronder), 
vondsten verzameld. In veel gevallen werd de bovenste 10 cm nage-
zocht op materiaal, meestal tot direct boven het niveau van een 
eventueel onderliggend sporenvlak. In het kader van de doelstel-
ling van het onderzoek zijn de grondsporen op het onderste vlak 
selectief gecoupeerd en niet afgewerkt, waarbij de keuze afh anke-
lijk was van de vraagstelling. Concreet betekent dit dat grondspo-
ren waarvan vermoed wordt dat deze deel uitmaken van een 
gebouwplatt egrond, zoals paalsporen, houten palen, (zoden)
wandconstructies, haarden en vloerniveaus, zoveel mogelijk in 
samenhang met elkaar zijn gecoupeerd. Van de grondsporen die 
niet zijn gecoupeerd, is door middel van gutsboringen de diepte 
bepaald.

van 4 x 4 mm(afb . 20). De hoogte van het onderste vlak (vlak 5) 
varieert van 0,82 tot 0,90 m -NAP.
In het putsegment ten oosten van de centrale profi eldam zijn drie 
vlakken aangelegd. Dit gebeurde door het vlak in zeer dunne 
laagjes machinaal te verdiepen tot op een volgend sporenniveau. 
In het kader van behoud van archeologische waarden in de bodem 
is het terpdeel in het putdeel ten oosten van de profi eldam niet 
verder verdiept dan het derde vlak en zijn de grondsporen hier 
selectief onderzocht en slechts in beperkte mate volledig afge-
werkt. Het diepste vlak ligt hier op 0,57 tot 0,69 m -NAP. Ook de 
profi eldam tussen het oostelijke en centrale deel van put 1 is blij-
ven staan.

Profi elen
Van de oost-westput is het noordprofi el getekend en van de twee 
haakse sleuven het westprofi el. Ook het extra profi el in het oos-
telijke deel van opgravingsput 1 is gedocumenteerd. Alle profi elen 
zijn getekend op schaal 1:20. Daarnaast zijn enkele delen van het 
profi el gedetailleerder getekend (schaal 1:10) om de verschillende, 
dunne antropogene lagen en andere details beter te kunnen docu-
menteren.
Alle profi elen zijn uitvoerig beschreven en gefotografeerd. De litho-
stratigafi e is beschreven door Peter Vos (NITG-TNO) en de foto’s 
zijn genomen door T. Penders (RCE). De bodemopbouw van de 
profi elen is in verticale richting aangevuld door om de 10 m een 
boring met een gutsboor met een diameter van 3 cm te plaatsen. 
In totaal zijn acht boringen gezet. Verder is het noordprofi el op 
twee plaatsen verdiept met behulp van de graafmachine. Hiertoe 
zijn 1 m brede gaten gegraven. Het gat ter hoogte van het centrale 
deel van de terp heeft  een diepte van 2,40 m en het andere, dat 
westelijker ligt, heeft  een diepte van 1,20 m.

Afb . 19  Het veldwerk op terp 4 in volle gang: troff elen en uitschaven van de 1 x 1 m vakken. Afb . 20  Het veldwerk op terp 4 in volle gang: zeven van de grond uit de vakjes.
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geen duidelijk herkenbaar terppakket aangetroff en. De uitge-
voerde werkzaamheden zijn dan ook minder uitgebreid dan die 
rond terp 4.

Hoogtemetingen
Voorafgaande aan het uitzett en van de put zijn met behulp van 
een waterpastoestel de reliëfverschillen aan de oostzijde van het 
perceel bepaald. Het referentiepunt is een NAP-bout in een duiker 
aan de Weringse dijk (hoogte 0,54 m -NAP) Over beide terpen is 
met meetlinten een grid uitgezet van 3 x 3 m. In totaal is van een 
oppervlak van ca. 975 m² de NAP-hoogte bepaald.

Putt en, vlakken profi elen
Over deze twee terpen is een sleuf van 5 x 80 m aangelegd. Gezien 
het ontbreken van een stratigrafi sche sequentie hoefde hier slechts 
één opgravingsvlak te worden aangelegd. Naar aanleiding van de 
resultaten in dit vlak is besloten hier geen andere sleuven en of 
diepere vlakken aan te leggen. De grondsporen en de NAP-hoogte 
van het vlak zijn digitaal ingemeten met een Total Station.
De opbouw van de terpen is vastgelegd door middel van enkele 
profi elopnamen van het oostprofi el. Door het kleine aantal vonds-
ten en archeologische sporen (grondsporen en antropogene lagen) 
en de geringe diepte van deze laatste zijn hier geen andere werk-
zaamheden meer uitgevoerd.

Monsters en vondsten
Van bijna alle grondsporen en cultuurlagen zijn grondmonsters 
verzameld (2 liter). Sporen die op meer dan één opgravingsvlak 
aanwezig waren, zijn alleen op het bovenste vlak waarop ze zich 
manifesteerden bemonsterd, en niet op elk nieuw vlak opnieuw. 
Naast monsters voor archeobotanisch onderzoek is een geselec-
teerd aantal monsters genomen om het voorkomen van insecten 
en mijten te kunnen onderzoeken. In een grid van 12 x 5 m zijn 
monsters verzameld ten behoeve van fosfaatanalyses.
Bij de aanleg van de opgravingsvlakken zijn de aanlegvondsten in 
5 x 5 m vakken verzameld. Eventuele metaalvondsten zijn in dezelf-
de vakken verzameld. Vondstconcentraties en bijzondere vondsten 
zijn individueel ingemeten en geadministreerd. Vondsten die aan 
grondsporen zijn te koppelen, zijn per spoorvulling verzameld. 
De slechte conserveringsstaat van het botmateriaal maakte het 
noodzakelijk deze vondsten eerst te impregneren alvorens ze kon-
den worden geborgen.

4.5.3  Terpen 30 en 31

De terpen 30 en 31 waren in het terrein zeer slecht herkenbaar. 
Aan het oppervlak waren geen duidelijke verhogingen of reliëf-
verschillen zichtbaar. In de boringen is in vergelijking tot terp 4 

Noten
62     Hij heeft  hiertoe de bestaande literatuur bestudeerd en een analyse van de 

AHN-bestanden van het onderzoeksgebied gemaakt. Zie Ytsma 2007.
63     Van der A 2001; Bakker 2005.

64     Bakker 2005, 20-1. 
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de as en klei als uit humeuze klei en veraard veen bestaan. Ander-
zijds is het kleidek beschreven door studenten die weinig ervaring 
hadden met de NEN5104 en SBB5 codering. Het vermoeden bestaat 
dat in enkele gevallen de verkeerde grondsoort op het boorformu-
lier is ingevuld. Hierbij is dan waarschijnlijk een (uiterst) siltige 
klei beschreven als een zwak zandige leem. Dergelijke siltige sedi-
menten komen in de regio niet (dicht aan het oppervlak) voor.
De verschillen in dikte van het kleidek zijn aanzienlijk. Van ruim 
80 cm (terp 4, boring 415) tot slechts enkele decimeters dik (zie 
bijvoorbeeld boringen 710 en 1215).
De relatief dunne kleilaag is waarschijnlijk afgezet vanuit een 
getijdensysteem dat ten noorden van het onderzoeksgebied heeft  
gelegen en is de laatste mariene invloed in het gebied. De dik-
kere kleilagen met de verschillende lemige en humeuze subni-
veaus kunnen geïnterpreteerd worden als terplagen. De lichtere 
leemlagen worden geïnterpreteerd als brand- en vloerniveaus en 
de donker lagen als opgeworpen grond (wellicht plaggen). 
De dikte van deze kleilaag verschilt aanzienlijk per locatie en is 
ook de belangrijkste variabele in de verdeling van grote terpen, 
kleine terpen en onzekere terpen, van Scholte Lubberink (zie 
paragraaf 5.3.2)

De veenlaag
Uit de boorbeschrijvingen zijn ten minste twee sublagen in het 
veenpakket te onderscheiden.
De top van het veenpakket bestaat uit een zwak zandig donkerbruin 
veen. Daaronder is een laag bruin mineraalarm veen aangetroff en. 
De eerste laag wordt geïnterpreteerd als een laag veraard veen; 
vaak vormt deze laag de bouwvoor als er geen afdekkende kleilaag 
is aangetroff en. De veenlaag daaronder wordt geïnterpreteerd als 
rietveen.
In alle boringen is het veen aangetroff en, de dikte van het veen-
pakket verschilt echter aanzienlijk. Van 2,5 m (terp 4, boring 415) 
tot 20 cm (terp 46, boring 4615). De top van het veen ligt min of 
meer tussen de 0,1 en 0,5 m -NAP. De dikte van het veen houdt 
verband met de diepte van het dekzand. Daar waar het dekzand 
diep ligt, is het veen pakket dikker.

De kleilaag
De kleilaag bestaat uit een donkerbruine, bruingrijze tot een 
oranje gele laag zandige tot siltige klei. De beschrijvingen lopen 
zeer uiteen. Dit komt enerzijds omdat er in de kleilaag vaak vlek-
kerige, vermengde sublagen aanwezig zijn, die zowel uit verbran-

5.3  Booronderzoek

De resultaten van het booronderzoek uit 2006 kunnen vergeleken 
worden met de resultaten uit 1993 en 2001. Indien de omvang van 
de verschillende terpen (diameter en dikte) wordt vergeleken, dan 
kan vast worden gesteld of de monumenten al dan niet kleiner zijn 
geworden. Aan de hand daarvan kan een inschatt ing gemaakt wor-
den in hoeverre de terpen zijn gedegradeerd. Voordat de verschil-
lende onderzoeken onderling met elkaar worden vergeleken, zullen 
eerst de resultaten van het booronderzoek worden gepresenteerd.

5.3.1  De resultaten van het booronderzoek

De opbouw van de terpen en de natuurlijke bodemopbouw daar-
onder is in algemene zin uniform. Lithologisch zijn er drie lagen 
te onderscheiden; van onder naar boven zijn dat een laag zand, 
veen en klei. Binnen deze lagen kunnen verschillende sublagen 
onderscheiden worden.

De zandlaag
Bij elke terp is ten minste één boring tot in het zand gezet. Deze 
zandlaag bestaat uit zwak siltig, matig fi jn zand, en wordt geïnter-
preteerd als dekzand. De kleur van het zand varieert van zwart, 
donkergrijs tot licht geelgrijs. Deze kleurverschillen zijn het resul-
taat van bodemvorming. Voordat de Peizermade verdronk en veen 
kon ontstaan, lag het zand aan het oppervlak en is in de top van 
het dekzand een bodem ontstaan. In enkele boringen zijn in de 
top van het zand vier horizonten onderscheiden. De donkergrijze 
tot zwarte A horizont; deze horizont is vaak moeilijk te onderschei-
den van de onderkant van de veenlaag en ook niet in alle boringen 
als bodemhorizont herkend. Daaronder is in enkele profi elen een 
lichtgrijze E horizont waargenomen (bijvoorbeeld boring 720). 
In de meeste boringen is echter onder de A horizont de donker-
bruine B horizont herkend. In een paar boringen is dieper geboord 
en is een lichtgele BC horizont waargenomen.
De diepte van het dekzand verschilt aanzienlijk in de Peizermade. 
In het noorden van het onderzoeksgebied ligt de top van het dek-
zand 3,26 m -NAP (terp 4, boring 415), terwijl in het zuiden het 
dekzand veel dichter aan het oppervlak ligt. Bijvoorbeeld bij terp 
45, boring 4505, waar de top van het zand op 0,70 m -NAP ligt.

5.1  Bureaustudie

Aangaande de resultaten van het aanvullende bureauonderzoek 
kunnen we kort zijn. Aangezien de resultaten hiervan niet schrif-
telijk zijn vastgelegd, kan hierover hier vrijwel niets worden ver-
meld. Het enige wat duidelijk is geworden, is dat veel van de veen-
terpen op de ANH-beelden niet te herkennen zijn. Uitzondering 
hierop vormen de hoogste terpen. Deze zijn wel herkenbaar.
De door RAAP waargenomen lineaire structuren zijn ook bij de 
AHN-analyse door W. Ytsma geconstateerd.65 Deze constatering 
heeft  er mede toe geleid dat sleuf 1 over terp 4 naar het westen is 
doorgetrokken teneinde te kunnen vaststellen in hoeverre dit 
fenomeen samenhangt met een grondspoor in de bodem.

5.2  Oppervlaktekartering

Tijdens de oppervlaktekartering is een groot aantal vondsten gebor-
gen. Het gaat hierbij om aardewerk, stukken bewerkt en onbewerkt 
vuursteen, verbrande leem, baksteenpuin en enkele metalen arte-
facten (zie bijlage 4). Aardewerk neemt onder de vondsten de 
belangrijkste plaats in. In totaal zijn er 1025 scherven opgeraapt. 
Het overgrote deel hiervan bestaat uit handgevormd kogelpotaar-
dewerk (in totaal 1013 scherven). De rest is importaardewerk: 
Pingsdorfaardewerk en proto-steengoed. Het geborgen vondst-
materiaal is gesorteerd op materiaalsoort, waarna het per soort is 
gedetermineerd. Bij het aardewerk zijn per vondstnummer de 
rand-, wand- bodemfragmenten geteld. Tevens is gekeken naar de 
mate van verwering van het materiaal. Hierbij is genoteerd of het 
oppervlak is geërodeerd en of de breuken zijn afgerond. De rand-
fragmenten zijn vervolgens in typen ingedeeld. Opvallend is dat 
vrijwel al het materiaal uit de Volle en het begin van de Late Mid-
deleeuwen dateert. Jonger materiaal is nauwelijks geborgen en 
veelal afk omstig van dammen tussen twee percelen. Dit wijst erop 
dat het gebied na de Middeleeuwen niet meer is gebruikt voor 
bewoning, maar dat de gronden een agrarische functie hebben 
gekregen. Tevens is dit een aanwijzing dat er geen materiaal van 
elders als bemesting of grondverbetering is aangevoerd.
Het vondstmateriaal wordt in hoofdstuk 6 uitvoerig besproken en 
in hoofdstuk 12 wordt uitgebreid ingegaan op de ruimtelijke ver-
spreiding van de oppervlaktevondsten.

5  De resultaten

A. Müller en J. van Doesburg
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Afb . 21  Resultaten van de boringen op terp 11.
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Afb . 23  Resultaten van de boringen op terp 32.
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de laatste boring is hetzelfde profi el aangetroff en als in de eerste 
boring.

De kleine terpen
Als voorbeeld van een kleine terp zal terp 32 beschreven worden 
(afb . 23). Over deze terp zijn vijf boringen gezet in een oost-
westraai. In de eerste boring is onder een 15 cm dikke bouwvoor 
van veraard veen, tot ten minste 1,0 m -Mv een laag mineraalarm 
bruin veen aangetroff en. In de tweede boring is net onder de 
bouwvoor een 10 cm dik niveau waargenomen dat bestond uit 
sterk zandige leem.66 Op een diepte van 20 cm -Mv bestond het 
profi el uit een laag mineraalarm veen. De leemlaag was in de derde 
boring een stuk dikker (ca. 50 cm). Archeologische indicatoren 
zijn aangetroff en in de vierde boring. De terplaag was slechts 10 cm 
dik, maar in deze laag zijn houtskoolspikkels en verbrande leem-
brokken gezien. In het profi el van de laatste boring was de leem- of 
kleilaag niet meer aanwezig. Deze boring is buiten de terp gezet.

Onzekere terpen
Een terp die in de categorie onzekere terpen valt is bijvoorbeeld 
terp 18 (afb . 24). De boringen die op deze ‘terp’ – die eigenlijk niet 
uit één maar uit een cluster verhogingen bestaat – zijn gezet, heb-
ben een top die bestaat uit een kleiige humeuze bouwvoor van ca. 
20 tot 50 cm dik. In deze kleilaag zijn geen archeologische indica-
toren aangetroff en. In het profi el is ook geen lensvormige verdik-
king in de kleilaag te onderscheiden, zoals bij de andere catego-
rieën het geval is. Waarschijnlijk betreft  het hier natuurlijke 
mariene afzett ingen die op het veen liggen.

5.3.2  Vergelijking tussen de verschillende 
onderzoeken

Aan het vergelijken van de boorgegevens van de onderzoeken uit 
1993, 2001 en 2006 kleven enkele problemen. In de eerste plaats 
kunnen de NAP-hoogtes niet goed met elkaar worden vergeleken, 
omdat die van het onderzoek uit 1993 niet in het veld zijn bepaald, 
maar globaal zijn afgeleid van de topografi sche kaart 1:25.000 en 
er tussen de hoogtemetingen van de onderzoeken in 200167 en 
2006 op dezelfde locaties dusdanig grote verschillen in NAP-hoog-
te voorkomen dat gevreesd moet worden dat er meetfouten zijn 
gemaakt. De verschillen vertonen evenwel geen systematisch 
beeld, zodat de oorsprong van deze fouten niet kan worden ach-
terhaald en de fouten niet kunnen worden gecorrigeerd. Ten 
tweede blijkt het moeilijk om de boorgegevens met elkaar te ver-
gelijken, omdat er aanzienlijke verschillen bestaan in het detail-
niveau tot waarop de boringen zijn beschreven. Zo zijn bijvoor-
beeld de boringen in 1993 aanzienlijk gedetailleerder beschreven 
dan die uit 2001.68 Ten slott e kan in veel gevallen de interpretatie 
van de boringen onvoldoende worden gecontroleerd aan de hand 
van de boorbeschrijvingen. Een voorbeeld hiervan is dat bij het 
booronderzoek in 1993 vastgestelde veenlagen, met een amorfe 
top, naar beneden overgaand in zeggeveen, als terplaag worden 

De grote terpen
Twee grote terpen zullen beschreven worden. De eerste als een 
representatief exemplaar (terp 11) en de tweede (terp 4)  is de terp 
die onderworpen is aan het proefsleuvenonderzoek. De beschrij-
ving van de overige terpen is te vinden in bijlage 1. De gegevens 
van de hoogtemetingen zijn opgenomen in bijlage 2.

Terp 11
Over deze terp zijn vijf boringen gezet (afb . 21). In de eerste boring 
is laag zwakzandig donkerbruin veen aangetroff en. Deze laag 
vormt de bouwvoor. Daaronder ligt op een diepte van 60-70 cm 
-Mv een sterk kleiige veenlaag. Vanaf 70 cm -Mv is een laag bruin 
mineraal arm veen aangeboord. In deze boring is geen terplaag 
aangeboord. Het tweede profi el laat een duidelijk verschil zien. 
Onder een 15 cm dikke laag zwak zandig donkerbruin veen (de 
bouwvoor) ligt een zwak zandige leem laag met spikkels houtskool 
en verbrande leem. Deze laag wordt geïnterpreteerd als terpgrond. 
Onder deze laag, op een diepte van 69 cm -Mv, is een pakket mine-
raalarm donkerbruin veen aangetroff en. In de derde boring ligt 
de basis van de kleilaag met de verschillende subniveaus op 82 cm 
-Mv. Hieronder ligt het mineraalarme bruine veen. Op een diepte 
van 220 cm -Mv is een laag bruinzwart zwak siltig matig fi jn zand 
aangeboord; de top van het dekzand. Aan hand van de kleur van 
het zand wordt verondersteld dat in de top van het zand een 
A-horizont is gevormd. In de vierde boring is geen dikke kleilaag 
waargenomen, maar een pakket zwak zandig veen met spikkels 
houtskool en verbrande klei. Op een diepte van 81 cm -Mv werd 
wel een dun laagje klei waargenomen. Waarschijnlijk is deze 
boring in de ringsloot gezet van de terp gezet. In de laatste boring 
is een zelfde profi el beschreven als de eerste. Deze boring staat 
dus ook buiten de terp.

Terp 4
Over terp 4 zijn zes boringen gezet (afb . 22). In de eerste boring 
bestaat de 43 cm dikke bouwvoor uit een zwak kleiig veen. Daar-
onder ligt tot ten minste 1,2 m -Mv een laag bruin, mineraalarm 
veen; rietveen. Deze boring is buiten de terp gezet. In de tweede 
boring is op een diepte van 20 cm -Mv een veenlaag aangeboord 
waarin spikkels verbrande leem en houtskool zijn aangetroff en. 
Deze laag is 13 cm dik, hieronder is enkel rietveen opgeboord. Dit 
dunne laagje wordt geïnterpreteerd als de aanzet van de terp. 
De derde boring op de raai laat eenzelfde profi el zien, alleen is de 
laag met de houtskool en het verbrande leem ruim 40 cm dik. Aan 
de basis van deze laag met archeologische indicatoren ligt een 
dunne kleilaag (4 cm). Deze laag wordt geïnterpreteerd als terplaag 
en ligt op een pakket mineraalarm bruin veen.
De volgende boring is op het hoogste punt van de terp gezet. 
Hier is onder de venige bouwvoor van 20 cm dik een gelaagd pak-
ket aangetroff en van ca. 60 cm dik. In alle veen-, klei- en leem-
lagen is houtskool en verbrande klei waargenomen. Onder deze 
terplaag ligt een 2,5 m dikke veenlaag op het pleistocene dekzand. 
In de voorlaatste boringen is de terplaag slechts 15 cm dik en in 
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Afb . 24  Resultaten van de boringen op terp 18.
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toevallig wel of niet een vloer(deel) is aangeboord, dan dat deze 
bestempeld moeten worden als degradatie van in de terpen aan-
wezige vloerniveaus.

Als de in 1993 en 2001 gemeten diameters van de terpen met elkaar 
worden vergeleken, blijken deze in het algemeen redelijk overeen 
te komen. Kleine verschillen kunnen het gevolg zijn van de toege-
paste meett echnieken. Slechts in enkele gevallen is er sprake van 
grote verschillen, dat wil zeggen groter dan 5 m. Niet geheel dui-
delijk is hoe deze verschillen verklaard moeten worden.
Als we de vastgestelde diameters van de terpen vergelijken met de 
dikte van de terplagen en hiermee indirect de hoogte van de terpen, 
blijkt er geen duidelijk verband te bestaan tussen de diameters van 
de terpen en de dikte van de terplagen. Zo komen er bijvoorbeeld 
binnen de groep grote terpen (diameter tussen 30 en 40 m), zowel 
exemplaren met een relatief dunne (0-39 cm) als met een gemid-
delde (49-79 cm) en dikke (vanaf 80 cm) terplaag voor. Voor de mid-
delgrote terpen (diameter tussen 15 en 30 m) geldt ongeveer het-
zelfde. Het aantal kleine terpen (diameter tussen 10 en 15 m) waarvan 
de dikte van de terplaag bekend is, is te klein om hierover uitspraken 
te doen. In algemene zin kan worden gesteld dat de middelgrote 
terpen de dikste terplagen hebben en hierdoor het hoogst zijn.

5.4  Proefsleuvenonderzoek

A. Müller

5.4.1  Landschapsgenese en stratigrafi e

De stratigrafi e van terp 4 en de gelaagdheid van de bodem onder 
de vindplaats is op verschillende tijdstippen en wijzen bestudeerd. 
Tijdens het booronderzoek in het voorjaar van 2006 is een raai 
boringen over de terp gezet, waarbij met uitzondering van één 
boring tot net onder het ‘terplichaam’ is geboord. Tijdens de opgra-
ving is een tweede raai over de vindplaats gezet. Hierbij is tot in 
de top van het pleistocene dekzand geboord. Vervolgens zijn de 
verschillende lengteprofi elen getekend en is het oost-westprofi el 
van put 1 op twee plaatsen machinaal verdiept; eenmaal ten wes-
ten van de terp en een ter hoogte van het centrale deel van de terp. 
In het nu volgende zal de geologische stratigrafi e van de onder-
grond worden beschreven.

Geologie
De ondergrond bestaat uit zandige afzett ingen, waarop een dik 
pakket organogene afzett ingen ligt. De gelaagdheid van de natuur-
lijke ondergrond onder het centrale deel van het terplichaam zal 
hieronder worden beschreven. Van onder naar boven zijn de vol-
gende lagen onderscheiden (afb . 25)70:
• Laag 1: op ca. 3,40 m -NAP bevindt zich de top van een laag don-

kerbruin tot zwart zwak siltig, matig fi jn zand. Het betreft  het 
bovenste deel van een dekzandpakket. Aan de hand van de kleur 

bestempeld, hetgeen op basis van de latere onderzoeken, zeker 
voor wat betreft  het gedeelte dat uit zeggeveen bestaat, betwijfeld 
wordt.
Desalniett emin kunnen er op grond van de vergelijking van de 
resultaten van de boorgegevens van de verschillende campagnes 
bepaalde trends worden geconstateerd en op basis hiervan enke-
le algemene uitspraken worden gedaan over veranderingen in de 
fysieke kwaliteit van de veenterpen.
Wanneer we de gegevens naast elkaar leggen (zie bijlage 3 en verder 
tabel 1), blijkt allereerst dat er aanzienlijke verschillen bestaan in 
de vastgestelde diktes van de terplagen. Soms bedragen de verschil-
len 50 cm of meer. De verschillen komen zowel voor tussen de 
boringen uit 1993 en 2001 als tussen die uit 2001 en 2006 en die uit 
1993 en 2006. In sommige gevallen lijkt er een verband te bestaan 
tussen de afname van de dikte van de terplagen en het voortschrij-
den van de tijd, maar dit is lang niet altijd het geval. Sterker nog, 
ook het omgekeerde komt voor. Zo werd in 2001 op vier locaties 
een dikkere terplaag dan in 1993 waargenomen. Een zelfde consta-
tering werd in 2006 gedaan ten opzichte van de resultaten van het 
onderzoek uit 1993. Opvallend genoeg gaat het in deze gevallen 
om andere terpen dan in 2001. Deze verschillen moeten waarschijn-
lijk grotendeels worden verklaard uit verschil in inzicht in welke 
lagen er tot de terp mogen worden gerekend en welke een natuur-
lijke oorsprong hebben. Dit geldt met name voor lagen met ver-
aard, amorf veen, waarvan de dikte varieert van enkele centimeters 
tot enkele decimeters. De aard van dit laagje en de exacte grens 
tussen ophoging en natuurlijke ondergrond is meestal moeilijk te 
bepalen. Bij het RAAP-onderzoek zijn deze laagjes, ervan uitgaan-
de dat hier evenals bij de terpen in de Eelderwolden sprake is van 
een vloer van mosveenturven op een ophoging van veen, als antro-
pogene ophogingslagen aangemerkt69, terwijl in 2001 vaak ook de 
daaronder gelegen veenlaag tot de ophogingen is gerekend. Ook 
tussen de boringen uit 2001 en 2006 bestaan soms aanzienlijke 
verschillen in dikte van de terplagen. In de meeste gevallen is in 
2001 een dikker pakket tot de terp gerekend dan in 2006.
Over verschillen in NAP-hoogten en eventuele maaivelddalingen 
kunnen, zoals hierboven reeds uiteen is gezet, geen concrete uit-
spraken worden gedaan. Aangenomen mag worden dat er in de 
loop der jaren door inklinking van het veen een zekere mate van 
daling zal zijn opgetreden, maar de mate waarin is vooralsnog 
onduidelijk. Mogelijk kunnen in de toekomst aan de hand van de 
in 2006 verzamelde gegevens en nieuwe data hier gefundeerde 
uitspraken over worden gedaan. Tevens zal hierbij gelet moeten 
worden op mogelijke verschillen in inklinking tussen de terpen 
en het omringende veenlandschap.
Opvallend is dat bij het in 1993 uitgevoerde booronderzoek op veel 
meer plaatsen de aanwezigheid van een leemlaag is vastgesteld 
dan in 2006. Het feit dat gedurende de laatste boorcampagne in 
sommige terpen leemlagen zijn waargenomen, waar deze in 1993 
niet zijn gezien, betekent dat hieraan geen conclusies met betrek-
king tot veranderingen in de fysieke kwaliteit van de veenterpen 
verbonden mogen worden. De verschillen zullen eerder verklaard 
moeten worden uit verschillen tussen de boorlocaties, waarbij 

veengroei in het gebied af te leiden. Het basisveen is eutroof en 
werd waarschijnlijk gevoed vanuit het kustgebied. De datering van 
dit pakket ligt waarschijnlijk in de Bronstijd. Bij de verdere verlan-
ding van de Hunze in de Late Bronstijd-IJzertijd neemt de mariene 
invloed af en wordt het veen meer en meer oligotroof met heide, 
wollegras en gagel.
Op dit hoogveen (er zijn macroscopisch geen resten veenmosveen 
waargenomen) ligt een laagje eutroof rietveen. Dit zou kunnen 
samenhangen met de ontginning uit de Romeinse Tijd. De top is 
weer meer kleiig, wat zou samenhangen met een toename van 
mariene invloed. In de Vroege Middeleeuwen is een laagje rietveen 
ontstaan met daarin een bodem.

In het tweede, buiten de terp gelegen diepere profi elgat is een 
geringere gelaagdheid in het veenpakket aanwezig. Dit profi el 
heeft  in de top een 10 cm dikke laag veraard en geoxideerd veen.
Het verschil tussen beide profi elen lijkt te zijn veroorzaakt door 
de middeleeuwse bewoning. Onder de terp is de natuurlijke veen-
sequentie beter afgedekt en daardoor goed geconserveerd. Hier-
uit valt af te leiden dat waarschijnlijk het bovenste deel van het 
veenlandschap buiten de terpen en andere oude fenomenen die 
de veenbodem afdekken, is geoxideerd. De aantasting van het 
veenlandschap door oxidatie en klink moet dan grotendeels heb-
ben plaatsgevonden in de periode na het opwerpen van het terp-
lichaam, dat wil zeggen na de Late Middeleeuwen.

wordt verondersteld dat in de top van het dekzand een goed 
ontwikkelde podzolbodem aanwezig is.

• Laag 2: 3,40 - 3,12 m -NAP: donkerbruin mineraalarm veen. 
De overgang tussen de top van het dekzand (de A-horizont) en 
het bovenliggende veen is zeer geleidelijk. Het veen is gelaagd 
en bevat veel riet (rietveen). Deze laag is geïnterpreteerd als 
basisveen, het betreft  sterk gytt ja-achtig materiaal.

• Laag 3: 3,12 - 2,96 m -NAP: gelaagd pakket zwak kleiig veen.
• Laag 4: 2,96 - 2,68 m -NAP: een laag rietveen.
• Laag 5: 2,68 - 2,44 m -NAP: een laag uiterst siltige, sterk humeu-

ze klei. De klei wordt (voorlopig) gerelateerd aan een meer 
actieve marine invloed vanuit de noordelijk gelegen getijdezone. 
Deze toenemende marine invloed in het onderzoeksgebied vond 
plaats tussen van ca. 2000-1000 v. Chr..

• Laag 6: 2,44 - 2,30 m -NAP: een zwak kleiige veenlaag.
• Laag 7: 2,30 - 2,00 m -NAP: een laag mineraal arm veen, met veel 

zegge/zeggeveen.
• Laag 8: 2,00 - 1,70 m -NAP: een laag mineraal arm veen met zeg-

ges en riet (riet-, zeggeveen).
• Laag 9: 1,70 - 1,42 m -NAP: een laag mineraal arm veraard veen.
• Laag 10: 1,42 - 1,20 m -NAP: een laag mineraal arm rietveen.
• Laag 11: 1,20 - 1,10 m -NAP: een laag amorf verarmd veen.

Uit bovenstaande geologische sequentie is een afname van de 
activiteit of verlanding van het Hunzesysteem en het begin van de 

1993 2001 2006 conclusie

Terp-
nr.

NAP-
hoogte

Diepte 
terp-
laag

Dikte 
terp-
laag

Ø Leem-
laag

Gaaf NAP-
hoogte

Diepte 
terp-
laag

Dikte 
terp-
laag

Ø Dikte 
t.o.v. 
1993

NAP-
hoogte

Diepte 
terp-
laag

Dikte 
terp-
laag

Leem-
laag

Dikte 
t.o.v. 
1993

Huis-
plaats

Onze kere 
huisplaats

1 -40 35-85 50 20 ? ? ? ?  - -- - ? x

2 -40 10-80 70 35 x x -10 8-55 47 32 -23 -13 43-55 12 - -58 x

3 -30 10-135 125 25 x -35 15-65 50 28 -75 -19 17-100 83 x -43 x

4 -30 10-110 100 25 x X -29 15-85 70 30 -30 -5 32-76 44 x -56 x

5 -30 10-85 75 15 x x -43 30-105 75 24 0 -33 10-57 47 x -28 x

6 -30 10-90 80 20 x -33 25-45 20 21 -60 -21 5-50 45 x -35 x

7 -30 10-45 35 20 x -33 25-100 75 21 40 -26 24-51 27 -8 x

8 -40 -- -- ? ? ? ? ? -28 -- -- ?

9 -30 10-85 75 30 x x -35 20 20 -55 -38 17-90 73 x -2 x

10 -40 10- 160 150 15 x x -33 25-100 75 21 ? -33 15-85 70 x ? x

11 -40 10-85 75 25 -35 10-105 95 23 20 -45 14-82 68 x -7 x

12 -40 -- -- ? ? ? ? ? ? -47 10-22 12 - ? x

13 -40 10-100 90 40 x x -51 10-102 92 25 2 -30 10-90 80 x -10 x

14 -40 7-90 83 20 x x -54 90-125 35 24 -48 -57 35-62 27 x -56 x

15 -40 10-105 95 20 x -32 10-155 145 17 50 ? 11-92 81 x -14 x

16 -40 10-90 80 25 x x -70 20-50 30 21 -50 ? 20-40 20 - -60 x

17 -40 10-70 60 20 x x ? ? ? ? ? -51 20-30 10 - -10 x

18 -40 10-70 60 ? ? ? ? ? ? -65 40-80 40 - -20 x

19 -40 10-70 60 35 x x ? ? ? ? ? -62 -- -- - ? x

20 -40 -- -- ? ? ? ? ? ? -49 40-50 10 - ? x

Tabel 1  Vergelijking van de boorresultaten van de onderzoeken uit 1993, 2001 en 2006 van de terpen die de sterkste afname van de dikte van antropogene lagen laten zien 
(zie voor een totaaloverzicht bijlage 3).

9145 RAM Peizermaden 178.indd   43-449145 RAM Peizermaden 178.indd   43-44 09-07-10   12:5209-07-10   12:52



5  DE RESULTATEN 45

← snijden op 403 mm vanaf de rug  (17 mm eraf )

46  LAND VAN MELK EN HONING?

← vouwen op 205 mm vanaf de rug
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Afb . 26  Allesporenkaart van terp 4.
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gevonden. Hieronder zullen de belangrijkste grondsporen en lagen 
worden gepresenteerd. Zie voor een volledig overzicht van de aan-
getroff en fenomenen bijlage 5).

Greppels
In totaal zijn er zeven lineaire grondsporen aangetroff en die als 
greppel geïnterpreteerd worden (afb . 27). Hieronder zullen ze wor-
den gepresenteerd.

Spoor 5
Dit is een globaal oost-west georiënteerd, lineair grondspoor dat 
opgravingsput 1 bijna over de hele lengte diagonaal doorsnijdt. 
Het spoor is gemiddeld 1 m breed. De diepte varieert van enkele 
centimeters op het vlak in het oostelijke deel van put 1 tot 60 cm 
in het profi el van de profi eldam (0,55 m -NAP). Het spoor heeft  ter 
hoogte van het hoogste punt van de terp in verticale doorsnede 
steile wanden en een vlakke bodem. De vulling bestaat uit sterk 
kleiig veen tot matig siltige, sterk humeuze klei.
Uit de greppel zijn op verschillende plaatsen vondsten geborgen, 
met name ter hoogte van de terp (vn. 611, 618, 635, 637, 639, 648, 
670, 671, 673, 691, 705, 706, 716, 719, 750 en 783). Het materiaal 
bestaat uit aardewerk, baksteenpuin, stukken van dakpannen, 
ijzeren objecten en stukken steen. Het overgrote deel van het mate-
riaal dateert uit de Volle Middeleeuwen, maar enkele vondsten, 

5.4.2  De Terpen

Terp 4
De stratigrafi e van de archeologische vindplaats bestaat grotendeels 
uit organische en kleiige lagen. Op de hierboven beschreven laag 
zwak kleiig veen (1,70 – 1,42 m -NAP) ligt een gemiddeld 20 cm dikke, 
sterk organische laag met een hoog kleigehalte. In het veld is deze 
laag geïnterpreteerd als een uit plaggen opgebouwd ophogingspak-
ket of terplichaam met een omvang van globaal 25 bij 17 m. Het 
onderzoek aan de slijpplaten uit deze laag heeft  evenwel uitgewezen 
dat het hier geen laag klei- en veenplaggen betreft , maar dat het 
natuurlijk, enigszins veraard veen betreft .
Op deze laag bevindt zich een pakket van verschillende dunne laag-
jes klei en veen/organisch materiaal met daarin as, houtskool, leem-
brokken, aardewerk, stenen en gecalcineerd en onverbrand botma-
teriaal. De dikte van deze laagjes wisselt sterk, evenals hun omvang. 
Deze fenomenen zullen hieronder nader besproken worden.

Grondsporen
In totaal zijn op de verschillende vlakken 118 bodemverkleuringen 
waargenomen die kunnen worden geïnterpreteerd als antropo-
gene grondsporen en lagen dan wel niveaus (afb . 26). De grond-
sporen kunnen in drie groepen ingedeeld worden: greppels, kui-
len en paalsporen. Verder zijn er verschillende antropogene lagen 
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Afb . 27  De op terp 4 aangetroff en greppels.

9145 RAM Peizermaden 178.indd   479145 RAM Peizermaden 178.indd   47 09-07-10   12:5309-07-10   12:53



48  LAND VAN MELK EN HONING?

Sporen 63 en 64
In de noordelijke dwarssleuf (sleuf 1B) zijn op het eerste vlak 
(0,82 m -NAP) twee lineaire banen aangetroff en. Deze banen zet-
ten zich voort tot buiten de grenzen van de sleuf. De ene baan, 
spoor 63, die deel uit lijkt te maken van de sloot rond terp 4, was 
op vlak 1 ca. 2 m breed en bestond uit lichtgrijze sterk siltige klei. 
Direct grenzend aan de noordkant van dit spoor lag spoor 64. Deze 
baan, bestaande uit donkergrijze sterk humeuze sterk siltige klei, 
was ter hoogte van het westprofi el 2 m breed en bij het oostprofi el 
1 m breed. Spoor 64 maakt vermoedelijk deel uit van de sloot rond 
terp 3.
Op het tweede en derde vlak zijn enkele andere verkleuringen 
waargenomen die als individuele grondsporen zijn ingemeten en 
beschreven (de sporen 65 en 67). Bij de koppeling van de sporen 
in de vlakken aan die in de profi elen werd echter duidelijk dat de 
op de verschillende vlakken waargenomen fenomenen moeten 
worden toegeschreven aan twee greppels, waarvan de meest noor-
delijke (spoor 64) de ander oversnijdt (spoor 63).71 Spoor 63 is 
oost-west georiënteerd, evenals het oostelijke deel van spoor 64. 
Ongeveer ter hoogte van het midden van de sleuf maakt deze 
tweede een haakse bocht en buigt af naar het noorden en wordt 
hierdoor in het westprofi el van sleuf 1B in de lengterichting aan-
gesneden. Spoor 63 heeft  in dit profi el een komvormige verti-
cale doorsnede en een minimale breedte van 1,40 m. De maxi-
male diepte bedraagt 30 cm (1,00 m -NAP). De onderste vulling 
(ca. 5 cm) bestond uit een sterk siltige donkergrijze sterk humeu-
ze klei. Daarop lag een maximaal 10 cm dikke laag lichtblauw-
grijze sterk siltige klei. De bovenste vulling bestond uit een maxi-
maal 12 cm dikke laag lichtgrijsbruine sterk humeuze, sterk 
siltige klei. De vulling van spoor 64 bestond eveneens uit een laag 
(12 cm dik) donkergrijze humeuze klei met daarop een 18 cm dikke 
laag lichtblauwgrijze sterk siltige klei. De onderkant van deze 
greppel ligt ook op 1,0 m -NAP. Spoor 63 heeft  enkele vondsten 
opgeleverd, waaronder een bewerkt stuk hout (vn. 928) en enke-
le scherven kogelpotaardewerk, waaronder een kogelpotrand van 
type F.

De aard van de vullingen van de greppels vormt een aanwijzing dat 
deze langzamerhand zijn opgevuld. De aanwezigheid van humeus 
materiaal op de bodems van de greppels wijst op een gestage ver-
landing. Een dergelijk proces kan alleen optreden als greppels niet 
periodiek worden opgeschoond. Daarna is er onder invloed van 
water (een overstromingsfase?) een lichtblauwgrijze kleilaag op 
afgezet. Deze klei is waarschijnlijk aangevoerd vanuit het getijden-
gebied ten noorden van de Peizermaden. Waarschijnlijk maakten 
de greppels deel uit van een verkavelingssysteem dat afwaterde op 
het Peizer- en Eelderdiep. Mogelijk kon zeewater via deze riviertjes 
het ongeveer 1 km achter het Groningse kleigebied gelegen Noord-
Drentse veengebied penetreren.

Standgreppels
In opgravingsput 1 zijn twee lineaire grondsporen aangetroff en, 
waarin zich op min of meer regelmatige afstanden andere grond-

waaronder het baksteenpuin, de stukken van dakpannen en enke-
le scherven, dateren uit de Nieuwe Tijd. 

Spoor 6
Deze greppel bevindt zich aan de oostelijke rand van de terp en is 
op vlak 1 (0,74 m -NAP) en vlak 2 aangesneden. Op vlak 3 komt het 
spoor niet meer voor. De oriëntatie van de greppel is globaal noord-
zuid. De breedte bedraagt iets meer dan 1 m. De greppel was op 
het eerste vlak moeilijk herkenbaar aangezien de vulling vrijwel 
gelijk is aan de grond waarin de greppel is ingegraven. Beide 
bestaan uit donkergrijze sterk humeuze klei.
De greppel verraadt zijn aanwezigheid vooral doordat de vulling 
iets losser is dan de ondergrond, iets wat door handmatig schaven 
werd vastgesteld. Daarnaast bevatt e de bovenvulling in tegenstel-
ling tot de ondergrond enkele kleine kleibrokjes. Onder deze ca. 
25 cm dikke laag bevindt zich een maximaal 20 cm dikke laag don-
kerbruin verrommeld veen. Spoor 6 heeft  in verticale doorsnede 
een enigszins spits, komvormig profi el. De maximale diepte 
bedraagt in het noordprofi el van put 1 45 cm (1,10 m -NAP). Uit de 
vulling zijn verschillende vondsten verzameld: enkele metalen 
objecten (vn. 619 en 643) en een aantal scherven kogelpotaarde-
werk, waaronder een randfragment type A en een randfragment 
type F.

Spoor 20
Spoor 20 doorsnijdt het midden van het centrale deel van opgra-
vingsput 1 in noord-zuidrichting. De greppel heeft  aan de noord-
zijde van het bovenste vlak op 0,91 m -NAP een maximale breedte 
van 1,90 m. Aan de zuidzijde bedraagt de breedte hier 1,15 (0,84 m 
-NAP). Uit het noordprofi el blijkt dat de insteek van de greppel 
direct onder de bouwvoor tevoorschijn komt (0,80 m - NAP). 
De greppel heeft  hier een enigszins onregelmatig gevormde, bijna 
vlakke bodem en reikt tot 1,20 m -NAP. De bovenvulling van spoor 
20 lijkt sterk op die van spoor 6, behalve dat in de top van de vul-
ling lichtgrijze kleibrokken zijn aangetroff en. Onder de maximaal 
10 cm dikke bovenvulling bevindt zich een maximaal 25 cm dik 
pakket verspit venig materiaal. Uit de vulling zijn verschillende 
vondsten verzameld, waaronder een metaalslak (vn. 763) en een 
relatief groot aantal scherven kogelpotaardewerk. Onder de scher-
ven kogelpotaardewerk bevinden zich 3 randstukken type F en een 
randfragment van de typen D en E.

Spoor 23
Spoor 23 bevindt zich in het uiterste westen van het centrale deel 
van put 1. Het betreft  een noord-zuidgeoriënteerde, op het vlak 
1,50 tot 1,20 m brede baan sterk humeuze klei tot zwak kleiig veen. 
In het noordprofi el is te zien dat de bovenste centimeters van de 
vulling worden gevormd door lichtgrijze matig siltige klei. Het 
spoor strekt zich zowel aan de noord- als zuidzijde uit tot buiten 
de begrenzing van de put. De greppel heeft  op verticale doorsnede 
een komvormig profi el. De diepte bedraagt op het vlak nog 25 cm 
(1,18 m -NAP). De in het profi el vastgestelde diepte is 1,10 m -NAP. 
Het spoor komt direct onder de bouwvoor tevoorschijn.
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raden de functie ervan. Deze bestaan enerzijds uit dunne lagen 
klei of leem, die door verhitt ing zijn gebakken en hierdoor een 
oranjerode of grijsbruine kleur hebben gekregen; en aan de ande-
re kant uit laagjes met veel as, houtskool en brokjes verbrande klei 
of leem. De kuil moet dan ook worden geïnterpreteerd als haard-
kuil. Op basis van de microstratigrafi e zijn vier verschillende 
gebruiksfasen te onderscheiden. In het oostprofi el van de dam is 
te zien dat in eerste instantie een kuil in het veen is gegraven. 
De exacte omvang van de kuil is niet bekend, aangezien de mees-
te profi elen niet tot op deze diepte zijn aangelegd. In deze kuil is 
hoogstwaarschijnlijk een vuur gestookt, want op een laagje verspit 
veen op de bodem van de kuil ligt een ca. 2 cm dik houtskool-

sporen bevonden. Het gaat hierbij om standgreppels met paalspo-
ren. Deze zullen bij de paalsporen verder worden behandeld.

Kuilen
In totaal zijn er 55 verkleuringen in het vlak geïnterpreteerd als 
kuilen (afb . 28). Deze groep kan worden onderverdeeld in drie 
subgroepen: haardkuilen, paalkuilen/standgreppels en overige 
kuilen.

Haardkuil
In het centrum van opgravingsput 1 is direct ten oosten van de 
profi eldam in vlak 1 een groot, min of meer halfrond grondspoor 
aangetroff en waarvan de vulling uit houtskool, as en brokken 
roodoranje en grijsbruine verbrande klei of leem bestond (afb . 29 
en 34). Het grondspoor is ook op de vlakken 2 en 3 aanwezig, maar 
verandert hier van vorm en samenstelling van vulling. Om deze 
reden heeft  het spoor op de verschillende vlakken vijf verschil-
lende spoornummers gekregen (spoor 14 in vlak 1; 39, 40 en 41 in 
vlak 2 en spoor 51 in vlak 3). Aan de andere zijde van de profi eldam 
is slechts een restant van deze kuil aanwezig en een deel stak in 
het noordprofi el van put 1, waardoor de exacte groott e van de kuil 
slechts bij benadering kan worden gegeven (afb . 30). Ervan uit-
gaande dat het een min of meer ronde kuil is, moet deze een dia-
meter van ca. 2,5 m hebben gehad. In de profi elen is de maximale 
diepte van de kuil niet bepaald. Wel is in het vermoedelijke cen-
trum van de kuil een gutsboor gezet om de diepte te behalen. 
De maximale diepte van het spoor ligt op 0,57 m -NAP. De totale 
dikte van het haardpakket bedraagt 1,29 m.
Bij bestudering van het noordprofi el van put 1 en de profi eldam 
tussen het oostelijke en centrale deel van opgravingsput 1 bleek 
het om één fenomeen te gaan waarin meerdere fasen waren te 
onderscheiden. De samenstelling van de vullingen van de kuil ver-
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Afb . 29  De haardkuil in het opgravingsvlak.
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50  LAND VAN MELK EN HONING?

van de haard zijn aangetroff en, doet vermoeden dat de haard in 
een latere gebruiksfase iets naar het oosten is verplaatst. De aanzet 
van de haard is in de uiterste westhoek van het hier niet-verdiepte 
gedeelte van het noordprofi el duidelijk te zien. Op basis van waar-
nemingen in het horizontale vlak kan worden geconcludeerd dat 
in de derde fase langs de randen van de kuil een nieuwe laag klei/
leem is aangebracht, waarvan de buitenzijde door verhitt ing in 
zuurstofarme omstandigheden bruingrijs is geworden en de bin-
nenzijde door toevoer van zuurstof oranjerood. In een latere fase 
is dit proces herhaald: tegen de laag verbrande klei/leem is een 
nieuwe klei/leemlaag aangebracht, die op zijn beurt aan de bui-
tenzijde reducerend en dicht bij de hitt ebron oxiderend is gebak-

bandje. Dit houtskoollaagje wordt afgedekt door een ca. 20 cm 
dikke laag oranjerood verbrande klei of leem. Deze klei- of leem-
laag vertegenwoordigt de tweede fase van de haard. De laag is in 
de kuil aangebracht om deze te beschermen tegen verbranding. 
De laag verbrande klei/leem wordt afgedekt door een uit zeer 
dunne laagjes klei, as en houtskool, brokjes verbrande klei en 
organisch materiaal opgebouwd pakket, dat zich over een relatief 
groot oppervlak uitstrekt. Het gaat hierbij om vloer- en egalisatie-
niveaus (zie hieronder). De constatering dat deze niveaus de oud-
ste fasen van de haard afdekken, gecombineerd met het feit dat 
aan de andere zijde van de profi eldam in de uiterste noordwest-
hoek van het oostelijke deel van put 1 op hogere vlakken wel resten 
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5 DE RESULTATEN 51

hebben de meeste steile wanden en een vlakke of halfronde 
bodem. In geen van de sporen zijn houtresten aangetroff en. Uit 
elk spoor is een monster van de vulling genomen voor ecologisch 
onderzoek.

Op het onderste opgravingsvlak (vlak 5) is eveneens een rij oost-
west georiënteerde paalsporen waargenomen (spoornummers 97 
t/m 110). Het gaat hierbij om met bruin, venig materiaal opgevulde 
paalsporen met een diameter van ca. 10 cm (afb . 32). De sporen 97 
t/m 102 staan in een smalle (stand)greppel, Deze (stand)greppel is 
30 cm breed en ongeveer 2 m lang (afb . 33). De totale lengte van de 
palenrij bedraagt ca. 3,90 m. De afstand tussen de paalsporen 
bedraagt gemiddeld 20 cm, hoewel er enkele grotere tussenruim-
tes zijn (tot ca. 1,30 m). De paaltjes zijn vanaf het vlak nog slechts 
enkele centimeters diep (maximaal tot 0,86 m -NAP). De vulling 
van de greppel bestaat uit met matig siltige, lichtgrijze klei. Ook 
de greppel is slechts enkele centimeters diep. In de vulling van de 
greppel is direct ten noorden van de paalsporen een oost-west 
gerichte dunne, bruine baan waargenomen. Dit is mogelijk het 
restant van een houten plank. De overige paalsporen zijn niet in 
een standgreppel geplaatst, maar liggen wel in het verlengde daar-
van. Deze paalsporen zijn ingeslagen in een vloerniveau.

Enkele meters ten westen van bovengenoemd palenrijtje bevindt 
zich een derde rij paalsporen (spoornummers 112-118) (zie afb . 25 
en 31). Deze rij is waargenomen op vlak 3 (0,79 tot 0,93 m -NAP) 
en, in tegenstelling tot de twee voorgaande noord-zuid gericht. 
De rij bestaat uit 7 paalsporen met een gemiddelde diameter van 
20 cm breed. De afstand tussen de sporen bedraagt ca. 60 cm. 
De diepte varieert van 12 tot 40 cm. De paaltjes hebben een spitse 
vorm. De vulling bestaat uit donkerbruin mineraalarm veen. 

ken. Aan de binnenzijde van deze laag bevinden zich brandresten, 
bestaande uit as, houtskool en brokjes versinterde klei. In de laat-
ste fase is het restant van de haardkuil dichtgestort met grote brok-
ken roodverbrande leem en brandresten.

Paalkuilen
Paalkuilen vormen de grootste subgroep binnen de kuilen. 
In totaal zijn er 28 kuilen aangetroff en die op basis van de afme-
tingen, vorm en de onderlinge afstand en verhoudingen zijn geïn-
terpreteerd als paalkuil (afb . 31). Van deze groep kunnen er 10 
worden toegeschreven aan één archeologische structuur: de spo-
ren 42, 43, 44, 45, 55, 56, 57, 58, 59 en 66. Het gaat hierbij om ronde 
(met een gemiddelde diameter van 50 cm) en vierkante verkleu-
ringen met afgeronde hoeken (gemiddeld 50 x 50 cm) op het derde 
en vierde vlak van opgravingsput 1 en op de vlakken 2 en 3 in opgra-
vingssleuf 1B.
Bovengenoemde paalsporen vormen, met uitzondering van spoor 
66, een oost-west georiënteerde rij (afb . 32). De lengte van deze rij 
bedraagt 15 m. De palen in het centrale deel van opgravingssleuf 
1 en de paal direct ten oosten van het dwarsprofi el (sporen 42, 43, 
44, 84 en 87) zijn ingegraven in een smalle standgreppel (spoor 
46). De afstand tussen de palen in de standgreppel bedraagt ca. 
0,5 m. De afstand tussen de overige palen binnen de rij varieert 
van 1,60 tot 1,85 cm. Het in opgravingssleuf 1B gelegen spoor 66 
maakt deel uit van de tegenhangers van deze rij. Spoor 66 vormt 
samen met spoor 56 een staanderpaar. De afstand tussen de rijen 
bedraagt bijna 4 m.
De diepte van de paalsporen varieert van enkele centimeters tot 
meer dan 30 cm gerekend vanaf vlak 3 (0,65 tot 7,74 m -NAP).
De paalsporen zijn opgevuld met matig siltige klei, waarvan de 
kleur varieert van gevlekt lichtgrijs tot lichtbruingrijs. In de coupes 
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5 DE RESULTATEN 53

niveaus). Hieronder zullen ze zo veel mogelijk per fenomeentype 
worden gepresenteerd.

Plaggenbanen
Op het eerste opgravingsvlak van het oostelijke deel van de opgra-
vingsputt en 1 en 1A (put 1: 0,28 tot 0,62 m -NAP; put 1A: 0,62 m 
-NAP) zijn enkele geelgrijs tot oranje grijs gevlekte grondsporen 
aangetroff en (onder andere spoornummers 2, 8, 11 en 16). Een van 
deze sporen (spoor 2) was noordwest-zuidoostgeoriënteerd, met 
een korte aft akking naar het zuiden, en had een enigszins grillige, 
langwerpige vorm (afb . 34). De breedte bedroeg aan de westzijde 
bijna 1 m en aan de oostzijde 35 cm. In het verlengde van de zuide-
lijke aft akking bevond zich een tweede, korter spoor, met een 
smalle aft akking naar het westen. In opgravingssleuf 1A lag een 
derde, qua vulling vergelijkbaar grondspoor met een oost-westo-
riëntatie. De sporen bestonden uit onregelmatige brokken grijze 
en geeloranje siltige klei (afb . 35). Ook in het noordprofi el van 
opgravingsput 1 is een van deze fenomenen aangesneden. Uit het 
profi el blijkt dat het pakket grijze en geeloranje kleibrokken onge-
veer 0,25 m dik is en naar het oosten toe is opgenomen in de (sub)
recente bouwvoor. Op enkele plaatsen in het profi el is een zeer 
onregelmatige ondergrens van deze laag waargenomen. De laag is 
in het noordprofi el ca. 23 m lang en minimaal 11 m breed.

Plaggenwallen
Op verschillende plaatsen op het vlak, maar vooral in de profi elen 
zijn resten van plaggenwallen gevonden. Deze sporen omsluiten 
de in het centrale en westelijke deel van opgravingsput 1 aange-
troff en grondsporen, waaronder de rijen paalkuilen (zie boven) 
en de vloer- en egalisatieniveaus (zie hieronder). De plaggenwal-
len zijn het duidelijks waarneembaar in het oostprofi el van de 
profi eldam en in het noordprofi el van opgravingsput 1 (afb . 36).

De vulling is lithologisch gezien gelijk aan de grond waarin de 
sporen zijn ingeslagen, maar iets minder compact. Dit laatste lijkt 
erop te wijzen dat de houten paaltjes zijn uitgetrokken, waarna de 
gaten zijn opgevuld met veen.
De overige paalsporen lijken geen deel te hebben uitgemaakt van 
grotere structuren, zoals de sporen 95, 96 en 111 op vlak 5. Deze 
sporen zullen hier niet verder worden behandeld.

Overige kuilen/sporen
Binnen de zone in opgravingsput 1 die in vakken is opgegraven, zijn 
op de vlakken 1 en 2 verschillende ronde, ovale en onregelmatig 
gevormde grondsporen aangetroff en (spoor 17, 18, 19, 21 en 30) (zie 
bijlage 5). De meeste hiervan waren slechts enkele centimeters diep 
en kunnen worden geïnterpreteerd als vlekken of als restanten van 
vloer- en ophogingsniveaus (zie hieronder). Ook buiten de terp zijn 
enkele kuilen waargenomen. De kuilen variëren in vorm en afme-
tingen. Sommige zijn rechthoekig met afgeronde hoeken, terwijl 
andere meer langgerekt zijn. Deze fenomenen lijken samen te han-
gen met het latere gebruik van het terrein en kunnen deels worden 
geïnterpreteerd als ingereden sporen van tractoren. In het noord-
profi el van opgravingssleuf 1 is aan de rand van de terp een deels met 
veenslik en deels met water opgevulde scheur in het veen aangetrof-
fen. Dergelijke natuurlijke fenomenen zijn ook op andere terpen 
aangetroff en en wijzen op inundatie van het gebied ten tijde van de 
bewoning.72

Antropogene lagen
Op alle vlakken zijn onregelmatig gevormde verkleuringen waar-
genomen, die tot de antropogene lagen kunnen worden gerekend. 
Soms was pas na couperen en opschaven van de profi elen duidelijk 
wat de exacte aard van deze fenomenen was en hun samenhang 
met andere grondverkleuringen (grondsporen en andere lagen/
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54  LAND VAN MELK EN HONING?

Plaggenwal spoor 2 heeft  een breedte van 0,80 tot 1,2 m en bestaat 
uit donkerbruin kleiig veen waarin een zwakke gelaagdheid te her-
kenen is van iets lichtere veenbandjes van ca. 5 cm dik. De hoogte 
varieert van 0,6 m in het noordprofi el tot ruim 0,8 m in het oost-
profi el. De onderzijde bevindt zich in het oostprofi el op 1,00 m 
-NAP en aan de noordzijde op 1,22 m -NAP. Ook op het vlak zijn 
delen van plaggenwallen gevonden (spoornummers 34, 81 en 82) 
(zie afb . 32 en bijlage 5). In beide profi elen is duidelijk te zien dat 
de bodemopbouw aan weerszijden van de wallen sterk verschilt. 
Aan de ene zijde (binnenzijde) bevinden zich meerdere dunne lagen 
klei, as en houtskool en organisch materiaal, terwijl aan de andere 
zijde dikke venige lagen liggen. Deze verschillen in bodemopbouw 
wijzen erop dat de plaggenwallen de wanden van een gebouw vor-
men, waarbinnen zich vloer- en egalisatieniveaus bevinden (zie 
hieronder).

Vloerniveaus
Op alle opgravingsvlakken zijn onregelmatig gevormde lagen in 
rijke kleurschakeringen waargenomen (een totaal van 31 spoornum-
mers; zie sporenlijst bijlage 4). De kleur van deze fenomenen vari-
eert van egaal donkerbruin tot gevlekt lichtgrijs met zwart en oran-
jegeel (afb . 37). De kleurschakeringen worden veroorzaakt door een 
hoog humusgehalte, of de aanwezigheid van verbrande brokjes klei 
en leem, houtskool en as. In de profi elen is duidelijk zichtbaar dat 
deze in het vlak grillig gevormde fenomenen dunne laagjes zijn die 
niet geheel horizontaal liggen, maar een golvend verloop kennen 
(afb . 38). Omdat het eerste opgravingsvlak een mechanisch aange-
legd niveau is en niet het aanwezige microreliëf volgt, manifesteren 

Afb . 35  De plaggenbaan in het opgravingsvlak.
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5 DE RESULTATEN 55

deze laagjes zich op het horizontale vlak als grillig gevormde dag-
zomen. De sporen beslaan grofweg een zone van ca. 12 x 3 m.
Opvallend is dat het pakket ten oosten van de haard aanzienlijk 
dunner is dan ten westen daarvan (afb . 39). In het eerste deel heeft  
het pakket een dikte van 0,2 m, terwijl het aan de andere zijde van 
de haakse profi eldam ca. 0,5 m dik is. In het oostelijke deel is de 
bodemopbouw als volgt: op een mineraalarme veenlaag ligt een 
enkele centimeters dun bandje grijze, humeuze klei. Daarop 
bevindt zich een eveneens slechts enkele centimeters dikke laag 
grijze as. Deze sequentie van klei- en aslaagjes herhaalt zich drie 
keer. Ongeveer 1,5 m ten oosten van de haardkuil waaiert dit pak-
ket uit in een 0,5 m dik pakket met een zeer fi jne gelaagdheid. 
Macroscopisch konden ten minste zeven lagen worden onderscheiden. 

Afb . 37  De vloerniveaus in het opgravingsvlak.

Afb . 38  Detail van het pakket vloerniveaus in het westelijke deel van gebouw 1. 
De paalsporen van gebouw 1 zijn met houten spanen gemarkeerd.
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Het markante verschil in dikte van het laagpakket van de haard  
tussen het oostelijke en westelijke gebied hangt hoogstwaarschijn-
lijk samen met de functionele indeling van het gebouw en de 
daarmee samenhangende verschillen in de sequentie waarin vloer-
niveaus moesten worden vervangen. Klaarblijkelijk bestond in het 
westelijke deel eerder de noodzaak een nieuwe vloer aan te leggen 
dan in het oostelijke deel. Op de mogelijke redenen hiervoor zal 
in hoofdstuk 13 dieper worden ingegaan.

Op terp 4 zijn de resten van twee gebouwen gevonden. Van de  
jongste resteerde alleen de resten van brede plaggenwallen. Van 
de voorganger zijn paalsporen, plaggenwallen, lemen vloeren en 
een haardplaats in de bodem bewaard gebleven. In het westelijke 
deel van de oudste platt egrond zijn 7 en in het oostelijke deel 
minimaal 3 vloerniveaus aangetroff en. Op verschillende locaties 
in het westelijke deel van het gebouw zijn ingebed in de vloeren 
concentraties kogelpotaardewerk aangetroff en. In veel gevallen 
betreft  het grote, veelal passende scherven van een of meerdere 
kogelpott en (Zie afb . 40). In dit gedeelte van het gebouw zijn vak-
ken van 1 x 1 m uitgezet waarna het vondstmateriaal uit de verschil-
lende niveaus stratigrafi sch is verzameld. De verzamelwijze van 
vondstmateriaal uit grondsporen is zo veel mogelijk op de vakin-
deling afgestemd. De vulling van de vakken is, nadat hieruit mon-
sters waren genomen voor botanisch en ander onderzoek, gezeefd 
over een zeef met een maaswijdte van 4 x 4 mm. Als een grond-
spoor zich over meer dan één vak uitstrekte, zijn de vondsten daar-
uit per vulling conform de vakindeling verzameld. In het meest 
extreme geval betekende dat dat vondsten uit één spoor soms in 
drie of vier verschillende vakken en onder even zovele vondstnum-
mers werden verzameld.

Terp 30-31
Van de sleuf door de terpen 30 en 31 zijn profi elopnames gemaakt. 
In tegenstelling tot terp 4 bestaat de bodem hier uit een laag gevlek-
te donkerbruingrijze klei van ca. 50 cm dik. Onder deze antropo-
gene laag ligt direct een pakket rietveen; er is geen ophogingslaag 
van plaggen herkend. De kenmerkende gelaagdheid van het antro-
pogene pakket zoals bij terp 4 is bij deze kleine terpen afwezig.
In de opgravingssleuf zijn in totaal vier grondsporen vastgesteld 
(afb . 41). Het gaat hierbij om lineaire zuidwest-noordoost georiën-
teerde sporen met een vlekkerige donkergrijsbruine vulling. Deze 
sporen strekken zich uit tot buiten de putgrenzen. Drie van de vier 
kunnen worden geïnterpreteerd als greppel. De meest zuidelijke 
greppel is 1,9 m breed. De andere twee respectievelijk 0,8 m en 1,8 m. 
Het grondspoor in het noorden van de sleuf betreft  een zeer vaag 
vlekkerig spoor van ca. 4 m breed met enkele spikkels houtskool, 
verbrande leem en enkele scherven kogelpotaardewerk (vn. 1201). 
Een van de scherven heeft  een zware groef op de schouder. De scher-
ven kunnen door het ontbreken van randstukken slechts globaal 
worden gedateerd. Ze stammen uit de periode tussen de 11e en de 
14e eeuw. In het profi el was ter hoogte van terp 30 direct onder de 
graszode een dunne kleilaag van ca. 7 cm aanwezig. Daaronder lag 
een dik pakket veen met rietresten. Ter hoogte van terp 31 was deze 
kleilaag slechts enkele centimeters dik.

Dit pakket bestaat eveneens uit een afwisseling van dunne aslagen, 
met brokjes verbrande klei/leem en houtskool en laagjes humeu-
ze klei. In de kleilagen zijn zowel in het profi el als in de verschil-
lende opgravingsvlakken concentraties relatief grote, veelal pas-
sende kogelpotscherven aangetroff en (afb . 40). Op de verspreiding 
hiervan en de duiding van deze vondsten wordt in de hoofdstuk-
ken 12 en 13 ingegaan. Op een locatie lijkt het aardewerk in een 
kuiltje te zijn gedeponeerd (zie afb . 25). In het deel van opgravings-
put 1 ten westen van de haard zijn op vlak 5 (0,86 m -NAP) onder 
het onderste kleilaagje resten van een vlechtwerkconstructie aan-
getroff en. Mogelijk hangt deze vondst samen met het aanbrengen 
van de eerste kleilaag op de venige ondergrond.
Dat de in verschillende delen van de opgravingsput aangetroff en 
laagjes toch deel uitmaken van een zelfde laagpakket is gebaseerd 
op het gegeven dat zowel laagjes aan de basis als in de top van het 
pakket doorlopen en er in de profi elen geen oversnijdingen waar-
neembaar zijn. Op grond van de ligging, omvang, aard en chrono-
logische sequenties (achtereenvolgens klei- en as/houtskoolni-
veaus, etc.) van de laagjes kan dit laagpakket worden geïnterpreteerd 
als een opeenvolging van vloer- en bewonings- dan wel egalisatie-
niveaus binnen een gebouw. In het gebouw werd een dunne klei- 
of leemlaag aangebracht die als vloer functioneerde en waarop 
werd geleefd. Na verloop van tijd kwam er afval in de vorm van 
scherven, botfragmenten, stukken steen, houtskool, as en brokjes 
verbrande leem op de vloer te liggen, waarvan een deel in de klei/
leemlaag werd ingetrapt. Hierdoor ‘vervuilde’ de vloer en ontstond 
de noodzaak een nieuwe aan te leggen. Het op de vloer aanwezige 
bewoningsafval werd uitgespreid en geëgaliseerd, mogelijk aan-
gevuld met materiaal uit de haard, waarna een nieuwe vloer werd 
aangelegd. Dit proces herhaalde zich getuige de stratigrafi sche 
opbouw van het pakket meerdere keren.

Afb . 40  Vloer met schervenconcentraties in put 1.
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Afb . 41  Allesporenkaart van de terpen 30 en 31.

Noten 
65   Bakker 2005.

66   Waarschijnlijk wordt met zwak zandige leem een uiterst siltige klei bedoeld, 
aangezien leem niet voorkomt in het Noord-Nederlandse kustgebied.

67   In 2001 is van elke terp slechts één NAP-hoogte (de top?) vastgelegd.

68   In tegenstelling tot het in 2006 uitgevoerde booronderzoek is er bij eerdere 
boorcampagnes slechts één boring per terp gezet.

69   Scholte Lubberink 1994, 23.

70   Boorprofi el beschreven door Theo Spek en Ott o Brinkkemper (Beide RCE).

71   Hierbij kan de kantt ekening worden geplaatst dat de vlakken hier vlak bij een 
watervoerende sloot zijn aangelegd waardoor er veel wateroverlast was, 
hetgeen een goede registratie en bestudering van de grondsporen in het vlak 
bemoeilijkte. 

72   Casparie 1988, 205-7 en fi g. 11. 
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6 ANORGANISCHE VONDSTEN 59

Rand Wand Bodem Additieven Totaal

Maaslandse waar 0 1 0 1 1

Pingsdorf 1 7 1 0 9

Kogelpot 75 935 0 3 1013

Proto-steengoed 0 2 0 0 2

Totaal 76 945 1 3 1025

Tabel 2  Aardewerk uit de periode Volle-begin Late Middeleeuwen, aantallen 
randen, wanden en bodems.

Kogelpotaardewerk

Baksels
Een groot deel van het kogelpotaardewerk is in meer of mindere 
mate verweerd. In een aantal gevallen is het oorspronkelijke pot-
oppervlak geheel of vrijwel geheel verdwenen. Ook randfragmen-
ten zijn vaak sterk aangetast en afgerond. Daarnaast betreft  het 
over het algemeen relatief kleine scherven. Sommige zijn niet 
groter dan ca. 0,5 x 0,5 cm en zijn als gruis geclassifi ceerd. Deze 
toestand is het gevolg van het feit dat het materiaal lange tijd aan 
het oppervlak heeft  gelegen en door weersinvloeden, zoals regen 
en vorstwerking, en betreding is aangetast en gefragmenteerd 
geraakt.
Het materiaal kan op grond van de toegepaste magering in twee 
hoofdgroepen worden verdeeld: steengruisgemagerd en zandge-
magerd kogelpotaardewerk. Bij het steengruisgemagerde kogel-
potaardewerk is zowel graniet als witt e kwarts toegepast. Som-
mige scherven hebben een grove magering, terwijl andere 
verschraald zijn met kleine, hoekige steengruisbrokjes. Ook bin-
nen het zandverschaalde materiaal is er enige variatie in de fi jnheid 
en dichtheid van de magering. Een deel heeft  een zeer fi jne, dich-
te zandmagering, terwijl een ander deel met grover zand is ver-
schraald. Ook combinaties van beide komen voor. Incidenteel is 
ook fi jn potgruis toegevoegd. Meestal is, voor zover dat gezien de 
verwering kan worden vastgesteld, de buitenzijde van de pott en 
glad afgewerkt. Incidenteel steken mageringspartikels door de 
wand, waardoor het baksel aanvoelt als fi jn (bij zandgemagerd 
materiaal) of grof schuurpapier (bij steengruisgemagerd materi-
aal). Soms zijn op het potoppervlak duidelijke veegsporen aanwe-
zig. De binnenzijde is meestal minder zorgvuldig afgewerkt dan 
de buitenzijde. Vrijwel altijd is aan de afwerking van de rand extra 

6.1  Vondsten uit de oppervlaktekartering 

J. van Doesburg

Tijdens de veldverkenning is een grote hoeveelheid vondsten van 
het terrein verzameld. Het overgrote deel hiervan is uit molshopen 
geborgen. Slechts in enkele gevallen hebben slootkanten vondsten 
opgeleverd. Het leeuwendeel van het vondstmateriaal wordt 
gevormd door aardewerk. Verder zijn er kleine hoeveelheden 
bouwmateriaal (baksteenpuin, dakpannen, verbrande leem etc.), 
onbewerkt en bewerkt natuursteen, waaronder enkele vuurstenen 
artefacten en basaltlava, stukken cokes en metalen objecten ver-
zameld, evenals enkele tandkapsels.

6.1.1  Aardewerk

Het overgrote deel van het opgeraapte aardewerk bestaat uit frag-
menten handgevormd kogelpotaardewerk. Dit materiaal dateert 
grofweg uit de Volle en Late Middeleeuwen. Er is slechts een zeer 
klein aantal scherven draaischijfaardewerk uit deze periode gebor-
gen. Tevens zijn enkele scherven uit de Nieuwe Tijd geborgen. Deze 
kunnen worden beschouwd als latere intrusies. Deze fragmenten 
worden hier niet nader besproken.
Nadat al het aardewerk was gewassen en gedroogd, is het materi-
aal per vondstnummer gedetermineerd. Hierbij zijn verschillende 
variabelen gescoord, zoals de aantallen rand-, wand-, bodemscher-
ven en additieven, zoals oren, tuiten etc., per aardewerksoort. Bij 
het kogelpotaardewerk is daarnaast de toegepaste magering als de 
kleur van de scherven vastgelegd. Verder is gekeken naar bijzon-
derheden aangaande de potvorm, decoratie, afwerking, opper-
vlaktebehandeling en gebruikssporen. Tevens is vastgelegd of er 
sprake is van post-depositionele aantasting van het potoppervlak. 
Van alle randfragmenten is voor zover mogelijk het randtype en 
de potvorm bepaald en zijn deze ingedeeld in typen. Het was in de 
meeste gevallen niet mogelijk de randdiameters vast te stellen 
aangezien het materiaal te sterk is gefragmenteerd. Slechts van 
enkele grotere randscherven kon de diameter worden bepaald. 
De geregistreerde gegevens zijn vastgelegd in de tabellen 2 tot en 
met 4 en in bijlage 4.

6  Anorganische vondsten
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draai- of veegsporen die het gevolg zijn van het feit dat men aan 
het eind van het productieproces deze pott en op een langzame 
draaischijf geplaatst heeft  en de randen met de hand of een voch-
tige lap nagedraaid heeft .

Vormen
Op grond van de gevonden randfragmenten kan het kogelpotaar-
dewerk in twee hoofdgroepen worden ingedeeld. Het gaat in de 
eerste plaats om kogelronde kogelpott en (89,3%). Deze hadden voor 
zover kan worden nagegaan, een ronde bodem.74 Aanwijzingen voor 
de aanwezigheid van standringen, pootjes, spongaten, oren en 
andere additieven zijn nauwelijks gevonden.75 Mogelijk bevinden 
zich onder het materiaal twee kleine oorfragmenten en een stukje 
van een tuit. De fragmenten zijn evenwel te klein om dit met zeker-
heid te kunnen stellen Er is een grote variatie in randtypen.
Daarnaast zijn er fragmenten van bakpannen of schalen gevonden 
(10,7%). Van sommige van deze fragmenten kan niet geheel wor-
den uitgesloten dat het om deksels gaat.

aandacht besteed. De veelal gelijkmatige wanddikte en veegsporen 
getuigen van het feit dat de randen waarschijnlijk op een langzame 
draaischijf zijn nagedraaid.
Het materiaal wordt gekenmerkt door een grote variatie aan kleu-
ren. Er komen zowel oranje en rode als lichtbruine en grijszwarte 
baksels voor. Sommige grotere scherven hebben meerdere kleu-
ren. Soms heeft  de kern een andere, meestal donkerdere kleur dan 
het oppervlak. Soms heeft  de binnenkant een andere kleur dan de 
buitenkant. Deze kleurschakeringen zijn het gevolg van de wijze 
waarop de pott en zijn gebakken. Deze werden in een door takken 
en stro afgedekte ondiepe ovenkuil gebakken. Tijdens het bakpro-
ces kon op sommige plaatsen zuurstof toetreden, terwijl op ande-
re reducerende omstandigheden heersten.
Het materiaal is grotendeels handgevormd. Zonder hier verder 
uitgebreid op de productiewijze van kogelpotaardewerk in te gaan, 
kan worden gesteld dat een deel van het materiaal op een lang-
zame draaischijf is nagedraaid. Dit geldt vooral voor de pott en met 
sterk geprofi leerde randen. Verschillende randscherven vertonen 
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Afb . 42  De bij de veldverkenning gevonden randtypen kogelpotaardewerk. Legenda: 1 t/m 5 type A; 6 t/m 9 type B; 10 t/m 14 type C; 15 t/m 17 type D; 18 t/m 21 type E; 22 type 
F; 23 t/m 26 type G; 27-28 type H; 29 type I; 30 type J; 31 type K; 32 type L; 33-34 type M; wandscherf met plastische versiering.
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6 ANORGANISCHE VONDSTEN 61

weinig van het potprofi el aanwezig is. De bovenzijde van de rand 
is afgerond of enigszins gefacett eerd. De scherven zijn allemaal 
met steengruis gemagerd en hebben vrijwel allemaal een oranje 
of lichtbruine kleur. Sommige randen zijn verweerd.

Type B
In tegenstelling tot het voorgaande type zijn de B-randen verdikt 
(vn. 58-21, 21-110, 12-182, 51-404). De rand staat, voor zover dit 
gezien het gefragmenteerde karakter van de scherven kan worden 
vastgesteld, schuin naar buiten (afb . 42.6 t/m 9). De rand is aan de 
buitenzijde afgerond. Soms is de bovenzijde afgeplat of licht naar 
boven aangepunt (vn. 404, afb . 42.9). Een van de randen is secun-
dair verbrand. Alle scherven zijn gemagerd met steengruis. De kleur 
varieert van lichtbruin tot grijs. De secundair verbrande scherf 
heeft  een grijs-roze kleur.

Type C
Randen van type C zijn verdikt en rond (vn. 40-18, 41-14, 44-26, 
48-361, 52-392, 39-475), maar in tegenstelling tot het voorgaande 
type is de rand daarnaast sterk geprofi leerd, met een verdikking 
zowel aan de buiten- als de binnenkant (afb . 42.10 t/m 14). Aan de 
binnenzijde bevindt zich meestal een ondiepe dekselgeul. De rand 
staat schuin naar buiten. Er komt zowel steengruis- als zandma-
gering voor. De zandgemagerde scherven zijn aan de buiten- en in 
mindere mate de binnenzijde glad afgewerkt. De meeste scherven 
hebben een grijze kleur. Twee zijn lichtbruin van kleur.

Type D
Randtype D wordt gekarakteriseerd door een rechthoekig profi el 
(vn. 41-53, 44-5, 35, 39-52, 21-107 (2 x), 21-608). De rand is onver-
dikt en staat schuin naar buiten (afb . 42.15 t/m 17). De randen van 
zowel dit type als type E zijn gemagerd met steengruis. Dit is 
meestal vrij grof, maar in enkele gevallen fi jn. Incidenteel is fi jn 
zand toegevoegd. Soms is het oppervlak glad afgewerkt. Het 
merendeel van de scherven heeft  een lichtoranje of lichtbruine 
kleur. Voor zover kan worden nagegaan hebben de pott en een 
grote halsdiameter.

Type E
E-randen zijn driehoekig van vorm (vn. 44-58, 14-229, 49-296, 
39-403, 43-538, 18-545, 18-546, 18-547, 18-563, 14-591, 21-608) en 
licht verdikt (afb . 18 t/m 21).

Type F
Randen van dit type lijken op die van type E, met als belangrijkste 
verschil dat de bovenzijde van de rand is opgetrokken, waardoor 
aan de binnenzijde een dekselgeul is ontstaan (vn. 61-13, 9-147, 
10-152, 49-346, 49-351, 18-568). De buitenrand is meestal afgerond 
hoekig (afb . 42.22). Soms is deze scherp (vn. 351). De meeste scher-
ven zijn gemagerd met steengruis. Incidenteel is zandverschaling 
toegepast. Het oppervlak is vaak glad afgewerkt. De meerderheid 
van de scherven heeft  een oranjerode kleur. Sommige scherven 
zijn zeer sterk verweerd.

Een groot aantal fragmenten vertoont sporen van beroeting. Tevens 
komen er scherven voor met aankoeksel. Beide wijzen op de berei-
ding van voedsel op een vuur. Enkele scherven zijn secundair ver-
brand en hebben mogelijk in een haard gelegen.
Het materiaal is onversierd, met uitzondering van een scherf met 
een groefl ijn en een wandfragment met plastische versiering. Dit 
tweede stuk (vn. 8) is voorzien van twee dunne, opgelegde kleistrips 
die mogelijk een vierkant of rechthoek vormen (afb . 42.35). De strips 
hebben op doorsnede een driehoekig profi el. Aan de binnenzijde 
is duidelijk te zien dat de strips met de nagels zijn aangedrukt. Bin-
nen de door de strips omsloten ruimte bevindt zich een opgelegde, 
kleine ronde knobbel. De scherf heeft  aan de buitenzijde een oran-
je en aan de binnenkant een lichtbruine kleur en is gemagerd met 
zand. De toegepaste versiering vertoont enige gelijkenis met de 
zogenaamde cordonversierde waar (Leistenverzierte Grauware). Het 
grote verschil is evenwel dat cordonversierde waar meestal dunwan-
dig is, glad en gemagerd met zeer fi jn zand. Het in Peizermaden 
gevonden stuk is veel grover gemagerd en minder fi jn afgewerkt. 
Daarnaast kan onze scherf gezien de kleur moeilijk als Grauware wor-
den bestempeld. Ten slott e komen knobbels bij cordonversierde 
waar slechts zeer zelden voor.76 Mogelijk betreft  het een lokale imi-
tatie van deze waar. Algemeen wordt aangenomen dat cordonver-
sierde waar in de 14e eeuw moet worden gedateerd.77 Mogelijk begint 
de productie al in het derde of vierde kwart van de 13e eeuw.

Rand Wand Bodem Additieven Totaal
Kopelpot steengruis 61 460 0 3 524
Kogelpot zand 14 475 0 0 489
Totaal 75 935 0 3 1013

Tabel 3  Kogelpotaardewerk uit de periode Volle - begin Late Middeleeuwen , 
aantallen randen, wanden en bodems per bakselsoort.

Randtypen
Van de in totaal 75 gevonden randfragmenten kunnen er 68 wor-
den toegeschreven aan bolvormige kogelpott en. De overige zijn 
afk omstig van bakpannen dan wel schalen. Onder deze laatste 
bevinden zich mogelijk enkele randen van deksels. Van niet alle 
randfragmenten kon een randtype worden bepaald, omdat enke-
le stukken te sterk waren gefragmenteerd en/of verweerd. In totaal 
kon van 56 randfragmenten van kogelpott en de randvorm worden 
vastgesteld. De randvormen van de kogelpott en kunnen in 9 typen 
worden onderverdeeld: type A tot en met I (afb . 42). Van de bak-
pannen en schalen kon wel in alle gevallen de randvorm worden 
bepaald. De randen van deze pott ypen kunnen in 4 typen worden 
onderverdeeld: type J tot en met M. Hieronder zullen de verschil-
lende randtypen worden besproken.

Type A
Randen van type A zijn onverdikt en rond (vn. 47-37, 48-23, 39-43, 
39-484, 21-608). De rand staat meestal schuin naar buiten 
(afb . 42.1-3, 5), hoewel er ook een exemplaar met een meer recht 
opstaande rand voorkomt (vn. 484, afb . 42.4). In de meeste geval-
len kan de exacte hellingshoek niet worden bepaald, omdat er te 

9145 RAM Peizermaden 178.indd   619145 RAM Peizermaden 178.indd   61 09-07-10   12:5409-07-10   12:54



62  LAND VAN MELK EN HONING?

Steengruis Zand Totaal

Randtype A 5 0 5

Randtype B 4 0 4

Randtype C 4 2 6

Randtype D 7 0 7

Randtype E 11 0 11

Randtype F 5 1 6

Randtype G 6 3 9

Randtype H 2 0 2

Randtype I 1 1 2

Randtype J 2 0 2

Randtype K 1 0 1

Randtype L 1 0 1

Randtype M 2 0 2

Totaal 51 7 58

Tabel 4  Kogelpotaardewerk uit de periode Volle-begin Late Middeleeuwen , 
aantallen randen per bakselsoort.

Pingsdorfaardewerk
Er zijn in totaal 9 scherven Pingsdorf van het terrein verzameld: 
1 randfragment, 7 wandscherven en 1 bodemstuk (afb . 43). Het 
materiaal is sterk gefragmenteerd. De scherven hebben een vaal-
witt e kleur en zijn gemagerd met zeer fi jn zand, waaraan inciden-
teel zeer fi jn potgruis is toegevoegd. Het materiaal is klinkend 
hard (inkrasbaar met staal) gebakken. Slechts enkele scherven 
zijn voorzien van roodbruine verfstrepen.
De rand (vn. 169) is licht verdikt en vierkant. De bovenzijde is aan 
de binnenkant naar binnen toe afgeschuind. De buitenrand is 
enigszins afgerond. Er is nauwelijks sprake van een hals. Aan de 
binnenzijde zijn resten van een dunne roodbruine verfversiering 
aanwezig. De buitenkant is ongedecoreerd. Het fragment is waar-
schijnlijk afk omstig van een tuitpot.
Het bodemfragment is voorzien van een dunne, nauwelijks gepro-
fi leerde uitgeknepen standring (Wellenfuss).

Maaslandse waar
Er is van het terrein 1 scherf Maaslandse waar geborgen. De scherf 
heeft  een witgele kleur en is voorzien van gelig loodglazuur.

Proto-steengoed
Onder het van het onderzoeksterrein geborgen vondstmateriaal 
bevinden zich 2 wandfragmenten proto-steengoed. De scherven 
hebben een bruingrijze kleur en zijn gemagerd met zand. De scher-
ven vertonen aan de buitenzijde draairibbels.

Type G
Pott en van type G hebben een gefacett eerde, blokvormige rand 
(vn. 44-24, 44-27, 46-38, 48-8, 58-20, 39-41, 12-157, 49-345, 50-348). 
De buitenzijde van de rand is recht of staat iets naar binnen. 
De bovenzijde is plat of licht naar binnen toe afgeschuind. De bin-
nenrand steekt in een aantal gevallen over de aansluiting op de 
wand (vn. 44-27, 48-8, 157, 348, afb . 42.25-26), waardoor een geul 
is ontstaan. Ook aan de buitenzijde is dat soms het geval (vn. 44-24, 
44-27, 46-38, 58-20, 41, 157, 348, afb . 42.23-24), waardoor het blok-
vormige profi el benadrukt wordt. Dit randtype komt zowel voor 
met een steengruis- als met een zandverschraling. De steengruis-
magering bestaat vrijwel altijd uit kleine partikels. Soms komen 
combinaties van steen- en zandgruis voor. Ongeveer de helft  van 
de scherven heeft  een grijze kleur. Een deel van het materiaal is 
aan de buitenzijde glad afgewerkt. Soms zijn duidelijke veegsporen 
aanwezig.

Type H
Dit randtype is een afgeleide van de voorgaande randvorm 
(vn. 44-20, 48-6). Deze randen hebben een blokvormige, verdikte, 
aan de bovenzijde afgeplatt e rand die zowel aan de binnen- als 
buitenkant over de wand uitsteekt (afb . 44-27, 28). De binnen- en 
buitenrand zijn afgerond. Aan de binnenzijde bevindt zich direct 
onder de rand een ondiepe geul. Beide scherven zijn gemagerd 
met grof steengruis en hebben en lichtbruine kleur.

Type I
Een manchetvormige rand, die aan de bovenzijde naar binnen toe 
is afgeschuind, is kenmerkend voor randtype I (vn 47-24, 55-26, 
afb . 42.29). De onderzijde van de rand heeft  een naar buiten staan-
de ribbel. Dit type is slechts met twee scherven vertegenwoordigd. 
De ene scherf is oranje van kleur en gemagerd met grof steengruis. 
De andere is lichtbruin en heeft  een zandverschraling.

Typen J tot en met M
De bakpannen en schalen kunnen in 4 hoofdtypen worden ver-
deeld: type J tot en met M.
Type J is onverdikt en afgerond (vn. 25, 107, afb . 42.30), terwijl type 
K onverdikt en hoekig is (vn. 574, afb . 42.31). Het hoekige rand-
fragment is verschraald met grof steengruis. De andere hebben 
een fi jnere steengruismagering. Een van beide is aan de binnen- 
en buitenkant glad afgewerkt. Type L is eveneens onverdikt, maar 
in tegenstelling tot beide voorgaande typen aan de bovenzijde 
afgeplat (vn. 334, afb . 42.32). De binnen- en buitenrand zijn licht 
afgerond. Aan de buitenzijde bevindt zich net onder de rand een 
ondiepe geul. Het oppervlak van de scherf is grotendeels geëro-
deerd. De scherf is gemagerd met grof steengruis. Type M is licht 
verdikt en aan de binnenzijde naar binnen toe afgeschuind (vn. 
44-14, 22, afb . 42.33-34).78 De buitenrand is afgerond. De binnen-
rand is aangepunt, waardoor net onder de rand een ondiepe geul 
is ontstaan. Beide scherven hebben een steengruismagering. 
In beide gevallen is de binnenzijde van de scherf glad afgewerkt.

Afb . 43  Het bij de veldverkenning gevonden 
randfragment Pingsdorfaardewerk.
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Bij de vervaardiging van de afslag is dit patroon verbroken. Vuur-
steen met dergelijke graveringen kennen we uit het Laat-Paleo-
lithicum en dergelijke stukken lijken te kunnen worden toege-
schreven aan de Federmessercultuur.80

Concluderend kan worden gesteld dat het oudste tijdens de opper-
vlaktekartering geborgen materiaal uit de Prehistorie dateert. 
De opgeraapte vuurstenen afslagen houden verband met mense-
lijke activiteiten in het zuidelijke deel van het gebied waar het 
pleistocene zand aan het oppervlak komt. De aard en omvang van 
deze activiteiten laat zich slechts raden.

6.2  Vondsten uit de opgraving in 
veenterp 4

J. van Doesburg, E. van de Lagemaat, A. Koops-Besijn en J. Schreurs

Bij de opgravingen in terp 4 is een aanzienlijke hoeveelheid 
vondstmateriaal geborgen (zie de bijlagen 6 en 7). Het leeuwen-
deel hiervan bestaat uit handgevormd kogelpotaardewerk. Het 
percentage importaardewerk is, evenals bij het materiaal van de 
veldverkenning, zeer laag (minder dan 1%). Afgezien van aarde-
werk is de site relatief vondstarm. Het gaat hierbij om een kleine 
hoeveelheid onbewerkt natuursteen, enkele metalen artefacten, 
een stuk bewerkt hout, kleine fragmenten, sterk verweerd onver-
brand en gecalcineerd botmateriaal en houtskool en verbrande 
leem. In dit hoofdstuk zullen deze materiaalcategorieën worden 
besproken.

6.2.1  Aardewerk

Het aardewerk is per vondstnummer gedetermineerd. Hierbij is 
gescoord op dezelfde variabelen (aantal rand-,wand- en bodem-
scherven, additieven, baksels, decoratie, oppervlaktebehandeling, 
afwerking, gebruikssporen, verwering etc.) als tijdens de bestude-
ring van het materiaal van de veldverkenning. Verder is het uit de 
1 x 1 m vakken verzamelde aardewerk per vondstnummer gewogen 
en heeft  men gekeken of er scherven uit verschillende vakken en 
grondsporen aan elkaar passen. Aangezien het ondoenlijk was om 
alle scherven te passen, gezien de grote aantallen scherven kogel-
potaardewerk en het ontbreken van duidelijk te onderscheiden 
bakselgroepen daarbinnen, is ervoor gekozen allereerst te bekijken 
in hoeverre randscherven uit verschillende vakken of contexten 
aan elkaar passen. Zodra passende randscherven waren gevonden, 
zijn ook de overige scherven uit deze vondstnummers bij het zoe-
ken naar passende scherven betrokken.

Aardewerk is niet gelijkmatig over de vindplaats verspreid. Er zijn 
zowel relatief lege als vondstrijke zones (zie ook paragraaf 12.2.1). 
Vooral op en in de verschillende vloer- en egalisatieniveaus van 
het westelijke deel van gebouw 2 en de daarbij behorende grond-
sporen bevonden zich grote hoeveelheden kogelpotaardewerk, 

6.1.2  Overig aardewerk

Er is een klein aantal stukken verbrande leem geborgen. De brok-
ken zijn meestal zacht gebakken en kunnen tussen de vingers een-
voudig worden verpulverd.

6.1.3  Metaal

Het terrein is niet systematisch met een metaaldetector afgezocht, 
aangezien dit een tijdrovende en gezien de conserveringsomstan-
digheden en de verwachte ouderdom van de terpen, waarschijnlijk 
niet erg vruchtbare exercitie zou zijn.79 Bij de veldverkenning zijn 
enkele metalen objecten opgeraapt, waaronder enkele ijzeren 
nagels, een hoefi jzer en enkele subrecente objecten. Deze objecten 
vergen hier geen nadere beschrijving.

6.1.4 Lithisch materiaal

Er zijn van het terrein talloze stenen en steentjes verzameld, waar-
van de meeste onbewerkt zijn en niet met menselijke activiteiten 
in verband kunnen worden gebracht. Het overgrote deel van het 
materiaal is waarschijnlijk uit de ondergrond of uit die van de 
directe omgeving van het onderzoeksgebied afk omstig. Onder 
het lithische materiaal bevinden zich twee afslagen van vuursteen 
(vn. 269, vn. 386). Het ene stuk is niet karakteristiek voor een 
bepaalde periode, maar het tweede wel (vn. 386). Aan een zijde 
is een deel van de cortex bewaard gebleven die is voorzien van 
oudtijds aangebrachte artifi ciële, parallelle graveringen (afb . 44). 

Afb . 44  Stuk vuursteen uit het Laat-Paleolithicum met oudtijds aangebrachte 
artifi ciële, parallelle graveringen.
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spaat, toegepast. Soms bestaat de magering uit grove partikels, 
maar meestal is het materiaal verschraald met kleine, hoekige 
steengruisbrokjes (tot 0,5 mm). In de meeste gevallen is de bui-
tenzijde van de pott en glad afgewerkt, terwijl de binnenkant, zeker 
onder het niveau van de hals, minder fi jn is afgewerkt. Soms zijn 
op de buitenzijde van het potoppervlak duidelijke veegsporen of 
aan de binnenkant verticale of diagonale fl auwe indrukken van 
vingers of nagels. Vrijwel altijd is aan de afwerking van de rand en 
hals extra aandacht besteed. De veelal gelijkmatige dikte van de 
rand getuigt samen met de soms aanwezige veegsporen van het 
feit dat het bovendeel van de pott en op een langzame draaischijf 
is nagedraaid. Het onderste, bolle potdeel is handgevormd. Soms 
zijn de scherven gebroken op het punt waar beide delen aan elkaar 
zijn gezet. In één geval was te zien dat tijdens het bakken al een 
scheur op deze plaats was ontstaan (vn. 798, afb . 45).
Het materiaal wordt gekenmerkt door een grote variatie aan kleu-
ren, variërend van oranje/rood en lichtbruin tot grijstinten en 
zwart. Sommige scherven, met name grotere fragmenten of pas-
sende scherven, vertonen rijke kleurschakeringen: verlopend van 
rood naar lichtbruin en/of grijs. Regelmatig heeft  de kern een 
donkerder kleur dan de buiten- en of binnenkant. Incidenteel 
komen scherven met een rode binnen- en buitenkant en een 
zwarte kern voor. Ook de buiten- en binnenkant verschillen regel-
matig van kleur. Een groot aantal fragmenten vertoont aan de 
buitenzijde sporen van beroeting. Tevens komen er scherven voor 
met aankoeksel aan de binnenkant. Beide wijzen op de bereiding 
van voedsel op een open vuur, waarbij het te bereiden voedstel 
kon aanbakken. Enkele scherven zijn secundair verbrand en ver-
tonen zeer uiteenlopende kleurschakeringen, variërend van rood 
tot lichtbruin en grijswitachtig. Aan sommige scherven is een 
laagje as en houtskool vastgekit, soms met kleine leembrokjes en 
afdrukken van plantenresten daarin opgenomen. De secundair 
verbrande scherven en die met verkitt e brandresten hebben moge-
lijk in of in de directe nabijheid van de haard gelegen.
Het materiaal is voor zover kan worden vastgesteld onversierd, 
hetgeen voor materiaal uit deze periode in Noord-Nederland 
gebruikelijk is.

soms in concentraties grote, veelal passende scherven. In het oos-
telijke deel en in de lagen en grondsporen buiten het gebouw zijn 
slechts enkele scherven gevonden. In totaal zijn er 4411 scherven 
gevonden, waarvan 4392 van kogelpotaardewerk (99,6%). Het 
aantal scherven importaardewerk uit de Volle Middeleeuwen is 
minimaal, evenals de hoeveelheid post-middeleeuws aardewerk. 
Opvallend is dat alle scherven Pingsdorfaardewerk en proto-steen-
goed van de bovenste 2 opgravingsvlakken komen. Het gaat hier-
bij om vak- en vlakvondsten die niet aan specifi eke grondsporen 
kunnen worden gekoppeld. Ook een deel van het post-middel-
eeuwse materiaal is tijdens de aanleg van de vlakken verzameld, 
Het overige komt uit de globaal noordoost-zuidwest gerichte sloot 
(spoor 5) die de terp doorsneed.

Hieronder zullen de resultaten van de aardewerkanalyse in chro-
nologische volgorde worden gepresenteerd, te beginnen met het 
kogelpotaardewerk uit de Volle Middeleeuwen.

Rand Wand Bodem Additieven Totaal

Pingsdorf 0 13 2 0 15

Kogelpot 229 4155 7 1 4392

Proto-steengoed 0 2 0 0 2

PME steengoed 1 1 0 0 2

Industrieel wit 1 1 0 0 2

Totaal 231 4170 9 1 4411

Tabel 5  Aardewerk van terp 4, aantallen randen, wanden en bodems.

Kogelpotaardewerk

Baksels
Vrijwel al het materiaal is gemagerd met steengruis. Zandver-
schraald materiaal is uitermate zeldzaam (2 scherven), evenals 
materiaal dat met een combinatie van steengruis en een ander 
materiaal is gemagerd, zoals potgruis of zand (1 scherf ). Bij het 
steengruisgemagerde kogelpotaardewerk is zowel graniet- als 
composietgesteente, bestaande uit witt e en roze kwarts en veld-

Afb . 45  Detail van scherven 
kogelpotaardewerk, waaraan 
duidelijk te zien is dat de rand uit 
een aparte kleirol is gevormd.
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Type A en de subtypen A1 en A2
Type A wordt gekenmerkt door een onverdikte ronde rand die 
schuin naar buiten staat (afb . 47.1). Incidenteel staat de rand rech-
ter (afb . 47.2). Dit type wordt door 25 randen vertegenwoordigd, 
waarvan er twee tot de subtypen A1 en A2 kunnen worden gere-
kend. Subtype A1 is een minder afgeronde rand. Meestal is de bin-
nenzijde van de rand meer hoekig dan rond (vn. 677, afb . 47.3). 
De rand van subtype A2 heeft  aan de binnenzijde een smalle, fl au-
we dekselgeul (vn. 790, afb . 47.4).

Type B
Randtype B is slechts met twee exemplaren vertegenwoordigd 
(vn. 660 en 912, afb . 47.5-6). De scherven hebben een verdikte, 
afgeronde rand. Bij een van de twee (vn. 912) bevindt de verdikking 
zich vooral aan de buitenzijde van de rand. Deze rand heeft  een 
wat hoekiger profi el dan de andere, maar is nog in voldoende mate 
afgerond om tot dit type te kunnen worden gerekend.

Type C
Ook randtype C is slechts met enkele randfragmenten vertegen-
woordigd. In totaal 6 randstukken kunnen aan dit type worden 
toegeschreven. Pott en van dit type hebben een geprofi leerde, ver-
dikte, ronde rand die schuin naar buiten staat. Meestal is de rand 
sterk geprofi leerd (afb . 47.7), maar in enkele gevallen, zoals bij vn. 
653 en733, is de verdikking minder zwaar uitgevoerd (afb . 47.8). 
Aan de binnenzijde bevindt zich meestal een ondiepe dekselgeul. 
Eén scherf (vn. 661) heeft  aan de binnenzijde een scherpe overgang 
van de rand naar de hals.

Type D
Type D is wat talrijker dan de voorgaande. Er zijn 20 randen van 
dit type gevonden. Alle randen hebben een vierkant profi el en zijn 
onverdikt, hoewel soms de hoeken iets afgerond zijn (afb . 47.9). 
Eén scherf wijkt af van de andere (vn. 773, afb . 47.10). Het fragment 
heeft  een duidelijke krik op de schouder die wordt gemarkeerd 
door een ondiepe groef. Aan de binnenzijde is duidelijk te zien dat 
ter hoogte van deze verdikking de kleirol waaruit de rand is 
gevormd, is vastgezet. Het deel boven de verdikking vertoont ver-
ticale vingervegen, terwijl het deel eronder een smalle zone met 
horizontale vegen heeft  en daaronder fl auwe indeukingen van 
vingers. Deze afwerkingssporen getuigen van de wijze waarop de 
rand aan het handgevormde potlichaam is bevestigd en hoe deze 
bevestigingzone vervolgens is gladgestreken.

Type E en subtype E1
Type E-randen zijn driehoekig van vorm en licht verdikt (afb . 47.11-
13). Soms is er aan de buitenkant van de onderzijde van de rand 
een ondiepe groef aanwezig (vn. 749). De randen staan in verge-
lijking met D-randen meer naar buiten. Dit randtype is met 95 
exemplaren vertegenwoordigd (41,5% van het totaal aantal kogel-
potranden), waarvan er 12 tot subtype E1 behoren, en is hiermee 
samen met randtype F (24,9% van het totaal aantal kogelpotran-
den), goed voor tweederde van het totaal van alle kogelpotranden, 

Vormen
Het materiaal vertoont qua vormen een zelfde samenstelling als 
dat van de oppervlaktekartering: kogelpott en (91,5%) en bakpan-
nen (8,5%). Andere potvormen die op andere Drentse veenterpen 
zijn aangetroff en, zoals komforen, stampers en deksels, ontbreken 
volledig.81 De gedachte dat mogelijk een deel van de randen van 
bakpannen/schalen als fragmenten van deksels zouden kunnen 
worden geïnterpreteerd, is hier niet erg waarschijnlijk.82 De rand-
vormen wijken hiervoor te veel af van die van de uit de literatuur 
bekende deksels.83 Daarnaast ontbreken er gebruiks- en slijtage-
sporen op de boven- en buitenrand en is de hellingshoek van het 
potlichaam te steil, waardoor de vormen te diep zijn om als deksel 
te kunnen zijn gebruikt.
De kogelpott en hebben een kogelronde vorm met een korte, 
meestal schuin naar buiten staande hals.84 De kogelpott en zullen 
gezien het ontbreken van pootjes en standringen, een mogelijke 
uitzondering daargelaten, een ronde bodem hebben gehad. Aan-
wijzingen voor de aanwezigheid van standringen, pootjes, spon-
gaten, tuiten, oren en andere additieven zijn uitermate schaars.85 
Onder het materiaal bevindt zich een fragment van een mogelijke 
standring (vn. 759)86 en een van een ronde opening voorzien 
bodemfragment met een aanzet van een fi ltertuit (vn. 676, 
afb . 46.1).87 In totaal zijn 209 randfragmenten van kogelpott en 
geborgen en 19 randscherven van bakpannen of schalen. Er is een 
beperktere variatie in randtypen dan bij het materiaal van de opper-
vlaktekartering. Op de terp zijn vooral de typen E en F overvloedig 
aanwezig (zie hieronder).
Daarnaast zijn er verscheidene fragmenten van bakpannen of scha-
len gevonden, waaronder een cilindrische, holle steel van een 
bakpan (vn. 748, afb . 46.2). De steel heeft  een lengte van 6,8 cm 
en op doorsnede een enigszins ovale vorm met een maximale dia-
meter aan het uiteinde van 4,3 cm. De steel was bevestigd aan de 
bovenzijde van de rand van de bakpan, waarbij de bovenkant van 
de steel ongeveer 1 cm boven de rand uitstak.

De randvormen komen overeen met die van de oppervlaktekar-
tering. Binnen de typen A, E, en F zijn nog subtypen onderschei-
den (afb . 47): A1 en A2, E1 en F1. Opvallend is dat de randtypen 
G, H en I ontbreken. Op de mogelijke verklaring voor de absen-
tie van deze typen zal hieronder nader worden ingegaan. Hier-
onder zullen de aanwezige typen en subtypen worden gepresen-
teerd.

1 2

Afb . 46  Kogelpotaardewerk van terp 4. 
Legenda: 1. steel van bakpan; 2. bodemfragment met aanzet van fi ltertuit.
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Afb . 47  De op terp 4 gevonden randtypen kogelpotaardewerk. Legenda: 1 t/m 4 type A, A1 en A2 5-6 type B 7-8 type C; 9-10 type D; 11-15 type E en E1; 16-17 type F en F1; 18-19 
type J; 20 type K; 21-23 type M.
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zwaarder uitgevoerd, waardoor er aan zowel de binnen- als bui-
tenkant een lichte verdikking is ontstaan, die meestal is afgerond, 
maar soms wat meer hoekig is (vn. 709, afb . 47.23). Door deze 
verdikking is zowel aan de buiten- als binnenkant een ondiepe 
geul ontstaan.

Rand- en halsdiameters
Om inzicht te krijgen in een mogelijk correlatie tussen rand- en 
halsdiameters en de randtypen, zijn de diameters van de randen en 
halzen voor zover mogelijk bepaald. Hierbij dient te worden opge-
merkt dat er een aanzienlijk stuk van de rand en hals aanwezig moet 
zijn om de diameters op een betrouwbare wijze te kunnen bepalen. 
Dit wordt mede ingegeven door het feit dat het handgevormd mate-
riaal betreft  waarvan mogelijk de randen op een langzame draai-
schijf zijn nagedraaid, zodat verwacht mag worden dat veel pott en 
geen volmaakt ronde rand en hals hebben. Deze metingen maken 
het daarnaast mogelijk de diameters te vergelijken met die van 
andere vondstcomplexen.88 Mogelijk kunnen aan de hand van de 
rand- en halsdiameters tevens uitspraken worden gedaan over de 
volumes van de kogelpott en. Verschillende onderzoekers zien een 
verband tussen de halsdiameters en het volume van kogelpott en.89 
Een overzicht van de metingen is te vinden in tabel 8.

De maten van de halsdiameters zijn omgezet in diameterklassen 
om een vergelijking met andere vondstcomplexen mogelijk te 
maken. Hiertoe is een door Van Vilsteren opgestelde breukfactor 
gehanteerd, waarna percentages zijn berekend.90 Deze omrekening 
heeft  tot doel een mogelijk ten gevolge van verschillen in frag-
mentatiegraad ontstane onder- dan wel oververtegenwoordiging 
van bepaalde diameterklassen te ondervangen. Dit levert het 
onderstaande beeld op (zie tabel 9).

de meest voorkomende kogelpotrandvorm op veenterp 4. Naast 
kogelpott en met een grote rand- en halsdiameter komen inciden-
teel kleine potjes voor (afb . 47.13)
De randen van subtype E1 hebben een verdikking aan de buiten-
zijde van de rand en aan de binnenzijde een fl auwe geul (vn. 663 
en 000, afb . 47.14-15). Dit subtype lijkt een soort tussenvorm tus-
sen randtype E en F.

Type F en subtype F1
Ook randtype F is talrijk aanwezig. In totaal kunnen 59 randen, 
waarvan twee van subtype F1, tot dit type worden gerekend. Het 
belangrijkste verschil tussen dit type en de E-randen is dat bij de 
eerste de bovenzijde van de rand is opgetrokken, waardoor aan de 
binnenzijde een duidelijke dekselgeul is ontstaan (afb . 47.16). Het 
verschil tussen F- en F1-randen is dat deze laatste op de buitenzijde 
van de rand voorzien zijn van een ondiepe geul (vn. 747, afb . 47.17), 
waardoor de rand een sterker geprofi leerd karakter heeft .

Typen G, H en I
Scherven van deze randtypen zijn op terp 3 niet gevonden.

Type J
Er is zijn verschillende randfragmenten van dit type bakpan/schaal 
gevonden, waarvan een aantal aan elkaar past (vn. 665, 681, 730 
en 770; verder vn. 747). De randen zijn onverdikt en afgerond. Een 
hiervan heeft , in tegenstelling tot de karakteristieke J-randen, een 
fl auwe geul aan de binnenzijde van de rand (afb . 47.18). De pas-
sende randscherven vormen samen met enkele wand- en bodem-
fragmenten een archeologisch compleet profi el. Deze bakpan/
schaal heeft  steile wanden en een vlakke bodem (afb . 47.19). 
De bovenrand is niet geheel vlak maar golft  enigszins. De hoogte 
bedraagt 8 cm.

Type K
Type K is eveneens slechts met één exemplaar vertegenwoordigd 
(vn. 748, afb . 47.20). De rand is aan de bovenzijde vlak en heeft  
een hoekige, bijna vierkante vorm.

Type L
Van type L zijn twee fragmenten gevonden. Beide zijn aan de boven-
zijde afgeplat (vn. 661 en 662). Aan de buitenzijde bevindt zich net 
onder de rand een ondiepe geul. 

Type M
Bakpannen met randtype M zijn met een aantal van 11 fragmenten 
het meest talrijk in de opgraving (57,9% van het totaal aantal bak-
panranden). De scherven tonen de variatiebreedte van deze rand-
vorm aan, maar alle hebben een aan de bovenzijde naar binnen 
afgeschuinde rand. Sommige exemplaren hebben een licht ver-
dikte, gefacett eerde rand die aan de binnenzijde schuin naar 
beneden staat (vn. 729 en 959, afb . 47.21-22), terwijl bij andere de 
rand wat meer afgerond is. Aan de binnenzijde van de rand bevindt 
zich vaak een (deksel)geul. Bij andere scherven is de rand wat 

Steengruis Zand Totaal

Randtype A 25 0 25

Randtype A1 1 0 1

Randtype A2 1 0 1

Randtype B 2 0 2

Randtype C 6 0 6

Randtype D 20 0 20

Randtype E 83 0 83

Randtype E1 12 0 12

Randtype F 57 0 57

Randtype F1 2 0 2

Randtype G 0 0 0

Randtype H 0 0 0

Randtype I 0 0 0

Randtype J 5 0 5

Randtype K 1 0 1

Randtype L 2 0 2

Randtype M 11 0 11

Totaal 229 0 229

Tabel 6  Kogelpotaardewerk uit de Volle Middeleeuwen , aantallen randen per 
bakselsoort.
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dan blijkt dat het beeld dat het materiaal van veenterp 4 uit Peizer-
maden oplevert sterk overeen komt met het materiaal uit Ter Borch. 
Ook hier domineert de klasse 16,6-20,5 cm.91 Kogelpott en met 
extreem kleine (< 8,6 cm) of grote halsdiameters (>24,6 cm) ontbre-
ken ook hier. Kogelpotmateriaal uit de stad Groningen levert daar-
entegen een ander beeld op. Hier komen kogelpott en met relatief 
kleine halsdiameters frequenter voor (22%) en ligt het percentage 
van de klasse 12,6-20,5 cm (27%) aanmerkelijk dichter bij dat van 
klasse 16,6-20,5 cm (33%), dan in Ter Borch en Peizermaden.92 Kogel-
pott en met zeer grote halsdiameters komen ook hier niet voor. 
Onderzoek van Van Vilsteren naar de halsdiameters van kogelpott en 
uit verschillende delen van ons land heeft  uitgewezen dat kogelpot-
ten met halsdiameters in de klasse 20,6-24,5 cm wel ruim vertegen-
woordigd zijn bij de veenterpen, maar daarbuiten slechts sporadisch 
voorkomen.93 Als we de klasse 16,6-20,5 cm hieraan toevoegen, ligt 
het percentage kogelpott en met een relatief grote halsdiameter in 
Ter Borch op 74% en in Peizermaden zelfs op 76%, terwijl in Gronin-
gen 41% van het materiaal hiertoe kan worden gerekend.

Pingsdorf
Deze aardewerksoort is met 13 wandscherven en 2 bodemfragmen-
ten vertegenwoordigd. Randstukken ontbreken helaas, zodat de 
daterende waarde van het materiaal zeer beperkt is. De scherven 
hebben een vuilwitt e tot lichtgele kleur en zijn zeer hard gebakken 
(inkrasbaar met staal). De magering bestaat uit goed gesorteerd 
fi jn zand, waaraan in enkele gevallen potgruis is toegevoegd. Het 
materiaal is voor zover kan worden bepaald op de draaischijf ver-
vaardigd. Sommige scherven zijn voorzien van bruinpaarse of 
oranjerode beschildering (vn. 664 en 673) in de vorm van komma’s 
die voorkomen in rijen (afb . 48) of aaneengesloten zijn tot gol-
vende lijnen. Het bodemfragment (vn. 657), evenals de buiten-
zijde van het potlichaam, heeft  een zware uitgeknepen, lichtelijk 
golvende standring of Wellenfuss, waarin de afdrukken van de vin-
gers van de pott enbakker duidelijk te herkennen zijn.
Opvallend is dat alle scherven Pingsdorfaardewerk van de bovenste 
2 opgravingsvlakken komen. Het gaat hierbij om vak- en vlakvonds-
ten die niet aan specifi eke grondsporen kunnen worden gekoppeld. 
Op de lagere vlakken ontbreekt deze aardewerksoort.

Proto-steengoed
Er zijn slechts 2 scherven proto-steengoed gevonden. Deze zijn 
evenals de scherven Pingsdorfaardewerk bij de aanleg van vlak 1 
en 2 gevonden.

Laat- en post-middeleeuws aardewerk
Uit de subrecente sloot (spoor 5) die de terp in oost-westrichting 
doorsnijdt zijn enkele scherven industrieel wit aardewerk gebor-
gen, waaronder fragmenten van een theekopje met transferdeco-
ratie in de vorm van vlinders en bloemen onder een smalle band 
met geometrische versiering op de buitenzijde en een vlinder op 
een bloemtak op de bodem aan de binnenzijde (vn.750). De bin-
nenzijde van de rand is eveneens met een smalle geometrische 
band versierd. Op de onderzijde is het fabrieksstempel met de 

Halsdiameter (cm)

9 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Randtype A - - - - - 1 - - - - -

Randtype A1 - - - - - - - - - - -

Randtype A2 - - - - - - - - - - -

Randtype B - - - - - - - - - - -

Randtype C - - - - - - - - - - -

Randtype D 1 - - - - 1 - - - - -

Randtype E - 1 - - 2 3 - 1 - - -

Randtype E1 - - - - - - - - - - -

Randtype F - - 1 - - 1 1 - 1 1 -

Randtype F1 - - - - - - - - - - -

Totaal 1 1 1 - 2 6 1 1 1 1 -

Tabel 7  Kogelpotaardewerk (kogelpott en) uit de Volle Middeleeuwen, halsdiameter 
per type.

Randdiameter (cm)

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26

Randtype A - - - - - - - - - - -

Randtype A1 - - - - - - - - - - -

Randtype A2 - - - - - - - - - - -

Randtype B - - - - - - - - - - -

Randtype C - - - - - - - - - - -

Randtype D - - - - - - - - - - -

Randtype E - - 1 - 1 2 - - - - -

Randtype E1 - - - - - 2 - - - - -

Randtype F - - - - - - - - - - 1

Randtype F1 - - - - - - - - - - -

Randtype J - - - 1 - - - - - - -

Randtype L - - - - - - 1 - - - -

Randtype M 1 - - 1 - 1 1 - - - -

Totaal 1 - 1 2 1 5 - - - - 1

Tabel 8  Kogelpotaardewerk (kogelpott en en bakpannen/schalen) uit de Volle 
Middeleeuwen, randdiameter per type.

aantal omgerekend percentage

4,5-8,5 0  0 0

8,6-12,5 1 0,3 9
12,6-16,5 2 0,5 15

16,6-20,5 10 2,1 64

20,6-24,5 2 0,4 12

24,6-28,5 0 0 0

Totaal 15 3,3 100

Tabel 9  Kogelpotaardewerk (kogelpott en) uit de Volle Middeleeuwen, 
halsdiameterklasse.

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat het overgrote deel van de 
kogelpott en van veenterp 4 (64%) een halsdiameter tussen 16,6 en 
20,5 cm heeft , gevolgd door de aangrenzende kleinere (15%) en 
grotere (12%) klasse. Kogelpott en met extreem grote of zeer kleine 
halsdiameters komen niet voor.
Als we deze klassenverdeling vergelijken met die van andere min of 
meer contemporaine complexen in het noordelijke veengebied, 
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6 ANORGANISCHE VONDSTEN 69

Oling95, Eelderwolde-Ter Borg96, Groningen-Wolters-Noordhofcom-
plex97, Groningen-De Hunze98, Haren- Friescheveen99, Neerwolde100 
en Peize-Het Wold.101 Deze complexen beslaan globaal de periode 
8e-14e eeuw. Met name de complexen Eelderwolde-Ter Borch, 
Haren-Friescheveen, Nederwold, en Peize-Het Wold zijn hier van 
belang, omdat dit evenals het in Peizermaden opgegraven complex 
vondsten uit veenterpen betreft . Er worden in de literatuur verschil-
lende dateringen voor de veenterpen in de omgeving van Peizerm-
aden gegeven. Van Giff en dateert het door hem onderzochte veen-
terpje in de periode 9e-13e eeuw.102 Jager dateert het aardewerk van 
de door het voormalige BAI opgegraven terp bij Neerwolde in de 
12e-14e eeuw.103 Van Vilsteren dateert de veenterpen, en daarmee 
het daar gevonden aardewerk, in de 12e-13e eeuw104, terwijl Caspa-
rie een datering in de eerste helft  van de 13e eeuw geeft .105 Stapert 
en Groenendijk dateren het langs de Oude Aa nabij het Friescheveen 
gevonden aardewerk in de 12e eeuw106, terwijl de veenterp Ter Borch 
in de 13e-vroeg 14e eeuw wordt gedateerd.107

Het aardewerk uit het veenterpengebied kan daarnaast met dat 
van andere onderzochte Drentse complexen worden vergeleken, 
zoals Emmen108, Gasselte109, Pesse, Zeijen en Westerbork.110 Deze 
vindplaatsen liggen op een pleistocene ondergrond en hebben 
mogelijk een andere aardewerktraditie dan die in het noordelijke 
veengebied. Wat opvalt is dat vrijwel alle complexen een schaars-
te aan importaardewerk hebben. Lage percentages van Pingsdorf- 
en Paff rathaardewerk en Maaslandse waar lijken karakteristiek 
voor grote delen van Noord-Nederland in de Volle Middeleeu-
wen.111 Alleen stedelijke contexten, zoals die in de stad Groningen, 
leveren voor deze periode hogere percentages importmateriaal, 
maar ook deze zijn in vergelijking tot andere streken relatief laag.112

Het eerste wat bij een vergelijking van de kogelpott en uit de Pei-
zermaden met die uit andere middeleeuwse Drentse complexen 
opvalt, is dat de eerste naar verhouding een grotere variatie aan 
randtypen kennen. Dit is waarschijnlijk het gevolg van het feit dat 
het in Peizermaden gevonden materiaal een langere periode 
beslaat dan het materiaal uit de meeste andere vondstcomplexen. 
De in de stad Groningen onderzochte complexen beslaan, evenals 
die in Peizer maden, minimaal drie eeuwen. De Groningse com-
plexen lopen door tot in de Late Middeleeuwen73, hetgeen een 
mogelijke verklaring kan zijn waarom hier typen voorkomen die 
in de Peizermaden ontbreken. Een deel van de in Peizermaden 
gevonden randtypen is wel vertegenwoordigd in de andere Drent-
se vondstcomplexen. Dat geldt allereerst voor de onverdikte, ronde 
randen van randtype A en de hoekige randen van randtype D. Dit 
lijken algemeen gangbare randvormen te zijn. We vinden ze zowel 
in Appingedam-Oling114, Neerwolde115 als in de verschillende 
vondstcomplexen uit de stad Groningen.116 Daarnaast komen deze 
typen voor onder het materiaal uit Gasselte.117 In Eelderwolde-Ter 
Borg ontbreken deze randtypen evenwel.118 De verklaring voor het 
ontbreken op deze vindplaats moet in de datering van deze rand-
typen worden gezocht. Deze randtypen komen veelvuldig voor in 
de 11e-12e eeuw en mogelijk zelfs eerder, hetgeen het ontbreken 
in de jongere terp Ter Borch (13e en vroege 14e eeuw) verklaart. 
Algemener zijn de verdikte, ronde of hoekige randen (randtypen 

naam Petrus Regout & Co Maastricht in een rechthoekig cartouche 
waarop een sfi nx ligt, met daaronder de tekst ‘VLINDER Made in 
Holland’ aangebracht. Aan de zijkant van de cartouche staat het 
getal 06 met vijf streepjes, verwijzend naar het jaar 1911. Bij de 
aanleg van het vlak is een randfragment van een met ijzerengobe 
en zoutglazuur overtrokken kan van steengoed gevonden, die op 
de hals een applique in de vorm van een baardige man had. Het 
stuk kan op grond van de uitvoering van het baardmanmasker in 
de 17e eeuw worden gedateerd.

Datering van het aardewerk van terp 4 en uit de veldverkenning
Voor de dateringen van de tijdens de veldverkenning aangetroff en 
vindplaatsen en die van de gedeeltelijk opgegraven veenterp 4 zijn 
we, gezien het ontbreken van geschikte monsters voor 14C- en den-
dro-dateringen, aangewezen op het verzamelde aardewerk en dan 
met name het kogelpotaardewerk. Het importmateriaal biedt in 
dezen weinig houvast. Het aantal scherven Pingsdorfaardewerk, 
Maaslandse waar en proto-steengoed is te gering en te weinig diag-
nostisch – vrijwel alleen wand- en bodemscherven – om nauwkeu-
rige dateringen van de verschillende vindplaatsen mogelijk te 
maken. Daarnaast komt het importaardewerk van terp 4 voor een 
groot deel uit secundaire context, zodat de daterende waarde daar-
van nog lager is. De gevonden scherven Pingsdorfaardewerk, Maas-
landse waar en proto-steengoed wijzen erop dat het gebied globaal 
in de periode tussen de 11e en de 13e eeuw in gebruik was. Het tij-
dens de veldverkenning opgeraapte randfragment van een tuitpot 
van Pingsdorfaardewerk kan als enige importstuk iets nauwkeuriger 
worden gedateerd. Pott en met een dergelijk randprofi el zijn gang-
baar in de periode tussen het midden van de 11e en begin 12e eeuw.94

Het ontbreken van voldoende stukken nauwkeurig dateerbaar 
importaardewerk en/of via natuurwetenschappelijke analyses ver-
kregen absolute dateringen noodzaakt tot een vergelijking van het 
in Peizermaden aangetroff en kogelpotaardewerk met gepubliceer-
de complexen uit de directe omgeving van het onderzoeksgebied 
waarvoor wel goede dateringen beschikbaar zijn. Bij voorkeur die-
nen deze eveneens in het noordelijke veengebied te liggen, maar 
bij gebrek aan voldoende sites kan ook naar nabijgelegen vindplaat-
sen in een andere landschappelijk context worden gekeken.
Er zijn enkele complexen in de directe omgeving waarmee de vonds-
ten uit Peizermaden vergeleken kunnen worden: Appingedam-

Afb . 48
De op terp 4 gevonden 
scherf Pingsdorf aarde-
werk met verfdecoratie 
(schaal 1:2).
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Het bij de oppervlaktekartering verzamelde aardewerk beslaat de 
periode tussen de 11e en de 14e eeuw, waarbij de nadruk op de 12e-
13e eeuw lijkt te liggen (randtypen E, F en G). Enkele randvormen, 
zoals randtype A en D, komen mogelijk al eerder voor, terwijl ande-
re, waaronder randtype I, uit de 14e eeuw lijken te dateren.
Het materiaal van Peizermaden-terp 4 vertoont een vrij homogeen 
beeld. Bijna de helft  van alle kogelpotranden behoort tot de rand-
typen E en F, terwijl verschillende van de bij de oppervlaktekartering 
gevonden randvormen ontbreken. Dit lijkt erop te wijzen dat er op 
deze plek geen eeuwenlange bewoning of gebruik is geweest, maar 
dat deze hoogstwaarschijnlijk een korte(re) periode beslaat. 
De dominantie van kogelpott en met driehoekige randprofi elen, 
gecombineerd met het ontbreken van randvormen die karakteris-
tiek zijn voor 13e-14e eeuwse vondstcomplexen en het lage aantal 
randen die mogelijk uit het eind van de Vroege Middeleeuwen date-
ren, doet vermoeden dat de bewoning uit de 11e-12e eeuw dateert.142 
Het vormenscala (kogelpott en en bakpannen/schalen) en de pro-
centuele verhouding tussen de vormen komt grotendeels overeen 
met dat van andere in de omgeving onderzochte veenterpen. In vrij-
wel alle complexen vormen kogelpott en 90% van het vaatwerk. 
Opvallend is dat in Peizermaden kogelpott en met relatief grote 
halsdiameters (> 16,6 cm) sterk vertegenwoordigd zijn, terwijl pot-
ten met kleine halsdiameters (< 12,5 cm) grotendeels ontbreken. 
Dit beeld sluit aan bij dat van de resultaten van metingen aan kogel-
potmateriaal van andere Drentse veenterpen, maar wijkt af van de 
resultaten van analyses van het kogelpotmateriaal uit de stad Gro-
ningen. Het is de vraag wat de achtergrond voor deze verschillen is. 
Van Vilsteren ziet in de dominantie van kogelpott en met grote hals-
diameters op de veenterpen een aanwijzing dat deze kogelpott en 
deel uitmaken van een pre-ambachtelijk brouwersinstrumentari-
um.144 In de samenstelling van het kogelpotaardewerk en dan voor-
al in het voorkomen van specifi eke vormen en additieven, zoals 
spongaten en tuiten, ziet hij eveneens aanwijzingen voor kleinscha-
lige bierbrouwerijen in het veengebied. Hij wijst daarbij op het 
voorkomen van stampers, komforen, deksels, spongaten en fi ltertui-
ten. Ook deze zouden bij het bereiden van bier een rol kunnen heb-
ben gespeeld. De gedachte dat deze objecten een rol zouden kunnen 
hebben gespeeld bij kaasbereiding of zoutwinning wordt door Van 
Vilsteren verworpen.145 Volgens hem is het aardewerkassortiment 
van de veenterpen niet te rijmen met de vormen die gebruikt wor-
den bij de productie van boter en kaas en het briquetagemateriaal, 
zoals dat uit opgravingen bekend is. Hij verwijst hierbij voor de met 
kaas- en boterbereiding samenhangende aardewerkvormen naar 
de publicatie van Van Es146 over de opgraving Groningen-Paddepoel 
en de dissertatie van Miedema147 en voor briquetageaardewerk naar 
publicaties van Van der Broeke148 en Riehm.149 Al deze publicaties 
hebben betrekking op materiaal uit de (Late) IJzertijd en/of Romein-
se tijd zodat het de vraag is in hoeverre dergelijk materiaal ook nog 
in de Middeleeuwen werd gebruikt. Voor zover bekend is er uit de 
Volle Middeleeuwen geen aardewerk bekend waarvan vaststaat of 
dat direct in verband kan worden gebracht met de bereiding van 
zuivelproducten, zoutwinning of het brouwen van bier. Onduidelijk 
is in hoeverre hiervoor in deze periode speciale aardewerkvormen 

B en C). Deze lijken gelijktijdig met de onverdikte randen voor te 
komen, maar lopen langer door.119 Ze zijn meestal voorzien van een 
dekselgeul. In veel gevallen zijn de ronde randen sterk geprofi -
leerd120, zoals Peizermaden randtype C, terwijl eenvoudigere randen 
van type B alleen in Oling121 en Peize-Het Wold122 zijn aangetroff en.
Kogelpott en met driehoekige randprofi elen (de typen E en F), die 
op veenterp 4 in Peizermaden domineren, zijn ook in de meeste 
andere complexen vertegenwoordigd, zij het vaak in lagere aantal-
len dan wel percentages.123 Deze randtypen kennen een lange 
doorlooptijd. Ze komen reeds in de 9e eeuw voor, maar hun zwaar-
tepunt lijkt vooral in de 11e eeuw te liggen.124 Ook in de 12e eeuw 
komen deze randvormen nog voor.125

Zowel in de complexen in Groningen126 als in Eelderwolde-Ter 
Borch127 en Haren-Friescheveen128 komen kogelpott en met een ver-
dikte, ronde rand met diepe dekselgeul (‘sikkelvormige rand’) voor. 
Deze randvorm wordt globaal in de periode 12e eeuw-eerste helft  
14e eeuw gedateerd, mogelijk met name in het eerste deel van deze 
periode.129 Kogelpott en met dergelijke randprofi elen ontbreken in 
het materiaal uit Peizermaden. Kogelpott en met een wijd uitstaan-
de en plat afgestreken rand, zoals we die bijvoorbeeld kennen uit 
de stad Groningen130, Peize-Het Wold131 en Eelderwolde-Ter Borg132, 
zijn eveneens niet in Peizermaden vertegenwoordigd.133 Ook in de 
vondstcomplexen Neerwolde en Peize-Het Wold ontbreekt dit rand-
type grotendeels. Kogelpott en met een wijd uitstaande en plat afge-
streken rand lijken karakteristiek voor vondstcomplexen uit de 13e 
en 14e eeuw.134 De in deze periode eveneens veelvuldig in Groningen 
voorkomende vierkante randen135 komen daarentegen wel in Pei-
zermaden voor (randtype G), zodat het ontbreken van de kogelpot-
ten met wijd uitstaande en plat afgestreken randen niet zuiver op 
chronologische gronden kan worden verklaard. Ook uit verschil-
lende andere Drentse vondstcomplexen kennen we dit randtype 
niet.136 Kogelpott en met ingewikkelde manchetranden met deksel-
geul, zoals die onder andere uit Groningen137 en Eelderwolde-Ter 
Borch138 bekend zijn, komen in Peizermaden niet voor. Deze stam-
men eveneens uit de (tweede helft  van de) 13e en 14e eeuw.
Enkele van de in de Peizermaden gevonden randtypen komen niet 
voor op bovengenoemde vindplaatsen. Dit geldt voor de randtypen 
H en I. Gezien het sterk geprofi leerde karakter van deze randen 
mag worden verwacht dat deze uit de 13e-14e eeuw dateren. 
De reden waarom deze randtypen in de jongere complexen zoals 
Eelderwolde-Ter Borch en de Groningse vondstcomplexen afwezig 
zijn, is niet duidelijk.
De variatiebreedte in randvormen van bakpannen en schalen van 
het materiaal uit Peizermaden komt min of meer overeen met die 
van de andere genoemde vondstcomplexen139, hoewel daar niet 
altijd de randen zijn beschreven en afgebeeld.140 De randvormen 
van de bakpannen en schalen laten zich niet nauwkeuriger dateren 
dan de periode 11e-14e eeuw.141 De bakpannen/schalen met een 
verdikte, naar binnen toe afgeschuinde rand (randtype M) lijken, 
gezien hun relatief talrijke voorkomen in Peizermaden -terp 4, 
vooral in de 12e eeuw thuis te horen. Bakpannen/schalen vormen 
in Peizermaden, evenals in de overige complexen, minder dan 10% 
van het totaal aantal potindividuen.
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len wel een dragende functie als er kogelpotjes of bakpannen/scha-
len op worden geplaatst waarvan de grootste diameter iets kleiner 
is dan de binnendiameter van het komfoor. Deze potjes rusten met 
de bodem of wand op de uitstekende nokken, waardoor deze wel 
een duidelijke functie vervullen. Dat de komforen gebruikt zijn in 
combinatie met kleine kogelpotjes sluit aan bij het beeld dat uit 
bestudering van de gepubliceerde Groningse kogelpott en naar voren 
komt. Hieruit blijkt het gros van de kleine kogelpott en uit de opgra-
ving Groningen-Wolters-Noordhofcomplex (halsdiameter < 8,5 cm) 
een grootste buikomvang te hebben die rond 18 cm ligt.158 Hetzelf-
de geldt voor een deel van de bakpannen uit dit complex, hoewel 
deze qua diameters een grotere variatie vertonen.159 Potjes, pannen 
en schaaltjes met een grootste diameter van ca. 18 cm zijn uiter-
mate geschikt om op een komfoor te worden geplaatst. De grootste 
diameter van deze potjes is iets kleiner dan de binnendiameter van 
het komfoor, waardoor de bodem op de nokken enkele centimeters 
onder de bovenrand van het komfoor rust, en er optimaal gebruik 
wordt gemaakt van de schoorsteenfunctie van het cilindrische kom-
foor. Hierdoor treedt er nauwelijks warmteverlies op. Mogelijk ligt 
in deze combinatie ook wel de voornaamste reden besloten waarom 
komforen werden gebruikt. Deze voorwerpen maken het mogelijk 
om kleine hoeveelheden voedsel op een snelle, doeltreff ende en 
energiezuinige manier te verwarmen of te bereiden. 
Een ander interessant punt is dat sommige van de opgegraven kom-
foren voorzien zijn van een soort aardewerk ‘pluggen’ die door de 
wand van het komfoor zijn gestoken. De pluggen hebben aan de 
buitenzijde van het komfoor een uitstekende, afgeronde of afge-
platt e kop en eindigen aan de binnenkant in een uitstekende, afge-
ronde punt.160 De functie van de punten is dezelfde als die van de 
bovenbeschreven nokken. Hierop rustt e het potje waarvan de inhoud 
verwarmd diende te worden. De functie van de aan de buitenkant 
aanwezige koppen is niet geheel duidelijk. Mogelijk houden ze 
 verband met de wijze waarop de verschillende komfoorsegmenten 
aan elkaar bevestigd waren. Hierbij kan gedacht worden aan leren 
banden of stukken touw. Men kan zich afvragen in hoeverre de op 
verschillende locaties gevonden paddenstoelvormige objecten 
in kogelpotbaksels, als, zoals onder andere Van Vilsteren veronder-
stelt, stampers zullen zijn gebruikt.161 Het lijken eerder  pluggen van 
 komforen te zijn geweest die uit de gaten waardoor ze oorspronke-
lijk in de wand bevestigd waren, zijn losgesprongen. Een gebruik als 

werden gebruikt. De hypothese dat specifi eke vormen in kogelpo-
taardewerk, zoals deksels en komforen, en extreem grote kogelpot-
ten en pott en met additieven in de vorm van spongaten of fi ltertui-
ten, wijzen op kleinschalige, ambachtelijke bierbereiding ter 
plaatse wordt niet ondersteund door concrete contexten waaruit 
dit onomstotelijk kan worden afgeleid. Sterker nog, dergelijke vor-
men en additieven vinden we niet alleen onder het materiaal uit het 
gebied van de Peizer- en Eeldermaden, maar ook bijvoorbeeld in de 
vondstcomplexen uit de stad Groningen, waarvan het onwaarschijn-
lijk is dat deze de archeologische weerslag vormen van proto-
ambachtelijke bierproductie (zie tabel 10).150 Deze complexen kun-
nen worden toegeschreven aan ‘normale’ huishoudens. Niet geheel 
uitgesloten kan worden dat sommige van deze vondsten de weerslag 
vormen van bierbereiding als nevenactiviteit voor eigen gebruik. 
De meeste kogelpotvormen met additieven zijn in hun voorkomen 
niet beperkt tot de stad Groningen en haar omstreken. Er zijn ook 
voorbeelden bekend uit het Friese binnenland en langs de kust van 
Dokkum tot het Duitse Emden.151 Opvallend is dat pott en met een 
spongat in de Duitstalige literatuur vaak met de term ‘Rahmpott ’ 
oft ewel roompot worden aangeduid.152 Onduidelijk is in hoeverre 
deze naam verband houdt met de functie van deze pott en of dat 
deze is afgeleid van vergelijkbare pott en uit latere perioden.
De komforen verdienen in deze context extra aandacht.153 De ana-
lyse van verschillende in de stad Groningen opgegraven vondstcom-
plexen wijst uit dat het door Van Vilsteren geopperde functionele 
verband tussen komforen en grote kogelpott en, waarbij de eerste 
gebruikt zouden zijn om de pott en te verhitt en154, niet of slechts 
gedeeltelijk opgaat. Kortekaas veronderstelt dat de bij de opgravin-
gen Groningen-Wolters-Noordhofcomplex gevonden schalen met 
knobbels aan de buitenzijde op een komfoor boven een smeulend 
vuur werden geplaatst, waarbij de schaal op deze uitstulpingen 
rustt e.155 Dit lijkt in eerste instantie een plausibele verklaring, maar 
is bij nadere bestudering toch niet erg waarschijnlijk. In de eerste 
plaats ontbreken dergelijke schalen op de overige locaties waar frag-
menten van komforen zijn gevonden, terwijl hiervan, als komforen 
en schalen inderdaad bij elkaar horen, toch wel enkele scherven 
zouden mogen worden verwacht.156 Daarnaast blijken beide gezien 
de formaten niet bij elkaar te passen. De in Groningen gevonden 
komforen hebben maximale binnendiameters variërend van 20 tot 
21.1 cm157, terwijl de veronderstelde bijbehorende schalen buiten-
maten van 51,2 tot 34,8 cm hebben. Dit betekent dat de door Korte-
kaas voorgestelde constructie, waarbij de knobbels als steunen op 
de rand van het komfoor hebben gelegen, niet mogelijk is. De rela-
tief kleine diameters van de komforen maakt tevens het door Van 
Vilsteren veronderstelde gebruik in combinatie met grote kogelpot-
ten niet erg waarschijnlijk. Dergelijke kogelpott en hebben een dus-
danige groott e dat ze op een komfoor met een smalle diameter niet 
stevig zullen staan. Ze zijn topzwaar en kunnen makkelijk omvallen. 
Ten tweede is de kans groot dat de halfronde kogelpotbodem de 
bovenzijde van het komfoor volledig afdekt, wat de luchtcirculatie 
niet ten goede zal komen. Daar komt nog bij dat de nokken aan de 
binnenzijde van de komforen in deze constructie geen dragende 
functie vervullen en dus eigenlijk overbodig zijn. De nokken vervul-

Vondstcomplex
Vorm Peize-

Het Wold
Neerwolde Ter Borch Peizermaden-

terp 4
Groningen

Stamper - - x - -
Komfoor x x - - x
Deksel x x x? - -
Spongat - - x - x
Filtertuit - - - x -
Grote 
kogelpot

x x x x x

Tabel 10  De door Van Vilsteren (1992) met bierbereiding geassocieerde vormen en 
additieven van kogelpotaardewerk uit de Volle Middeleeuwen uit 
verschillende Noord-Drentse en Groningse vondstcomplexen.
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Het materiaal is over het algemeen slecht geconserveerd, hetgeen 
doet vrezen dat mogelijk in het terrein aanwezige metaalvondsten 
uit de Volle Middeleeuwen in nog slechtere staat verkeren.

6.2.4  Natuursteen

J. Schreurs

Tijdens de opgraving zijn in totaal 43 stuks natuursteen verzameld 
met een gezamenlijk gewicht van 3,3 kg. Het materiaal is voorna-
melijk afk omstig van vlak 1 van het centrale deel van de terp. 
De diepere vlakken hebben nauwelijks steenvondsten opgeleverd. 
Omdat in het gebied van nature geen gesteente voorkomt, wordt 
ervan uitgegaan dat al het aangetroff en materiaal van elders is 
aangevoerd en ter plaatse is achtergelaten. De stenen zijn macros-
copisch gedetermineerd op type, steensoort, fragmentatie, afme-
ting, verbranding, bewerkings- en gebruikssporen.
Het merendeel van het geborgen materiaal bestaat uit onbewerk-
te rolstenen en (natuurlijke) brokken. Het betreft  in totaal 42 ste-
nen waaronder 18 stuks moeraskalk. De brokken kalk variëren in 
grootste afmeting van 13 tot 64 mm en zijn uitsluitend op de boven-
ste vlakken, ter hoogte van de terp aangetroff en. Onduidelijk is of 
ze met het gebruik van de terp samenhangen of in het recente 
verleden als bemesting zijn opgebracht. Tijdens de tweede helft  
19e eeuw-eerste helft  20e eeuw werd op lokale schaal kalk gewon-
nen en gebruikt voor de bemesting van akkerland. Het gegeven 
dat de kalk uitsluitend op de terp is aangetroff en, pleit voor een 
relatie met de middeleeuwse bewoning. Het is evenwel niet geheel 
uit te sluiten dat de conserverende omstandigheden voor kalk op 
de terp beter zijn dan in het omringende zure veen waardoor deze 
alleen daar bewaard gebleven zijn. Indien we de kalk tot de mid-
deleeuwse resten rekenen, blijft  echter de vraag waar dit materiaal 
voor is gebruikt. Het lijkt niet als verschralingsmateriaal bij de 
productie van kogelpotaardewerk te zijn toegepast, maar waar het 
wel voor is gebruikt is onduidelijk.
Onder de overige 24 onbewerkte stukken bevinden zich keien en 
brokken van steensoorten als graniet, apliet, pegmatiet en porfi er. 
Verder komen enkele stukken kwartsitische zandsteen, kwarts, 
(kwartsitische) conglomeratische zandsteen en metamorf gesteen-
te voor. Met uitzondering van een stuk apliet met een lengte van 
107 mm, ligt de grootste afmeting van deze stenen tussen 21 en 
73 mm. Een aantal, waarvan vijf granietachtigen vertonen breuk-
vlakken, de overige zijn complete rolstenen (tabel 11). Dit materi-
aal werd gebruikt als verschralingsmiddel bij de productie van 
kogelpotaardewerk. Of we uit de aanwezigheid van deze stenen 
de productie van aardewerk ter plaatse kunnen afl eiden, ervan 
uitgaande dat deze productie (nog) op huishoudelijk niveau plaats-
vond, is echter de vraag.
Slechts enkele stukken natuursteen kunnen geïnterpreteerd worden 
als werktuig of fragment ervan. Een kwartsiet is vermoedelijk 
gebruikt als slijp- of wrijfsteen (vn. 665-1). Het artefact is afgezien 
van een kleine afslag, compleet en meet 147 x 102 x 48 mm. 

stamper ligt sowieso niet erg voor de hand aangezien de objecten 
daarvoor te zacht gebakken zijn. Bij gebruik als stamper zullen ze bin-
nen de kortste keren breken. De door Van Vilsteren vastgestelde 
beschadigingen zijn dan ook niet het gevolg van stampen of wrijven, 
maar van het herhaaldelijk vastzett en en losmaken van de segmenten. 
Blijft  de vraag waarom komforen juist in het Noord-Nederlandse en 
aangrenzende Duitse kustgebied voorkomen en elders ontbreken. 
Deze vraag kan (nog) niet op een bevredigende wijze worden beant-
woord. Hetzelfde geldt voor de spongaten en fi ltertuiten. Ook deze 
lijken met name in het Noord-Nederlandse kustgebied voor te komen. 
Het feit dat ze in dit deel van ons land op vrijwel alle vindplaatsen uit 
de Volle en Late Middeleeuwen in kleine aantallen voorkomen, wijst 
eerder op een in dit gebied algemeen, wijdverspreid gebruik dan op 
een gespecialiseerde activiteit. Hiervoor komt een uiteenlopend scala 
aan huishoudelijke activiteiten in aanmerking, zoals het bereiden 
van kaas en boter. Ook het brouwen van bier voor eigen gebruik valt 
hieronder. Meer onderzoek is dringend gewenst en dan met name de 
analyse van aankoeksel op scherven van pott en met fi ltertuiten en 
spongaten en extreem grote kogelpott en, teneinde meer inzicht in 
het gebruik van deze specifi eke potvormen te krijgen.

6.2.2  Overig keramisch materiaal

Uit verschillende contexten zijn brokjes verbrande klei geborgen, 
waarvan gezien het fragmentaire karakter in de meeste gevallen 
de exacte functie niet kan worden achterhaald. De meeste brokjes 
zijn zacht en kunnen gemakkelijk tussen de vingers worden ver-
pulverd. Andere stukken zijn hard gebakken waarbij de klei of leem 
is vervormd en het oppervlak is verglaasd. Sommige stukken zijn 
zeer poreus en bevatt en verkitt e asresten en houtskool. Vaak ver-
tonen de stukjes afdrukken van plantenresten die bewust of onbe-
wust als verschraling aan het basismateriaal zijn toegevoegd. 
Indrukken van takken of twijgen zijn niet gevonden, zodat het 
materiaal niet als hutt enleem kan worden gekwalifi ceerd. De brok-
jes zijn waarschijnlijk afk omstig van delen van vloeren die dicht 
bij de haard lagen of delen van de mantel van de haardkuil.
Verder komen er van het hoogste niveau enkele fragmenten bak-
steen en dakpannen. Deze resten hangen niet samen met de bewo-
ning en dateren uit de Nieuwe Tijd. Ten slott e is er een klein fragment 
van een ketel en een steeltje van een kleipijp gevonden (vn. 898).

6.2.3  Metaal

Zowel voorafgaande aan als tijdens de aanleg van de vlakken is 
intensief gebruikgemaakt van een metaaldetector. Deze activitei-
ten hebben een beperkt aantal metalen artefacten opgeleverd, 
waarvan het overgrote deel, zoals een ééncentstuk uit 1885, als 
(sub)recent kan worden gekwalifi ceerd. Metaalvondsten die met 
de bewoning op de terp in verband kunnen worden gebracht, zijn 
niet uit de bouwvoor geborgen. Wel is er tijdens de opgraving een 
grote ijzerslak gevonden (vn. 763).
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Opvallend is wel dat hier maar liefst 94 van de 117 exemplaren spo-
ren van verbranding of verhitt ing vertonen.
Wetstenen die regelmatig voorkomen in middeleeuwse vondst-
complexen, zoals bijvoorbeeld in de stad Groningen en ook 
elders164 zijn vooralsnog niet bekend van de veenterpen in de Pei-
zermaden en Ter Borch. Op de vindplaatsen Stenen Kamer, Linge 
en Huis Malburg in Kerk-Avezaath vormt het de grootste groep 
slijpgereedschap.165 Het betreft  onder meer wetstenen van fylliet 
die mogelijk geïmporteerd zijn uit Zuid-Scandinavië.
De vondsten van de veenterpen kunnen in verband gebracht wor-
den met huishoudelijke activiteiten. Alleen wetstenen die hier 
eveneens toe gerekend zouden kunnen worden, ontbreken opval-
lend genoeg. Een verklaring hiervoor is mogelijk dat er ter plaatse 
geen akkerbouw is bedreven. Wetstenen die onder meer gebruikt 
werden voor het aanscherpen van gereedschap voor de grondbe-
werking en oogst maakten dientengevolge geen of beperkt deel 
uit van de uitrusting.
Aanwijzingen voor ambachtelijke activiteiten, zoals bepaald slijp-
gereedschap, gewichten en netverzwaarders of bouwmaterialen, 
ontbreken eveneens. Kortom, natuursteen lijkt ter plaatse voor 
een beperkt aantal activiteiten te zijn gebruikt.

6.2.5  Overige resten

Uit verschillende lagen en vullingen van grondsporen zijn grillig 
gevormde brokjes verkitt e brandresten verzameld. Deze brokjes 
bestaan uit as, houtskool en kleine brokjes verbrande leem. 
De brokjes zijn vaak fragiel en kunnen meestal tussen de vingers 
eenvoudig worden vermalen. Dergelijke brandresten komen ook 
incidenteel voor op scherven. Het materiaal is hoogstwaarschijn-
lijk afk omstig uit de haard in het westelijke deel van gebouw 2.

De boven- en onderkant zijn afgesleten, de bovenkant is hierdoor 
licht concaaf geworden (afb . 49). Verder zijn er drie stukken tefriet 
aangetroff en (vn. 661-8, 662-4, 733-1). De fragmenten vertonen geen 
gebruiks- of bewerkingssporen, maar zijn naar alle waarschijnlijk-
heid afk omstig van een maalsteen. Harsema162 gaat ervan uit dat 
ten minste tot in de 13e eeuw ieder huishouden zijn eigen maalsteen 
oft ewel handmolen heeft  gehad. De basaltlava waar deze van wer-
den vervaardigd, is uit het Eifelgebied afk omstig. Het is het enige 
‘exotische’ gesteente dat is aangetroff en op terp 4. Een stuk graniet 
(vn. 788-1) lijkt, gezien het voorkomen van schuin op de vormings-
richting staande breuklijnen en haarscheuren, te zijn verbrand. 
Hierbij kan gedacht worden aan een kooksteen of een deel van de 
mantel van een haard- of stookplek. Verder is een kwartskiezel ver-
kit met slakmateriaal aangetroff en (vn. 999-2). Dit lijken de enige 
natuurstenen met sporen van verhitt ing. Tot slot kan nog één frag-
ment leisteen genoemd worden, een gesteente dat veelal gebruikt 
werd als daklei. Onduidelijk is hoe dit fragment op de terp is terecht-
gekomen.
Concluderend kan gesteld worden dat er op de terp slechts een 
geringe hoeveelheid natuursteen is aangetroff en. Het aantal werk-
tuigen of fragmenten ervan is uitermate beperkt. Vanwege de 
goede conserveringsomstandigheden voor steenmateriaal en de 
wijze van onderzoek is uit te sluiten dat het vondstaantal vertekend 
is door post-depositionele processen of het selectief verzamelen 
van materiaal.
Interessant is om na te gaan in hoeverre dit beeld overeenkomt 
met andere middeleeuwse vondstcomplexen, meer in het bijzon-
der veenterpen. Helaas zijn er weinig referenties te vinden en is de 
aandacht voor deze materiaalcategorie minimaal. Vaak zijn niet 
alle natuurstenen geanalyseerd en worden in publicaties alleen 
enkele werktuigen vermeld. Er zijn derhalve maar enkele vergelij-
kingen te maken. Het onderzoek op de veenterp bij Eelderwolde-
Ter Borch heeft  117 stukken natuursteen met een totaal gewicht 
van bijna 20 kilo opgeleverd.163Een eerste analyse heeft  uitgewezen 
dat het ook hier om een beperkt aantal werktuigen gaat en evenals 
in de Peizermaden om maalsteenfragmenten en een slijpsteen. 

Afb . 49  Stuk kwartsiet dat vermoedelijk is gebruikt als slijp- of wrijfsteen (vn. 
665-1). De bovenkant is door veelvuldig gebruik licht concaaf geworden.

Afgerond Hoekig/gebroken Totaal
graniet 1 1
graniet-apliet 2 2
pegmatiet/graniet 1 2 3
porfi er 2 2
metamorf gesteente 1 1 2
gneis 1 1 2
zandsteen conglomeraat 2 2
kwartsitische zandsteen 
conglomeraat

1 1

kwartsitische zandsteen 2 2
kwarts 2 2
leisteen 1 1
kalk 18 18
tefriet 3 3
onbekend 1
totaal 28 14 42

Tabel 11  Onbewerkte stenen uit de opgraving van terp 4 naar steensoort.
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7.2  Determinaties

Bij het onderzoek naar het geborgen botmateriaal stonden de vol-
gende onderzoeksvragen centraal;
• Wat valt er aan de hand van de grondsporen, de vondsten en 

paleo-ecologische resten te zeggen over de bedrijvigheid die op 
de terp plaatsvond (tijdelijke of permanente bewoning/veewei-
derij/ambachtelijke activiteiten)?

• Wat is de fysieke kwaliteit (gaafh eid en conservering) van de 
botresten?

In totaal 29 bott en en botfragmenten konden op soort en skelet-
deel worden gedetermineerd (21%); 112 bleken ondetermineerbaar 
(79%). De 141 dierenbott en en fragmenten wegen samen 185,3 g. 
De 29 gedetermineerde fragmenten wegen samen 127,3 g (69%), 
terwijl de 112 ongedetermineerde resten 58,0 g wegen (31%). 
De gedetermineerde fragmenten wegen gemiddeld 4,4 g, de onge-
determineerde gemiddeld 0,5 g (tabel 12).
Van alle dierlijke resten zijn er 105 verbrand (74%). Daarvan zijn 
102 wit verbrand (ook gecalcineerd genoemd) (afb . 50) en 3 zwart 
verbrand. Van de 105 verbrande botfragmenten werden er 70 aan-
getroff en bij het zeven (77% van het zeefmateriaal) en 35 bij het 
met de hand verzamelen (70% van het handverzamelde materiaal) 
(zie  tabel 12).
De conserveringscondities van het botmateriaal komen overeen 
met die van het botmateriaal uit de opgraving Midlaren-De Bloe-
mert, dat voornamelijk dateert uit de periode van de Midden-
IJzertijd tot en met de Karolingische periode.166 Van het handver-
zamelde botmateriaal uit Midlaren is 49% verbrand en van het 
gezeefde materiaal 99%. Dat op deze opgravingslocaties onver-
brand bot bewaard is gebleven, komt door de natt e condities op 
beide terreinen.

De 29 gedetermineerde resten bleken afk omstig van een varken 
(Sus domesticus; 1 botfragment), runderen (Bos taurus; 23 fragmenten) 
en van schapen en/of geiten (Ovis aries/Capra hircus; 5 fragmenten) 
(zie tabel 13). In percentages uitgedrukt is dit achtereenvolgens 
3%, 79% en 17%.

De runderbott en zijn fragmenten van een schedel, twee onderka-
ken, een boven- of onderkaak, een snijtand, twee ribben, drie 

7.1  Inleiding

Het onderzoek heeft  een kleine hoeveelheid botmateriaal opge-
leverd. In totaal zijn er 141 dierenbott en en fragmenten van die-
renbott en aan het licht gekomen (zie bijlage 7). Het botmateriaal 
werd verzameld door te troff elen en in het veld te zeven over een 
zeef met een maaswijdte van 5 mm. Aanvankelijk werd ook een 
fi jnere zeef, met maaswijdte 2 mm gebruikt. De venige bodem 
maakte het zeven bij deze maaswijdte echter onmogelijk, zodat 
dit al vrij snel werd opgegeven.
Er werd zowel onverbrand als verbrand botmateriaal aangetroff en. 
Verbrand materiaal is op alle niveaus bewaard gebleven, terwijl 
het onverbrande bot alleen op de diepste niveaus is geconserveerd. 
De onverbrande bott en bleken sterk aangetast door de inwerking 
van zuren en bacteriën. Deze resten zijn bros en waren daardoor 
moeilijk te lichten. Grotere fragmenten onverbrand bot werden 
door R.J. Kosters in het veld geïmpregneerd met verdunde hout-
lijm D3. Hierna was het mogelijk deze te lichten. Tijdens het uit-
prepareren in het laboratorium werd het impregneren voortgezet. 
Het verbrande botmateriaal is steviger en kon worden geborgen 
zonder het eerst te impregneren. Veel hiervan is op de zeef verza-
meld. Van de 141 dierenbott en werden 50 door met de hand ver-
zamelen geborgen en 91 door te zeven (tabel 12).

  Hand-
verzameld

Gezeefd Hand-
verzameld

Gezeefd

  n n g g

Varken (Sus 
domesticus)

1 - 1,0 -

Rund (Bos taurus) 14 9 102,6 21,0

Schaap/geit (Ovis 
aries/Capra hircus)

2 3 1,2 1,5

Groott e rund/paard 12 3 14,1 3,8

Groott e schaap/
geit varken

- 9 - 3,5

Zoogdier, groott e 
onbekend

21 67 7,1 29,5

 totaal 50 91 126,0 59,3

Tabel 12  Dierenbott en uit Peizermaden 2006 uitgesplitst naar verzamelwijze: met 
de hand of over een zeef met een maaswijdte van 5 mm. 
n: aantal resten, g: gewicht in g.

7  Dierlijk botmateriaal

W. Prummel
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van de eerste teenkoten komen uit hetzelfde spoor (vn. 938(2)). 
Zij zijn afk omstig uit de linkerachterpoot van één rund (afb . 52). 
Deze resten werden in het veld door impregneren geconserveerd. 
De vijf bott en van schaap/geit zijn een onderkaakfragment, drie 
ribfragmenten en een malleolare (rudiment van het scheenbeen). 
Het varkensbot is een stukje uit de schedel.
Onder de gedetermineerde bott en zijn hand- en voetwortelbeen-
deren en teenkoten sterk vertegenwoordigd. Dit komt door de 
grote mate van herkenbaarheid van deze kleine en stevige bott en, 
ook in verbrande toestand. Bij het rund zijn ook de middenhands- 
en middenvoetsbeenderen goed vertegenwoordigd. Ook deze bot-
ten zijn tamelijk compact. Zij blijven daardoor goed herkenbaar, 
ook als zij slecht zijn geconserveerd. Het aantal van drie schouder-
bladen van runderen is hoog voor een dergelijk dun en fragiel 
bott ype. Zij zijn geborgen dankzij de oplett endheid van R.J. Kos-
ters. De hierboven geschetste verdeling van de resten van runderen 
en schapen en/of geiten over het skelet past goed bij lokale slacht 
van deze dieren op de boerderij.

Vijf runderbott en geven aanwijzingen voor de slachtleeft ijd van de 
runderen. Vier daarvan: een premolaar uit een onderkaak, een mid-
denvoetsbeen, een middenhands- of middenvoetsbeen en de eerste 
teenkoot uit de linkerachterpoot van vondstnummer 938(2), zijn 
afk omstig van runderen die ouder dan twee jaar werden. Het vijfde, 
het voetwortelbeentje (ulnare), was niet volgroeid. Het rund waarvan 
dit bot afk omstig is, werd tussen 18 en 30 maanden oud. Deze leef-
tijdgegevens geven ondanks hun geringe aantal de indruk dat de 
runderen van de boerderij voor de melkproductie werden gehouden.

De twee dijbeengewrichtskoppen van runderen zijn doorboord. 
Het betreft  slecht geconserveerd fragmenten van spinklosjes met 
een conische doorboring (vn. 752 en 853). Dergelijke benen spin-

schouderbladen, een spaakbeen (afb . 50), een ellepijp, twee dij-
beengewrichtskoppen, een handwortelbeen (ulnare), een voetwor-
telbeen (centrotarsale), vier middenvoetsbeenderen (afb . 51), een 
middenhands- of middenvoetsbeen en twee eerste teenkoten. Het 
centrotarsale-fragment, een van de middenvoetsbeenderen en een 

Afb . 51  Onverbrand distale uiteinde (ondereind) van een middenvoetsbeen (metatar-
sus) van een rund (Bos taurus) (vondstnummer 909) (Foto: W. Prummel, GIA).

 Afb . 52  Van boven naar beneden: fragment van een voetwortelbeen (centrotarsale), fragment van het middenvoetsbeen (metatarsus) en eerste teenkoot (phalanx 1) uit de 
linker achterpoot van een rund (vondstnummer 938(2)) (Foto: W. Prummel, GIA).

Afb . 50  Verbrand fragment van een spaakbeen (radius) van een rund (Bos taurus) 
(volare zijde van het bot) (vondstnummer 752). Duidelijk zichtbaar is het 
contactvlak met de ellepijp (Foto: W. Prummel, GIA).
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7 DIERLIJK BOTMATERIAAL 79

11 km stroomopwaarts van de voorde bij Plankensloot gelegen 
Eexterzandvoort.171 In beide gevallen werden botresten van hon-
den, paarden, varkens, runderen en schapen en/of geiten gevon-
den. In de voorde bij Plankensloot komt ook de kip voor, terwijl 
in Eexterzandvoort bott en van tamme eend zijn aangetroff en. Aan 
wilde soorten werden in Plankensloot bever, haas, wild zwijn, 
ooievaar, wilde eend en brasem aangetroff en, en in Eexterzand-
voort naast bever ook ott er.

Runderen en schapen/geiten waren op zowel in Groningen-De Held 
III, Eexterzandvoort en de voorde bij Plankensloot, als bij terp 4 in 
de Peizer- en Eeldermaden, de belangrijkste huisdieren. Schapen 
en geiten waren in De Held III talrijker ten opzichte van het aantal 
runderen dan bij terp 4. De verhouding tussen het aantal resten 
van rund en dat van schaap en/of geit bedraagt voor De Held III 2 : 
1, terwijl deze verhouding voor terp 4 4,6 : 1 is. Ook in de vondst-
complexen Plankensloot en Eexterzandvoort waren resten van 
runderen aanzienlijk talrijker dan die van schapen en/of geiten. 
De verhouding tussen het aantal resten van runderen en dat van 
schapen en/of geiten bedraagt hier respectievelijk 4,4 : 1 en 7 : 1.
Niet geheel duidelijk is hoe deze verschillen in de verhouding 
rund-schaap/geit moeten worden verklaard.
De natt e en zoute omstandigheden in de Peizermaden en in het 
Hunzedal waren vermoedelijk gunstig voor het houden van run-
deren en schapen of geiten in grote aantallen. Ook in het kleigebied 
rond De Held III bestond vermoedelijk geen, of een geringere 
belemmering voor het houden van schapen en/of geiten172

7.4  Conclusies

Varkens, runderen en schapen en/of geiten zijn in het botmateri-
aal uit Peizermaden aangetoond. Dat er geen resten van paarden, 
honden en katt en zijn gevonden, hoeft  niet te betekenen dat deze 
dieren niet werden gehouden. De slechte conserveringstoestand 
en de geringe omvang van het botmateriaal kunnen verantwoor-
delijk zijn voor de afwezigheid van resten van deze soorten onder 
de gedetermineerde bott en.
Runderen en schapen en/of geiten waren de belangrijkste huis-
dieren in de Peizermaden in de Middeleeuwen, terwijl varkens 
vermoedelijk in kleine aantallen werden gehouden. Dit was ook 
het geval op de bij voordes gelegen vindplaatsen Plankensloot en 
Eexterzandvoort. Deze hebben grote hoeveelheden goed gecon-
serveerd botmateriaal opgeleverd. Het hier geborgen botmateriaal 
is vermoedelijk afk omstig van nabijgelegen boerderijen. Op de in 
een voormalig kweldergebied gelegen vindplaats Groningen-
De Held III was zowel de teelt van schapen en mogelijk ook geiten 
als de runderteelt sterk ontwikkeld. Op deze vindplaats lag een 
boerderij. Hiermee geconstateerde overeenkomsten laten de 
mogelijkheid open dat het op terp 4 in de Peizer- en Eeldermaden 
opgegraven gebouw een volwaardig boerenbedrijf was, waar ook 
wol en/of vlas werd gesponnen.

klosjes komen zowel voor in de Vroege als in de Volle Middeleeu-
wen.167

Deze onverbrande bott en zijn evenals de rundersnijtand sterk ver-
weerd. Door de slechte conserveringsconditie van het botmateri-
aal werden geen vraatsporen, snijsporen of eventuele patholo-
gieën waargenomen.
Aan de eerste teenkoot uit de linkerachterpoot van een rund (vn. 
938(2)) kon een botmaat worden genomen: SD (de kleinste diame-
ter van het bot) = 19,3 mm. Deze maat wijst op een klein rund.

7.3  Vergelijking met andere laat-middel-
eeuwse vindplaatsen in Noord-Drenthe 
en het aangrenzende deel van Groningen

Uit Noord-Drente en het aangrenzende deel van Groningen ken-
nen we enkele met de in de Peizer- en Eeldermaden gelegen veen-
terpen gelijktijdige vindplaatsen die aanzienlijke aantallen bot-
materiaal hebben opgeleverd. Ongeveer 6 km ten noorden van 
de veenterpen in de Peizer- en Eeldermaden is in Groningen-
De Held III een huiswierde uit de 11e tot 13e eeuw en mogelijk 14e 
eeuw opgegraven.168 Deze huiswierde was gelegen in het Gro-
ningse uitbreidingsplan De Held in een voormalig kweldergebied. 
Het dierlijk botmateriaal uit deze opgraving is door de kleiige 
bodem veel beter geconserveerd dan dat uit de opgraving van terp 
4. Van de in totaal 528 geborgen dierlijke resten konden 383 tot 
op de diersoort worden gedetermineerd.169 Hiervan bleken 363 
afk omstig te zijn van gedomesticeerde zoogdieren: 4 x kat, 15 x 
hond, 21 x paard, 28 x varken, 195 x rund, 100 x schaap en schaap/
geit). De resterende 20 resten zijn afk omstig van kippen (4 x), wild 
zwijn (3 x), wilde eend (3 x), grauwe gans (2 x) en mosselen (8 x).

Twee laat-middeleeuwse voorden in Drenthe, beide door de rivier 
de Hunze, leverden dankzij de natt e omstandigheden goed gecon-
serveerde dierlijke resten op. Dit is de ca. 13 km ten zuidoosten van 
de Peizermaden gelegen voorde Plankensloot170 en de ongeveer 

  Handverzameld Gezeefd
  n % verbr. n % verbr.
Varken (Sus domesticus) 1 100 - -
Rund (Bos taurus) 4 29 4 44
Schaap/geit (Ovis 
aries/Capra hircus)

1 50 2 67

Groott e rund/paard 11 92 3 100
Groott e schaap/
geit varken

- - 7 78

Zoogdier, groott e 
onbekend

18 86 54 81

 totaal 35 70 70 77

Tabel 13  Aantallen (n) van de verbrande bott en in het handverzamelde en het 
gezeefde materiaal uit Peizermaden (Dr.), opgraving 2006 en de aandelen 
(%) van de verbrande bott en op alle (verbrande plus onverbrande) bott en 
van de betreff ende categorie (zie tabel 12).
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Noten 
166   Prummel et al. in druk.

167   Van Vilsteren 1987.

168   Kortekaas 2005.

169   Studentenonderzoek van de RUG.

170   Prummel 2007.

171   Van Westing et al. 2006.

172   zie ook Prummel 2006.
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8 BOTANISCHE MACRORESTEN EN HOUT 81

De onderzoeksvragen zijn als volgt:
1 Hoe zag het biotisch en abiotische landschap eruit in de periode 

direct voor, tijdens en na het gebruik in de Middeleeuwen? 
In hoeverre komt het landschap ten tijde van de verschillende 
vastgestelde menselijke activiteiten in de Middeleeuwen (aanleg 
veenterpen/ontginning) overeen met het huidige landschap?

2 Zijn er aanwijzingen dat het gebied in gebruik is genomen in 
een droge periode gedurende een klimaatsoptimum en bij een 
verslechtering weer is opgegeven, en zo ja, welke?

3 Wat valt er aan de hand van de grondsporen, vondsten en paleo-
ecologische resten te zeggen over de bedrijvigheid die op de terp 
plaatsvond (tijdelijke of permanente bewoning/veeweiderij/
ambachtelijke activiteiten)?

4 Is er op basis van het vondstmateriaal iets te zeggen over de 
maatschappelijke status van de bewoners of gebruikers van het 
gebied? Zijn er aanwijzingen voor handel/uitwisseling?

5 Wat is de invloed van post-depositionele processen en landge-
bruik op de gaafh eid en conservering van de veenterpen?

Bij archeobotanisch onderzoek in Nederland zijn tot nu toe 158 
monsters geanalyseerd die in de 12e eeuw gedateerd zijn.174 Een 
groot deel hiervan is echter afk omstig van slechts één vindplaats: 
81 monsters van Dommelen-Kerkakkers.175 Van de overige 25 sites 
is alleen Gouda-Oostpolder met 24 monsters adequaat onder-
zocht.176 Van Valkenburg (L.) zijn zes monsters geanalyseerd, van 
de overige sites zijn minder monsters onderzocht dan van Peizer-
maden. Daarmee levert het huidige onderzoek ook in geografi sch 
opzicht een wezenlijke aanvulling op de archeobotanische stand 
van kennis.177 Waar dat relevant is zal dan ook een vergelijking 
worden gemaakt tussen de resultaten van het huidige onderzoek 
en dat van gelijktijdige sites elders in ons land.

8.2 Materiaal en methoden

De botanische monsters zijn gedurende de opgraving verzameld 
door het opgravingsteam, voornamelijk door G. van Bergeijk 
(assistent veldarcheoloog). Deze laatste heeft  vervolgens 86 mon-
sters gezeefd en van de zeeff racties telkens 1 à 2 petrischaaltjes 
materiaal bekeken ter waardering. Daarbij zijn de monsters inge-
deeld in vier categorieën; geen, weinig, gemiddeld en veel bota-

8.1 Inleiding

Tijdens de opgraving van terp 4 in Peizermaden is een groot aantal 
monsters verzameld voor onderzoek aan botanische macroresten 
(houtskool, zaden, vruchten, bladresten, stengels en dergelijke 
van planten). Verder zijn er enkele stukken hout geborgen. Door 
de venige ondergrond van de opgegraven nederzett ing zijn de 
conserveringsomstandigheden in principe gunstig voor botanische 
resten. Door de veelal hoge grondwaterstand blijven de resten 
afgesloten van zuurstof bewaard en kan er niet of nauwelijks bio-
logische afb raak optreden.
Belemmerend voor het houtonderzoek was echter dat bij de opgra-
ving al bleek dat de dakdragende houten constructie-elementen 
oudtijds uit de grond getrokken waren. Er resteerden slechts paal-
kuilen en -vullingen. Wel was op een enkele plaats nog vlechtwerk 
bewaard gebleven, waarschijnlijk van een deel van de binnenwand. 
Ook zijn enkele houtskoolmonsters geborgen en zijn enkele stuk-
jes hout verzameld bij het opschaven van het vlak en het afwerken 
van sporen. Verder is er uit de vulling van de oostelijke terpsloot 
een stuk bewerkt hout geborgen (vn. 928).
Van het hout en de houtskool is de houtsoort vastgesteld. Belang-
rijkste vraag bij het houtonderzoek was of de aangetroff en hout-
soorten van lokale oorsprong geweest kunnen zijn, of dat men 
voor de (brand)houtvoorziening een groter gebied heeft  bestreken. 
Idealiter kunnen de resultaten van houtonderzoek vergeleken 
worden met de bevindingen van pollenonderzoek. Pollen of stuif-
meel uit veenlagen die zijn afgezet ten tijde van de bewoning geven 
namelijk bij uitstek een beeld van de bosbegroeiing van het land-
schap. Voor Peizermaden is echter geen pollenonderzoek uitge-
voerd. Wel kunnen de resultaten van het houtonderzoek bezien 
worden in het licht van de natuurlijke groeiplaatsen van de aan-
getroff en bomen. Ook hiermee kan de waarschijnlijkheid van een 
al dan niet lokaal voorkomen worden ingeschat.
Het onderzoek aan botanische macroresten diende onder andere 
antwoord te geven op de vraag of de conservering ook in de prak-
tijk zo gunstig is geweest. Daarnaast kunnen deze resten informa-
tie geven over voedselplanten en voor andere doeleinden gebruik-
te planten, en levert het onderzoek informatie op over de 
plantaardige begroeiing rond de nederzett ing. Daarnaast diende 
het onderzoek zich te richten op het beantwoorden van een aantal 
specifi eke onderzoeksvragen uit het PvE.173

8  Botanische macroresten en hout

O. Brinkkemper
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3 Resten met sporen van aantasting.
4 Resten zonder sporen van aantasting, maar tere delen die bij 

uitzondering bewaard blijven zijn niet aanwezig.
5 Resten bevatt en nog onderdelen die slechts bij uitzondering 

bewaard blijven.

Per soort zijn de extremen van de conserveringsklassen gescoord, 
dus als er resten in een monster van een bepaalde soort in klasse 
2, 3 en 4 zijn waargenomen, dan is klasse 2-4 gescoord. Vervolgens 
is het voorkomen van de afzonderlijke klassen over het totaal van 
aangetroff en soorten per monster berekend (ongeacht het aantal 
aangetroff en soorten) en grafi sch weergegeven in conserverings-
diagrammen.
De aangetroff en resten zijn in een tabel opgenomen (zie bijlage 8). 
De gevonden plantensoorten zijn ingedeeld op basis van hun voor-
komen in huidige vegetaties.180 Daarmee kan een indruk verkregen 
worden van het vroegere landschap, omdat bepaalde vegetaties 
ook een bepaalde landschappelijke betekenis hebben (denk aan 
bos-, heide- en akkervegetaties). Daarbij moet wel bedacht worden 
dat plantensoorten in het verleden in afwijkende soortencombi-
naties gegroeid kunnen hebben in vergelijking met de huidige 
situatie. Door alleen gebruik te maken van het hoogste indelings-
niveau, de klassen, is dit probleem zo goed mogelijk ondervangen.

Voor de determinatie van de houtsoorten zijn van het onverkool-
de hout preparaten vervaardigd voor microscopisch onderzoek 
naar de houtanatomie. Daartoe zijn in de transversale, radiale en 
tangentiale richting van het hout met een laboratoriumscheer-
mesje dunne plakjes (coupes) gesneden. Deze zijn gedetermineerd 
met een doorvallend lichtmicroscoop met vergroting van 50-400x. 
De publicatie van Schweingruber181 is gebruikt ter controle van 
enkele determinaties.

8.3 Resultaten en discussie

Voedselplanten
De resultaten van de zes geanalyseerde monsters zijn opgenomen 
in bijlage 8.
Allereerst valt op dat er nauwelijks resten van cultuurgewassen zijn 
aangetroff en. Bovendien kan de selderij (Apium graveolens) die in 
monster 718 is aangetroff en, net zo goed als wilde plant opgevat 
worden. Deze soort komt voor op zoute kwelders, net als het even-
eens in dit en andere monsters aangetroff en schorrezoutgras 
(Triglochin maritima). De verkoolde korrel van gekweekte haver (Avena 
sativa) in monster 958 kon dankzij de aanwezige kafb asis met zeker-
heid van wilde haver of oot (Avena fatua) onderscheiden worden. 
Van de tweede verkoolde haverkorrel in dit monster ontbrak de 
diagnostische kafrest. Een verkoolde kafb asis in monster 895 was 
eveneens van gekweekte haver. In dit monster kwam tevens een 
verkoolde gerstkorrel voor. De laatste aangetroff en graankorrel 
uit Peizermaden, eveneens verkoold, betrof een halve korrel in 
monster 958, die door de fragmentatie niet meer met zekerheid 

nische macroresten. De verdeling over deze categorieën is weer-
gegeven in tabel 14.

Aantal botanische macroresten Aantal monsters

(Vrijwel) geen 20

Weinig 37

Gemiddeld 21

Veel 8

Totaal 86

Tabel 14 Aantallen monsters met de vier onderscheiden aantal klassen macroresten.

Opmerkelijk is dat de meeste rijke monsters geen venige matrix 
hadden, maar uit lemig materiaal bestonden. Kennelijk zijn de 
conserveringsomstandigheden in het veen ongunstig geweest, 
want van origine zal venig materiaal rijk geweest zijn aan botani-
sche macroresten.
Op basis van deze resultaten zijn de acht monsters met veel botani-
sche macroresten geselecteerd voor defi nitief onderzoek. Dit onder-
zoek is eveneens gestart door Van Bergeijk. De determinaties zijn 
gecontroleerd en soms uitgevoerd door O. Brinkkemper (senior 
archeobotanicus). Door beëindiging van het dienstverband van Van 
Bergeijk zijn uiteindelijk zes monsters (de hoogst geprioriteerde) 
geanalyseerd. De contextgegevens van deze monsters zijn weerge-
geven in tabel 15.

Vondst-
nummer

Volume (l) Put-vlak-
spoornr

Context

718 0,5 1-2-23 Terpsloot westzijde

736 0,5 1-2-24 Vloer oostelijk deel (staldeel)

880 0,5 1-3-57 Paalspoor oostelijk deel (staldeel)

885 0,5 1-3-58 Paalspoor oostelijk deel (staldeel)

895 0,5 1-4-78 Vloer westelijk deel (woondeel) 

958 0,5 1-NZ profi el

Tabel 15 Contextgegevens van de zes geanalyseerde monsters.

De analyses zijn uitgevoerd met een Wild M8 stereomicroscoop. 
Determinaties werden gecontroleerd met de vergelijkingscollectie 
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en met de gebruike-
lijke literatuur.178 De uit de residuen geïsoleerde zaden zijn opge-
slagen in buisjes met formaline en opgenomen in de collectie 
archeobotanisch materiaal van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed te Amersfoort. Bij de analyses werd niet alleen het aantal 
resten per soort bepaald, maar werd tevens de conserveringstoe-
stand van de onverkoolde resten per soort in vijf klassen ingedeeld. 
Verkoolde resten worden niet biologisch afgebroken, en daarom 
is een dergelijke klasse-indeling daarvoor niet zinvol.
De volgende vijf conserveringsklassen zijn onderscheiden (in 
navolging van Vernimmen179):
1 Dermate sterk aangetast dat resten minder nauwkeurig gedeter-

mineerd kunnen worden dan gebruikelijk.
2 Resten nauwkeurig te determineren, maar minder dan de helft  

aanwezig, sterk aangetast.
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derheid. Voor de vindplaats als geheel is de frequentieratio 14/23 
ofwel 61%.
Deze gegevens kunnen we vergelijken met dezelfde berekening 
die door Brinkkemper183 voor een groot aantal sites met toene-
mende afstand tot de kustlijn op Voorne-Putt en is berekend. Dit 
betreft  vindplaatsen uit de IJzertijd en de Romeinse Tijd. Daar vari-
eerde de frequentieratio van 0% tot 93,9% en was er ook een dui-
delijk verband met de afstand tot de kustlijn. 184 Een ratio van 61% 
zou op Voorne-Putt en gezocht moeten worden tussen Rockanje 
(vanaf 82%) en Nieuwenhoorn (46%). Dat is binnen enkele kilo-
meters van de kustlijn. Peizermaden ligt tegenwoordig veel verder 
van de kust. Dat de halofytenratio toch zo hoog is in Peizermaden, 
zou verklaard kunnen worden door aanvoer van zout water via de 
Lauwers, die in de Vroege Middeleeuwen vanuit het noorden het 
kustgebied binnenbrak. 185

Eenjarige ruderalen, die ook vaak in zomergraanakkers voorko-
men, en tredplanten zijn goed vertegenwoordigd in Peizermaden. 
Beide groepen kunnen hier hoofdzakelijk of geheel als begroeiing 
van het erf worden gezien. Planten van (vochtige) graslanden zijn 
slechts spaarzaam vertegenwoordigd. Aangezien er wel monsters 
uit het veronderstelde staldeel zijn onderzocht (vgl. tabel 15), dringt 
de vraag zich op waarom er dan geen resten van door vee begraas-
de graslanden zijn teruggevonden. In twee van de monsters uit de 
veronderstelde stal (vn. 736,885) is wel een groot aantal zaden van 
het zoutminnende schorrezoutgras (Triglochin maritima) aangetrof-
fen, en in een hiervan ook veel zilte rus (Juncus gerardi). Wellicht 
werden de zoutere milieus gebruikt voor het weiden van vee. Daar-
naast komen in de monsters uit het staldeel ook veel eenjarige 
ruderalen voor. Deze kunnen afk omstig zijn van het erf rond het 
woonstalhuis.
Het ontbreken van zaden van graslandplanten kan wellicht te wij-
ten zijn aan een relatief hoge begrazingsdruk, waardoor de begraas-
de vegetatie niet tot bloei kon komen en daardoor ook geen zaden 
produceerde.186 In dat geval kunnen we alleen resten terugvinden 
van vegetaties waar de begrazingsdruk minder was, zoals die van 
de nabij gelegen kwelders. Door het geringe aantal zaden van gras-
landplanten is het ook niet waarschijnlijk dat het vee op de stal 
werd bijgevoerd met hooi van dergelijke vegetaties. Voor het win-
nen van hooi dient ervoor gezorgd te worden dat de vegetatie 
geruime tijd niet begraasd wordt om genoeg biomassa te kunnen 
ontwikkelen. Daarbij is er ook voldoende tijd om zaden te produ-
ceren. Het is in dit licht goed denkbaar dat het vee alleen ’s nachts 
op stal stond, en overdag, ook in de winter, zelf de kost bij elkaar 
graasde.187 Dat bespaart de noodzaak tot het tijdrovende hooiwin-
nen, en kan tevens een verklaring zijn voor het ontbreken van 
zaden van graslandplanten.
Planten van heide en hoogveen zijn met relatief veel soorten aan-
wezig. Deze zouden wel eens afk omstig kunnen zijn uit de venige 
ondergrond van de nederzett ing. De resten van veenmos, dophei, 
gagel en moeraskartelblad wijzen dan sterk in de richting van 
veenmosveen, en in deze context ook op hoogveen. Of het hier 
gaat om een ruimtelijk beperkte hoogveenbult of om een uitge-
strekter hoogveengebied kan uit de beschikbare gegevens niet 

te determineren was, maar waarschijnlijk aan gerst (Hordeum vul-
gare) kan worden toegeschreven. Geen van de aangetroff en resten 
vertoonde resten van kiemen die eventueel zouden kunnen wijzen 
op vervaardiging van mout ten behoeve van bierbrouwerij.
Bij het chemische onderzoek van aankoeksels op scherven kogel-
potaardewerk is vastgesteld dat er sprake is van aankoeksels van 
peulvruchten. Deze zijn niet aangetroff en bij het macrorestenon-
derzoek. Dat is echter niet zo verbazend, want peulvruchten heb-
ben een veel kleinere kans om te verkolen dan granen. Ze hoeven 
namelijk in tegenstelling tot graan niet (met vuur) geroosterd te 
worden om ze te dorsen. Veel verkoold graan zal het resultaat zijn 
van ongelukjes tijdens dit roosteren. Verder blijven peulvruchten 
in onverkoolde toestand zeer slecht bewaard doordat de eiwitrijke 
zaden heel snel biologisch afgebroken worden.

Wilde planten
Bij de resten van wilde planten blijken een aantal vegetatiekun-
dige groepen relatief talrijk vertegenwoordigd. Planten die in ver-
band staan met zoute milieus (vloedmerkplanten en overblijven-
de kwelderplanten) zijn opmerkelijke aanwezigen. In deze context 
is berekend wat het aandeel is van soorten uit een lijst van acht 
typische zoutplanten naast acht typische planten van zoete milieus. 
Deze benadering is geïntroduceerd door Behre182 en leidt tot een 
ratio die hoger is naarmate er meer zoute en minder zoete planten 
aanwezig zijn. Van de acht soorten zijn vijf van de zoete planten-
soorten (glycofyten) en zes van de zoute plantensoorten (halofyten) 
aangetroff en in Peizermaden.

Vondstnummer 718 736 885 880 895 958

Glycofyten

Hydrocotyle vulgaris 1 - - - - -

Lychnis fl os-cuculi - - 6 4 - -

Lycopus europaeus - - - - - 1

Lythrum salicaria - - 1 3 - -

Ranunculus fl ammula 1 - 1 1 - -

Halofyten

Apium graveolens 1 - - - - -

Aster tripolium - - - - - 1

Carex distans - - 1 - - 1

Juncus gerardi + - 155 - 3 10

Suaeda maritima - - 1 - - -

Triglochin maritima 4 117 347 8 12 7

ratio halofyten/glycofyten 60% 100% 57% 25% 100% 80%

Tabel 16 Plantensoorten van zoete (glycofyten) en zoute milieus (halofyten) en de 
‘halofytenratio’ naar Behre (1980), berekend als aantal soorten halofyten / [aantal 
soorten halofyten + aantal soorten glycofyten].

Hoewel het aantal soorten uit beide categorieën dus niet sterk 
verschilt binnen het totaal van de onderzochte monsters, is de 
ratio in vrijwel alle monsters boven de 50%, wat betekent dat er in 
die monsters meer zoutplanten dan soorten van zoete milieus 
voorkomen. Alleen in monster 880 zijn de zoutplanten in de min-
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laatste monster bevatt e een stuk wortelhout. Wortelhout wijkt 
houtanatomisch af van bovengronds hout, en bevat minder aan-
knopingspunten voor determinatie. Mogelijk is het in dit geval 
afk omstig van sleedoorn (cf. Prunus spinosa). In hetzelfde monster 
zat een stukje schors, dat helemaal niet nader gedetermineerd kon 
worden.

Vnr. Houtsoort Bijzonderheden

1-1-752 Alnus spec. houtskool, 4 x

1-3-883 Cf. Prunus spinosa
Indet.

wortelhout
schors

1-4-928 Quercus spec. radiaal, iets schuin latje, 12 x 3 x 0,5 cm

1-4-949 Quercus spec. houtskool, 10 x

1-5-932 Alnus spec.
Quercus spec.
Fagus sylvatica
Alnus spec.

brokje, 7 x
brokje, 1 x
spaander, 1 x
houtskool, 2 x

1-5-938 Salix spec.
Alnus spec.

vlechtwerk, 4 x
vlechtwerk, 1 x

Tabel 17 Resultaten van het hout- en houtskoolonderzoek van Peizermaden.

Het vlechtwerk van wilg en els is van boomsoorten die in de direc-
te omgeving van het nederzett ingsterrein gegroeid kunnen heb-
ben. Beide zijn soorten die op vochtige veengronden goed kunnen 
gedijen. De sleedoorn zou ook goed ter plekke gegroeid kunnen 
hebben, wat ook wel heel waarschijnlijk is bij wortelhout. Slechts 
in uitzonderlijke gevallen wordt wortelhout namelijk bewust voor 
specifi eke toepassingen door de mens verplaatst. Daarbij valt 
onder andere te denken aan ‘wortelnotenhout’ dat van de wortels 
van walnotenbomen gemaakt wordt. Dit heeft  een karakteristiek, 
fraai gevlamd patroon dat voor meubilair gewaardeerd wordt. 
De dunne wortels van mogelijk sleedoorn zullen echter afk omstig 
zijn van een ter plekke groeiende struik. De wortels kunnen ook 
na het verlaten van het nederzett ingsterrein vanuit hoger gelegen 
bodemlagen naar beneden in het bemonsterde niveau zijn 
gegroeid en dus helemaal niets met de bewoning te maken heb-
ben gehad.
Opmerkelijk is dat in meerdere monsters eikenhout is aangetrof-
fen, en zelfs in een houtskoolmonster. Eik komt over het algemeen 
niet in dikke veenpakkett en voor en wortelt normaliter in mine-
rale bodems. Het is waarschijnlijk dat dit hout is aangevoerd vanaf 
de niet zo ver gelegen gronden met pleistoceen zand aan de opper-
vlakte. Kennelijk heeft  men daar ook hout verzameld voor brand-
hout. Waarschijnlijk hangt dit samen met een schaarste aan brand-
hout direct rond de nederzett ing. Eikenhout heeft  als brandhout 
het voordeel dat het een hoge temperatuur van het vuur oplevert. 
Onder het eikenhout bevindt zich een 1,5 cm dik fragment van een 
plankje met in het midden een rond gat van bijna 2 cm in door-
snede. De functie van het plankje is niet duidelijk.
Ook het stukje beukenhout dat is aangetroff en moet afk omstig 
zijn van een boom van de pleistocene zandgronden. Waar bij eiken 
nog niet geheel kan worden uitgesloten dat ze op veen groeiden, 
is dat bij beuken geen optie.188

worden afgeleid. Hoewel in paragraaf 5.4.1 van dit rapport is gecon-
stateerd dat in het veld geen macroscopische resten van hoogveen 
zijn waargenomen, is dat niet alleszeggend. Door oxidatie kan het 
veen behoorlijk onherkenbaar zijn geworden, en bovendien zijn 
ook bij het onderzoek met de stereomicroscoop slechts beperkte 
aantallen resten van veenplanten gevonden, dus ze zullen zeker 
niet de hoofdmoot van de grondmatrix hebben gevormd. Het feit 
dat de onderzochte monsters tijdens het zeven door Gerben van 
Bergeijk ook vrijwel steeds als lemig zijn opgevat, spreekt wat dat 
betreft  boekdelen. Er waren wel enkele monsters door hem als 
veen beschouwd, maar die waren slecht geconserveerd en daarom 
niet voor vervolgonderzoek geselecteerd.

De grote groep niet nader in te delen plantensoorten omvat veel 
niet tot op de soort determineerbare resten, en daarnaast enkele 
soorten die in veel verschillende milieus voorkomen. Ze lijken 
eenvoudigweg te veel op elkaar om ze te kunnen onderscheiden. 
Dit is dus niet veroorzaakt door een eventueel slechtere conserve-
ring van het materiaal. Waar echter alleen maar de familie kon 
worden vastgesteld, zoals bij de niet nader determineerbare 
schermbloemigen en ganzenvoeten is er waarschijnlijk wel een 
verband met minder gunstige conserveringsomstandigheden. In de 
paragraaf 8.4 zal nader op de conservering van de resten worden 
ingegaan.

In monster vn. 718 zijn enkele resten van (ongewervelde) dieren 
aangetroff en. Het zijn zonder uitzondering organismen die een 
aquatische levenswijze hebben. Bij de dansmuggen kunnen even-
tueel nog soorten van brakke omstandigheden voorkomen, maar 
de overige drie komen in zoet water voor. Van het enige aangetrof-
fen zaad van een waterplant, een waterranonkelsoort uit hetzelfde 
monster, kan het zowel gaan om soorten uit zoet als uit brak water. 
Het tezamen voorkomen van deze organismen wijst echter op zoet 
water, als we ervan uitgaan dat ze ook samen geleefd hebben en 
niet door een of andere vorm van transport bij elkaar zijn geraakt 
in het monster. Dit zou betekenen dat ter plaatse sprake lijkt te 
zijn geweest van zoete omstandigheden. Het monster komt uit de 
westelijke terpsloot. De gevonden resten weerspiegelen waar-
schijnlijk lokale elementen en wijzen op de aanwezigheid van zoet 
water. Dit lijkt in tegenspraak met de halofytenindex die relatief 
veel zoutplanten aangeeft . Deze hoeven echter niet strikt lokaal 
gegroeid te hebben, en zouden via geulsystemen of door grazend 
vee van elders aangevoerd kunnen zijn.

Houtresten
De resultaten van het houtonderzoek zijn opgenomen in tabel 17.
Het vlechtwerkmonster bevatt e vier stukjes van wilg (Salix spec.) 
en een van els (Alnus spec.). Een latje bleek van eikenhout (Quercus 
spec.), evenals alle stukjes houtskool van een van de twee houts-
koolmonsters. Het tweede houtskoolmonster bevatt e vier stukjes 
elzenhout. Een volgend monster bevatt e naast twee stukjes houts-
kool van els ook zeven stuks onverkoold elzenhout naast telkens 
een stukje onverkoold hout van eik en beuk (Fagus sylvatica). Een 
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8.4 Conservering van plantenresten

Met behulp van de genoteerde conserveringsklassen van de aange-
troff en resten zijn per monster conserveringsdiagrammen gemaakt. 
De diagrammen voor de zes monsters zijn weergegeven in 
afb eelding 53. De afzonderlijke monsters blijken duidelijk te ver-
schillen wat betreft  de conservering van de aangetroff en resten. 
Monster 736 scoort relatief slecht, met zelfs helemaal geen resten 
die onaangetast zijn (klasse 4 of hoger). Dit monster is met vijf 
taxa189 onverkoolde resten ook verreweg het soortenarmste mon-
ster dat is onderzocht.190 Bij de meeste van de overige monsters 
vallen de aangetroff en resten in conserveringsklasse 3, wat aangeeft  
dat ook hiervan een belangrijk deel van de zaden in meer of min-
dere mate is aangetast. Monster 880 heeft  het grootste aandeel in 
klasse 4 van geheel gave zaden. Dit monster is met minimaal 29 taxa 
ook het meest soortenrijk, hoewel op de voet gevolgd door mon-
ster 718 en 958 met 28 taxa. Monster 958 heeft  ook enkele resten 
opgeleverd met conserveringsklasse 5. Het betreft  zaden van het 
scherpe zeggetype (Carex acuta-type) waarvan de urntjes nog aanwe-
zig waren. Bij veel zeggesoorten zijn de urntjes enigszins verhout 
en deze worden wel vaker aangetroff en, maar scherpe zeggetype 
heeft  uiterst fragiele urntjes, vandaar dat deze resten in klasse 5 zijn 
gescoord. Daarnaast zijn in dit monster enkele vruchtjes van zilte 
rus (Juncus gerardi) aangetroff en nog met de bloemdekblaadjes eraan 
vast (zie afb . 54). Ook dit is een bijzonder verschijnsel bij archeo-
botanisch onderzoek en met klasse 5 gewaardeerd.
Monster 895 is qua conservering een merkwaardige mengeling. 
Er zijn slechts twaalf soorten aangetroff en en het conserveringsdi-
agram toont relatief veel resten in klasse 2, maar toch zijn er ook 
enkele vruchtjes van zilte rus met bloemdekblaadjes gevonden die 
weer in klasse 5 zijn genoteerd. Wellicht is in dit monster sprake van 
een mengsel van resten die al tijdens de bewoning aan degradatie 
zijn blootgesteld (bijvoorbeeld doordat ze langere tijd aan het opper-
vlak lagen) en andere resten die snel na depositie begraven raakten.
Het totale beeld van de conservering van de monsters van Peizer-
maden is dat er weliswaar resten van uitzonderlijk goede conser-
vering zijn aangetroff en, maar dat het niet om bijzonder soorten-
rijke monsters gaat, en dat ook een groot deel van de resten in 
meerdere of mindere mate is aangetast. In hoeverre de aantasting 
tot op de dag van vandaag voortgaat is niet vast te stellen met de 
beschikbare gegevens. Daarvoor zou monitoring nodig zijn.
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Afb . 53  Conserveringsdiagrammen van de geanalyseerde botanische monsters. Afb . 54  Vruchtjes van zilte rus (Juncus gerardi) met bloemblaadjes 
(links; onrijp vruchtje met een lange vruchtsteel).
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3 Wat valt er aan de hand van de grondsporen, vondsten en paleo-ecolo-
gische resten te zeggen over de bedrijvigheid die op de terp plaatsvond (tij-
delijke of permanente bewoning/veeweiderij/ambachtelijke activiteiten)?

Eenduidige gegevens over tijdelijke of permanente bewoning heeft  
het archeobotanische onderzoek niet opgeleverd. Wel is het aan-
tal aangetroff en resten van voedselplanten opmerkelijk gering. 
Dit kan vele oorzaken hebben, waarvan tijdelijke bewoning er wel-
licht een zou kunnen zijn. Maar het gaat veel te ver de schaarsheid 
van voedselplanten met tijdelijke bewoning te verklaren. De resten 
van zoutminnende planten, met name in de monsters uit het stal-
gedeelte van het huis, kunnen hier beland zijn via het maagdarm-
kanaal van vee dat in dergelijke vegetaties graasde. Mogelijk was 
de begrazingsdruk dermate hoog, dat van graslanden waar het vee 
het meest geweid werd, helemaal geen zaden teruggevonden wor-
den. Er zijn geen verfplanten gevonden of andere resten die zouden 
kunnen wijzen op hiermee verbonden ambachtelijke activitei-
ten.191 Dergelijke activiteiten kunnen echter ook op een scala aan 
vlakken gelegen hebben die botanisch geen aanwijzingen achter-
laten, zoals smeden, wolspinnen, etc.

4 Is er op basis van het vondstmateriaal iets te zeggen over de 
maatschappelijke status van de bewoners of gebruikers van het gebied? 
Zijn er aanwijzingen voor handel/uitwisseling?

Door het nagenoeg ontbreken van cultuurgewassen is het moeilijk 
iets over de sociale status van de bewoners te zeggen. Was de status 
zo laag dat ze een uiterst eentonig dieet hadden met als botanische 
componenten uitsluitend haver en gerst, of zijn andere voedsel-
planten nooit in het bodemarchief beland ofwel daarna door aan-
tasting verdwenen? Het botanische onderzoek heeft  slechts enke-
le vondsten van resten opgeleverd die niet in de onmiddellijke 
omgeving van de nederzett ing gegroeid kunnen hebben. Het gaat 
hierbij om houtskool van eik en onverkoold hout van beuk en eik. 
De aanwezigheid van deze houtsoorten wijst op contacten met de 
pleistocene zandgronden. Deze boomsoorten konden waarschijn-
lijk (eik) dan wel zeker (beuk) niet op het dikke pakket veen rond 
de nederzett ing groeien. Onduidelijk is in hoeverre deze houtsoor-
ten door middel van handel of uitwisseling verkregen zijn of dat 
de bewoners van de Peizermaden gerechtigd waren zelf hout van 
de Hondsrug te verzamelen.

5 Wat is de invloed van post-depositionele processen en landgebruik op 
de gaafh eid en conservering van de veenterpen?

De onderzochte monsters bevatt en veel plantenresten die in meer-
dere of mindere mate aantasting vertonen. Het slechts geconser-
veerd is monster 736. Anderzijds zijn er echter ook resten aange-
troff en die uitzonderlijk goed geconserveerd zijn, met name in de 
monsters vn. 958 en 895. Of er sprake is van een stabiele conser-
veringstoestand kan met de eenmalige analyse niet worden 
bepaald. Daartoe zou de conservering gedurende langere tijd 
gemonitord dienen te worden.

8.5 Conclusies

In deze paragraaf zullen de in de inleiding gestelde onderzoeks-
vragen een voor een de revue passeren, gevolgd door de ant-
woorden.

1 Hoe zag het biotisch en abiotische landschap eruit in de periode directe 
voorafgaande, tijdens en direct na het gebruik in de Middeleeuwen? In 
hoeverre komt het landschap ten tijde van de verschillende vastgestelde 
menselijke activiteiten in de Middeleeuwen (aanleg veenterpen/ontginning) 
overeen met het huidige landschap?

Vanwege de aanwezigheid van resten van hoogveenplanten is het 
waarschijnlijk dat de bewoners van terp 4 zich gevestigd hebben 
in een (voormalig) hoogveenmilieu. Uit de gegevens kan niet wor-
den afgeleid of het om nog levend hoogveen ging, maar gezien de 
grote ongeschiktheid van dergelijke zompige omstandigheden 
voor bewoning moet dat uitermate onwaarschijnlijk worden 
geacht. Veel van de geanalyseerde monsters zijn lemig tot kleiig, 
wat het gevolg lijkt te zijn van de context waaruit de monsters zijn 
genomen. Er zijn duidelijke aanwijzingen gevonden dat zoutin-
vloed, mogelijk langs het op ca. 1 km afstand gelegen Peizerdiep, 
tot nabij de nederzett ing reikte, want zoutplanten nemen een 
relatief groot aandeel in. Waarschijnlijk werden de daar aanwe-
zige vegetaties benut voor het weiden van vee.
Het gebruik van wilgen- en eIzenhout respectievelijk als bouw-
materiaal en brandhout wijst uit dat beide boomsoorten in het 
hoogveenlandschap voorkwamen. Wortelhout van mogelijk slee-
doorn is afk omstig van een ter plekke groeiende struik die echter 
ook vanuit jongere bodemlagen in het vondstniveau kan zijn 
gegroeid.
Opmerkelijk is dat in meerdere monsters eikenhout is aangetrof-
fen, en in één monster beukenhout. Het gaat hierbij zowel om 
stukjes hout als om houtskool. Beide houtsoorten komen over het 
algemeen niet in dikke veenpakkett en voor. Het is waarschijnlijk 
dat dit hout is aangevoerd vanaf de niet zo ver gelegen gronden 
met pleistoceen zand aan de oppervlakte. Kennelijk heeft  men 
daar ook hout verzameld voor brandhout. Het houtonderzoek 
wijst er dus op dat de bewoners van Peizermaden voor hun hout-
behoeft e gedeeltelijk waren aangewezen op de gebieden buiten 
het veengebied. Dit betekent dat het veengebied gedurende de 
occupatie, met uitzondering van groepen wilgen, elzen en slee-
doorn, vrij boomloos zal zijn geweest.

2 Zijn er aanwijzingen dat het gebied in gebruik is genomen in een droge 
periode gedurende een klimaatsoptimum en bij een verslechtering weer is 
opgegeven, en zo ja, welke?

Het archeobotanische onderzoek heeft  geen gegevens opgeleverd 
met betrekking tot deze onderzoeksvraag. Om te beginnen zou 
hiervoor nodig zijn dat de monsters uit verschillende tijdsperioden 
stammen (aanvang en einde bewoning), en dat kan al niet worden 
vastgesteld.
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188   Ook het overgrote deel van het bij de opgravingen in Neerwolde aangetrof-
fen hout is afk omstig van de zandgronden (Casparie 1988, 200).

189   Een taxon (meervoud taxa) is een verzamelnaam voor soorten en hogere 
taxonomische eenheden als geslachten en families.

190   De zaden die als Chenopodiaceae zijn gedetermineerd, zijn niet meegere-
kend omdat het kan gaan om de eveneens aangetroff en Atriplex patula/
prostrata zaden. Het minimale aantal aanwezige taxa is daarmee vijf.

191   Van Vilsteren1994
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9 MIJTEN EN INSECTEN 89

verschillende niveaus van volledigheid en diepgang. Het ene uiter-
ste wordt gevormd door onderzoek waarbij getracht wordt uit een 
bepaald monster zoveel mogelijk resten van ongewervelden te 
isoleren, deze resten vervolgens allemaal zo ver mogelijk tot op 
soort te brengen en van alle resten de mogelijke implicaties voor 
de paleo-ecologische interpretatie te integreren in een volledige 
wetenschappelijk publicatie. Het zal niemand verbazen dat deze 
bijzonder nutt ige maar tijdrovende exercitie nog slechts kan wor-
den toegepast in trainings- en opleidingssituaties, maar in de 
praktijk niet kan worden toegepast tijdens contractresearch met 
de daarbij behorende deadlines en budgett aire beperkingen. 
De meerwaarde van een dergelijke aanpak is vooral het verkrijgen 
van inzicht in taxonomische en zoögeografi sche gegevens van de 
aangetoonde soorten.
Bij het hierop volgende niveau van onderzoek wordt op basis van 
de archeologische of paleontologische vraagstelling een selectie 
gemaakt uit de te onderzoeken groepen ongewervelden. Vervol-
gens wordt er van deze groep(en) een representatief deel van de 
fauna uit de monsters geëxtraheerd om de vraagstelling(en) te 
beantwoorden. De resultaten van een dergelijk onderzoek worden 
gepresenteerd in een verslag, zoals bijvoorbeeld een Scarab-report, 
met daarin de vraagstelling, materiaal en methode, resultaten, 
conclusie(s), discussie en verwijzingen naar relevante literatuur. 
In overleg met de opdrachtgever kan worden besloten een (geza-
menlijke) wetenschappelijke en/of publieksgerichte publicatie 
aan het onderzoek te wijden.
Het derde niveau van onderzoek is het waarderingsonderzoek. 
Zoals de naam al suggereert richt dit onderzoek zich met name op 
de vraag welke waarde monsters hebben voor de analyse van resten 
van ongewervelden. Hiertoe wordt uit (een deel van) het monster 
een representatief deel van de ongewervelden verzameld. Op basis 
van deze extractie wordt vervolgens een basisrapportage waarde-
ringsonderzoek opgesteld waarin de volgende vragen worden 
beantwoord:
• Zijn er resten van ongewervelden bewaard in het materiaal?
• Wat is de dichtheid en de conserveringstoestand van deze resten?
• Welke toepassingsmogelijkheden bieden de gevonden resten?

Meestal zal een waarderingsonderzoek worden uitgevoerd om te 
komen tot de selectie van de monsters die voor een analyse in 
aanmerking komen. In de ideale situatie gebeurt dit al tijdens de 

9.1  Inleiding

Het gebruik van resten van geleedpotige dieren (Arthropoda) in 
archeologische context wordt in Nederland sinds het eind van de 
jaren tachtig van de vorige eeuw steeds vaker toegepast. Zo wor-
den verschillende groepen gebruikt als paleo-ecologische indi-
catoren; voorbeelden hiervan zijn mosmijten (Acari; Oribatida)192 
en loopkevers (Coleoptera; Carabidae)193 voor het terrestrische 
milieu, en kokerjuff ers (Trichoptera) voor het aquatische milieu.194 
Verder worden er belangwekkende resultaten bereikt door de 
analyse van die soorten die onder zeer specifi eke omstandigheden 
voorkomen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan groe-
pen als mestindicerende roofmijten (Acari; Gamasida)195, voor-
raadinsecten en specifi eke ectoparasieten van mens en dier zoals 
luizen en vlooien.196 Het archeologisch onderzoek Peizermaden 
2006 betrof een middeleeuws gebouw op een veenterp, mogelijk 
een boerderij met een woongedeelte (westdeel) en een stalge-
deelte (oostdeel).

9.2  Doelstelling en onderzoeksvragen

Het doel van het natuurwetenschappelijke onderzoek waartoe het 
mijtenonderzoek behoort, is relevante informatie op te leveren 
over de relatie tussen mens en landschap. De vraagstellingen bij 
dit onderzoek spitsen zich toe op twee aspecten. In de eerste plaats 
betrof dit de staat van conservering van de aanwezige resten van 
geleedpotigen. Daarnaast is er aandacht besteed aan de soorten-
samenstellingen van de ongewervelde fauna om meer inzicht te 
krijgen in het omringende landschap en de aard van de uitgevoer-
de activiteiten: het houden van vee of het brouwen van bier ter 
plaatse. Ook is gekeken of er tussen de monsters variatie in de 
ongewervelde fauna aanwezig is die informatie oplevert over de 
interne indeling van het gebouw.

9.3  Methodiek

Onderzoek aan resten van ongewervelde dieren in het algemeen 
en geleedpotigen (Arthropoda) in het bijzonder, afk omstig uit arche-
ologische of paleontologische contexten kan plaatsvinden op 

9  Mijten en insecten

J. Schelvis
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90  LAND VAN MELK EN HONING?

uitgelepeld en overgebracht in een hol objectglaasje met melkzuur 
80%. Nadat deze resten in het melkzuur waren opgehelderd, wer-
den zij gedetermineerd door middel van de zogenaamde Half Open 
Slide techniek198 met behulp van een doorvallend lichtmicroscoop 
met een vergroting van 100 tot 400x. Hiertoe werd zowel gebruik-
gemaakt van de geëigende literatuur199 als van de Scarab referen-
tiecollectie waardoor een groot deel (>90%) van de resten op naam 
gebracht kon worden. De resultaten van deze determinaties wer-
den ingevuld op een daarvoor ontwikkeld analyseformulier.
De interpretatie van de resten is gebaseerd op gegevens in de arche-
ologische literatuur200 en op eigen eerdere archeologische en 
recente vondsten van de betreff ende soorten.

9.4  Resultaten

Waarderingsonderzoek
Van een tiental monsters was ongeveer een halve liter materiaal 
beschikbaar voor het waarderingsonderzoek aan ongewervelden. 
In tabel 18 staan deze monsters vermeld:

Site: Vlaknr. Vnr. Spoornr.

Peizermaden put 1 2 736 24
Peizermaden put 1 2 738 25
Peizermaden put 1 2 737 26
Peizermaden put 1 2 741 29
Peizermaden put 1 3 854 45
Peizermaden put 1 3 858 49
Peizermaden put 1 3 880 57
Peizermaden put 1 3 881 60
Peizermaden put 1 4 895 78
Peizermaden put 1 4 902 83

Tabel 18 Monsters gebruikt voor het waarderingsonderzoek Peizermaden 2006.

opgraving zodat de vraagstellingen en monsterstrategie kunnen 
worden aangepast aan de bevindingen.

Ook in het geval van de Peizermaden werd het onderzoek aan res-
ten van geleedpotige dieren opgesplitst in een waarderingsfase en 
een analysefase.

De tien aangeleverde monsters voor het waarderingsonderzoek 
van de arthropoden waren reeds gezeefd tijdens de botanische 
waardering met als fi jnste zeef 0,25 mm. Hoewel dit voor een deel 
van de arthropoden tamelijk grof is, werd besloten om toch de 
waardering uit te voeren op deze zeefresiduen omdat het ruim 
twee keer zoveel tijd zou kosten om alle monsters apart op 106 μm 
te zeven. Van de drie voor nadere analyse geselecteerde monsters 
werd vervolgens 1,5 kg van het aanwezige ongezeefde restant van 
het monster alsnog gezeefd op 106 μm. Zowel van de 10 grovere 
‘waarderingsmonsters’ als van de 3 ‘analysemonsters’ werden de 
organische fracties onderworpen aan een petroleumfl otatie.197 
Het fl otaat van de waarderingsmonsters bestaande uit de chiti-
neuze resten plus enige botanische resten werd vervolgens gescand 
in alcohol 85% onder een stereomicroscoop bij een lage vergroting 
van 16 keer. Van ieder monster werden op een zogenaamd scan-
sheet genoteerd welke zoölogische resten werden gezien bij het 
doorzoeken van het petrischaaltje met fl otaat. Op de scan-sheet 
wordt niet alleen aangegeven welke groepen er worden gezien 
maar worden ook notities gemaakt over de conserveringstoestand 
van de resten, de dichtheid aan resten en de (soorten)diversiteit 
binnen het staal. Ieder van deze parameters wordt gescoord op 
een schaal van 1 t/m 10 zodat uiteindelijk voor ieder monster een 
’rapportcijfer’ kan worden opgesteld dat een indicatie geeft  voor 
de bruikbaarheid van het monster. Deze schaal geeft  slechts de 
relatieve bruikbaarheid van de monsters uit de opgraving weer.
Uit het fl otaat van de geselecteerde analysemonsters werden ver-
volgens de resten van mijten en eventuele ectoparasitaire insecten 
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24 x x x 3 3 2 3

25 x x x x 6 6 5 6

26 x 3 2 2 2

29 x 3 2 2 2

45 x x x 5 4 4 4

49 x x x 4 2 3 3

57 x x x x 7 6 5 6

60 x x x x x 7 7 6 7

78 x x x x 6 5 5 5

83 x x x x 6 5 5 5

Tabel 19  Scanresultaten waarderingsonderzoek Peizermaden 2006.
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9 MIJTEN EN INSECTEN 91

vloer) niet correct is. Het ligt wellicht meer voor de hand om te ver-
onderstellen dat de aanwezige resten van mijten en insecten te slecht 
geconserveerd zijn (en daardoor ook in een te lage dichtheid voor-
komen) om dit verschil op basis van deze resten te kunnen aantonen.

9.5  Analyse van de monsters

Op basis van het waarderingsonderzoek zijn de monsters uit de 
spoornummers 25, 57 en 60 geselecteerd voor een nadere analyse 
van hun ongewervelde fauna (vn. 738, 880 en 881). De resultaten 
hiervan zullen hieronder per monster worden gepresenteerd.

Monster Peizermaden vn. 738
Van het monster met vn. 738, afk omstig uit een kuil (spoor 25) in 
het vermoedelijke stalgedeelte, is tijdens de analysefase 1,50 kg 
materiaal gezeefd op 0,106 mm en vervolgens gefl oteerd. Dit resul-
teerde in 105 determineerbare resten van mijten. In tabel 3 staat 
vermeld in welke aantallen de aangetroff en soorten gevonden zijn 
en in welke ecologische groep202 ze optimaal vertegenwoordigd 
zijn. Voor een overzicht van de ecologische groepen en de habitats 
waarin ze worden aangetroff en, zie bijlage 9.

Oribatida

Achipteria coleoptrata (Linnaeus, 1758) 10

Banksinoma lanceolata (Michael, 1885) 1 XX

Cepheus cepheiformes (Nicolet, 1855) 1 VI

Ceratoppia bipilis (Hermann, 1804) 1

Galumna elimata (CL Koch, 1841) 2 IX

Galumna lanceata Oudemans, 1900 1 III

Hermannia subglabra Berlese, 1910 2 XIV

Latilamellobates incisellus (Kramer, 1897) 9 XIV

Lauroppia fallax (Paoli, 1908) 1

Metabelba sphagni Strenzke, 1950 2

Minunthozetes semirufus (C.L.Koch, 1840) 15 IX

Oppiella nova (Oudemans, 1902) 1 XX

Oppiella uliginosa (Willmann, 1919) 12 XX

Oribatella brevipila Bernini, 1987 1

Platynothrus peltifer (C.L.Koch, 1839) 1 IX

Scheloribates latipes (C.L.Koch, 1844) 3 XX

Scheloribates pallidulus (C.L.Koch, 1840) 4

Suctobelbella palustris (Forsslund, 1953) 1 X

Tectocepheus velatus (Michael, 1880) 19 XX

Trichoribates novus Sellnick, 1928 4 XIII

Trimalaconothrus novus (Sellnick, 1921) 1 XI

Gamasina

Macrocheles sp. 4

Uropodina

Oplitis schmitzi (Kneissl, 1908) 6

Uropoda minima Kramer, 1882 1

Uropoda orbicularis (Müller, 1776) 1

Uroseisus infi rmus (Berlese, 1887) 1

Tabel 20  Mijtenfauna monster vn. 738.

Deze monsters zijn genomen uit paalsporen/kuilen en vloerlagen 
in het vermoedelijke staldeel (spoornr. 24, 25, 26 en 57) en het 
woondeel (spoornr. 29, 45, 49, 60, 78 en 83). Zoals hierboven 
beschreven werd van deze monsters genoteerd welke resten van 
geleedpotigen tijdens het scannen werden waargenomen en wer-
den de staat van conservering, de dichtheid en de diversiteit van 
de resten genoteerd. Dit resulteerde in tabel 19.

De eerste indruk van het materiaal van Peizermaden op basis van 
de resultaten van het scannen zoals weergegeven in tabel 19 is dat 
het materiaal arm aan soorten(groepen) is; zo zijn er in de meeste 
monsters binnen de kevers (Coleoptera) en mijten (Acari) slechts de 
algemeenste groepen (respectievelijk de Staphylinidae (kortschild-
kevers) en de Oribatida (mosmijten)) aangetoond. Over het alge-
meen worden in middeleeuwse monsters (veel) meer van de groe-
pen op de scan-sheet aangetroff en.201

Wat verder opvalt aan de ‘rapportcijfers’ is dat er veel onderling 
verschil is in de bruikbaarheid van het materiaal; zowel de dicht-
heid als de conservering van de resten wisselt sterk per monster. 
Enkele monsters (vn. 737 uit spoor. 26 en vn. 741 uit spoor 29) zijn 
volkomen onbruikbaar en slechts drie monsters (vn. 738 uit spoor 
25, vn. 880 uit spoor 57 en vn. 881 uit spoor 60) komen in aanmer-
king voor verdere analyse omdat ze (net) genoeg resten van vol-
doende kwaliteit opleveren. Overigens lijkt de variatie in kwaliteit 
van conservering en dichtheid van de resten in het geheel niet 
gekoppeld aan de herkomst van het materiaal uit het vermoede-
lijke stalgedeelte of woongedeelte. Ook de diversiteit van de aan-
getoonde resten verschilt niet tussen deze twee groepen monsters. 
Over het algemeen verwacht men in monsters uit een stalgedeel-
te meer indicatoren voor sterk organisch verrijkte (‘vuile’) omstan-
digheden zoals mestkevers, roofmijten en (bij goede conserve-
ringsomstandigheden) ook resten van ectoparasitaire insecten 
zoals luizen en vlooien. Resten van deze groepen zijn echter in 
geen van de gewaardeerde monsters aangetoond. Dit kan niet ver-
oorzaakt zijn doordat de monsters al wat grover (0,25 mm) gezeefd 
waren dan normaal, omdat juist de resten van deze groepen rela-
tief groot zijn, maar is eerder het gevolg van de minder goede 
kwaliteit van conservering.
De monsters die het meest geschikt leken voor een verdere analyse 
van de mijtenresten (vn. 738, 880 en 881) leverden vooral resten op 
van oribatide mijten (mosmijten). Deze groep leent zich bij uitstek 
voor het opstellen van een reconstructie van het natuurlijk milieu 
in directe omgeving van de nederzett ing. Monster nr. 881 leverde 
bovendien een aantal gamaside roofmijten op die inzicht kunnen 
verschaff en in de veestapel en eventuele andere activiteiten.

Het waarderingsonderzoek heeft  geleid tot een verantwoorde keuze 
van die drie monsters die voor een verdere analyse in aanmerking 
komen. Er zijn echter geen verschillen gevonden tussen de onge-
wervelde fauna van de monsters uit het vermoedelijke woon- en 
stalgedeelte. Dit wil niet zeggen dat deze indeling (gebaseerd op de 
ruimtelijke indeling van de gebouwplatt egrond en de aard van de 
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samen een logische combinatie. Groep IX is optimaal vertegen-
woordigd in zeer natt e moerassen, weides en moerasbossen, 
terwijl de groepen XIII en XIV karakteristiek zijn voor respectie-
velijk natt e weidegebieden en grasland met een invloed van brak 
of zout water. Ook de resten van Oribatiden die niet aan een eco-
logische groep kunnen worden toegewezen en de overige aange-
toonde groepen met een (veel) lagere presentie passen groten-
deels in dit beeld van een moeras. Opmerkelijk is daarbij dat de 
enige werkelijk aquatische ecologische groep (XVIII) in geen van 
de onderzochte monsters uit Peizermaden kon worden aange-
toond. Dit sluit overigens aan bij de constatering in de waarde-
ringsfase dat een andere aquatische groep insecten die regelma-
tig wordt gevonden in archeologisch materiaal, de kokerjuff ers 
(Trichoptera), ook ontbreekt in alle tien gescande monsters. Dit 
leidt mogelijk tot de conclusie dat het gebied weliswaar zeer nat 
was, maar dat er weinig tot geen open water aanwezig was.

Van deze 105 determineerbare mijtenresten waren er in totaal 
13 (= 12%) afk omstig van roofmijten (Gamasina en Uropodina). Dit 
is een tamelijk lage waarde voor middeleeuws materiaal waar 
dat percentage vaak tussen de 25% en 50% ligt. Dit impliceert 
dat het monster niet is genomen uit een context waarin biolo-
gische afb raakprocessen een belangrijke rol spelen, zoals bij-
voorbeeld een afvalkuil of beerput. Geen van de aangetoonde 
soorten worden beschouwd als karakteristiek voor afzett ingen 
waarin menselijke of dierlijke excrementen zijn vermengd, waar-
bij wel moet worden opgemerkt dat binnen het geslacht Macro-
cheles vrij veel mestindicatoren voorkomen. Helaas stond de 
conserveringstoestand van de aangetroff en resten niet toe om 
deze resten verder tot op soort te determineren. De enige soort 
die in de literatuur203 onder andere vermeld wordt als afk omstig 
uit mest is U.orbucularis. Dit is echter een zeer algemene soort die 
ook in veel andere biotopen kan worden gevonden en die zich 
bovendien gemakkelijk met behulp van andere organismen ver-
plaatst. Dat is dan ook de reden waarom deze mijtensoort bij 
het vaststellen van mestindicatoren205 niet eens tot de ‘mogelijk 
mestindicerende soorten’ is gerekend. Ook U.minima en U.infi rmus 
zijn tamelijk algemene soorten die in verschillende habitats 
kunnen worden aangetoond. Alleen O.schmitzi, waarvan de deter-
minatie overigens niet 100% zeker was, is een wat minder alge-
mene soort die volgens Karg206 gevonden kan worden in strooi-
sel en mierennesten.

De Oribatida (mosmijten) uit monster vn. 738 (afb . 55) leveren in 
tegenstelling tot de Gamasida wel een duidelijk beeld op. 
Afb eelding 56 toont de gewogen verdeling van de resten van mos-
mijten over de 19 ecologische groepen zoals gedefi nieerd door 
Schelvis.208 Groep XX, de generalisten zonder uitgesproken voor-
keur voor een bepaalde habitat, zijn in de grafi sche weergaven 
weggelaten, zodat de onderlinge verschillen tussen de groepen 
die wel informatie opleveren wat duidelijker zichtbaar zijn. Voor-
al drie groepen (IX, XIII en XIV) bepalen het beeld en vormen 

Afb . 55  Rest van de mosmijt Trimalaconthrus novus (lengte c. 600 μm) gevonden in 
monster 25 (vn. 738).
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Afb . 56  Gewogen verdeling van de ecologische groepen Oribatiden gevonden in 
monster 25 (vn. 738) volgens Schelvis.204

Afb . 57  Rest van de mosmijt Metabelba sphagni gevonden in monster 57 (vn. 880) 
(lengte c. 475 μm).
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Monster Peizermaden nr. 880
Van het monster met vn. 880, eveneens afk omstig uit een paalkuil 
in het vermoedelijke stalgedeelte (spoor 57), is tijdens de analyse-
fase aanvankelijk 2,5 kg materiaal gezeefd op 0,106 mm. Dit resul-
teerde aanvankelijk in een dermate groot volume fl otaat dat hier-
van eerst een volume vergelijkbaar met dat van monster 25 is 
genomen, wat vervolgens is gefl oteerd. Dit leidde tot 174 determi-
neerbare resten van mijten. In tabel 21 staat vermeld in welke aan-
tallen de aangetroff en 28 soorten gevonden zijn en in welke eco-
logische groep209 de Oribatida optimaal vertegenwoordigd zijn 
(afb . 57). Voor een overzicht van de ecologische groepen en de 
habitats waarin deze worden aangetroff en, zie bijlage 9.
In vergelijking met monster vn. 738 leverde monster vn. 880 nog 
minder resten van roofmijten, namelijk slechts 6. De algemeenste 
soort was net als in monster vn. 738 weer O.schmitzi, maar in mon-
ster vn. 880 werd ook één vertegenwoordiger gevonden van de 
‘mogelijk mestindicerende soorten’: A.casalis. Een losse vondst van 
een roofmijt uit deze groep zonder verder andere mestindicatoren 
is onvoldoende aanwijzing om te concluderen dat in de afzett ing 
menselijke of dierlijke excrementen vermengd zijn.210

Het beeld van de verdeling van de ecologische groepen mosmijten 
(Oribatida) zoals grafi sch weergegeven in afb eelding 58 vertoont 
sterke overeenkomsten met dat van monster vn. 738. Ook hier is 
een dominantie van de groepen IX, XIII en XIV.

Monster Peizermaden vn. 881
Monster vn. 881, genomen van de vloerlaag (spoor 60) van het 
vermoedelijke woongedeelte, is op vergelijkbare wijze bewerkt als 
monster vn. 880, waarbij tijdens de analysefase. 2,5 kg materiaal 
is gezeefd op 0,106 mm waarna een volume vergelijkbaar met dat 
van de monsters vn. 738 en vn. 880 is genomen voor de fl otatie. 
Dit leidde tot 187 determineerbare resten van mijten. In tabel 22 
staat vermeld in welke aantallen de aangetroff en 21 soorten gevon-
den zijn en in welke ecologische groep212 de Oribatida optimaal 
vertegenwoordigd zijn (afb . 59). Voor een overzicht van de ecolo-
gische groepen en de habitats waarin deze worden aangetroff en, 
zie bijlage 9.
Monster vn. 881 leverde weliswaar het hoogste aantal resten (18) 
van gamaside roofmijten op van de onderzochte monsters van 
Peizermaden, maar helaas kon de meest algemene soort, een 
vertegenwoordiger van het geslacht Trichouropoda, niet verder dan 
tot op geslacht worden gedetermineerd. Voor een deel kan dit het 
gevolg zijn van de kwaliteit van de conservering van het materiaal. 
Het is ook mogelijk dat het een soort is die niet eerder weten-
schappelijk beschreven is en/of na de afzett ingsperiode is uitge-
storven. De andere soort in dit monster die niet in de monsters 
vn. 738 en vn. 880 werd gevonden, P.kochi, is een vrij algemene 
soort die zich met name in zeer natt e milieus sterk kan vermeer-
deren.213

Oribatida

Achipteria coleoptrata (Linnaeus, 1758) 29

Banksinoma lanceolata (Michael, 1885) 3 XX

Ceratoppia bipilis (Hermann, 1804) 4

Eupelops hygrophilus (Knülle, 1954) 1

Eupelops occultus (CL Koch, 1836) 2 XIII

Fuscozetes fuscipes (CL Koch, 1844) 7 IX

Galumna elimata (CL Koch, 1841) 5 IX

Galumna tarsipennata Oudemans, 1913 1

Hermannia subglabra Berlese, 1910 1 XIV

Latilamellobates incisellus (Kramer, 1897) 9 XIV

Lauroppia fallax (Paoli, 1908) 12

Limnozetes ciliatus (Schrank, 1803) 3 XI

Melanozetes mollicomus (CL Koch, 1840) 1 VIII

Metabelba sphagni Strenzke, 1950 4

Minunthozetes semirufus (C.L.Koch, 1840) 21 IX

Nanhermannia coronata Berlese, 1913 1

Oppiella uliginosa (Willmann, 1919) 24 XX

Peloptulus phaenotus (CL Koch, 1844) 1 XIII

Pilogalumna tenuiclava (Berlese, 1915) 2 XI

Platynothrus peltifer (C.L.Koch, 1839) 1 IX

Punctoribates hexagonus Berlese, 1908 14 XIV

Scheloribates laevigatus (CL Koch, 1836) 3 XIII

Scheloribates latipes (C.L.Koch, 1844) 9 XX

Suctobelbella palustris (Forsslund, 1953) 1 X

Tectocepheus velatus (Michael, 1880) 5 XX

Trichoribates novus Sellnick, 1928 4 XIII

Gamasina

Androlaelaps casalis (Berlese, 1887) 1

Uropodina

Oplitis schmitzi (Kneissl, 1908) 5

Tabel 21  Mijtenfauna monster vn. 880.
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Verdeling ecologische groepen monster 57

Afb . 58  Gewogen verdeling van de ecologische groepen Oribatiden gevonden in 
monster 57 (vn. 880) volgens Schelvis.207
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94  LAND VAN MELK EN HONING?

wezen, goed aan bij de habitats van de aangetoonde groepen, zoals 
bijvoorbeeld de in afb eelding 60 afgebeelde N.coronata. Deze soort 
wordt niet zo vaak archeologisch aangetroff en, maar is door mij 
in Nederland recent gevonden in het Drentse (veen)moerasgebied 
Bargeroosterveen.

9.6  Interpretatie resultaten, discussie 
en conclusies

Uit de resultaten van het waarderingsonderzoek aan tien monsters 
blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de kwaliteit van de con-
servering van organische resten in de verschillende monsters. Over 
het algemeen is de conservering minder dan je op grond van de 
locatie zou verwachten. De belangrijkste oorzaak hiervan is vrijwel 
zeker een wisselende of te lage grondwaterstand waardoor de afzet-
tingen waaruit de monsters zijn genomen af en toe aan zuurstof 
zijn blootgesteld, wat onherroepelijk leidt tot aerobe (bacteriële) 
afb raak van organische resten. Een verdere degradatie van de chi-
tineuse resten van geleedpotigen in het bijzonder en van de orga-
nische resten in het algemeen kan worden tegengegaan door een 
grondwaterbeheer waarbij het waterpeil zo hoog en constant 
mogelijk wordt gehouden.
Het waarderingsonderzoek heeft  geen verschillen opgeleverd tus-
sen de kwaliteit en/of de soortensamenstellingen van de onge-
wervelde fauna van de monsters uit het vermoedelijke woon- en 
stalgedeelte. Oorspronkelijk aanwezige verschillen kunnen echter 
verloren zijn gegaan en als gevolg van te slechte conservering niet 
meer worden aangetoond. Op basis van dit onderzoek kunnen 
dus geen conclusies worden getrokken over de juistheid van deze 
indeling.
Het ontbreken van resten van specifi eke ectoparasitaire insecten 
zoals luizen en vlooien in zowel de gescande als de geanalyseerde 
monsters betekent niet dat er geen sprake kan zijn geweest van vee-
houderij, omdat deze resten over het algemeen slechts kunnen wor-

Oribatida

Achipteria coleoptrata (Linnaeus, 1758) 39

Banksinoma lanceolata (Michael, 1885) 1 XX

Ceratoppia bipilis (Hermann, 1804) 2

Eupelops occultus (CL Koch, 1836) 1 XIII

Fuscozetes fuscipes (CL Koch, 1844) 3 IX

Galumna elimata (CL Koch, 1841) 2 IX

Galumna tarsipennata Oudemans, 1913 1

Latilamellobates incisellus (Kramer, 1897) 1 XIV

Lauroppia fallax (Paoli, 1908) 9

Metabelba sphagni Strenzke, 1950 3

Minunthozetes semirufus (C.L.Koch, 1840) 16 IX

Nanhermannia coronata Berlese, 1913 6

Oppiella uliginosa (Willmann, 1919) 31 XX

Punctoribates hexagonus Berlese, 1908 2 XIV

Rhysotritia ardua (CL Koch, 1841) 7 VII

Scheloribates laevigatus (CL Koch, 1836) 3 XIII

Scheloribates latipes (C.L.Koch, 1844) 9 XX

Tectocepheus velatus (Michael, 1880) 34 XX

Gamasina

Androlaelaps casalis (Berlese, 1887) 1

Prozercon kochi Sellnick, 1943 1

Uropodina

Oplitis schmitzi (Kneissl, 1908) 3

Trichouropoda sp. 13

Tabel 22  Mijtenfauna monster vn. 881.

Bij het interpreteren van de verdeling van de ecologische groepen 
mosmijten uit dit monster valt op dat de beide ‘weidegroepen’ 
XIII en XIV minder goed vertegenwoordigd zijn en dat naast de 
constante factor van groep IX nu ook de ecologische groep VII 
(optimaal vertegenwoordigd in met name vochtige en natt e 
bodems in bossen en moerassen) een aanzienlijke rol speelt.
Ook in dit monster sluiten de overige vondsten van mosmijten die 
niet aan een bepaalde ecologische groep konden worden toege-

Afb . 59  Rest van de mosmijt Nanhermannia coronata gevonden in monster 60 
(vn. 881) (lengte c. 565 μm).

Verdeling ecologische groepen monster 60
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Afb . 60  Gewogen verdeling van de ecologische groepen Oribatiden gevonden in 
monster 60 (vn. 881) volgens Schelvis.211 

9145 RAM Peizermaden 178.indd   949145 RAM Peizermaden 178.indd   94 09-07-10   12:5409-07-10   12:54



9 MIJTEN EN INSECTEN 95

te komen. Met name die ecologische groepen zijn aangetroff en die 
optimaal vertegenwoordigd zijn in zeer natt e milieus zonder dat er 
direct aanwijzingen zijn voor permanent open water in de directe 
omgeving. Wel is in alle drie de monsters een invloed van de zee 
aantoonbaar op de soortensamenstelling van de mijtenfauna’s. Het 
belangrijkste verschil tussen de drie onderzochte monsters onder-
ling is gelegen in de lagere presentie van de ‘weidegroepen’ XII en 
XIV in monster vn. 881.

den aangetoond bij een wat betere kwaliteit van conservering. 
In combinatie met de gevonden resten van roofmijten waarin vrijwel 
geen mestindicatoren voorkwamen, kunnen we echter wel voorzich-
tig concluderen dat het niet waarschijnlijk is dat de stalling van huis-
dieren een belangrijke functie van de onderzochte huisplaats zal zijn 
geweest. Andere activiteiten konden op basis van de aangetroff en 
resten van geleedpotigen evenmin worden aangetoond.
Elk van de drie onderzochte monsters leverde voldoende resten van 
mosmijten (Oribatida) op om tot een lokale landschapsreconstructie 
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10 ONDERZOEK VAN AANKOEKSEL 97

mige gevallen ook genummerd (met zwarte inkt of met zwarte inkt 
over een witt e onderlaag van Typ-Ex). De residuen die zijn bemon-
sterd voor DTMS-onderzoek, st aan beschreven in Tabel 23 en weer-
gegeven in de afb eeldingen 61 tot en met 67 (zie verder bijlage 9).

Chemische residuanalyse met DTMS
DTMS produceert een chemische ‘vingerafdruk’ van het complete 
organische materiaal, met inbegrip van extraheerbare en niet-
extraheerbare fracties. DTMS geeft  daardoor informatie over een 
breed scala aan organische verbindingen zoals lipiden, wassen, 
terpenoïden, polynucleaire aromatische verbindingen (PAH), oli-
gosacchariden, kleine peptiden en eiwitfragmenten, en een hele 
reeks thermisch stabiele, meer of minder gecondenseerde, poly-
mere koolstructuren (ook wel ‘verkoold’ genoemd).
In principe benut de techniek de massaspectrometer als monitor om 
te bepalen welke organische verbindingen vrijkomen als een orga-
nisch monster steeds verder wordt verhit op een platina/rhodium 
(Pt/Rh) fi lament. Bij lagere temperaturen in het desorptiegebied van 
de DTMS-analyse komen vooral de extraheerbare, vluchtige compo-
nenten vrij (denk aan vett ige stoff en zoals vett en, wassen en sterolen, 
en enkele andere componenten zoals zwavel en PAH’s). Bij hogere 
temperaturen in het pyrolysegebied komen de niet-vluchtige stoff en 
vrij door thermische fragmentatie (opbreken van grote moleculen 
in kleine specifi eke, indicatieve fragmenten). In het hoge tempera-
tuurgebied (boven scan 80 = bij temperaturen boven 800°C) komen 
anorganische verbindingen vrij en komen bijvoorbeeld CO2 uit kalk 
en SO2 uit sulfaat. Een DTMS-meting toont alle massa’s van alle orga-
nische verbindingen die vrijkomen, als functie van de tijd (en dus de 
temperatuur, aangezien de temperatuur stijgt gedurende de meting).

10.1  Inleiding

Een aantal scherven vertoont aan de binnen- en/of buitenzijde 
sporen van aankoeksel. Enkele scherven zijn uitgekozen voor een 
analyse van het aankoeksel. De keuze is daarbij gemaakt om scher-
ven van zoveel mogelijk potvormen te kiezen. Dit is niet volledig 
gelukt. Helaas bevatt e geen van de scherven van kleine kogelpot-
jes resten van aankoeksel. Wel waren er verschillende scherven van 
grote kogelpott en en een van een schaaltje of bakpan geschikt.
Het uitgevoerde onderzoek is gericht op het detecteren en identi-
fi ceren van organische componenten, aanwezig in de residuen 
aangetroff en op scherven kogelpotaardewerk van terp 4 in de pol-
der Peizer- en Eeldermaden.
De vraagstelling was vooral gericht op het identifi ceren van de 
potinhoud in het algemeen, en op het detecteren van organische 
verbindingen die mogelijk activiteiten als vetweiderij dan wel bier-
brouwerij konden aantonen, in het bijzonder.
Dit rapport toont de resultaten van organische residuanalyse met 
behulp van directe temperatuur-opgeloste massaspectrometrie 
(DTMS).

10.2  Materiaal en methode

Het geanalyseerde materiaal bestond uit scherven van 7 verschil-
lende pott en van kogelpotaardewerk, hier genoemd Peizermade 1 
t/m Peizermade 7. Elke scherf (of groepje scherven) was ingepakt 
in een plastic zak en een plastic label was bijgevoegd. De scherven 
waren waarschijnlijk reeds gewassen en gedroogd en waren in som-

10  Onderzoek van aankoeksel

T. Oudemans 

Residu Nr. Vnr. Type scherf Type pot Residubeschrijving Foto fi g. nr. DTMS-code 11apr

P1 748 Wand Kogelpot (groot) binnenkant, bruin/zwart bros materiaal, ca. 1 mm dik. 60 08002

P2 859 Wand ? binnenkant, dik (3 mm) crèmekleurig materiaal, contaminatie 
met grond of plantenmateriaal?

61 08003

P3 866 Wand Kogelpot binnenkant, bruin materiaal, ca. 2 mm dik 62 08004

P4 877 Wand ? binnenkant, zacht roestbruin, bros materiaal, ca. 2 mm dik 63 08009

P5 910 int Rand Kom binnenkant, hard, brokkelig, zwart ca. 1 mm dik 64 08008

P6 910 ex Rand Kom buitenkant, hard, bros, zwart, ca. 0.5 mm 65 08010

P7 929 Wand Kogelpot Binnenkant, bruin zacht materiaal, ca. 2 mm dik 66 08012

Tabel 23  Overzicht van onderzochte aardewerkscherven en beschrijving van residuen en analyses uitgevoerd met DTMS = directe temperatuur-opgeloste massaspectrometrie.
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98  LAND VAN MELK EN HONING?

Afb . 61  Scherf vn. 748. Binnenaanzicht van de wandscherven met aangekoekt bruin/
zwart residu. Het vierkant toont de locatie van P1 (foto: T.F.M. Oudemans).

Afb . 63  Scherf vn. 866. Binnenaanzicht van de wandscherf met aangekoekt bruin 
residu. Het vierkant toont de locatie van monster P3 (foto: T.F.M. Oudemans).

Afb . 65  Scherf vn. 910. Binnenaanzicht van de rand/wandscherf met aangekoekt 
zwart residu. Het vierkant toont de locatie van monster P5 
(foto: T.F.M. Oudemans).

Afb . 62  Scherf vn. 859. Binnenaanzicht van de wandscherven met aangekoekt 
crèmekleurig materiaal. Het vierkant toont de locatie van monster P2 
(foto: T.F.M. Oudemans).

Afb . 64  Scherf vn. 877. Binnenaanzicht van de wandscherven met aangekoekt 
roestbruin residu. Het vierkant toont de locatie van monster P4 
(foto: T.F.M. Oudemans).

Afb . 66  Scherf vn. 910. Buitenaanzicht van de rand/wandscherf met aangekoekt 
zwart residu. Het vierkant toont de locatie van monster P6 
(foto: T.F.M. Oudemans).
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10 ONDERZOEK VAN AANKOEKSEL 99

en de manier waarop het aardewerk is gebruikt. Aardewerk kan 
zijn gebruikt voor de bereiding, het opdienen of het opslaan en 
bewaren van dranken, voedsel of voedingsmiddelen. Maar aarde-
werk kan ook functies hebben gehad die niet verbonden zijn met 
voedselpreparatie. Het produceren en opslaan van bijvoorbeeld 
looistoff en, lampoliën, kleefstoff en, kleurstoff en, medicinale 
middelen, parfums en rookwaren heeft  waarschijnlijk een rol 
gespeeld in het dagelijks leven van de (pre)historische mens.
De belangrijkste klassen chemische componenten die in menselijk 
voedsel voorkomen zijn: oliën en vett en, eiwitt en en koolhydra-
ten. De belangrijkste klassen chemische componenten die in non-
foodproducten voorkomen zijn: di- en triterpenoïden, oliën en 
vett en, wassen en pigmenten. Veel van deze componenten kun-
nen met DTMS aangetoond worden. Hieronder volgt een beschrij-
ving van de identifi cerende kenmerken.

Oliën en vett en
Vetstoff en zijn in veel DTMS-resultaten duidelijk zichtbaar in de 
vorm van molecuulionen en fragmentionen van vrije vetzuren en 
intacte mono-, di- en diacylglycerolen (MG, DG en TG). Vetstoff en 
komen in het TIC-traject vrij in het lagere temperatuurgebied waar 
desorptie optreedt (tussen scan 30-60). Sommige vetstoff en komen 
echter ook vrij in het hogere temperatuurgebied (tussen scan 
70-100). Dit is een indicatie dat de vetfragmenten zijn opgenomen 
in, of chemisch gebonden aan de gecondenseerde koolmatrix van 
het aankoeksel (dus zijn blootgesteld aan hogere temperaturen).
Vrije vetzuren zijn herkenbaar als m/z 228, 256 en 284 voor C14:0, 
C16:0 en C18:0. De aanwezigheid van intacte acylglycerolen kan 
worden aangetoond door de aanwezigheid van diacylglycerolen 
(m/z 495, 523, 551, 579, 607 (DG28 t/m 36). Bijbehorende fragmen-
ten zijn de acyliumionen van verzadigde vetzuren (m/z 182, 211, 
239, en 267 voor C12:0 t/m C18:0) en onverzadigde vetzuren (m/z 
264 voor C18:1 en 280 voor C18:2 of C18:1(OH)). Goede conserve-
ring van onverzadigde lipiden wijst op zuurstofarme bewaarcon-
dities (mogelijk mede veroorzaakt door de aanwezigheid van 
zwavel in de bodem, dat als antioxidant fungeert (zie hiervoor 
latere bespreking)). 
M/z 313 en 314 zijn monoacylfragmentionen van vetzuurketens C16 
en C18.
Triacylglycerolen zijn soms zichtbaar in kleine hoeveelheden, in 
de vorm van fragmenten van molecuulionen (m/z 638 voor TG36 
en hoger).
De meeste vett en in archeologische residuen zijn afk omstig van de 
zogenaamde ‘harde vett en’ die voorkomen in vleesvet van koeien 
en varkens, met veel verzadigde vetzuren en een vetzuurverdeling 
met de nadruk op C16:0 en C18:0. Soms ziet men een relatief hoge 
intensiteit van vetzuren met korte ketens (C8:0 t/m C12:0) hetgeen 
een oorsprong als melkproduct van geiten of schapen aangeeft . Vaak 
vertonen dergelijk monsters ook een kleine hoeveelheid oneven 
vetzuurketens (C15:0 en C17:0) welke typische aanwezig zijn in melk-
vet en vleesvet van herkauwers, zoals bijvoorbeeld runderen, geiten 
en schapen. Als het lipidenprofi el een grote hoeveelheid onverza-
digde vetzuren bevat, kan dat duiden op een plantaardige olie.

Recente toepassingen van deze techniek binnen de archeologie 
moeten vooral worden gezocht in de studie van complexe organi-
sche vaste stoff en zoals de studie van verkoolde granen en erw-
ten,214 harsachtige stoff en,215 en voedselresten en andere coatings 
op aardewerk uit Pre- en Protohistorie.216 Recente onderzoeken 
gedaan door Kenaz Consult betreff en het onderzoek van de func-
tie van vroeg holocene haardkuilen in Hatt emerbroek,217 de 
inhoud van een teerpot uit de Bronstijd218 en voedselresten uit een 
Romeinse nederzett ing in Egmond Abdij.219

Monsters en monsterbehandeling
Tijdens het onderzoek naar materiaal uit Peizermaden, zijn 8 mon-
sters genomen voor DTMS-analyse. De scherven zijn uitgekozen 
door de aardewerkspecialist en de organische monsters zijn op het 
oog gekozen (op visuele geschiktheid). Een overzicht van de DTMS-
monsters is gegeven in tabel 23.
Voorafgaande aan de DTMS-analyse werd een kleine hoeveelheid van 
een monster (50 μg) fi jngewreven en gehomogeniseerd met 10-50 
μl water in een glazen wrijfb uisje met een glazen staafj e. Kleine hoe-
veelheden (2-5 μl) van deze suspensie werden op de fi lamenthouder 
van de massaspectrometer gebracht en gedroogd (in vacuüm). 

Instrumenteel
De massaspectrometer was een JEOL SX102-102A tandem mas-
saspectrometer. De MS-condities waren 16 eV elektron ionisatie, 
8kV versnelspanning, een scanbereik van massa m/z 20-1000, en 
een snelheid van 1 scan per seconde. Dataverwerking werd 
gedaan met behulp van het JMA7000 datasysteem en bijbeho-
rende soft ware.

10.3  Chemische indicatoren

Chemische analyse van organische residuen kan waardevolle infor-
matie opleveren over de oorspronkelijke inhoud van aardewerk 

Afb . 67  Scherf vn. 929. Binnenaanzicht van de diverse wandscherven met aangekoekte 
residuen. Het vierkant toont de locatie van monsters P7 (foto: T.F.M. Oudemans).
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ten langzaam steeds meer van hun karakteristieke componenten 
verliezen, zodat het in toenemende mate moeilijk wordt de eiwit-
component te identifi ceren.222 De aanwezigheid van HCN (m/z 27) 
in het hoogste temperatuurgebied van scan 90-120 is een van de 
weinige karakteristieken die nog overblijft  in sterk verkoolde eiwit-
ten (door ontsnapping van stikstof uit de aromatische koolmatrix).
Helaas is de eiwitcomponent met DTMS niet terug te brengen tot 
een dierlijke of plantaardige oorsprong. Wel kan worden aange-
geven of er een eiwitfractie aanwezig was in het residu, en of het 
materiaal verhit is, en hoe sterk het materiaal verkoold is.

Koolhydraten
Intacte koolhydraten (suikers en zetmeel) hebben relatief weinig 
kans te overleven in verkoolde residuen omdat ze wateroplosbaar 
zijn en zeer gevoelig voor verhitt ing. Als het residu niet boven de 
300˚C is verhit223, zijn soms specifi eke verkoolde structuren te 
herkennen die indicatief zijn voor koolhydraatrijke materialen.
Verkoolde koolhydraten zijn herkenbaar aan de aanwezigheid van 
een dichte serie indicatoren met even massa’s die als homologe 
reeksen voorkomen in de scans 70-100. Onder andere worden dan 
gealkyleerde benzenen, benzofuranen, aromatische benzenen en 
fenolen aangetroff en (m/z 92, 104, 106, 108, 120, 122, 132, 134, 146, 
148, 160, 168, 162, 174, 176, 188, 190, 198, 200, 202, 212, 214, 224, 
228, 236, 238, 240, 248, 250, 252). Tevens tonen dergelijke DTMS-
profi elen de aanwezigheid van CO en CO2 als gevolg van decar-
boxylatie (m/z 28, 44).

Wassen
Wassen zijn van plantaardige of dierlijke oorsprong en bestaan 
voornamelijk uit esters van vetzuren met vetalcoholen (alifatische 

Sterolen en hun degradatieproducten (afk omstig van planten, 
dieren of schimmels) kunnen goede aanvullende aanwijzingen 
geven over de oorsprong van monsters.220 Cholesterol (m/z 386 
(van cholesterol), 368 (van cholestadieën), 275), eventueel in com-
binatie met haar oxidatieproducten (m/z 318, 384, 400), is een 
indicator voor een dierlijke oorsprong. Plantaardige oorsprong 
kan zichtbaar worden in de vorm van phytosterolen: brassicasterol 
(m/z 386), capesterol (m/z 400, 382), sitosterolen (m/z 414, 396, 
399, 329, 303), stimasterol (m/z 412, 394) en in sommige gevallen 
gedehydreerde phytosterolen (m/z 368, 382, 396).

Eiwitresten
Eiwitt en kunnen afk omstig zijn van zowel dierlijke (vlees, huid, 
hoorn, wol, melk en zure melkproducten) als plantaardige mate-
rialen (met name peulvruchten). Verhitt e eiwitresten zijn in ver-
schillende graden van verkoling aangetroff en in archeologische 
residuen uit diverse vindplaatsen in Nederland.221

De chemische karakteristieken van de verkoolde eiwitt en zijn niet 
altijd even makkelijk in kaart te brengen. Eiwitt en zijn heteropo-
lymeren opgebouwd uit vele verschillende aminozuren, en de ver-
hitt e of verkoolde eiwitt en leveren zeer complexe DTMS-spectra 
op. Het is duidelijk dat de verhitt e eiwitt en vaak aromatisch van 
aard zijn en in DTMS-spectra gekarakteriseerd worden door de aan-
wezigheid van indicatoren voor intacte peptiden (m/z 154, 166, 168, 
182, 192, 194, 196, 198, 210), en voor aminozuurfragmenten in de 
vorm van alkylphenolen (m/z 91, 92, 94, 107, 108) en stikstof bevat-
tende heterocyclische componenten (m/z 117, 131, 147, 161, 175, 189, 
213, 227) in het hogere temperatuurgebied van scan 70-110. Eer-
dere studies hebben aangetoond dat door blootstelling aan hoge-
re temperaturen (of langere verhitt ingstijden) de verkoolde eiwit-

DTMS-code
11 april

Sig TIC Vet-
zuren

AcylLip Verz AcylLip Onv St Was Pro Pro char Verkolings graad PS Ovr Cont

P1
748

08002 H 75 +/- +/- - P - ++ ++ M - +/-

P2
859

08003 L/M 70 +/- - - P - + + - ++ +

P3
866

08004 H 68 + +
DG 26-40

+ D
P

+
Bij

- ++ M - +/-

P4
877

08009 M 65 +
10-18

+
DG 26-40

+ D
P

+
Bij

++ + L +/- +/-

P5
910 int

08008 M 69 +
16-18

+/- - P - - + H + ++

P6
910 ex

08010 L 70 - - - - - - + H - S8
PAK

++

P7
929

08012 M 67 ++
10-20

++
DG 22-38

+ D
P

- ++ + L - -

Tabel 24   DTMS-resultaten voor residuen uit Peizermaden – weergegeven zijn de verschillende chemische componenten welke door indicatief zijn.
Sig = mate van organisch materiaal aanwezig in monster; 
TIC = scan waarop signaal maximaal is; 
Acyl Lip Verz = Verzadigde Acyllipiden; 
Acyl Lip Onv = Onverzadigde Acyllipiden; 
St = Sterolen met D en P als dierlijk en plantaardig; 
Was = Wasesters; 
Pro = Proteinen (peptiden); 

Pro Char = Aminozuurfragmenten; 
Verkolingsgraad = verkolingsgraad van proteïnen; 
PS = Polysacchariden; 
Ovr = Overige componenten; 
PAK = Polycyclische aromatische koolwaterstoff en; 
S8 = elementaire zwavel en Cont=Contaminatie zoals Phthalaatesters (weekmakers 
van plastic verpakking) en pompolie (van de DTMS).
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10 ONDERZOEK VAN AANKOEKSEL 101

DTMS-resultaten
Resultaten van de DTMS-analyses zijn weergegeven in de massa-
spectra (zie bijlage 9) en worden hier besproken. Een samenvatt ing 
van de meest belangrijke componenten aangetroff en in de resi-
duen uit de Peizermaden is weergegeven in tabel 24. Zie voor een 
volledig overzicht van de resultaten bijlage 10.

P7 (DTMS-code 11apr08012) afk omstig van scherf met vn. 929 
(kogelpot)
Residu P7 (vn. 929) is een mooi voorbeeld van een goed geconser-
veerd, licht verkoold, eiwitrijk voedingsmateriaal, gemengd met 
vett en van zowel plantaardige als dierlijke oorsprong. Vanwege de 
goede conservering wordt het residu hier als eerste besproken.
De DTMS Total Ion Current (TIC) van monster 7 toont een gemid-
delde signaalhoogte voor organische materialen. De scherpe piek 
(scan 60-80) van de TIC ligt bij een lage temperatuur (scan 67), 
hetgeen duidt op een relatief eenvormige polymeerfractie met 
beperkte verkolingsgraad. Hoewel een duidelijk front in het 
desorptiegebied (scan 30-60) ontbreekt, toont het toch een goed 
geconserveerd lipidenprofi el met een brede range verzadigde vrije 
vetzuren (C10:0-C20:0), intacte verzadigde en onverzadigde acyl-
glycerolen (mono- en diglycerolen) en cholesterol afk omstig van 
dierlijk vet. Opvallend is de aanwezigheid van korte ketens in de 
vetzuren en de acylglycerolen (DG22-38), hetgeen een oorsprong 
van melkvet suggereert. Ook de aanwezigheid van een zekere hoe-
veelheid acylglycerolen met oneven vetzuurketens (DG25, 27, 29 
en 31) is kenmerkend voor melkvett en.228 De gedehydrogeneerde 
phytosterolen (m/z 368, 382 en 396), kleine hoeveelheden onver-
zadigde acyliumionen (C16:1 en C18:1) en onverzadigde diacylgly-
erolen duiden op de aanwezigheid van plantaardige olie. Het 
monster bestaat vooral uit een goed geconserveerde, licht ver-
koolde eiwitfractie zichtbaar in het hogere temperatuurgebied 
(scan 60-100), dat nog veel indicatoren voor intacte peptiden toont 
(m/z 154, 168, 186, 192, 194, 208). Er zijn geen aanwijzingen voor 
de aanwezigheid van koolhydraten.
Samenvatt end kan worden gezegd dat dit goed geconserveerde, 
licht verkoolde residu een mengsel toont van eiwitt en en vett en, 
dat wijst op een mengsel van voedsel van dierlijke oorsprong (waar-
schijnlijk een melkvet) en plantaardige oorsprong (in de vorm van 
oliehoudende planten of plantenolie). Er zijn geen aanwijzingen 
gevonden voor de aanwezigheid van koolhydraten.

P3 (DTMS-code 11apr08004) afk omstig van scherf met vn. 866 
(kogelpot) en P4 (DTMS-code 11apr08009) afk omstig van scherf met 
vn. 877 (wandscherf van onbekend pott ype)
Residuen P3 (vn. 866) en P4 (vn. 877) zijn zeer vergelijkbaar in che-
mische samenstelling en zijn ook vergelijkbaar met het hiervoor 
besproken residu P7 (hoewel minder goed geconserveerd).
De TIC’s van residu P3 en P4 tonen een gemiddeld of hoog signaal 
met een relatief smalle piek (scan 55-75) voorzien van een schouder 
in het hoger temperatuurgebied. Dit duidt op een complexere 
polymeerfractie met meer thermisch stabiele componenten. 
De piek van de TIC ligt bij relatief lage temperaturen (scan 65 en 68) 

alcoholen) met lange ketens. Wassen zijn in DTMS-spectra zicht-
baar in het desorptiegebied en het vroege pyrolysegebied (scan 
50-80). Bijenwas toont een DTMS-profi el met hoge intensiteit voor 
C16:0 en C24:0 vetzuren (m/z 256, 340) en tevens homologe reek-
sen hogere massa’s voor de alcoholen C24:0 t/m C36:0 (m/z 592, 
620, 648, 676, 704, 732, 760). Langere ketens komen voor in plant-
aardige wassen, met name in oppervlaktewassen van planten.

Polycyclische aromatische koolwaterstoff en (PAK)
Soms worden polycyclische aromatische koolwaterstoff en aange-
troff en (m/z 178, 202, 252, 276, 302) in combinatie met kleinere 
fenolen en kleinere aromatische verbindingen (m/z 84, 97, 119, 
128, 142, 168, 180). Deze combinaties van componenten zijn eerder 
aangetoond in roet en in rookcondensaten uit zowel historische 
als archeologische context.224 Een dergelijke combinatie aan een 
fragment worden dan ook gezien als een typische ‘vingerafdruk’ 
van de teerachtige aanslag afk omstig van houtvuren. Dit soort 
roetaanslag kan gevormd worden tijdens het koken boven open 
vuren, maar mogelijk ook een teken zijn van secundaire verhitt ing 
in of naast het vuur (secundair gebruik of depositie na breuk).

Zwavelhoudende verbindingen
In veel residuen worden indicatoren voor elementaire zwavel (S8) 
en zwavelhoudende verbindingen aangetroff en. Dit is een feno-
meen dat reeds eerder is beschreven voor organische residuen uit 
inheems-Romeinse context in Uitgeest-Groot Dorregeest225 en 
Egmond226 en neolithische context in Schipluiden227. De aanwe-
zigheid van gereduceerd zwavel in de organische residuen wordt 
door Boon in de publicatie over Schipluiden verklaard als het 
gevolg van sulfaatreductie door anaërobe bacteriën. Of deze sul-
faatreductie heeft  plaatsgevonden in de grond en de producten 
post-depositioneel zijn geïncorporeerd in de organische residuen, 
of dat er sprake is van anaërobe post-depositionele degradatie van 
het organische residu zelf, is niet duidelijk. De enige andere oor-
sprong van het materiaal zou kunnen liggen in de klei van het 
aardewerk zelf. Waarschijnlijk is het aardewerk met lokale klei 
vervaardigd en mogelijk bevatt e de zeeklei van het gebied rondom 
Peizermaden ook veel zwavelverbindingen. Waarschijnlijk speelt 
de zwavel ook een preserverende rol in het behoud van onverza-
digde lipiden.

10.4  Resultaten

Zeven monsters van aankoeksels zijn genomen voor DTMS en 
genummerd P1 t/m P7 (tabel 23). Aangezien alle residuen stevig 
aan het aardewerk vastzaten, wordt uitgegaan van een originele 
associatie tussen aardewerk en residu. Of het residu werkelijk de 
originele potinhoud refl ecteert, wordt pas duidelijk na chemisch 
onderzoek. Aankoeksels van grond of ander bodemmateriaal zijn 
soms visueel moeilijk te onderscheiden van de originele potin-
houd, maar chemisch daarentegen zeer verschillend. Het opper-
vlakteresidu toont de laatste gebruiksfase(n) van het aardewerk.
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102  LAND VAN MELK EN HONING?

ren, waarschijnlijk afk omstig van bijenwas, mogelijk een bijpro-
duct van de toevoeging van honing aan het voedsel. Mogelijk is er 
in geval van residu P4 ook sprake van de aanwezigheid van zetmeel 
of andere koolhydraten.

P2 (DTMS-code 11apr08003) afk omstig van scherf met vn. 859 
(potvorm onbekend)
De TIC van residu P2 toont een relatief laag signaal met relatief 
brede piek (scan 55-90) en een lange schouder, hetgeen duidt op 
meerdere polymeerfracties gemengd met een anorganische fractie. 
Een front in het desorptiegebied (scan 30-60) toont de aanwezig-
heid van een lipidecomponent. De piek van de TIC ligt op gemid-
delde temperatuur (scan 70), hetgeen duidt op een gemiddelde 
verkolingsgraad. Hoewel het signaal laag is, zijn enkele compo-
nentgroepen goed zichtbaar. Het desorptiegebied toont enkele 
vrije vetzuren en diacylglyerolen in lage intensiteit. Meer gedetail-
leerde observatie toont ook duidelijke contaminaties met Phtha-
laatesters (m/z 149, 167, 279) afk omstig van weekmakers in de 
plastic verpakking van de scherven, en Santovac 5, een pompolie 
van de DTMS (m/z 354, 446). De contaminaties zijn vooral zo dui-
delijk zichtbaar omdat de rest van het signaal zo laag is. Er zijn in 
dit gebied ook enige aanwijzingen voor de aanwezigheid van poly-
sacchariden (m/z 95, 96, 109, 110, 125, 126) en lignine (m/z 124, 150 
164, 178, 180). Deze combinatie wijst in de richting van contami-
natie met bodemmateriaal. Het polymeergebied toont een matig 
verkoolde eiwitfractie met diverse indicatoren voor goedgecon-
serveerde en intacte peptiden (m/z 154, 186, 192, 194, 208). Het 
hoge temperatuurgebied (niet afgebeeld) bevat voornamelijk 
anorganische carbonaten en sulfaten.
Samenvatt end toont dit monster een matig gedegradeerde eiwitfrac-
tie die een minimale hoeveelheid vett en bevat van plantaardige 
oorsprong. De mate van thermische degradatie (laag organisch sig-
naal) en de aanwezigheid van verschillende contaminaties maken 
verdere identifi catie van het oorspronkelijke materiaal niet mogelijk.

hetgeen duidt op een beperkte verkolingsgraad. Anders dan in P7 
zien we in P3 en P4 een meer zichtbaar front in het desorptiege-
bied (scan 3-60) wat de aanwezigheid van meer desorbeerbare 
componenten toont. Het desorptiegebied (scan 30-60) van beide 
residuen vertoont een overeenkomstig goed geconserveerd profi el 
van lipiden met verzadigde vrije vetzuren (C10:0-C18:0), intacte 
verzadigde en onverzadigde acylglycerolen (mono- en diglycero-
len), cholesterol en cholesterol oxidatieproducten (m/z 328, 384, 
400), duidend op een dierlijke oorsprong. Opvallend is de aanwe-
zigheid van korte ketens in de vetzuren en de acylglycerolen (DG26-
40), hetgeen typisch is voor melkvet van herkauwers. De aanwe-
zigheid van enige indicatoren voor phytosterolen zoals 
brassicasterol (m/z 386), sitosterolen (m/z 414, 396, 399, 329, 303), 
stimasterol (m/z 412, 394) en in sommige gevallen gedehydreerde 
phytosterolen (m/z 368, 382, 396) en onverzadigde vetzuren (C16:1 
en C18:1) duiden ook op de aanwezigheid van plantaardig materi-
aal. Opvallend is ook de aanwezigheid van een wasachtige stof in 
het resorptiegebied van beide residuen. Waarschijnlijk gaat het 
hier om een enigszins gedegradeerde bijenwas (met een keten-
lengteverdeling die slechts afwijkt door de aanwezigheid van meer 
oneven ketenlengtes). Beide residuen tonen ook een licht tot matig 
verkoolde eiwitfractie in het hogere temperatuurgebied (scan 
60-100) dat enkele indicatoren voor intacte peptiden toont in 
residu P4. Er zijn enkele aanwijzingen voor de aanwezigheid van 
verkoolde koolhydraten (m/z 95, 96, 109, 110) in residu P4 (scan 
60-75), maar de aard van het verkoolde polymere materiaal is niet 
zodanig (weinig even pieken) dat een verkoolde koolhydraatcom-
ponent aantoonbaar aanwezig is.
Samenvatt end kan worden gezegd dat deze matig verkoolde resi-
duen een mengsel zijn van dierlijk materiaal (waarschijnlijk melk 
of melkproducten) en plantaardige materiaal. De aanwezigheid 
van plantaardige sterolen toont echter ook de aanwezigheid van 
plantaardig materiaal (zoals bijvoorbeeld zaden of andere vett ige 
plantendelen). Opvallend is de aanwezigheid van wasachtige spo-

DTMS-code 11 april Sig TIC Oorsprong Vett en, oliën, wassen Eiwitt en Koolhydraten Overig

P1
748
kogelpot

08002 H 75 Verkoold eiwitrijk plantaardig 
materiaal

Minimale hoeveelheid 
plantaardige vett en

Sterk verkoold - -

P2
859
vorm?

08003 L/M 70 Contaminatie met bodem 
materiaal

Plantaardig ? ++ -

P3
866
kogelpot

08004 H 68 Verkoold gemengd voedsel Dierlijk materiaal (mogelijk melk 
of melkproduct) tezamen met 
plantaardig materiaal 

Matig verkoold - bijenwas

P4
877
vorm?

08009 M 65 Licht verkoold gemengd voedsel 
of pap

Dierlijk materiaal (mogelijk melk 
of melkproduct) tezamen met 
plantaardig materiaal en zetmeel

Licht/matig 
verkoold 

+/- bijenwas

P5
910 int
kom

08008 M 69 Sterk verkoold eiwit en 
zetmeelhoudend materiaal

Enige vrije vetzuren van 
plantaardige oorsprong

Sterk verkoold +

P6
910 ex
kom

08010 L 70 Roet - Sterk verkoold - Zwavel
PAK’s

P7
929
kogelpot

08012 M 67 Licht verkoold eiwitrijk voedsel Dierlijk materiaal (mogelijk melk 
of melkproduct) tezamen met 
plantaardig materiaal 

Licht verkoold - 
goed 
geconserveerd

- -

Tabel 25  Mogelijke oorsprong van residuen uit de Peizermaden.

9145 RAM Peizermaden 178.indd   1029145 RAM Peizermaden 178.indd   102 09-07-10   12:5409-07-10   12:54



10 ONDERZOEK VAN AANKOEKSEL 103

Samenvatt end kan residu P5 omschreven worden als een sterk 
verkoold mengsel van koolhydraten en enig eiwithoudend mate-
riaal, mogelijk met een bijmenging van plantaardige olie.
In de DTMS-resultaten van residu P6 zien we een nog schraler beeld. 
De TIC toont een extreem laag signaal, een brede piek (scan 50-100) 
en een lange na-ebbende schouder, hetgeen duidt op een com-
plexe polymeerfractie, gemengd met een anorganische fractie. 
Een duidelijk front in het desorptiegebied (scan 35-70) toont de 
aanwezigheid van desorbeerbare componenten. De piek van de 
TIC ligt op een hogere temperatuur (scan 70), hetgeen kan duiden 
op twee dingen: ofwel een extreem hoge verkolingsgraad ofwel 
de afwezigheid van organische componenten zodat vooral een 
anorganische fractie aanwezig is. In het geval van residu P6 is dit 
beide waar. Het desorptiegebied (scan 30-60) toont de aanwezig-
heid van een aanzienlijke hoeveelheid elementaire zwavel (m/z 
32, 64, 128, 160, 256) en enkele contaminaties zoals Phthalaatesters 
(m/z 149, 178) en Santovac 5 (m/z 354). Er worden geen vetstoff en 
aangetroff en. Het hogere temperatuurgebied (scan 60-100) toont 
enkele verkoolde eiwitindicatoren, sulfaathoudende verbindingen 
(m/z 64, 128, 256) en polycyclische aromatische koolwaterstoff en 
(m/z 178, 202, 252, 276, 302) in combinatie met kleinere fenolen 
en kleinere aromatische verbindingen (m/z 84, 97, 119, 128, 142, 
168, 180). Deze combinatie van componenten toont aan dat het 
hier gaat om roet ofwel een rookcondensaat.
Samenvatt end is dit een residu van koken of verhitt en van de kom 
boven een houtvuur. Dit is duidelijk geen voedselrest. De zwavel-
verbindingen zijn waarschijnlijk afk omstig uit het grondwater of 
uit de klei van de scherf die bij bemonstering van dit dunne, harde 
residu is meegeschraapt.

10.5  Discussie en conclusies

Vijf (P1, P3, P4, P5 en P7) van de zeven bestudeerde residuen zijn 
gevormd tijdens het verhitt en of koken van organische stoff en, 
een zesde residu (P6) is een roetaanslag aan de buitenzijde van een 
kom, en het zevende residu (P2) is een contaminatie met bodem-
materiaal.

Residu P3 (kogelpot), P4 (wandscherf van een onbekend pott ype) 
en P7 (kogelpot) zijn licht of matig verkoolde, gemengde, eiwit-
rijke materialen met een belangrijke lipidencomponent. In alle 
drie de residuen is sprake van een lipidenprofi el, wat doet vermoe-
den dat de oorspronkelijke potinhoud (ten minste deels) heeft  
bestaan uit melk of melkproducten (kaas, room, boter, kwark of 
zure melk). In de residuen waren ook indicatoren te zien voor 
plantaardige oliehoudende materialen (plantenolie, oliehouden-
de zaden of plantendelen) en in het geval van P4 was er ook spra-
ke van de aanwezigheid van koolhydraten (bijvoorbeeld in de vorm 
van vruchten, granen of andere zetmeelhoudende plantcompo-
nenten). Residu P3 en P4 hebben bovendien als extra component 
bijenwas in het mengsel. Hoewel het denkbaar is dat hier sprake 
is van een gespecialiseerd gebruik van het aardewerk voor de ver-

P1 (DTMS-code 11apr08002) afk omstig van scherf met vn. 748 (kogelpot)
De TIC van residu P1 toont een hoog signaal met medium brede 
piek (scan 60-90), hetgeen duidt op een complexe polymeerfractie 
met enige thermisch stabielere componenten. Er is geen sprake 
van een duidelijk front in het desorptiegebied (scan 30-60), het-
geen aangeeft  dat er niet veel lipiden aanwezig zijn. De piek van 
de TIC ligt op een hoge temperatuur (scan 75), hetgeen duidt op 
een hoge verkolingsgraad. Het desorptiegebied toont slechts 
enkele vrije vetzuren en diacylglycerolen in lage intensiteit. Meer 
gedetailleerde observatie toont ook duidelijke contaminaties met 
Phthalaatesters (m/z 149, 167, 279) afk omstig van weekmakers in 
de plastic verpakking van de scherven.
De aanwezigheid van enige indicatoren voor gedehydreerde 
phytosterolen (m/z 368, 382, 396) duidt op een plantaardige oor-
sprong van het materiaal. Het monster bestaat vooral uit een goed 
geconserveerde, verkoolde eiwitfractie zichtbaar in het lage tem-
peratuurpyrolysegebied (scan 55-70) en hoger temperatuurgebied 
(scan 70-100), dat nog veel indicatoren voor intacte peptiden toont 
(m/z 154, 168, 186, 192, 194, 208).
Samenvatt end toont dit monster een sterk verkoolde eiwitfractie 
die ondanks de thermische degradatie blijkbaar gedeeltelijk nog 
zeer goed geconserveerd is. Een minimale hoeveelheid vett en van 
plantaardige oorsprong is aanwezig.

P5 (DTMS-code 11apr08008) afk omstig van binnenkant van scherf met 
vn. 910 (kom) en P6 (DTMS-code 11apr08010) afk omstig van de 
buitenzijde van scherf met vn. 910 (kom)
Residuen P5 (vn. 910, interior) en P6 (vn. 910, exterior) worden 
tezamen besproken omdat ze afk omstig zijn van dezelfde scherf 
van een kom. Residu P5 is genomen aan de binnenzijde van de 
scherf en residu P6 aan de buitenzijde. Hoewel chemisch niet direct 
vergelijkbaar in samenstelling, hebben de beide residuen ook 
chemische overeenkomsten.
De TIC’s van residu P5 en P6 tonen beide een medium tot laag sig-
naal wat betekent dat er relatief weinig organisch materiaal in de 
residuen aanwezig is.
Residu P5 toont een TIC met relatief scherpe piek (scan 55-80) bij 
een hogere temperatuur (scan 69), hetgeen duidt op een relatief 
eenvormige polymeerfractie met hogere verkolingsgraad. Hoewel 
een duidelijk front in het desorptiegebied (scan 30-60) zichtbaar 
is, toont het slechts de aanwezigheid van vrije vetzuren en een 
minimale hoeveelheid diacylglycerolen. Meer gedetailleerde 
observatie toont ook duidelijke contaminaties met Phthalaates-
ters (m/z 149, 167) afk omstig van weekmakers in de plastic verpak-
king van de scherven. De aanwezigheid van enige indicatoren 
voor gedehydreerde phytosterolen (m/z 368, 382, 396) duidt op 
een plantaardige oorsprong van het materiaal. Het beeld doet 
vooral denken aan sterk verkoolde koolhydraten (m/z 95, 98, 105, 
180) 229 en de aanwezigheid van veel even massa’s in het pyrolyse-
gebied en een minimale bijmenging van proteïnen. Hoewel enige 
indicatoren voor verkoolde eiwitfractie zichtbaar zijn in het pyro-
lysegebied (scan 60-100) zijn indicatoren voor intacte peptiden 
afwezig.
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van de veenterpen in de Peizer- en Eeldermaden is slechts indirect 
te beantwoorden.
Ten eerste is er in de zeven stukken aardewerk die in dit traject zijn 
onderzocht geen aanleiding gevonden om te veronderstellen dat 
het hier ging om aardewerk anders dan alledaags kookaardewerk. 
De residuen tonen geen opvallende specialistische functie die 
bewoning op de veenterpen economisch zou kunnen verklaren.
Het meest opvallende resultaat is het regelmatig voorkomen van 
een melkcomponent in de kookresiduen, en een mindere aanwe-
zigheid van koolhydraten en zetmeelhoudende residuen. Dit zou 
een indirecte aanwijzing kunnen zijn voor een dieet dat rijk was 
aan melkproducten voor de bewoners van de veenterpen. Verder 
werden ook aanwijzingen gevonden voor het koken van eiwitrijke 
plantaardige producten (mogelijk peulvruchten).
Tevens is duidelijk vastgesteld dat de enige kom met aankoeksel 
werd gebruikt als kookaardewerk, evenals de bemonsterde kogel-
pott en.
Samenvatt end kan men zeggen dat deze kleine selectie verkoolde 
en onverkoolde residuen op en in kogelpott en en kom een aardig 
beeld geeft  van de componenten die als voedsel zijn bereid door 
de middeleeuwse bewoners van de veenterpen in de Peizermaden. 
Het moge duidelijk zijn dat de resultaten beperkt zijn door diver-
se vectoren. Allereerst is het aantal onderzochte residuen vrij 
beperkt geweest (slechts 7 monsters zijn onderzocht) dus de breed-
te van het mogelijke aardewerkgebruik kan uitgebreider zijn 
geweest dan hier in beeld komt. Ten tweede is er geen enkele 
manier om te verduidelijken welke materialen door de lokale 
bevolking werden geselecteerd om in aardewerk te worden bereid. 
Het is mogelijk dat andere bereidingswijzen voor ons archeolo-
gisch niet traceerbaar zijn omdat er geen voorwerpen van onver-
gankelijk materiaal bij werden gebruikt, zoals aardewerk, of dat 
deze processen geen sporen in de bodem hebben achtergelaten. 
Te denken valt hierbij aan bakken in ovens, roosteren in as of sto-
ven in bladeren en bereiding in containers van andere, verganke-
lijke materialen, zoals bast, huiden etc. Ten derde is het met de 
hier gebruikte methoden niet mogelijk om ook kwantitatieve uit-
spraken te doen over de verhouding van voedingsstoff en. Slechts 
de aanwezigheid van bepaalde componenten wordt aangetoond 
en de mogelijk combinaties die werden gemaakt.

werking van melkproducten, lijkt het waarschijnlijker dat er hier 
sprake is van gewoon alledaags kookaardewerk. De bijmenging 
van plantaardige oliehoudende componenten en mogelijk ook 
koolhydraten en honing doen eerder denken aan de productie van 
gekookte pap en pudding dan aan de specifi eke bereiding van 
melkproducten. Tevens wijken deze residuen weinig af van eerder 
bestudeerd kookaardewerk uit inheems-romeinse contexten. Wel 
is opvallend dat melk en melkproducten in de Peizermaden dui-
delijk regelmatig gebruikt werden bij het bereiden van voedsel, en 
dat het dieet mogelijk in mindere mate uit graan bestond dan uit 
melkproducten.
De chemische resultaten voor de residuen P1 (kogelpot) en P5 
(kom) wijken af van de eerdere genoemde drie residuen, omdat 
deze eerste een sterk verkoolde eiwitfractie bevat, die ondanks de 
thermische degradatie blijkbaar gedeeltelijk geconserveerd is. Deze 
eiwitt en zijn echter niet van dierlijke oorsprong en kunnen dus 
niet als melkproducten worden aangemerkt. Slechts een mini-
male hoeveelheid vett en van plantaardige oorsprong is aanwezig 
in de residuen, hetgeen wijst in de richting van plantaardige eiwit-
ten (bijvoorbeeld peulvruchten). In residu P5 is ook nog een zet-
meelhoudende component aanwezig, hetgeen een plantaardige 
oorsprong niet in de weg staat. Er zijn twee verklaringen mogelijk 
voor deze chemische resultaten. Enerzijds is het denkbaar dat hier 
sprake is van een andere functie van het aardewerk, waarbij moge-
lijk gedacht moet worden aan het koken of bereiden van eiwitrijk 
plantaardig voedsel, zoals peulvruchten. Anderzijds kan het zo zijn 
dat juist door de hoge verkolingsgraad de primair aanwezige dier-
lijke vett en en andere specifi eke indicatoren zijn vernietigd. Hier-
over kan met een dergelijke kleine steekproef aan monsters geen 
uitsluitsel gegeven worden.
De chemische resultaten voor residu P6 zijn minder belangrijk 
voor het bepalen van het middeleeuwse dieet, maar geven wel een 
heldere functietoewijzing aan de kom met vn. 910. Hier is duidelijk 
sprake van aardewerk dat is gebruikt voor het koken of verhitt en 
van voedsel of voedingstoff en. Deze kom was niet in gebruik als 
opslagcontainer of bedoeld als tafelaardewerk.

De vraag of organische residuenanalyse van het kogelpotaardewerk 
van terp 4 een bijdrage kan leveren in de bepaling van de functie 
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Micromorfologie
Om te onderzoeken welke degradatieprocessen actief zijn op de 
site, en in hoeverre het bodemarchief is aangetast, zijn micromor-
fologische monsters genomen (afb . 69). Deze monsters zijn ook 
gebruikt om nader onderzoek te doen naar de opbouw van het 
terplichaam: of er onder de vloerniveaus sprake is van ophoging, 
en welke eigenschappen de vloerniveaus hebben. Op twee locaties 
zijn monsters genomen. In het oostelijk deel is een profi el bemon-
sterd dat loopt van de bovenste vloerniveaus tot in het onderlig-
gende veen. In aanvulling hierop zijn enkele monsters genomen 
uit een steekboring die op de top van de terp is gezet. In het wes-
telijk deel is eveneens een profi el bemonsterd. Hierbij is het onder-

11.1  Inleiding

Tijdens het veldwerk zijn metingen gedaan aan en zijn monsters 
genomen van verschillende fenomenen, zoals vloerniveaus en 
veenlagen, ten behoeve van onderzoek naar de degradatie van de 
in de bodem aanwezige archeologische resten. Het gaat hierbij 
om twee soorten onderzoek: redox en micromorfologie. Hieron-
der worden de resultaten van beide onderzoeken gepresenteerd.

11.2  Methoden en technieken

Redox
Met behulp van een aantal verschillende elektrodes (met platina 
punten) is op verschillende locaties in het vlak de redoxtoestand 
gemeten. Dit om vast te stellen in hoeverre zuurstof doordringt in 
de lagen direct onder het archeologisch vlak. Zie afb eelding 68 
voor de posities van de metingen. Bij de verwerking van de gege-
vens bleek dat er systematische verschillen waren tussen de 
gebruikte elektrodes. Wellicht is dit veroorzaakt door een aanslui-
tingsfout. Om deze reden worden gegevens als niet betrouwbaar 
beoordeeld, en zullen ze in dit rapport verder niet worden gebruikt.

11  Micromorfologisch onderzoek
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Afb . 68  De locaties van de redoxmetingen in het noordprofi el van sleuf 1. Afb . 69  Inmeten van de slijpplaatmonsters.
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Afb . 70 Micromorfologische beelden van degradatieveschijnselen. 
a. Recente wortel in grondmassa (Monster 1; PPL = normaal licht). 
b. Idem (XPL = gepolariseerd licht). 
c. Sterk aangetast organisch materiaal. De organische resten bestaan voor een 

groot deel uit uitwerpselen van bodemdieren (“faecal pellets”) (Monster 2; PPL). 
d. Plantf ragment met duidelijke sporen van vraat. De celwanden van het stuk 

organisch materiaal zijn nog duidelijk herkenbaar. In het midden bevindt zich een 
holte of graafgang waar een dier zich door het materiaal heen heeft  gevreten. In 
deze holte zijn duidelijk herkenbare uitwerpselen (“faecal pellets”) aanwezig. In 
de rechterbovenhoek zijn ze aan elkaar geklonterd tot een vrij massieve massa 
van afgebroken plantmateriaal (Monster 3; PPL). 

e. Ingevulde bioporie; waarschijnlijk een wortelgang die – nadat de wortel was 
afgestorven en vergaan – is ingevuld met een organisch-rijkere grondmassa. 
Centraal in beeld is een open bioporie te zien (Monster 8; PPL). 

f. Idem (XPL).

Afb . 71 Eigenschappen van het veenpakket onder het ‘terplichaam’. 
a. Detritus met goed geconserveerde plantenresten (Monster 4; PPL). 
b. Grote, goed geconserveerde planten resten (Monster 10a; PPL). 
c. Idem (XPL). De hoge dubbelbrekingskleuren duiden er op dat de cellulose in de 

plantenresten licht kristallijn zijn, en dus niet of nauwelijks aangetast. 
d. Pyriet (zwarte bolletjes) in plantenfragment (Monster 9a; PPL). 
e. Stervorming secundair Fe(III) mineraal (ijzeroxyhydroxide). Monster 4 (PPL). 
f. Afwisseling van diverse soorten sediment en plantenresten in veenpakket. 

Aangegeven zijn: Goed geconserveerde plantenresten (p), verbrande planten-
resten (h), grondmassa van detritus (d) en een dun kleilaagje (k). Monster 4 (PPL). 

 
g. Afgerond aggregaat van profi elvreemd venig materiaal. Dit allochtone fragment 

ligt tussen horizontaal afgezett e plantenresten. Monster 4 (PPL). 
h. Groot fragment verbrande plantenrest tussen horizontaal afgezett e onverbrande 

plantenresten. Monster 4 (PPL). 
i. Laagje verbrande plantf ragmenten. Mogelijk stengels en blaadjes. Monster 5 

(PPL). 
j. Verbrande plantenrest, waarschijnlijk een dennennaald. Monster 6 (PPL). 
k. Stengelresten waarvan de bovenkant is verbrand, maar de onderkant niet. 

Monster 10a (PPL). 
l. Uitvergroting van K (PPL).
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11 MICROMORFOLOGISCH ONDERZOEK 107

11.3   Resultaten

11.3.1  Eigenschappen van de vloerniveaus

Alle slijpplaten met vloerniveaus (nrs. 1,2,3,7,8) laten een duide-
lijke gelaagdheid zien. Opeenvolgingen van laagjes met diktes van 
1-3 cm zijn duidelijk te herkennen. Het gaat hierbij hoogstwaar-
schijnlijk om opeenvolgende vloerniveaus. Binnen deze niveaus 
is een onderscheid te maken in twee soorten.

Soort 1
In de monsters 1, 7 en 8 bestaan de vloeren uit zeer dichte, sterk 
gecompacteerde leem. De leem is samengesteld uit grotere ele-
menten als gevolg van winning, transport en verwerking van het 
materiaal. Als gevolg van de compactie van de leem is deze sterk 
georiënteerd. Verschillende vloerniveaus zijn te onderscheiden 
aan de hand van verschillen in kleur. Met name de afwisseling tus-
sen homogeen grijze en vlekkerige oranjegele leem valt op. Een 
vergelijking toont aan dat de twee verschillende typen leem erg 
op elkaar lijken; de zandgehaltes, hoekigheid en groott e van de 
korrels is gelijk. De oranjegele leem bevat echter veel secundaire 
ijzermineralen. Dergelijke mineralen vormen zich in de regel rond 
de grondwaterniveaus (bijvoorbeeld in associatie met ijzeroer) of 
op slecht doorlatende lagen in de bodem waar water stagneert 
(gleyzones). Het is echter niet waarschijnlijk dat de mineralen in 
de vloerniveaus gevormd zijn. Dan hadden ze met name georiën-
teerd moeten liggen rond scheuren en poriën. Ze liggen echter vrij 
associatieloos verdeeld door de grondmassa, zonder relatie met 
de huidige bodemstructuur. Dat duidt erop dat deze mineralen 
voorkwamen in de bodems waar het leem uit is gewonnen, en zijn 
overgeërfd in de vloeren. Op de overgangen van het ene vloerni-
veau naar het andere zijn hier en daar dunne laagjes te zien die 
verbrande organische resten lijken te bevatt en. Waarschijnlijk gaat 
het hier om laagjes met stof of vuil die achtergebleven waren op 
de vloer op het moment dat een nieuwe laag werd aangebracht.

Soort 2
In slijpplaten 2 en 3 bestaat het materiaal eveneens grotendeels 
uit aggregaten. Deze lagen zijn echter veel minder massief (er zijn 
veel poriën) en ze bevatt en meer en grotere fragmenten organisch 
materiaal. In slijpplaat 2 komt tussen twee overwegend minerale 
vloerniveaus ook een organische laag voor; die is bij het maken 
van de slijpplaat sterk gekrompen en gescheurd. Dit materiaal 
heeft  de typische kenmerken van koemest: het is sterk gedegra-
deerd, bevat horizontaal gelaagde plantenresten (met name gras) 
en is gekleurd door fosfaatneerslag. Deze laag is in het profi el ver-
der te volgen, dus het gaat hier niet om een los fragment.
In de over- en onderliggende laag én in de lagen van slijpplaat 3 
komen daarnaast veel fragmenten voor met een structuur die sterk 
lijkt op die van schapen- of geitenmest. Het ontbreken van organisch 
materiaal in deze fragmenten zou echter goed een gevolg kunnen 
zijn van degradatieprocessen voorafgaand aan afdekking. In alge-

liggende veen niet bereikt. Van de monsters zijn preparaten 
gemaakt door Kooistra Micromorphological Services (KMS). Eerst 
zijn de monsters geïmpregneerd met kunsthars. Hierbij is bij de 
veenmonsters gebruik gemaakt van de zogeheten acetonmethode, 
waardoor het organische materiaal beter bewaard blijft  (achteraf 
bezien had deze methode beter ook voor de andere monsters 
gebruikt kunnen worden). Van de geïmpregneerde monsters zijn 
dunne plakken gezaagd en op een glasplaat gelijmd. Nadat ze wer-
den gepolijst tot een dikte van ca. 30 μm, zijn ze afgedekt met een 
dekglaasje.

De op deze wijze geproduceerde slijpplaten zijn bestudeerd met 
een opvallend–licht binoculair en een polarisatiemicroscoop. 
Voor het maken van foto’s is gebruik gemaakt van de apparatuur 
van de Universiteit Wageningen. De scans van de slijpplaten (zie 
afb . 70 t/m 72) zijn gemaakt door T. Penders met behulp van een 
diascanner.

 
Afb . 72 
a. Heterogene grondmassa in één van de (lemige) vloerniveaus. Verschillende 

grondmassa’s in discrete domeinen, deels afgerond, zijn het gevolg van het door 
elkaar gebruiken van divers materiaal. Monster 8 (PPL). 

b. Idem (XPL). 
c. Massieve structuur van de leemvloeren. Klei is aanwezig als coatings rondom de 

dicht gepakte zandkorrels. Een porie (wortelgang) is aan de binnenzijde bedekt 
met klei of anderszins ingespoeld materiaal. Monster 8 (PPL). 

d. Idem (XPL). 
e. In donkere grondmassa opgenomen afgerond structuurelement van 

lichtgekleurde leem met daarin twee duidelijk zichtbare concentraties van 
secundaire Fe(III) mineralen (ijzeroxyhydroxides). Monster 8 (PPL). 

f. Concentraties van secundaire Fe(III) mineralen (ijzeroxyhydroxides) in een verder 
vrij bleke grondmassa. Monster 7 (PPL)
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Op de meeste niveaus is het veen puur organisch, maar op één 
diepte is klei bijgemengd. Dit duidt erop dat er op dat moment fi jne 
klei aangevoerd is uit een nabijgelegen sedimentair systeem, bij-
voorbeeld de Lauwerszee. Pyriet komt ook sporadisch voor op 
enkele niveaus, maar niet in alle. De aanwezigheid van pyriet sug-
gereert een toegenomen invloed van brak water in het gebied.
Opvallend is dat in de grondmassa op alle niveaus fragmenten ver-
brand plantenmateriaal voorkomen. Ze liggen verspreid door de 
grondmassa; soms lijken ze laagjes te vormen. Op één locatie kon 
duidelijke een stengel worden waargenomen waarvan de bovenkant 
was verbrand maar de onderkant nog onverbrand aanwezig was. 
Deze waarnemingen tonen aan dat – in de periode dat het veen werd 
gevormd – geregeld kleine hoeveelheden verbrand stengel- en blad-
materiaal in het veen terechtkwamen. Dergelijke waarnemingen zijn 
ook gedaan in Breda West.231 Daar is de aanwezigheid van verbrande 
heidevegetatie in een veenlaag toegeschreven aan activiteiten gere-
lateerd aan de ontginning van het veen vanaf de Late Middeleeuwen. 
In het hier onderzochte gebied is dat echter duidelijk niet het geval. 
De verbrande plantenfragmenten komen door het gehele onder-
zochte deel van het veenpakket, over een lengte van >1 m voor. Dit 
duidt er veeleer op dat het ontstaan van verbrande plantenresten en 
de incorporatie in het veen een proces was dat continu of geregeld 
plaatsvond in de periode dat het veen werd gevormd. Een mogelijke 
verklaring zou kunnen zijn dat in het voorjaar de vegetatie (grassen 
etc.) werd afgebrand om zo jonge opslag te krijgen. Deze jonge opslag 
zou vervolgens afgegraasd kunnen zijn (als het gebied als weidege-
bied in gebruik was) of zijn gemaaid en weggenomen om als veevoer 
te dienen. Dit zou inhouden dat het gebied voorafgaand aan de aan-
leg van de huizen (waarvan de vloeren nu de terpen vormen) inten-
siever in gebruik is geweest dan tot dusver gedacht. Echter, er zijn 
geen andere aanwijzingen hiervoor, en geschreven bronnen uit deze 
tijd over dit onderwerp ontbreken. Nader onderzoek is gewenst.

In het veen direct onder het vloerniveau bevindt zich een laagje 
waarin profi elvreemd materiaal is opgenomen. Het gaat om afge-
ronde fragmenten detritus of veraard veen die zijn opgenomen in 
de veenmassa. Het veen dat daar bovenop ligt is weer natuurlijk 
gegroeid. Dat duidt er op dat het profi elvreemde materiaal inge-
komen is door menselijk handelen, bijvoorbeeld doordat het is 
blijven plakken aan schoeisel of de poten van vee.
Er zijn geen aanwijzingen voor gevonden dat het veen direct onder 
de vloeren is aangebracht, bijvoorbeeld in de vorm van plaggen 
of iets dergelijks. De natuurlijke opeenvolgingen duiden op een 
niet-antropogene origine van deze laag.

11.3.3  Sporen van degradatie 

Verschillende vormen van degradatie zijn of waren actief in de 
vloerniveaus:
• In de eerste plaats zijn vloeren die zich in de eerste ca. 20 cm onder 

maaiveld bevinden verstoord: In slijpplaat 7 blijkt de horizontale 
afwisseling tussen oranjegele en grijzige leemlagen vervloeid te 

mene zin valt op dat geen spherulieten worden aangetroff en; typi-
sche mineralen van calcium-oxalaat of -carbonaat die typisch voor-
komen in mestlagen.230 Echter, deze mineralen zijn instabiel in een 
zuur milieu en zijn daarom hoogstwaarschijnlijk allemaal opgelost. 
In de grondmassa is hier en daar nog wel fosfaatneerslag te herken-
nen (waarschijnlijk calciumfosfaten), maar die zijn moeilijk te 
onderscheiden van de vrij algemeen aanwezige verkleuringen door 
ijzeroxides. Ten slott e duidt de aanwezigheid van veel fytolieten in 
deze niveaus erop dat veel plantaardige resten (mest, voer en/of 
strooisel) ter plekke zijn vergaan, voorafgaand aan de afdekking.

Concluderend kunnen we stellen dat de vloerniveaus in slijppla-
ten 2 en 3 waarschijnlijk zijn gebruikt als stal. In die stallen zijn, 
getuige de mestsporen, zowel rundvee als schapen en/of geiten 
gehouden. Mogelijk tegelijkertijd, mogelijk afwisselend. Het 
gebruik heeft  gezorgd voor vertrapping van de structuur en accu-
mulatie van mest, vergane mestfragmenten, organisch materiaal, 
fosfaatverbindingen en fytolieten. De vloerniveaus in plaat 1,7 en 
8 zijn daarentegen massiever van structuur, tonen weinig sporen 
van vertrapping (afgezien van recente) en bevatt en vrijwel geen 
onverbrande organische resten. Het is logisch om op basis hier-
van aan te nemen dat deze vloeren in het woongedeelte van het 
gebouw hebben gelegen. Plaat 1 ligt echter direct boven de stal-
niveaus. Mogelijk is dit vloerniveau aangelegd en vervolgens niet 
gebruikt, maar het is ook goed mogelijk dat er een functieveran-
dering is opgetreden in de latere fase van gebruik van dit gebouw.

Om een beter beeld te krijgen van het gebruik van de ruimte in 
het gebouw op de terp – en veranderingen daarin – wordt aange-
raden om bij eventueel vervolgonderzoek op deze of andere loca-
ties in het gebied minstens twee profi elen te onderzoeken. Ieder 
profi el dient dan:
• continu te worden bemonsterd t.b.v. micromorfologie (nu val-

len er gaten tussen de verschillende monsters);
• gedetailleerd te worden bemonsterd en geanalyseerd op fyto-

lieten.

Bovendien kan analyse van de verdeling van fosfaatconcentraties 
mogelijk meer duidelijkheid geven over de locaties van stallen en 
andere woon/bedrijfsgedeeltes binnen een platt egrond.

11.3.2  Eigenschappen van de veenlagen onder de 
vloerniveaus

Het veen onder de vloerniveaus bestaat in het algemeen uit een 
vrij amorfe, gytt ja- of detritusachtige grondmassa met daarin veel 
grote, goed geconserveerde plantenresten. Celstructuren zijn in 
de regel goed herkenbaar, en in verschillende gevallen kunnen 
plantenresten anatomisch worden herkend (blaadjes, stengels, 
dennennaalden; in één geval een zaadje  van ganzerik (Potentilla) 
kan zijn). De hoge dubbelbrekingskleuren duiden erop dat de cel-
wanden nog veel goed kristallijne cellulose bevatt en.
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vouwen op 205 mm vanaf de rug →

LAND VAN MELK EN HONING?110

snijden op 403 mm vanaf de rug (17 mm eraf ) →

enkele gevallen duidelijke sporen van vraat zichtbaar zijn in 
plantenresten. Het kan niet worden aangetoond of deze aantas-
ting fossiel is of nog steeds actief. Echter, gezien de zuurstof-
rijke omstandigheden in in ieder geval de bovenste vloerniveaus, 
is het aannemelijk dat deze vorm van aantasting nog steeds actief 
is. Als aanvulling kan hierbij worden genoemd dat macrosco-
pisch ook mollengangen zijn waargenomen in de opeenstape-
ling van vloerniveaus.

Samenvatt end is de grootste bedreiging van de archeologische 
resten in de veenterpen op dit moment verstoring door vertrap-
ping door vee en vergraving door bodemdieren, en dan met name 
mollen. De schade aan het bodemarchief lijkt echter tot dusver 
mee te vallen.

zijn. Waarschijnlijk is de bodem hier – op een moment dat hij nat 
en daardoor zacht was – vertrapt, waardoor de eerder horizontaal 
gelegen leembanden nu willekeurig door elkaar lopen. In de gras-
zode (bovenste 5-10 cm; slijpplaat 1) is door structuurverandering 
in de bodem niets meer herkenbaar van de originele gelaagdheid. 
De dieper gelegen vloerniveaus vertonen deze vorm van verstoring 
niet. Deze vertonen sporadisch wel diepgaande wortels die door 
de lagen heen dringen, maar de mate van verstoring van deze 
wortels is waarschijnlijk zeer beperkt.

• In de tweede plaats zijn de organische resten die nog in de vloer-
niveaus aanwezig zijn onderhevig (of onderhevig geweest) aan 
biologische aantasting. Dat blijkt met name uit het feit dat een 
deel van het organisch materiaal voor een belangrijk deel bestaat 
uit faecal pellets (uitwerpselen van bodemdiertjes), en dat in 

Noten 
230   Stoops 2003. 231   Koot & Berkvens 2004.
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← vouwen op 205 mm vanaf de rug
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Afb . 73 De verspreiding van de oppervlaktevondsten.
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12 RUIMTELIJKE ANALYSE 115

zijn vanwege het grote aantal daarin gegraven molshopen. De mol-
len graven uitgebreide gangenstelsels in de terplagen op zoek naar 
wormen en andere insecten. Hierbij worden archeologische vonds-
ten verplaatst en deels in de molshopen mee naar boven genomen. 
Molshopen leveren hierdoor vaak aanzienlijke aantallen archeo-
logische vondsten op. De trefk ans wat betreft  archeologische 
vondsten wordt vergroot wanneer de molshopen worden uitge-
spreid. In totaal is op 9 locaties geconstateerd dat de daar aanwe-
zige vondstconcentraties (meer dan 20 vondsten) gepaard gaan 
met een relatief groot aantal mollengangen. Toch vallen vondst-
concentraties en molshopen niet overal samen. Zo wordt een con-
centratie vondsten op perceel 39 omgeven door een daaromheen 
gelegen ring van molshopen. De mollen lijken vooral in de voet 
van de terp te hebben gewroet, terwijl de scherven met name op 
de top hiervan zijn aangetroff en (afb . 74).
De trefk ans van archeologische vondsten wordt niet alleen vergroot 
door de aanwezigheid van molshopen, maar ook door zones die 
door vee zijn vertrapt. Vertrapping leidt ertoe dat de graszode 
gedeeltelijk verdwijnt, waardoor de daaronder gelegen bodem 
zichtbaar wordt. Hierin kunnen zich archeologische vondsten 
bevinden. Op twee locaties kan een vondstconcentratie met een 
door vee vertrapte zone in verband worden gebracht (de terpen 45 
en 46).
Dat zichtbaarheid van molshopen in verband met aanwezige 
begroeiing een rol speelt bij het tot stand komen van het versprei-
dingspatroon kan het best worden geïllustreerd aan de hand van 
een voorbeeld. Het feit dat de in het uiterste noorden gelegen per-
celen, waarop zich de terpen 2 tot en met 4 bevinden, relatief wei-
nig archeologische vondsten hebben opgeleverd, wordt veroor-
zaakt doordat deze met hoge zegge begroeid waren, die ten dele 
was platgewaaid. Hierdoor was de vondstzichtbaarheid bijna nul. 
Het onderzoek op terp 4 heeft  uitgewezen dat de hier aanwezige 
vloer- en bewoningsniveaus zeer vondstrijk zijn en tot in de bouw-
voor reiken. Bij een goede vondstzichtbaarheid had deze terp zeker 
een aanzienlijk aantal oppervlaktevondsten opgeleverd.

Andere post-depositionele processen die een rol lijken te hebben 
gespeeld, zijn het graven van sloten en het periodiek schonen van 
slootkanten, agrarische werkzaamheden met zwaar materieel, het 
aanleggen van met puin verharde dammen, het egaliseren van 
hogere koppen en het opvullen van laagtes in het terrein. Op ver-

12.1 Oppervlaktekartering

De bij de oppervlaktekartering geborgen vondsten zijn niet gelijk-
matig over het onderzoeksgebied verspreid. Er zijn percelen en 
zones op percelen die relatief veel vondsten hebben opgeleverd, 
terwijl andere betrekkelijk vondstarm zijn (afb . 73 en 75). Het ver-
spreidingspatroon vormt ten dele de weerslag van het gebruik van 
het terrein in het verleden. Uitgangspunt hierbij is dat activiteiten 
waarvan de materiële weerslag groot is eerder zullen worden her-
kend dan activiteiten met een geringe materiële neerslag. Dit geldt 
niet alleen voor de periode waarin de veenterpen in gebruik waren, 
maar ook voor die daarvoor en daarna. Uitspraken over het gebruik 
in de Volle Middeleeuwen kunnen alleen worden gedaan als er 
inzicht is in de depositionele en post-depositionele processen die 
deels tot dit verspreidingspatroon hebben geleid. Ook aspecten die 
bij de oppervlaktekartering een rol hebben gespeeld, zoals verschil-
len in de vondstzichtbaarheid ten gevolge van de aanwezige begroei-
ing op de percelen, moet worden meegewogen bij de interpretatie.

Het gehele onderzochte gebied was in gebruik als grasland, al dan 
niet verruigd. De vondstzichtbaarheid is hierdoor beperkt. Vonds-
ten kunnen alleen worden waargenomen op plaatsen waar de 
graszode is verdwenen, zoals bij molshopen, door vee vertrapte 
zones en langs slootkanten. Met name molshopen zijn kansrijk 
gebleken voor het verzamelen van vondstmateriaal. De aanwezige 
begroeiing bepaalt of mogelijk aanwezige molshopen kunnen 
worden waargenomen. In kort gras zijn molshopen makkelijker te 
zien dan in kniehoog riet. Bij de veldkartering werd duidelijk dat 
de meeste molshopen zich in het zuidwestelijke deel van het onder-
zoeksgebied bevinden. In de andere terreindelen is het aantal 
molshopen aanzienlijk lager. Dit verschil wordt enerzijds veroor-
zaakt doordat het pleistocene zand aan de zuidwestzijde dicht(er) 
onder het oppervlak ligt waardoor de bodem hier hoger en droger 
is. Bijkomend punt is dat vanwege de iets hogere ligging de bodem-
lagen hier relatief rijk zijn aan bodemleven. Zowel de relatief droge 
bodem als de voedselrijkdom daarvan lokken mollen aan. Niet 
alleen pleistocene opduikingen zijn geliefde plekken voor mollen, 
ook de veenterpen zelf trekken mollen aan.232 Hier speelt eveneens 
een drogere bodem met een rijk bodemleven de voornaamste rol. 
Dat het hierbij vaak om minieme hoogteverschillen gaat, blijkt wel 
uit het feit dat sommige veenterpen in het veld alleen herkenbaar 

12  Ruimtelijke analyse

J. van Doesburg
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fen van archeologische vondsten, temeer als wordt bedacht dat de 
sloten tot voor kort met enige regelmaat werden geschoond waar-
bij telkens nieuw vondstmateriaal naar boven kwam. Werkzaam-
heden met zware landbouwwerktuigen hebben er vooral in de natt e 
delen toe geleid dat diepe, grasloze voren zijn ontstaan. Deze zones 
zijn in potentie kansrijker voor het aantreff en van vondsten dan die 
waar de grasmat nog intact is. Op enkele plaatsen zijn met sloop-
puin verharde dammen aangelegd. Deze locaties hebben vondst-
materiaal opgeleverd dat niets te maken heeft  met het gebruik van 
het terrein in de Middeleeuwen. Het betreft  recent baksteenpuin 
en aardewerk. Duidelijke aanwijzingen dat terpen in het verleden 
zijn afgegraven of geëgaliseerd ontbreken, maar het eeuwenlange 
agrarische gebruik zal in zekere mate hebben geleid tot aantasting 
van de hoogste delen van de terpen en daarmee hebben bijgedra-
gen aan het aan het oppervlak komen van vondstmateriaal. Som-
mige vondstconcentraties zijn mogelijk het gevolg van het storten 
van terpaarde in de lagere delen van het terrein.

Bovengenoemde (post-)depositionele processen nopen ons tot 
enige terughoudendheid waar het de interpretatie van de versprei-
ding van de oppervlaktevondsten betreft . De oppervlaktevondsten 
vertonen een aantal duidelijke concentraties. Een deel van deze 
concentraties valt samen met een terp. Opvallend is dat het in vrij-
wel alle gevallen gaat om door Scholte Lubberink op grond van de 
bodemopbouw als ‘zekere terpen’ aangemerkte locaties (zie tabel 
26). Voorbeelden hiervan zijn de terpen 9 en 10 en de vondstcon-
centraties op de percelen 12 en 14, terp 49 en de vondstconcentratie 
op perceel 61 en terp 51 en de vondstconcentratie op perceel 56.
Slechts in één geval bevindt er zich een (kleine) vondstconcentra-
tie ter hoogte van een verdwenen terp (terp 21 op perceel 21). Ner-
gens valt een locatie van de ‘onzekere terpen’ samen met een 
vondstconcentratie.
Het aantal oppervlaktevondsten verschilt per terp aanzienlijk. Som-
mige hebben slechts enkele vondsten opgeleverd, terwijl van ande-
re grote aantallen scherven zijn geborgen. Deze verschillen kunnen 
door uiteenlopende redenen zijn ontstaan. Dit kan allereerst samen-
hangen met de hierboven reeds gememoreerde post-depositione-
le processen, met name de vondstzichtbaarheid. Een andere oorzaak 
kan de diepteligging van de vondsthoudende lagen en/of grond-
sporen zijn. Als deze zich relatief diep onder het huidige maaiveld 
bevinden, is de kans geringer dat vondstmateriaal door bioturbaties 
of andere bodemactiviteiten aan het oppervlak komen dan dat deze 
lagen of grondsporen direct onder de grasmat liggen.
Centraal bij de duiding van de vondstverspreiding staat de vraag 
welke activiteiten de grootste materiële neerslag opleveren. Deze 
vraag kan het best worden beantwoord aan de hand van de resul-
taten van het op terp 4 uitgevoerde onderzoek, aangevuld met 
gegevens van de terpen 30 en 31. Uit de opgravingen blijkt dat terp 
4, waar duidelijke gebouwsporen in de vorm van paalsporen, plag-
genwallen en vloerniveaus zijn aangetroff en, grote hoeveelheden 
vondstmateriaal oplevert. De terpen 30 en 31 daarentegen, waar 
aanwijzingen voor bewoning ontbreken, zijn vrijwel vondstloos. 
Het onderzoek op terp 4 heeft  uitgewezen dat het overgrote deel 

schillende plaatsen is vastgesteld dat er een latere sloot door een 
middeleeuwse veenterp is gegraven. Dit heeft  enerzijds tot aantas-
ting van deze terpen geleid, aan de andere kant zijn deze locaties 
hierdoor uitermate kansrijk geworden voor wat betreft  het aantref-

Concentratie Begroeiing Molshopen Vertrapt
Zekere terpen
Terp 2 - zegge - -
Terp 3 - zegge - -
Terp 4 - zegge - -
Terp 5 - gras - -
Terp 6 + gras - -
Terp 7 - gras - -
Terp 9 + gras + -
Terp 10 + gras + -
Terp 11 - gras - -
Terp 13 + gras - -
Terp 14 - gras - -
Terp 15 + gras + -
Terp 16 - gras + -
Terp 17 - gras - ?
Terp 19 - gras - ?
Terp 26 + gras - -
Terp 32 + gras + -
Terp 33 + zegge + -
Terp 34 - zegge - -
Terp 35 - zegge - -
Terp 36 - zegge - -
Terp 43 + gras + -
Terp 44 + zegge - -
Terp 45 + gras + +
Terp 46 + gras + +
Terp 47 + gras ? ?
Terp 48 + gras ? ?
Terp 49 + gras ? ?
Terp 51 + gras + -
Onzekere terpen
Terp 1 - zegge - -
Terp 23 - gras - -
Terp 25 - gras - -
Terp 30 - gras ? -
Terp 31 - gras ? -
Terp 50 - zegge - -
Verdwenen terpen
Terp 8 - gras - -
Terp 12 - zegge - -
Terp 18 - gras - -
Terp 20 - gras - -
Terp 21 + gras - -
Terp 22 - gras - -
Terp 24 - gras - -
Terp 53 - gras ? ?

Tabel 26 Relatie tussen terpen, vondstconcentraties en factoren die de 
vondstzichtbaarheid bepalen.
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12 RUIMTELIJKE ANALYSE 117

van de plek. Een grote groep bewoners produceert meer afval dan 
een kleine en hetzelfde geldt voor een langdurige occupatie ten 
opzichte van een kortstondig of incidenteel gebruik.
Bovengenoemde vastgestelde correlatie tussen (intensieve/langdu-
rige) bewoning en de aanwezigheid van grote aantallen vondsten 
gaat ook op voor het grootste deel van het bij de veldverkenningen 
belopen gebied, maar niet voor alle zones waar vondstconcentraties 
zijn vastgesteld. Op sommige plaatsen zijn wel vondstconcentraties 
aanwezig, maar zijn bij het booronderzoek geen aanwijzingen voor 
de aanwezigheid van terpen, zoals veraarde veenlagen of op leem- 
en aslagen opgebouwde vloerniveaus, aangetroff en. De hoge aan-
tallen kunnen ten dele verklaard worden uit de gunstige vondst-
zichtbaarheid. Er is hier sprake van kort gras. Tevens bevinden zich 
hier de grootste concentraties molshopen van het gehele gebied 
(afb . 74). De reden voor de grote aantallen molshopen is niet dui-
delijk, evenals de exacte duiding van deze vondstconcentraties. Een 
mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat sommige vondstconcen-
traties het gevolg zijn van het storten van de grond van afgegraven 
terpen in lagere terreindelen. De aanwezigheid van humusrijke 
terpaarde leidt tot de ontwikkeling van een rijk bodemleven dat 
mollen aantrekt. Bekend is dat boeren in het verleden veenterpen 
hebben afgegraven en de grond gebruikt hebben om natt e veen-
weiden te bemesten.233 Scholte Lubberink heeft  voor enkele door 
hem gekarteerde vondstlocaties (locaties 49 en 31) eveneens gesug-
gereerd dat deze het gevolg zijn van het storten van terpaarde.234 

van het vondstmateriaal zich binnen de contouren van de gebouw-
platt egronden bevindt. Met name de vloerniveaus in het veron-
derstelde woongedeelte zijn uitermate vondstrijk. Hier zijn tevens 
de grootste fragmenten geborgen. Op het door de terpsloot omslo-
ten erf liggen de vondstaantallen aanzienlijk lager. Afgezien van 
enkele in de bodem getrapte scherven zijn alleen uit de terpsloot 
vondsten geborgen. De zone buiten de terpsloot is, op enkele 
scherven uit de hier aanwezige grondsporen na, vondstloos. 
De sleuf door de terpen 31 en 32 heeft  geen gebouwsporen opge-
leverd. Onduidelijk is dan ook of deze terpen zijn bewoond en als 
dit niet het geval is, wat hun functie dan is geweest. Er is alleen 
een veraarde veenlaag met asvlekken en houtskoolpartikels waar-
genomen. Het aantal vondsten uit deze laag kan op de vingers van 
een hand worden geteld.
Met de nodige voorzichtigheid zou op grond van de resultaten van 
het onderzoek naar de terpen 4, 30 en 31 in algemene zin kunnen 
worden geconcludeerd dat terpen waar sprake is van herkenbare 
gebouwsporen, zoals paalsporen, plaggenwallen en vloerniveaus, 
aanzienlijk vondstrijker zijn dan verhogingen in het terrein waar 
deze ontbreken. Het onderzoek op terp 4 wijst verder uit dat huis-
vuil slechts in geringe mate werd afgevoerd naar het erf of het 
gebied direct rond de terpen. Het overgrote deel van het bewo-
ningsafval bleef in de huizen en werd al dan niet intentioneel in 
de vloer opgenomen. De hoeveelheid afval die in en rond een huis 
achterbleef, zal afh ankelijk zijn van de gebruiksintensiteit en -duur 
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depositiepatronen. Zo kan het voorkomen van slechts een beperkt 
aantal scherven van een pot duiden op het opruimen van kapot 
vaatwerk en depositie elders. Grote aantallen passers of de aanwe-
zigheid van grote delen van pott en is een indicatie dat er weinig 
materiaal verdwenen of opgeruimd is (afb . 77a en b). Dit zal op 
deze site samenhangen met het hergebruik van de aardewerkscher-

Een andere optie is dat er in deze zone sprake is van enkele veenter-
pen die bij eerdere onderzoeken niet zijn herkend of geen in de boor 
herkenbare sporen hebben achtergelaten. Aanvullend (boor)onder-
zoek kan hier mogelijk uitsluitsel over geven. Als ter hoogte van de 
geconstateerde vondstconcentraties cultuurlagen zoals veraard veen 
of leem- en aslagen worden aangetroff en, dan is het duidelijk dat 
het zekere dan wel mogelijk huisterpen betreft . Bij het ontbreken 
daarvan zal naar een andere verklaring moeten worden gezocht.
Getracht is de vondstconcentraties te dateren. Hiertoe is gekeken 
naar de verspreiding van de verschillende randtypen van kogelpot-
ten (afb . 76). Deze kunnen tot op zekere hoogte inzicht geven in 
de ouderdom van de vondstconcentraties waarin ze zijn aangetrof-
fen. Hierbij is onderscheid gemaakt in relatief vroege (11e-12e 
eeuwse) randen (randtypen A t/m D) en relatief late (13e-14e eeuw-
se) randen (randtypen G t/m I). Daartussen bevinden zich randtypen 
die min of meer karakteristiek zijn voor de 12e eeuw (randtypen E 
en F). De aantallen zijn te gering en het beeld te diff uus om hier 
gefundeerde uitspaken te doen. Daarom hier slechts enkele alge-
mene opmerkingen. Alle groepen komen in vrijwel het gehele 
onderzoeksgebied voor. Binnen de individuele vondstconcentraties 
komen vaak zowel 11e-12e-eeuwse als jongere randen voor. Alleen 
op terp 21 zijn enkel 11e- en 12e-eeuwse randtypen aangetroff en. 
De overige terpen kunnen, gezien het geringe aantal randfragmen-
ten, op grond van de resultaten van de veldkartering niet nader 
worden gedateerd dan de 11e-14e eeuw. Het verspreidingsbeeld 
wijst erop dat het gehele gebied in deze periode in gebruik was.

12.2 Terp 4

12.2.1 Formatieprocessen
Allereerst is gekeken naar het voorkomen van passende scherven, 
waarbij zowel is gelet op passende scherven in naast elkaar gelegen 
vakken als die uit niet direct aan elkaar grenzende vakken.235 Het 
voorkomen en ontbreken van passende scherven geeft  inzicht in 

Terpen 11e-12e eeuws 12e-eeuws 13e-14e eeuws Totaal

Terp 4 0 1 0 1

Terp 6 0 1 0 1

Terp 7 0 1 0 1

Terp 9 1 0 1 2

Terp 10 0 1 0 1

Terp 11 0 1 0 1

Terp 15 0 5 0 5

Terp 21 4 1 0 5

Terp 42 3 2 1 6

Terp 43 1 0 1 2

Terp 46 1 4 1 6

Terp 47 1 0 1 2

Terp 49 0 1 0 1

Totaal 11 18 5 34

Tabel 27  Aantal randfragmenten uit de oppervlaktekartering per terplocatie.

 

(a)

Afb . 77 a. Detail van dezelfde vloer met schervenconcentraties  

(b)

b. Detail van randfragmenten kogelpotaardewerk tegen het noordprofi el.
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Vaknummer 1

Afb . 78 Het aantal en het gewicht van scherven per 1 x 1 m vak op vlak 1.
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Afb . 79 Het aantal en het gewicht van scherven per 1 x 1 m vak op vlak 2.
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Afb . 80 Het aantal en het gewicht van scherven per 1 x 1 m vak op vlak 3.
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Vaknummer 1

Afb . 81 Het aantal en het gewicht van scherven per 1 x 1 m vak op vlak 4.
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 0activiteitenzones te kunnen vaststellen. Ten slott e is gekeken naar 
de verspreiding van de verschillende potvormen en de verspreiding 
van het onverbrande en verbrande bot en het steenmateriaal.
Als we naar de aantallen aardewerkfragmenten uit de vakken van 
de verschillende vloerniveaus kijken, valt op dat op de bovenste 

ven in de vloeren. Ook wordt gekeken naar het aantal scherven per 
verzamel eenheid (vlak en vak) en hun gewicht. De verhouding tus-
sen het aantal scherven per vak en hun gewicht is indicatief voor 
de fragmentatiegraad van het aardewerk. Verder is gelet op moge-
lijke relaties tussen vondstconcentraties en grondsporen, teneinde 
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Vaknummer 1

Afb . 82 Het aantal en het gewicht van scherven per 1 x 1 m vak op vlak 5.
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Vaknummer 1

Afb . 83 Het aantal en het gewicht van scherven per 1 x 1 m vak op vlak 6.

9145 RAM Peizermaden 178.indd   1229145 RAM Peizermaden 178.indd   122 09-07-10   13:0109-07-10   13:01



12 RUIMTELIJKE ANALYSE 123

niveaus (vlakken 1 en 2) de vakken met de grootste hoeveelheden 
aardewerk zich in het noordwestelijk deel van sleuf 1 in het wes-
telijke gedeelte van het gebouw bevinden (afb . 78 en 79). De vak-
ken aan de zuidwestzijde bevatt en aanzienlijk lagere aantallen 
aardewerkscherven, hoewel deze in vergelijking tot de aantallen 
op de vlakken 3, 4, 5 en 6 nog redelijk zijn te noemen. De twee 
meest zuidelijk gelegen rijen zuidwest-noordoostvakken (vakken 
4, 5, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 24 en 25) hebben op de onderste vlakken 
geen aardewerkscherven opgeleverd. Dit laatste is niet verwon-
derlijk als wordt bedacht dat deze vakken ter hoogte van de plag-
genwand liggen. De aanwezigheid van plaggenwanden verklaart 
ook het ontbreken van vondsten in de vakken 21 tot en met 24. 
De grootste hoeveelheden aardewerk bevinden zich op de vlak-
ken 3, 4, 5 en 6 in het noordwestelijke deel (vakken 6, 11, 16 en 17) 
en in het centrale deel direct aansluitend op de profi eldam, dit 
laatste met name in de vlakken 2, 3 en 7 in vak 3 en op vlak 5 in 
vak 8 (afb . 80 t/m 83). De vondsten in het centrale deel lijken zich 
met name bij de haardplaats te bevinden. De hiervoor beschreven 
verspreidingsbeelden komen grotendeels overeen met die van de 
gewichten van het aardewerk uit de vakken (afb . 78 t/m 83 en 84). 
Ook hier toont de verspreiding op de vlakken 1 en 2 een zwaarte-
punt aan de noordwestzijde. Op de vlakken 3, 4, 5 en 6 komen de 
grootste gewichten zowel aan deze zijde als in het centrale deel 
tegen de profi eldam voor (vooral op vlak 3). Het verspreidings-
beeld van de aantallen en gewichten wordt enigszins vertroebeld 
door het voorkomen van enkele opvallende aardewerkconcen-
traties, zoals in de vakken 6 en 16 op vlak 4, de vakken 16, 17 en 8 
op vlak 5 en vak 16 op vlak 6. Deze laatste concentratie is in het 
noordprofi el aangesneden en strekt zich uit tot buiten de put-
grenzen. In het noordprofi el bevindt zich ter hoogte van vak 6 op 
een diepte van ca. 0,30 tot 0,50 -NAP eveneens een aardewerk-
concentratie. In dit vak is evenwel geen sprake van een aarde-
werkconcentratie, hetgeen erop wijst dat deze zich grotendeels 
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Afb . 84 Het aantal en het gewicht van scherven per 1 x 1 m vak op alle vlakken.
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Afb . 85  Het gemiddelde aantal scherven uit de 1 x 1 m vakken per vlak.
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Afb . 86  Het gemiddelde gewicht van de scherven uit de 1 x 1 m vakken per vlak.

0

3

6

9

12

15

654321 vlak

aa
nt

al

fragmentatiegraad

Afb . 87  De fragmentatiegraad van de scherven uit de 1 x 1 m vakken per vlak.
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124  LAND VAN MELK EN HONING?

op vlak 6 13,3 gram/scherf versus in concentraties versus een gemid-
delde van 12,4 gram/scherf ).237

Het gebruik van verschillende verzameleenheden en -technieken 
heeft  het verspreidingsbeeld binnen het gebouw als geheel enigs-
zins vertekend. Het westelijk deel is daarentegen grotendeels in 
vakken van 1 x 1 m opgegraven waarbij het sediment laagsgewijs 
is gezeefd.
In het oostelijke deel van het gebouw zijn de aanwezige vloerni-
veaus slechts gedeeltelijk in 1 x 1 m vakken onderzocht.238 De mees-
te vondsten zijn hier per strook van 5 m verzameld. De voornaam-
ste reden hiervoor was het geringe aantal vondsten, waardoor 
verzamelen in vakken van 1 x 1 m niet noodzakelijk werd geacht. 239 
Tijdens het veldwerk is wel vastgesteld dat het aantal vloer- en 
egalisatieniveaus in dit deel aanzienlijk kleiner is dan in het wes-
telijke deel (zie paragraaf 5.4.2). Uit de in het oostelijke deel van 
het gebouwd onderzochte vakken komen relatief lage aantallen 
scherven. Deze staan zowel in aantallen als gewichten in schril 
contrast met die uit de vakken in het westelijke deel. Het vond-
strijkste vak (vak 28) heeft  in totaal 12 scherven opgeleverd. Het 
vak ligt direct ten oosten van de profi eldam en sluit waarschijnlijk 
aan op een van de vondstconcentraties in het westelijke deel van 
de opgravingsput. Uit dit vak komen tevens enkele fragmenten 
bot en enkele stukken natuursteen.

Bestudering van aan elkaar passende scherven leert dat deze, zoals 
te verwachten viel, in de meeste gevallen uit direct op elkaar aan-
sluitende vakken komen (vn.663 past aan 747, vn. 665 past aan 681 
en 730; vn. 729 past aan 748; 748 past aan 759; vn. 748 pas aan 789, 

ten noorden van de opgravingsput moet bevinden. De scherven 
die deel uitmaken van een vondstconcentratie zijn in vergelijking 
tot die in andere delen minder sterk gefragmenteerd. Vaak is er 
sprake van grote rand-, wand- en bodemscherven. Bij de randen 
betreft  het vaak fragmenten ter groott e van een derde of een 
vierde van een complete rand. Sommige vondstnummers bevat-
ten grote aantallen scherven van een pot (bijvoorbeeld vn. 910 
met 58 fragmenten met een gewicht van 832 g van een pot en vn. 
945 met 53 fragmenten met een gewicht van 702,3 g).
Wanneer de aantallen en gewichten van het aardewerk per vlak 
vergeleken worden, blijken deze grote verschillen te vertonen (zie 
afb . 85 en 86). Qua aantallen scherven scoren de vlakken 3 en 5 het 
hoogst (respectievelijk 520 en 717 fragmenten) en vlak 6 het laagst 
(in totaal 57 scherven). Dezelfde trend doet zich voor bij de gewich-
ten. De scherven van de vlakken 3 en 5 hebben het grootste gewicht, 
die van vlak 6 het laagste. Op grond van de aantallen en gewichten 
is de fragmentatiegraad bepaald (totaal aantal gedeeld door totaal 
gewicht) (afb . 87). In algemene zin kan worden gesteld dat de frag-
mentatiegraad afneemt naarmate het vlaknummer oploopt. Uit-
zondering hierop vormt vlak 2. De scherven van dit niveau kennen 
de grootste mate van fragmentatie (gemiddeld 3 gram/scherf ). Als 
kantt ekening dient hierbij evenwel te worden opgemerkt dat de 
op de vlakken 4, 5 en 6 aanwezige aardewerkconcentraties het 
beeld enigszins vertroebelen. De fragmentatiegraad van scherven 
uit concentraties is aanzienlijk lager dan die uit andere contexten 
(op vlak 4 gemiddeld 9,9 gram/scherf in concentraties versus een 
algemeen gemiddelde van 7,3 gram/scherf; op vlak 5 8,3 gram/
scherf in concentraties versus een gemiddelde van 5,1 gram/scherf; 
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Afb . 88  De verspreiding van passende scherven in de vakken op terp 4.
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Afb . 90  Botf ragmenten per 1 x 1 m vak op alle vlakken.
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Afb . 89 Het aantal bakpannen/schaaltjes per 1 x 1 m vak op alle vlakken.
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plaar, alleen in het noordwestelijke deel van het gebouw ten 
westen van de profi eldam aangetroff en. De verspreiding van de 
bakpannen sluit aan op de voor de vlakken 3 tot en met 6 vast-
gestelde aardewerkconcentraties. Ze zijn gevonden ten westen 
van de haardplaats en in het noordwestelijke deel van het 
gebouw. In de meeste gevallen beperkt het aantal scherven van 
bakpannen zich tot een of hooguit twee fragmenten. Uitzonde-
ring hierop is een bakpan die in drie vondstnummers is verte-
genwoordigd (vn. 665, 681 en 730).
Het verspreidingspatroon van het onverbrande en verbrande 
botmateriaal komt min of meer overeen met dat van het aarde-
werk (afb . 90). Met name uit de vakken in het noordwestelijke 
deel van het gebouw ten westen van de profi eldam zijn botfrag-
menten geborgen. Ten oosten van de dam is in slechts 1 vak (vak 
28) botmateriaal gevonden. De in het zuidoostelijke deel van 
sleuf 1 gelegen vakken hebben nauwelijks botmateriaal opgele-
verd. Hier zijn alleen enkele stukken verbrand bot gevonden. Het 
aantal vondsten is te gering om iets met de aantallen en gewich-
ten te doen. 
Het natuursteen levert een enigszins ander beeld op (afb . 91). 
In tegenstelling tot het botmateriaal is dit wel in het zuidooste-
lijke deel van sleuf 1 ten westen van de profi eldam aangetroff en. 
Verder zijn de vondsten vooral ten westen van de haardkuil gesi-
tueerd. Eén stuk is ten oosten van de dam in vak 28 gelegen. Het 

vn. 749 past aan 759; vn. 907 past aan 917; vn. 910 past aan 920 en 
923; vn. 924 past aan 945). In sommige gevallen betreft  het enke-
le scherven, maar vaker gaat het om een aanzienlijk aantal. 
In tegenstelling tot de aansluitende vakken is het aantal passers 
uit verder van elkaar verwijderde vakken zeer gering (afb . 8-8). 
Slechts in vijf gevallen zijn twee of meer passende scherven gevon-
den. In twee gevallen komen de passende scherven van twee ver-
schillende vlakken. De afstand tussen passende scherven uit niet-
aansluitende vakken is gering en bedraagt meestal ongeveer 2 m. 
Uitzondering hierop zijn de scherven met de vondstnummers 672 
en 674. De afstand tussen deze passers bedraagt ruim 8 m. Een 
scherf is in de vloer van het westelijke deel van het gebouw gevon-
den, terwijl het daaraan passende stuk uit het uiterste oostelijke 
deel van de vloer komt.

De verspreiding van de verschillende potvormen kan informatie 
opleveren over het functionele gebruik van de verschillende 
delen van het gebouw en depositiepatronen. Fragmenten van 
kogelpott en komen voor in alle vakken en op alle vlakken, even-
als in buiten het gebouw gelegen grondsporen. De zeggings-
kracht van de verspreiding van kogelpott en is daarmee beperkt. 
Bakpannen daarentegen kennen een beperkter verspreidings-
patroon (afb . 89). Deze zijn, met uitzondering van een in de 
omgeving van de oostelijke terpsloot (vn. 653) gevonden exem-
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Afb . 91 Natuursteen per 1 x 1 m vak op alle vlakken.
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de locaties waar veenterpen zijn vastgesteld (terpen 6, 9, 10, 13, 15, 
21, 26, 43 t/m 47 en 59). Er zijn evenwel ook vondstconcentraties 
op percelen waar tot op heden geen terpen zijn aangetroff en (per-
celen 42, 46 48 t/m 51). Daarnaast kan worden geconstateerd dat 
sommige terplocaties geen of nauwelijks vondstmateriaal opge-
leverd hebben (terpen 2 t/m 4, 14, 16, 18, 20, 23, 24, 32, 33 en 48). 
Er lijkt dan ook geen een-op-een relatie te bestaan tussen veenter-
pen en het voorkomen van vondstconcentraties. De oorzaken die 
aan de geconstateerde verschillen ten grondslag liggen, zullen 
deels in de reeds gememoreerde post-depositionele processen en 
verschillen in vondstzichtbaarheid moeten worden gezocht, maar 
zullen daarnaast samenhangen met andere factoren, waarvan de 
diepteligging van vondsthoudende grondsporen en lagen en de 
functie(s) die de terpen vervulden er enkele zijn.
Het proefsleuvenonderzoek heeft  uitgewezen dat een terp met 
bewoningssporen (terp 4) relatief vondstrijk is. Met name hand-
gevormd kogelpotaardewerk komt hier in grote aantallen voor. 
Dit in tegenstelling tot de terpen waar deze sporen ontbreken, 
zoals de terpen 31 en 32. Beide plekken zijn vrijwel vondstloos. 
De vondsten op terp 4 concentreerden zich hoofdzakelijk op de 
plek waar de gebouwen hebben gestaan. De lagen en vullingen 
van grondsporen buiten de gebouwen hebben nauwelijks mate-
riaal opgeleverd. Ervan uitgaande dat terp 4 representatief is voor 
de bewoonde terpen in de Peizer- en Eeldermaden – er is geen 
enkele reden om te vermoeden dat dit niet het geval is – zou dit 
kunnen betekenen dat alle plekken waar grote hoeveelheden 
kogelpotaardewerk zijn aangetroff en als huisplaatsen kunnen 
worden aangemerkt. Met dit uitgangspunt in gedachten is het 
aannemelijk dat er zich in het zuidwestelijke deel van het onder-
zoeksterrein nog enkele, tot dusver onontdekte terpen bevinden.
De gediff erentieerde verspreiding van de in chronologische groe-
pen verdeelde randtypen van kogelpotaardewerk wijst erop dat het 
gehele onderzoeksgebied in de periode tussen de 11e en de 14e 
eeuw in gebruik was. Op vrijwel alle locaties komen een of meer 
randfragmenten uit de verschillende groepen voor. Individuele 
terpen kunnen op basis hiervan en het gebrek aan voldoende kwan-
titatieve gegevens niet nauwkeurig worden gedateerd. Uitzondering 
hierop vormt terp 21 die vermoedelijk uit de 11e-12e eeuw stamt.

Terp 4
Het overgrote deel van het op terp 4 geborgen aardewerk is afk om-
stig uit grondsporen en cultuurlagen die tot gebouw 2 kunnen 
worden gerekend. Slechts enkele op de vlakken 1 en 2 verzamelde 
vondsten vallen daarbuiten. Mogelijk hangen deze laatste samen 
met het latere gebruik van het terrein, bijvoorbeeld ten tijde van 
gebouw 1, of is hun verspreiding het gevolg van post-depositione-
le processen. De grootste dichtheden aardewerk (zowel qua aantal-
len als gewichten) bevinden zich in de vloer- en egalisatieniveaus 
van het westelijke deel van het oudste gebouw en de daarmee 
samenhangende grondsporen. Met name het noordwestelijke deel 
aan de binnenzijde van de wand en het centrale deel direct ten 
westen van de haardplaats hebben veel materiaal opgeleverd. In het 
oostelijke gedeelte van het gebouw is het aantal vondsten, voor 

aantal natuursteenvondsten is evenwel te gering om aan het ver-
spreidingspatroon conclusies aangaande het gebruik van het 
gebouw en depositionele processen te verbinden.

12.2.2 Post-depositionele processen

De jongste met het gebruik van de terp verbonden vondsten lijken 
niet te zijn afgedekt door latere ophogingslagen of natuurlijke 
sedimenten. Ze bevonden zich in en vrijwel direct onder het toen-
malige oppervlak. Het gevolg hiervan is dat deze vondsten bij het 
latere gebruik van het terrein voor agrarische doeleinden aan tal 
van aantastingen hebben blootgestaan. Enkele voorbeelden van 
aantastingen zijn verwering door de elementen, zoals regen en 
vorst, vertreding door vee en mensen, bioturbaties en (met name 
de laatste eeuwen) gebruik van landbouwmachines. Dit komt naar 
voren uit de fragmentatiegraad van het aardewerk in de hoogste 
vlakken. Deze ligt aanzienlijk hoger dan die van de diepere niveaus, 
ook als de in deze laatste aangetroff en aardewerkconcentraties 
buiten beschouwing worden gelaten. Op het tweede vlak is de 
fragmentatiegraad het grootst.
Verder zijn er in de loop der eeuwen sloten uitgraven waarbij 
oude lagen en grondsporen zijn aangesneden, aangetast of zelfs 
vernietigd. Al deze processen hebben ertoe bijgedragen dat 
vondstmateriaal zowel in het verticale als horizontale vlak ver-
spreid is geraakt en hiermee uit de primaire vondstcontext is 
gelicht. Tevens heeft  dit bijgedragen aan een (verdere) fragmen-
tatie en degradatie van het materiaal. De sloot die dwars over terp 
4 loopt is hier een sprekend voorbeeld van. Uit dit spoor is mate-
riaal uit uiteenlopende perioden geborgen.

12.3 Conclusies

Oppervlaktekartering
De tijdens de oppervlaktekartering verzamelde vondsten (voorna-
melijk aardewerk) vormen voornamelijk de weerslag van het 
gebruik van het gebied gedurende de Middeleeuwen en de peri-
ode daarna. Er zijn tevens enkele vondsten uit oudere perioden 
geborgen, die uitwijzen dat het gebied ook in de Prehistorie werd 
gebruikt. De aard en omvang van dit gebruik zijn vooralsnog ondui-
delijk. Het verspreidingspatroon van het vondstmateriaal is tot op 
zekere hoogte beïnvloed door post-depositionele processen, zoals 
de werking van mollen en vertrapping door vee, en verschillen in 
de vondstzichtbaarheid tijdens de veldverkenning. De mate waar-
in deze factoren tot vertekening van het verspreidingsbeeld heb-
ben geleid is niet bekend, maar deze zal naar verwachting in de 
meeste deelgebieden relatief beperkt zijn geweest. Alleen ter 
hoogte van de terpen 1 tot en met 4 lijkt hoog gras ertoe geleid te 
hebben dat op deze percelen nauwelijks vondsten zijn verzameld.
Op basis van het verspreidingspatroon kan gesteld worden dat er 
sprake is van een aantal ruimtelijk begrensde vondstconcentraties. 
Deze concentraties komen voor een aanzienlijk deel overeen met 
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128  LAND VAN MELK EN HONING?

Op de bovenste vlakken is de fragmentatiegraad van het aardewerk 
aanzienlijk hoger dan op de diepere vlakken. Dit is een aanwijzing 
dat de hoogste niveaus langer aan het oppervlak hebben gelegen 
dan de dieper gelegen lagen. De sterkere fragmentatie kan zowel 
door processen gedurende het gebruik van de terp, zoals langdu-
rige vertreding door mens en dier ten tijde van de bewoning, als 
post-depositionele processen waaronder post-middeleeuwse ver-
treding door mens en vee, rijden van landbouwvoertuigen en 
vorstwerking, zijn veroorzaakt.
Het aardewerk is waarschijnlijk grotendeels achtergebleven op 
de plaatsen waar het kapot is gegaan of opzett elijk kapot is 
gemaakt. Dit feit biedt aanknopingspunten voor een voorzich-
tige poging tot reconstructie van de functionele indeling van het 
oudste gebouw. Voor het jongste gebouw is dit niet mogelijk. 
Het is uit de verspeidingsbeelden evident dat het westelijke deel 
van het gebouw de grootste vondstdichtheden kent, zowel wat 
betreft  aantallen als gewichten. Dit geldt vooral voor het aarde-
werk. Het voorkomen van grote aantallen fragmenten van kogel-
pott en en bakpannen, waarvan van enkele grote, passende stuk-
ken gevonden zijn, wijst op een mogelijke woonfunctie van dit 
gedeelte, waarbij bereiding van voedsel op het haardvuur en 
consumptie van etenswaren rond de haardplaats een belangrijke 
rol speelden. Mogelijk vond in dit gedeelte van het gebouw tevens 
de opslag van voorraden plaats. Hiertoe kunnen grote kogelpot-
ten zijn gebruikt. Op grond van het verspreidingsbeeld, in com-
binatie met de aangetroff en grondsporen, kan worden gesteld 
dat deze leefruimte ca. 5 x 6 m groot was. De oostelijke rand van 
de haardplaats vormt vermoedelijk de oostelijke begrenzing van 
dit gedeelte. Aanwijzingen voor een woonfunctie ontbreken in 
het oostelijke deel. Het aantal aardewerkscherven is in dit gedeel-
te zeer beperkt. Ook andersoortige vondsten zijn hier schaars. 
Indicaties in het vondstmateriaal waarvoor deze ruimte is benut, 
ontbreken.

zover kan worden afgeleid uit het verzamelde materiaal dat hier 
niet in 1 x 1 meter vakken is verzameld maar in stroken van 5 m, 
relatief klein. De aantallen hier staan in schril contrast tot die in 
het westelijke deel. Ook het verschil in het aantal aanwezige vloer- 
en egalisatieniveaus tussen beide delen van het gebouw is opval-
lend. In het westelijke deel bevinden zich binnen bovengenoemde 
vondstrijke zones op de vlakken 4, 5 en 6 grote schervenconcen-
traties. Deze concentraties bestaan uit relatief grote scherven van 
één of hooguit enkele, grote bolvormige kogelpott en. In het noord-
profi el is ook op twee plaatsen een dergelijke aardewerkconcen-
tratie aangesneden (vn. 790 en 959). De relatief lage fragmentatie-
graad van het aardewerk uit deze vakken – soms vertegenwoordigt 
één randfragment een derde of een kwart van een complete kogel-
potrand – doet, samen met het feit dat de scherven nauwelijks 
sporen van verwering vertonen, vermoeden dat dit materiaal slechts 
kort aan het oppervlak heeft  gelegen en waarschijnlijk vrijwel direct 
voor het aanbrengen van de egalisatielaag op de vloer is gedepo-
neerd of er, nadat het was kapot gegaan, is achtergebleven. 
De groott e van de scherven, gecombineerd met het gegeven dat 
veel scherven aan elkaar te passen zijn, is een aanwijzing dat pot-
delen of complete pott en moedwillig hier zijn gedeponeerd om 
als ophogings- of verstevigingsmateriaal te dienen. Onduidelijk is 
of de potdelen hier al lagen of de pott en hier stonden toen ze in 
de vloeren werden verwerkt of dat ze van elders zijn aangevoerd. 
Aannemelijk is dat het scherven betreft  van pott en die in het wes-
telijke deel van het gebouw als kook- of voorraadvaten werden 
gebruikt. Een aanwijzing hiervoor is dat veel scherven uit aanslui-
tende vakken passen.Mogelijk werden de scherven, nadat de pott en 
waren gebroken, naar de wanden geveegd of geschoven. Het feit 
dat het grote scherven betreft , zonder noemenswaardige verwe-
ringsverschijnselen, wijst hierop. Hier bleven ze liggen tot ze op 
een later tijdstip werden verwerkt in een nieuwe vloer. De scherven 
werden ingebed in een nieuwe leemlaag en bleven hierdoor 
beschermd tegen vertreding en verwering.

Noten 
232   Zie ook Van Kregten & Van Doesburg 2006, 15. 

233   Klungel 1971.

234   Scholte Lubberink 1994, 33.

235   De indeling in vakken is een puur administratief gegeven, waardoor vondst-
concentraties vaak in meerdere eenheden worden verdeeld. Passers in 
naastgelegen vakken zijn ook betekenisvol, echter anders te interpreteren 
dan scherven die op grotere afstand van elkaar gevonden worden.

236   De indeling in vakken is een puur administratief gegeven, waardoor vondst-
concentraties vaak in meerdere eenheden worden verdeeld. Passers in 
naastgelegen vakken zijn ook betekenisvol, echter anders te interpreteren 
dan scherven die op grotere afstand van elkaar gevonden worden. 

237   De fragmentatiecoëffi  cient van het aardewerk van vlak 6 wordt vertekend 
doordat 93% van het materiaal uit één vak (vn. 945) komt. Als alleen naar 
het overige materiaal wordt gekeken, is de fragmentatiegraad 1,4 gram/
scherf. 

238   Het verzamelen van vondsten in 1 x 1 meter vakken is in de middeleeuwse 
archeologie niet erg gebruikelijk, en is voor zover bekend nog niet eerder bij 
het onderzoek naar veenterpen toegepast. 

239   Voor het verkrijgen van totaalbeeld van de vondstspreiding binnen het 
gebouw was het evenwel verstandiger geweest om ook de vloerniveaus in 
het oostelijke deel in vakken van 1 x 1 meter te verzamelen. 
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van de gebruiksperiode, te kampen had met wateroverlast. Ook 
de aanwezigheid van een met veenslik en water opgevulde scheur 
in het noordprofi el van opgravingssleuf 1 kan hierop wijzen. Water-
overlast kan verschillende oorzaken hebben gehad. In de eerste 
plaats dient rekening te worden gehouden met problemen bij de 
afvoer van water van het Drents Plateau via het Peizer- en Eelder 
diep naar zee. Ten tweede kan men periodiek last hebben gehad 
van oprukkend zeewater door het Groningse kwelderland naar het 
daarachter gelegen veengebied. Inklinking van het veen door 
natuurlijke en antropogene ontwatering waardoor het veenop-
pervlak aanzienlijk daalde en de kwetsbaarheid voor wateroverlast 
toenam, kan daarbij een belangrijke rol hebben gespeeld.

13.2  Gebouwstructuren

Aan de hand van de analyse van de in de horizontale vlakken en 
profi elen aangetroff en grondsporen en lagen kunnen twee struc-
turen worden onderscheiden: gebouw 1 en gebouw 2.

Structuur 1
Tot de oudste structuur (gebouw 2) behoren verschillende grond-
sporen, zoals een oost-west georiënteerde rij paalsporen, vloer- en 
egalisatieniveaus, de haardkuil en enkele plaggenwallen. Deze 
sporen maken deel uit van een gebouwplatt egrond met een tota-
le lengte buitenwerks van ongeveer 17 m (afb . 92). Als we ervan 
uit gaan dat een in sleuf 1B gevonden paalspoor tot de noorde-
lijke rij staanders behoort, dan heeft  het gebouw een breedte 
gehad van ca. 5,5 m.
De dakdragende constructie van het gebouw bestond uit twee rijen 
houten staanders. De afstand tussen de staanders bedroeg in het 
westelijk deel 50 cm, terwijl die in het oostelijke deel gemiddeld 
1,70 m was. De staanders waren in het westelijke deel in een stand-
greppel geplaatst. Die in het oostelijk deel waren individueel inge-
graven. De standgreppel eindigt ter hoogte van de haardkuil. 
De wanden van het westelijke deel van het gebouw bestonden, in 
elk geval tot de zone ter hoogte van de haardkuil, uit 0,8 tot ruim 
1 m brede plaggenstapels. In het oostelijke deel van de opgravings-
put ontbreken zowel op de vlakken als in de profi elen aanwijzingen 
voor de aanwezigheid van plaggenwanden. Het niet voorkomen 
van plaggenwallen in dit deel van het gebouw kan niet worden 

13.1  Terp 4

Structuren
Terp 4 bestaat uit een rechthoekig terrein van ca. 25 x 17 m dat gro-
tendeels door een ongeveer 1 m brede terpsloot (sporen 6, 20 en 
63) wordt omgeven. Aan de zuidzijde van de terp ontbreekt deze 
sloot evenwel in het opgravingsvlak. Dit is opmerkelijk, aangezien 
de overige opgegraven veenterpen in Noord-Nederland altijd vol-
ledig zijn omsloten door een terpsloot.240 Voor het ontbreken van 
een sloot aan de zuidzijde van terp 4 in het horizontale vlak kun-
nen twee mogelijke verklaringen worden aangedragen. De eerste 
kan worden afgeleid uit het noord-zuidprofi el van opgravingssleuf 
1A. Bestudering van dit profi el leert dat, ter hoogte waar op grond 
van het doortrekken en completeren van de aangesneden delen 
van de terpsloot241, de terpsloot verwacht zou worden, zich direct 
onder de bouwvoor een dunne kleilens bevindt. Deze laag zou de 
onderkant van de terpsloot kunnen zijn, ware het niet dat de onder-
kant van deze kleilaag (ca. 0,6 m -NAP) aanzienlijk hoger ligt dan 
de basis van de op andere plaatsen aangesneden terpsloten. Dit 
pleit tegen deze interpretatie. De tweede mogelijkheid is dat de 
terpsloot aan de zuidzijde verder van de gebouwen verwijderd is 
en mogelijk ter hoogte van de huidige sloot ligt. Dit terreinge-
deelte is niet onderzocht, zodat hierover geen duidelijkheid 
bestaat. Als dit tweede inderdaad het geval is, betekent dit dat het 
door de terpsloot omsloten terrein aanzienlijk groter is dan nu 
wordt aangenomen.
De bij het graven van de terpsloot vrijgekomen grond werd moge-
lijk (deels?) gebruikt om daarbinnen een laag platform op te wer-
pen. Veenplaggen kunnen ook zijn gebruikt voor de huizenbouw. 
Micromorfologisch onderzoek naar de laag onder de vloer- en 
egalisatieniveaus heeft  uitgewezen dat deze niet uit plaggen was 
opgebouwd, maar uit een laagje verrommeld veen bestond. 
De genese van deze laag is niet geheel duidelijk, maar vermoed 
wordt dat deze is ontstaan door vertreding door vee en/of mensen. 
Onduidelijk is vooralsnog of het om een vertrapt oud oppervlak 
gaat of om een laag die bij het uitgraven van de terpsloot op het 
binnenterrein is gedeponeerd.
De aanwezigheid van een dun kleidekje op het veen aan de oost-
zijde van de terp en een kleilaagje in de bovenvulling van som-
mige terpsloten wijst erop dat men reeds ten tijde van het gebruik 
van de terp, gezien de stratigrafi e misschien vooral aan het einde 

13  Interpretatie
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Aan de hand van de waargenomen grondsporen en structuren kan 
een tweedeling in het gebouw worden aangebracht: een ongeveer 
6 m lang westelijk deel en een 9 m lang oostelijk gedeelte. Beide 
delen hebben zoals reeds hierboven is aangegeven een specifi eke 
opbouw en indeling. Het westelijke deel wordt gekarakteriseerd 
door een dik pakket vloer- en egalisatieniveaus, waarin minimaal 
7 fasen kunnen worden onderscheiden. Dit pakket is aanzienlijk 
dikker dan dat in het oostelijke deel. De haardkuil markeert de 
overgang van het dikke pakket vloer- en egalisatieniveaus in het 
westelijke deel naar het oostdeel met een veel geringer aantal 
niveaus. De vloer- en egalisatieniveaus van het westelijke deel van 
het gebouw zijn uitermate rijk aan vondsten, terwijl die van het 
oostelijke gedeelte relatief weinig materiaal hebben opgeleverd. 
Het gaat hierbij om bewoningsafval; voornamelijk aardewerk, 
maar ook stukken natuursteen en botfragmenten. Tevens bevinden 
zich hier asvlekken, stukjes verbrande leem en houtskoolbrokken 
die deels in de vloeren zijn getrapt. Deze vondsten getuigen ervan 
dat deze ruimte voor de bereiding en consumptie van voedsel is 
gebruikt. Er is in het westelijk deel sprake van meerdere scherven-
concentraties. Deze bestaan uit grote, veelal aan elkaar passende 
kogelpotscherven. Het feit dat het grote brokstukken van een 
beperkt aantal kogelpott en betreft , lijkt erop te wijzen dat het 
materiaal betreft  dat intentioneel ter plaatse is gebroken en gede-

verklaard door post-depositionele processen, zoals latere aantas-
tingen in de vorm van grondbewerking of vertreding. Mogelijk had 
dit deel van het gebouw geen plaggenwanden, maar wanden die 
dusdanig waren gefundeerd dat ze geen sporen in de bodem heb-
ben achtergelaten. Hierbij zou gedacht kunnen worden aan op 
horizontale balken geplaatste, met leem bestreken vlechtwerk-
wanden. De hoogte van de plaggenwanden is niet bekend. Ook de 
vraag of de wanden dienden om de dakvoet te ondersteunen, kan 
niet worden beantwoord.
Het gebouw is vermoedelijk in één keer opgetrokken. De vloer 
bestond uit een enkele centimeters dikke klei- of leemlaag. Hierop 
lag een fi jn gelaagd pakket as met houtskool, brokjes verbrande klei, 
leem en scherven en incidenteel ander materiaal. Regelmatig werd 
een nieuwe vloer aangebracht, waarop vervolgens ten gevolge van 
het gebruik van de ruimte een dunne leefl aag werd gevormd. Hier-
door ontstond na verloop van tijd een dik gelaagd pakket vloer- en 
bewoningsniveaus. Dit pakket was in het oostelijke deel van het 
gebouw aanzienlijk dunner dan in het westelijke deel. Ongeveer 4 m 
uit de binnenzijde van de westelijke korte wand lag een, niet geheel 
centraal in de breedte-as geplaatste, haardkuil. Op grond van de 
stratigrafi e in de profi elen konden in de opbouw van de haard vier 
(gebruiks)fasen worden onderscheiden, waarbij opvalt dat deze 
haard tijdens het gebruik iets naar het oosten werd opgeschoven.
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Afb . 92  Structuur 1 en terpsloot.
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op het erf liep en waarschijnlijk het gebouw in en uit werd gebracht. 
Er zijn echter ook enkele punten die tegen een mogelijke stalling 
van vee pleiten. Zo lijkt het ontbreken van resten van specifi eke 
ectoparasitaire insecten, zoals luizen en vlooien, in combinatie 
met de gevonden resten van roofmijten, waarin vrijwel geen 
mestindicatoren voorkwamen, erop te wijzen dat veestalling geen 
belangrijke functie vervulde. Ook de resultaten van het botanische 
onderzoek lijken tegen permanente veestalling te pleiten. Zaden 
van planten van (vochtige) graslanden, die normaal talrijk zijn in 
monsters waarin dierlijke mest voorkomt, zijn relatief schaars. Dit 
is een aanwijzing dat vee waarschijnlijk niet ter plekke werd geweid. 
Voor het ontbreken van deze zaden kan evenwel een alternatieve 
verklaring worden gegeven. Het is mogelijk dat de graslanden der-
mate intensief begraasd werden dat de daar groeiende planten niet 
aan zadenproductie toekwamen en daardoor ook geen herken-
bare resten in de stalmonsters achterlieten. Bovengenoemde gege-
vens lijken op het eerste gezicht met elkaar in tegenspraak, maar 
dat hoeft  niet. Er is waarschijnlijk wel sprake geweest van veestal-
ling, maar deze had geen permanent of intensief karakter. De run-
deren en schapen bleven vrijwel het gehele jaar buiten en werden 
vermoedelijk alleen gedurende de nacht en tijdens strenge winters 
op stal gezet. In algemene zin werden runderen en schapen in deze 
periode alleen op stal gezet om mest te verzamelen als bemesting 
voor de akkers. Aangezien akkerbouw in de Peizermaden geen rol 
van betekenis lijkt te hebben gespeeld, was er geen noodzaak tot 
langdurige veestalling. Voor varkens ligt de situatie anders. Deze 
liepen mogelijk op het door de terpsloot omgeven erf en werden 
’s nachts in het gebouw of in een afzonderlijk hok gestald. Mogelijk 
diende de aan de westzijde van het gebouw gevonden palenrij als 
afrastering voor het op het erf lopende vee. Andere met het gebruik 
van het terrein samenhangende sporen zijn niet op het erf gevon-
den. In tegenstelling tot de in Neerwolde onderzochte huisterpen243 
werden er bij de opgraving op het erf geen waterputt en aangetrof-
fen. Mogelijk zijn deze er wel geweest, maar bevinden deze zich in 
een van de niet onderzochte delen.

Structuur 2
De op het bovenste opgravingsniveau waargenomen banen oranje-
gele en grijze klei kunnen tot een tweede structuur worden gere-
kend (gebouw 1, afb . 93). Dat deze fenomenen een tweede bewo-
ningsfase vertegenwoordigen blijkt onder andere uit het feit dat 
deze banen op enkele plaatsen zijn ingegraven in vloerniveaus van 
de eerste fase. Daarnaast wijkt de oriëntatie van deze banen af van 
die behorend tot structuur 1. Deze zijn noordwest-zuidoost geori-
enteerd en niet zoals structuur 1 oost-west. De banen waren op het 
vlak zeer ondiep en kenden een uitermate grillig verloop. Het feit 
dat deze banen zijn opgebouwd uit onregelmatig gevormde brok-
ken doet vermoeden dat het plaggen betreft . Deze fenomenen 
worden dan ook geïnterpreteerd als restanten van de wanden van 
een uit plaggen opgebouwd gebouw. Een dergelijke plaggenhut is 
ook in Ter Borch gevonden. De afmetingen van dit gebouw kunnen 
niet worden gegeven, aangezien een deel hiervan is opgenomen 
in de bouwvoor en niet geheel duidelijk is in hoeverre de aange-

poneerd. In het oostelijke deel van het gebouw bevatt en de niveaus 
vrijwel geen bewoningsafval. Wel zijn hier bij het micromorfolo-
gisch onderzoek sporen van dierlijke mest waargenomen (zie 
hoofdstuk 11).
In het westelijke gedeelte bevond zich in eerste instantie een korte, 
waarschijnlijk uit vlechtwerk opgebouwde binnenwand, die de 
ruimte in de lengterichting in tweeën deelde. Hiervan getuigt een 
op het onderste vlak gevonden smal standgreppeltje met verticaal 
geplaatste houten staakjes. Later werd deze constructie verwijderd, 
waardoor in dit deel één grote open ruimte werd gecreëerd.
De tweedeling in het gebouw lijkt samen te hangen met de 
functie(s) die deze delen vervulden. Voor wat betreft  het weste-
lijke gedeelte lijkt de functie duidelijk. De aanwezigheid van de 
haardkuil, in combinatie met het grote aantal vloer- en egalisatie-
niveaus en de daarin aangetroff en scherven, stukken steen en 
botfragmenten, wijzen op een woonfunctie. De haard nam in dit 
deel van het gebouw lett erlijk en fi guurlijk een centrale plaats in. 
Hij diende niet alleen als plaats waar voedsel bereid kon worden, 
maar was tevens de voornaamste warmte- en lichtbron. In dit 
gedeelte van het gebouw werd voedsel bereid en gegeten, uitge-
rust, geslapen en vond handwerk plaats, getuige de vondst van 
twee fragmenten van benen spinklosjes. Mogelijk vonden hier ook 
andere handwerk- en huishoudelijke werkzaamheden plaats die 
geen sporen in de bodem hebben achtergelaten. De aanwezigheid 
van een groot aantal vloer- en bewoningsniveaus, met daarin tal-
loze scherven, botfragmenten en stukken steen, wijzen op een 
intensief gebruik van deze ruimte.
Aanwijzingen voor grootschalige verbouwingen, zoals bijvoorbeeld 
is vastgesteld voor een in Eelderwolde opgegraven gebouw dat in 
een latere fase aanzienlijk werd vergroot, ontbreken.242 Wel is het 
wandje dat het westelijke gedeelte van het gebouw in tweeën deel-
de, na verloop van tijd in onbruik geraakt. Het feit dat een van de 
palen van de zuidelijke lange wand (spoor 84) afwijkt van de ruim-
telijke spatiëring van de overige zou op een latere verbouwing of 
reparatie kunnen wijzen. Veel minder duidelijk is waarvoor het 
oostelijke deel van het gebouw dienst heeft  gedaan. De gedachten 
gaan in eerste instantie uit naar een agrarische functie, waarvan 
het stallen van vee het meest voor de hand ligt. Hiervoor zijn even-
wel vrijwel uitsluitend indirecte aanwijzingen. Het enige wat moge-
lijk direct op veestalling wijst is de aanwezigheid van sporen van 
dierlijke mest, specifi ek die van runderen en schapen/geiten, in de 
slijpplaten van de vloerniveaus van dit gedeelte van het gebouw. 
Helaas zijn er uit de niveaus van het westelijke deel van het gebouw 
geen monsters voor micromorfologisch onderzoek genomen, 
waardoor niet met zekerheid kan worden gesteld dat de aanwezig-
heid van mestsporen specifi ek is voor het oostelijke gedeelte. Dat 
de bewoners van de opgegraven terp vee hielden, kan verder wor-
den afgeleid uit het opgegraven botmateriaal en de aanwezigheid 
van door mens en vee vertrapte zones rond het gebouw. De leef-
tijdsopbouw en samenstelling van de skeletelementen wijzen erop 
dat er op en rond de terp vooral runderen en verder schapen/geiten 
en varkens moeten hebben gelopen. De aanwezigheid van ver-
tapte zones op de terp vormt een aanwijzing dat het vee regelmatig 
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Ook de meeste andere terpen lijken in deze periode te zijn opge-
geven. In de daaropvolgende eeuwen is het gebied waarschijnlijk 
extensief gebruikt. Aanwijzingen voor latere woonplaatsen ont-
breken. De polders van de Peizer- en Eeldermaden werden gebruikt 
als weidegrond, een gebruik dat zich tot op heden voortzet. In het 
gebied werden verschillende sloten gegraven om de percelen te 
ontwateren en overtollig water af te voeren. Deze sloten zijn, in 
tegenstelling tot de in de opgraving aangesneden middeleeuwse 
sloten, niet noord-zuid georiënteerd, maar liggen voornamelijk 
noordoost-zuidwest. Niet geheel duidelijk is wanneer dit sloten-
systeem is aangelegd. Uit de vulling van een sloot die terp 4 door-
snijdt is naast aardewerk uit de Volle Middeleeuwen ook een aan-
tal scherven laat 19e eeuws-vroeg 20e eeuws aardewerk geborgen, 
hetgeen een ouderdom van ongeveer 100 jaar doet vermoeden.

13.3  Vergelijking van de structuren 1 en 2 met 
contemporaine gebouwen in het Noord- 
en West-Nederlandse veengebied

Het aantal in het Noord-Nederlandse veengebied opgegraven en 
gepubliceerde platt egronden uit de Volle Middeleeuwen is zeer 
beperkt. Tot de meest uitvoerig beschreven platt egronden behoren 

troff en banen de eigenlijke wanden dan wel omgevallen en uitge-
spreide wallen weerspiegelen. Dit laatste geldt mogelijk voor de in 
opgravingssleuf 1A aangetroff en baan. Eveneens onduidelijk is of 
de plaggen zijn verbrand of dat ze door bodemvormingsprocessen 
deze kleuren hebben gekregen. De in het noordprofi el van opgra-
vingssleuf 1 aangesneden baan heeft  een lengte van ongeveer 14 m. 
De minimale breedte is 4,5 m, exclusief de baan in sleuf 1A. In de 
directe omgeving van de banen zijn geen grondsporen aangetrof-
fen die hiermee in verband kunnen worden gebracht. De reden 
hiervoor is waarschijnlijk dat het hier de onderkanten van de diepst 
ingegraven grondsporen betreft  en dat alle ondiepe ingravingen 
zijn opgenomen in de bouwvoor. Niet geheel duidelijk is of de op 
het eerste en tweede opgravingsvlak aangetroff en vondsten met 
deze structuur in verband kunnen worden gebracht. De gebouwspo-
ren zelf hebben geen vondstmateriaal opgeleverd, zodat de datering 
van structuur 2 niet duidelijk is. De aanwezigheid van enkele scher-
ven proto-steengoed op het niveau waarop zich de tot deze struc-
tuur gerekende grondsporen zich aft ekenen, doet vermoeden dat 
deze mogelijk uit de late 13e-vroege 14e eeuw dateert.

Einde van de bewoning
Met de opgave van de plaggenhut ergens in de late 13e eeuw-vroe-
ge 14e eeuw kwam er een einde aan de bewoning op deze plek. 
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Afb . 93  Structuur 2 en terpsloot.
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landse veengebied zijn op verschillende plaatsen (delen van) recht-
hoekige eenbeukige gebouwplatt egronden opgegraven die grote 
verwantschap vertonen met de Groningse voorbeelden.247 De in 
de Assendelver polder opgegraven 11e-12e-eeuwse gebouwplatt e-
gronden zijn het best bewaard gebleven en kunnen hier als voor-
beeld dienen. De gebouwen hebben een gemiddelde breedte van 
5 m en een lengte die varieert van 14 tot 25 m (afb . 94). De hoofd-
constructie bestond uit zware staanders, die vaak op houten liggers 
waren geplaatst. Deze palen ondersteunden de dakconstructie. 
De wanden bestonden uit met leem afgestreken vlechtwerk, 
geplaatst op iets buiten de staanders liggende houten regels, waar-
tegen in sommige gevallen aan de buitenzijde plaggenwallen 
waren aangebracht. De dakvoet rustt e op de bovenkant van de 
plaggenwallen, waarbij het dakbedekkingsmateriaal (riet) doorliep 
tot de buitenkant van de plaggenwallen.248 Binnen de gebouwen 
lagen vloeren van zavel en klei, en centraal gelegen haarden.

de reeds uitvoerig gememoreerde platt egronden van Het Wold244 
en terp 3 in Neerwolde.245 Opvallend genoeg vertegenwoordigen 
deze twee verschillende gebouwtypen. De door Van Giff en in Het 
Wold opgegraven gebouwen zijn eenbeukig en bestonden uit twee 
rijen, van respectievelijk 7 en 8 staanders in de lengterichting en 
twee palen in beide korte gevels. De afstand tussen de staanders 
bedroeg ruim 2 m. De staanders waren paarsgewijs geplaatst. 
De afstand tussen de staanderparen bedroeg ca. 4,70 m. De lengte 
van de gebouwen bedroeg respectievelijk ruim 17 m en 19 m bui-
tenwerks. De wanden bestonden uit plaggenwallen of waren ermee 
verstevigd.246 In een van de korte wanden bevond zich een toegang. 
De vloeren bestonden uit leemlagen. In een van de gebouwen 
werden aanwijzingen voor de aanwezigheid van een haard gevon-
den. Indicaties voor indeling van de binnenruimte ontbraken.
De in Het Wold opgegraven platt egronden behoren tot een huis-
bouwtraditie die zich over een groter gebied uitstrekt. In het Hol-

Afb . 94  Platt egronden van in Assendelft  opgegraven gebouwplatt egronden (naar: Besteman & Guiran 1986).
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middenbeuk bedroeg 6,7 m en die van de zijbeuken ongeveer 2 m. 
Doordat de platt egrond enigszins bootvormig is, varieerde de 
totale breedte van 9,8 tot 11 m. De geschatt e lengte van het gebouw 
bedroeg 18 m. De wanden bestonden uit vlechtwerk. Aanwijzingen 
voor plaggenwallen ontbraken, maar het kan niet uitgesloten 
worden dat deze er wel zijn geweest.251

Naast eenbeukige platt egronden komen er in het Hollandse veen-
gebied in deze periode ook min of meer bootvormige, driebeu-
kige gebouwen voor.249 Een voorbeeld hiervan is een in de Oost-
polder bij Gouda opgegraven 12e-eeuwse platt egrond (afb . 95).250 
Deze bestond uit twee paar rijen dakdragende staanders en inge-
slagen paaltjes met vlechtwerk van de wanden. De breedte van de 

Afb . 96  Platt egrond van gebouw van het type Gasselte B1 (naar: Huijts 1995).

Afb . 95  Platt egrond van een in Gouda opgegraven 12e-eeuwse gebouwplatt egrond (naar: Kok 1999).
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Borch opgegraven platt egronden, terwijl die van gebouw 2 sterk 
lijkt op de door Van Giff en onderzochte gebouwen in Het Wold. 
Het is opvallend dat beide gebouwtypen uit de veengebieden op 
een plek voorkomen. Bovendien wijken de typen, zoals boven 
aangegeven, af van de typen die op de Drentse zandgronden wor-
den aangetroff en. Dit laatste is opmerkelijk aangezien aanneme-
lijk is dat de kolonisten die zich in het Noord-Drentse veengebied 
vestigden (deels?) van de aansluitende zandgronden afk omstig 
waren. Het lijkt erop dat ze genoodzaakt waren hun huizen aan te 
passen op basis van de in het gebied beschikbare bouwmaterialen, 
in elk geval ander materiaal dan traditioneel hiervoor werd 
gebruikt, zoals hout. In tegenstelling tot op de zandgronden was 
er lokaal relatief weinig voor huizenbouw geschikte bouwhout 
aanwezig. De toepassing van veenplaggen als bouwmateriaal voor 
de wanden lijkt hierop te wijzen, evenals het feit dat de staanders 
van structuur 1 na het in onbruik raken van het gebouw werden 
uitgetrokken, vermoedelijk om te worden hergebruikt. Construc-
tief gezien weerspiegelen de op terp 4 opgegraven gebouwplat-
tegronden twee verschillende bouwwijzen. Bij gebouw 1 bestond 
de draagconstructie uit brede plaggenwallen. Deze vormden niet 
alleen de wanden, maar fungeerden bij het ontbreken van houten 
staanders tevens als basis voor de wandplaat, waarop de dakcon-
structie stond. Deze laatste bestond waarschijnlijk uit op regelma-
tige tussenafstanden geplaatste sporenparen, die in de lengterich-
ting met elkaar verbonden waren door een nokbalk. 
De draagconstructie van gebouw 2 bestond uit een uit staander-
paren opgebouwde gebintconstructie. Deze droeg waarschijnlijk 
de dakvoet, hoewel niet uitgesloten kan worden dat deze doorliep 
tot op de aan de buitenzijde van de staanders gelegen plaggen-
wanden.261

13.4  Gebruik van het landschap

De in de polder Peizer- en Eeldermaden waargenomen gebruiks-
dynamiek vertoont een zekere overeenkomst met die in andere, 
dicht bij de kust gelegen veengebieden. Een voorbeeld hiervan is 
de Assendelverpolder. Voor de gebruiksdynamiek van dit gebied is 
een cyclisch gebruiksmodel opgesteld dat ervan uitgaat dat naar-
mate het gebied droger werd het gebruik ervan intensiveerde.262 
Voor de Assendelverpolder worden vier landschappelijke eenheden 
onderscheiden: duinen en strandwallen, strandvlakten, contact-
zone tussen de strandvlakten en veengebieden, en veengebieden. 
In eerste instantie werd het gebied achter de kust alleen kortston-
dig bezocht. Deze bezoeken hadden tot doel het gebied te verken-
nen. Naar verloop van tijd werden deze bezoeken uitgebreid en 
kregen ze een seizoensmatig karakter. Het langere verblijf maakte 
het mogelijk allerlei gebruiksmogelijkheden te verkennen, zoals 
het weiden van vee gedurende de zomermaanden op de veenkus-
sens in de zone tussen de strandvlakten en veengebieden. Dit 
gebruik werd waarschijnlijk vergemakkelijkt door een betere afwa-
tering. Uit deze zomerbeweiding ontwikkelde zich een systeem van 
transhumance. De toename van weidegronden leidde tot het ontstaan 

Bij de door het BAI in Neerwolde op terp 3 opgegraven gebouw-
platt egrond ontbreken aanwijzingen voor zware, dakdragende 
staanders. De binnen de plaggenwanden aangetroff en, voorna-
melijk eikenhouten paaltjes kunnen nauwelijks een dakdragende 
functie worden toegekend, temeer daar ze niet alleen aan de bin-
nenzijde van de wanden voorkomen maar vrij willekeurig lijken 
te zijn geplaatst.252 Het is in dit geval aannemelijker dat het dak 
zelf een solide constructie vormde, waarbij de dakvoet op de 1,2 
tot 1,5 m brede plaggenwallen rustt e. Ook hier mag, gezien de 
relatief kleine overspanning, ervan uit worden gegaan dat het een 
eenbeukig gebouw betreft . Het gebouw mat oorspronkelijk 13,4 x 

7,8 m buitenwerks en had een iets uit het midden van de lengte-
richting gelegen haardplaats. In een latere fase werd het gebouw 
vergroot waarbij de noordelijke buitenwand werd gesloopt. 
Op deze plek kwam de nieuwe haardplaats te liggen. Het gebouw 
was na deze verbouwing bijna 18 m lang. Ook hier lijkt sprake te 
zijn geweest van één grote, open ruimte. Onduidelijk is wat de 
functie van de op verschillende plaatsen in de vloer gevonden 
houten staken kan zijn geweest. Het lijken geen binnenwanden 
te zijn. In de westwand bevond zich een afvalkuil, die mogelijk als 
waterput was aangelegd. Aanwijzingen voor ingangen ontbreken.
De bij het proefsleuvenonderzoek in Ter Borch aangesneden plat-
tegrond behoort hoogstwaarschijnlijk tot hetzelfde type als die in 
Neerwolde zijn opgegraven. Aanwijzingen voor zware staanders 
ontbreken ook hier.253 De zodenwanden waren 2 m breed, hetgeen 
erop zou kunnen wijzen dat deze een dakdragende functie hadden. 
Dergelijke gebouwen kennen we, voor zover bekend, niet uit 
andere gebieden.
Opvallend is dat beide hiervoor genoemde eenbeukige gebouw-
typen niet aansluiten bij in de loop der jaren elders in Drenthe 
opgegraven gebouwplatt egronden uit de Volle Middeleeuwen. 
Deze zijn uitvoerig bestudeerd en beschreven.254 In de periode tus-
sen ca. 900 en 1250 n.Chr. komen op de Drentse zandgronden 
gebouwen van type Gasselte B voor. Deze worden later opgevolgd 
door type Gasselte B’ (afb . 96). Beide gebouwtypen worden geken-
merkt door een driebeukige indeling met buitenstijlen. De mid-
denbeuk is ca. 7,5 tot 8,5 m breed en de zijbeuken ca. 1,5 m. De wan-
den van de gebouwen bestonden uit met leem bestreken 
vlechtwerk. Gebouwplatt egronden van de typen Gasselte B en B’ 
of daaraan verwante typen kennen we ook uit andere delen van 
ons land, waaronder Oost-Nederland255, de Veluwe256, de Gelderse 
Vallei257, het gebied van de Utrechtse Heuvelrug258 en het rivieren-
gebied.259 In Zuid-Nederland komen vooral gebouwen van de typen 
Dommelen en Nederweert voor. Voorbeelden hiervan kennen we 
van talloze plaatsen in Noord-Brabant en Limburg, maar ook uit 
het aansluitende Vlaamse gebied.260

De in de Peizermaden opgegraven gebouwplatt egronden lijken 
aan te sluiten bij de hierboven beschreven huisbouwtradities, zoals 
we die uit het Noord- en West-Nederlandse veengebied in de Volle 
Middeleeuwen kennen. De platt egrond van gebouw 1 vertoont, 
voor zover de fysieke kwaliteit van de resten een goede interpre-
tatie toelaat, grote overeenkomsten met de in Neerwolde en Ter 
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er sprake te zijn van veeteelt, zowel gericht op melkproducten als 
op vlees. Akkerbouw speelde waarschijnlijk slechts een beperkte 
rol. Een belangrijke aanwijzing hiervoor is het feit dat er nauwelijks 
resten van cultuurgewassen en bijbehorende akkeronkruiden zijn 
aangetroff en. Tot de gevonden soorten behoren haver en gerst. 
Granen zullen genutt igd zijn op de terpen getuige ook de aanwe-
zigheid van maalsteenfragmenten. Het ontbreken van wetstenen 
daarentegen is opvallend en kan samenhangen met de ter plaatse 
uitgevoerde activiteiten. De gedachte dat akkerbouw een onder-
geschikte rol speelde, wordt ondersteund door de resultaten van 
het aankoekselonderzoek. Resten die wijzen op gebruik van melk-
producten, zoals melk of kwark, zijn talrijk, terwijl die van plant-
aardige gewassen, zoals peulvruchten, minder prominent aanwe-
zig zijn. Dit wijst op een dieet dat rijk was aan melkproducten. 
De onderzochte residuen en botanische monsters tonen geen 
opvallende specialistische functie(s) die bewoning op de veenter-
pen economisch zou kunnen verklaren. Zo ontbreken indicaties 
voor proto-ambachtelijke bierbereiding of andere ambachtelijke 
werkzaamheden. Ook de samenstelling van het vondstmateriaal 
biedt hiertoe geen aanknopingspunten. Het serviesgoed bestaat 
voornamelijk uit middelgrote kogelpott en en enkele bakpannen 
of kommen en wijkt niet af van dat van contemporaine vondst-
complexen in de directe omgeving. Extreem grote kogelpott en en 
bijzondere potvormen en additieven ontbreken, met uitzondering 
van één fragment van een fi ltertuit. Fragmenten van twee benen 
spinklosjes wijzen erop dat er ter plaatse wol is gesponnen, maar 
deze werkzaamheden zullen naar verwachting het huishoudelijke 
niveau niet zijn ontstegen.
De bewoners van het veengebied onderhielden contacten met het 
naburige zand- en kweldergebied. Een aanwijzing hiervoor vormt 
de op terp 4 gevonden stukken eiken- en beukenhout. Deze boom-
soorten komen lokaal niet voor, maar wel op de zandgronden van 
het Drents Plateau. Het hout zal voornamelijk als bouwmateriaal 
zijn gebruikt. Mogelijk komt ook een deel van het aangetroff en 
lithische materiaal uit het aangrenzende zandgebied.
De vondst van resten van zoutminnende planten, die hier vermoe-
delijk beland zijn via het maagdarmkanaal van dieren, vormt een 
aanwijzing dat vee, mogelijk gedurende bepaalde perioden van 
het jaar, in het kweldergebied graasde.
Contacten lijken ook te zijn onderhouden met de iets ten noorden 
van de Peizer- en Eeldermaden gelegen nederzett ing Groningen. 
Hier konden huishoudelijke artikelen, zoals draaischijfaardewerk 
uit het Duitse Rijnland en Maasgebied en maalstenen uit de Eifel, 
worden verkregen. Het feit dat er bij de oppervlaktekartering en 
opgravingen relatief weinig scherven importaardewerk zijn gebor-
gen, doet vermoeden dat bewoners van de Peizer- en Eeldermaden 
zich dergelijke producten slechts in geringe mate konden veroor-
loven. Onduidelijk is in hoeverre het directe of indirecte contacten 
betrof en waaruit deze precies bestonden. Vermoed kan worden 
dat de bewoners van het veengebied al dan niet met tussenkomst 
van een lokale bestuurder hun agrarische overschott en, zoals 
melkproducten en vlees, konden omzett en in op de markten in 
Groningen aangeboden goederen.

van permanente nederzett ingen, die grotendeels gericht waren op 
veeteelt, op beperkte schaal aangevuld door akkerbouw en jacht 
dan wel visvangst. Zodra de afwatering van het gebied verslech-
terde, werden de permanente nederzett ingen weer opgegeven ten 
faveure van seizoensbewoning en uiteindelijk korte tochten. Het 
zwaartepunt in de bewoning lag dan weer in de kustzone.

Een dergelijk gebruik zou zich ook in de Peizer- en Eeldermaden 
kunnen hebben ontwikkeld. Aangenomen mag worden dat het 
gebied in eerste instantie incidenteel vanaf de nabijgelegen zand-
gronden van het Drents Plateau, waar door alle perioden heen 
bewoning heeft  plaatsgevonden, werd bezocht. Van dit gebied 
werden mogelijk incidentele bezoeken aan het veengebied 
gebracht, teneinde dit te verkennen. De kortstondige bezoeken 
werden later mogelijk gevolgd door langere bezoeken. Deze lan-
gere bezoeken hielden waarschijnlijk verband met het seizoens-
matig weiden van vee. Een mogelijke aanwijzing hiervoor is de 
aanwezigheid van brokjes houtskool op verschillende dieptes in 
het veenpakket onder terp 4. De houtskoolpartikels wijzen erop 
dat er in het gebied met enige regelmaat branden woedden. Deze 
zullen deels een natuurlijke oorsprong hebben gehad, maar kun-
nen ook door mensen zijn veroorzaakt. Niet uitgesloten kan wor-
den dat mensen moedwillig de aanwezige vegetatie aanstaken. 
Na een brand kwam jong gewas op dat uitermate geschikt was voor 
begrazing. Een tweede aanwijzing voor begrazing vormt de aanwe-
zigheid van een vertrapte veenlaag direct onder de vloer van het 
oudste gebouw op terp 4. Mogelijk is deze laag het gevolg van 
betreding door vee. Dat deze laag buiten de terp niet is gevonden, 
is mogelijk te wijten aan het feit dat zich hier in later tijd verschil-
lende bodemprocessen hebben afgespeeld die tot het verdwijnen 
van deze laag zullen hebben geleid. De stratigrafi sche ligging van 
de vertrapte laag direct onder het oudste vloerniveau doet vermoe-
den dat dit gebruik zich waarschijnlijk tot in de Middeleeuwen 
voortzett e. Een toenemende vraag naar geschikte (weide)gronden 
zal er in de Middeleeuwen toe hebben bijgedragen dat mensen zich 
mogelijk permanent in het gebied vestigden. Dit blijkt onder ande-
re uit de solide wijze waarop de boerderijen zijn gebouwd, uit de 
samenstelling van de veestapel en het serviesgoed en de aanzien-
lijke hoeveelheid op de terp gevonden bewoningsafval. Deze bewo-
ning bestond in tegenstelling tot die op de zandgronden uit ver-
spreide bewoning in de vorm van individuele erven. Soms liggen 
er enkele erven dicht bij elkaar, maar van een duidelijke clustering 
in grotere groepen is geen sprake. Mogelijk hangt dit specifi eke 
occupatiepatroon samen met de bedrijfsvoering van de individu-
ele boerderijen of de landschappelijke situatie. Deze waren, zoals 
blijkt uit de samenstelling van het verzamelde zoölogische en bota-
nische materiaal, vooral op veeteelt ingesteld. Op grond van het 
botspectrum kan geconcludeerd worden dat runderen in diverse 
leeft ijdsklassen geslacht zijn en dat naast runderen ook schapen/
geiten en varken aanwezig waren. Kortom, er zijn geen aanwijzin-
gen voor een specialisatie op jong vee en vetmesterij of uitsluitend 
runderen. De hypothese van een gebruik van het veengebied voor 
vetweiderij lijkt hiermee niet te worden ondersteund. Eerder lijkt 
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bewoning overstromingen plaatsvonden. Onduidelijk is of dit 
incidenten waren of dat deze samenhangen met een algehele ver-
natt ing van het gebied. Vernatt ing ten gevolge van een verslech-
terde afwatering zou een reden kunnen zijn waarom de intensiteit 
van bewoning afnam en uiteindelijk het gebied werd opgegeven. 
Mogelijk weerspiegelt de op terp 4 gevonden plaggenhut een ver-
andering in het gebruik van het gebied. De afwijkende, ‘eenvou-
digere’ gebouwvorm in vergelijking met de eerdere fase kan moge-
lijk samenhangen met een minder intensief gebruik; bijvoorbeeld 
van permanente bewoning naar een seizoensgebonden of op 
transhumance gebaseerde gebruik.
Op basis van de resultaten van de oppervlaktekartering kan wor-
den vermoed dat de bewoning in het gebied in de 14e eeuw werd 
opgegeven. Sociaaleconomische motieven lijken hierbij geen rol 
van betekenis te hebben gespeeld, aangezien Groningen in deze 
periode juist begon op te bloeien en er vanuit de stad meer vraag 
naar agrarische producten zal zijn geweest. Mogelijk werd het 
veengebied in de eeuwen daarna nog wel seizoensmatig of inci-
denteel bezocht.

Rest de vraag waarom men zich in deze periode in het Noord-
Drentse veengebied vestigde. De bevolkingstoename in de 11e en 
12e eeuw, gecombineerd met de behoeft e aan weidegronden, lijkt 
een van de redenen te zijn geweest voor de vestiging en het inten-
sieve gebruik van het veengebied in de Volle Middeleeuwen. Niet 
duidelijk is wie hiertoe het initiatief heeft  of hebben genomen. 
Vermoed kan worden dat de lokale elite of kerkelijke instellingen 
een rol hebben gespeeld bij de kolonisatie. Zij hadden er alle 
belang bij dat de woeste gronden in cultuur werden gebracht. 
Of een toegenomen geschiktheid voor bewoning ten gevolge van 
een verbeterde afwatering ook een rol gespeeld heeft , is voorals-
nog onduidelijk. Het archeologische onderzoek heeft  geen con-
crete aanwijzingen opgeleverd dat er in de Volle Middeleeuwen 
sprake was van een drogere periode. Dit wil evenwel niet zeggen 
dat die er niet is geweest. Een uitgebreider fysisch-geografi sch 
onderzoek, gecombineerd met palynologisch onderzoek, had 
mogelijk hierop antwoord kunnen geven, maar is achterwege 
gelaten, aangezien het grotendeels ontbrak aan geschikte mon-
sterlocaties. De aanwezigheid van een dun kleidek op het veenpak-
ket en in terpsloten rond terp 4 wijst erop dat er gedurende de 
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Roymans & Kortlang 1993; Schabbink 1996 Nederweert; Hiddink 2005.
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14 BEANTWOORDING VAN DE ONDERZOEKSVRAGEN 139

bevindt zich een dunne laag zwak kleiig veen en een pakketje riet-
veen. Het veenpakket wordt afgedekt door een laag uiterst siltige, 
sterk humeuze klei. Deze klei wordt (voorlopig) gerelateerd aan 
een meer actieve mariene invloed vanuit een noordelijk gelegen 
getijdenzone. Hierop ligt opnieuw een dik veenpakket, waarvan 
de top veraard is. Niet geheel duidelijk is in hoeverre de bovenbe-
schreven veensequentie compleet is. De bovenste veenlaag is door 
oxidatie aangetast, waarbij onduidelijk is hoeveel van de top van 
dit pakket ontbreekt. De analyse van een 14C-monster uit het ver-
aarde veen kan mogelijk hierin duidelijkheid verschaff en.263 Opval-
lend is dat er in de meeste op terp 4 genomen botanische macro-
monsters resten van veenmos, dophei, gagel en moeraskartelblad 
voorkomen, die in de richting van veenmosveen of hoogveen wij-
zen, terwijl in de profi elen en boringen op dezelfde terp macros-
copisch geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van veenmos-
veen zijn waargenomen. Deze laatste constatering is evenwel niet 
alleszeggend. Door oxidatie kan het veen behoorlijk onherkenbaar 
zijn geworden. Of er sprake is van hoogveenbulten of van een 
uitgestrekter, aaneengesloten hoogveengebied kan uit de beschik-
bare gegevens niet worden afgeleid. De ruimtelijke verspreiding 
van de veenterpen doet vermoeden dat er mogelijk eerder sprake 
is geweest van zones met hoogveen dan van individuele hoog-
veenbulten. Het gebied lag in de Middeleeuwen waarschijnlijk 
aanzienlijk hoger dan nu het geval is. Door systematische ontwa-
tering is het veen in de loop der eeuwen gaan inklinken waardoor 
bodemdaling is opgetreden. De verzamelde data geven geen uit-
sluitsel op de vraag of men zich in de Middeleeuwen in een nog 
levend hoogveen vestigde of dat de veenvorming toen al tot stil-
stand was gekomen. Gezien de grote ongeschiktheid van derge-
lijke zompige omstandigheden voor bewoning moet het eerste 
uitermate onwaarschijnlijk worden geacht. De stagnatie van veen-
vorming is waarschijnlijk veroorzaakt door wijzigingen in de 
waterhuishouding. Dit betekent evenwel niet dat het gebied ten 
tijde van de kolonisatie droog was. Het gebied lijkt ten tijde van 
de middeleeuwse occupatie nog vrij nat te zijn geweest. Hiervoor 
zijn verschillende indicaties. De in de grondsporen en lagen op 
terp 4 aangetroff en resten van mosmijten (Oribatida) vormen een 
eerste aanwijzing. Deze komen alleen voor in een zeer nat, zout 
milieu, zonder dat er direct aanwijzingen zijn voor permanent 
open water in de directe omgeving. Ook de resultaten van het 
botanische onderzoek wijzen op een nat milieu. In de botanische 

In het eerste deel van dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan 
de beantwoording van de in hoofdstuk 3 opgesomde onderzoeks-
vragen. In het tweede deel worden aanbevelingen gedaan voor de 
toekomstige inrichting en het beheer van het terrein.

14.1  Conclusies

De onderzoeksvragen hebben enerzijds betrekking op het boor-
onderzoek en de oppervlaktekartering en anderzijds op het proef-
sleuvenonderzoek op de terpen 4, 30 en 31. De belangrijkste vragen 
van de eerste fase van het onderzoek richtt en zich op de versprei-
ding en datering van de terpen en de mogelijke verschillen tussen 
hoge en lage terpen. Tijdens de tweede fase van het onderzoek 
werd vooral gekeken naar de fysieke (gaafh eid en conservering) en 
inhoudelijke kwaliteit (aard en datering) van drie van de aanwe-
zige terpen. De overige onderzoeksvragen hangen hiermee direct 
samen. Volledigheidshalve noemen wij ze hier nogmaals, elk 
gevolgd door het uit het onderzoek verkregen antwoord.

1 Wat is de landschappelijke ligging (geologie, geomorfologie en 
bodemkunde) van de veenterpen; zowel de locatie van de individuele 
terpen (site) als de inbedding in de wijdere omgeving (situation)? Liggen 
de terpen bijvoorbeeld op hogere delen in het landschap/wat is de diepte 
van de pleistocene ondergrond/liggen de terpen langs veenstroompjes? 
Hoe zag het biotisch en abiotische landschap eruit in de periode direct 
voorafgaande, tijdens en direct na het gebruik in de Middeleeuwen? In 
hoeverre komt het landschap ten tijde van de verschillende vastgestelde 
menselijke activiteiten in de Middeleeuwen (aanleg veenterpen/
ontginning) overeen met het huidige landschap?

De ondergrond bestaat uit zandige afzett ingen, waarop een dik 
pakket organogene afzett ingen ligt. De hoogte van de top van de 
zandige afzett ingen varieert aanzienlijk binnen het onderzoeks-
gebied. Aan de noordzijde ligt deze op ca. 3,40 m -NAP, terwijl 
deze zich aan de zuidwestzijde lokaal op maaiveldniveau 
(-0,29 -NAP) bevindt. In de top van het dekzand is, daar waar dit 
wordt afgedekt door veen, een goed ontwikkelde podzolbodem 
aanwezig. Op het dekzand bevindt zich een pakket mineraalarm 
veen (basisveen). De overgang tussen beide is zeer geleidelijk. Het 
veen is gelaagd en bevat veel riet (rietveen). Op het basisveen 

14  Beantwoording van de onderzoeksvragen

J. van Doesburg, A. Müller en J. Schreurs
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op de terp gelegen huis in de lengterichting door een sloot door-
sneden. De huidige verkaveling gaat deels terug op een in 1963 in 
het gebied uitgevoerde ruilverkaveling, maar is voor het overgrote 
deel ouder. Vermoed wordt dat de verkaveling tot de 14e eeuw 
teruggaat. Bij de ruilverkaveling zijn verschillende kleinere kavels 
samengevoegd tot grotere percelen. De op het terrein van terp 4 
gevonden oude verkavelingssloot is mogelijk bij de ruilverkaveling 
dichtgegooid. Uit de vulling van de sloot zijn, naast enkele mid-
deleeuwse scherven, fragmenten van een theekopje van de fi rma 
Petrus Regout & Co uit 1911 geborgen, die erop wijzen dat de sloot 
tot in het begin van de 20e eeuw heeft  opengelegen.

3 Wanneer zijn de veenterpen opgeworpen en hoe lang zijn ze gebruikt 
(datering en fasering)?

Uit de verzamelde oppervlaktevondsten kan worden geconcludeerd 
dat de oudste veenterpen uit de 11e-12e eeuw dateren. Een nauw-
keuriger datering is niet te geven aangezien het overgrote deel van 
het geborgen vondstmateriaal uit handgevormd kogelpotaarde-
werk bestaat, dat zich slechts globaal laat dateren. Importstukken 
uit het Duitse Rijngebied of de Maasvallei, die over het algemeen 
scherpere dateringen opleveren, zijn uitermate schaars. De jong-
ste randtypen kogelpotaardewerk dateren uit de 13e eeuw-vroege 
14e eeuw. Jongere randvormen ontbreken. Deze einddatering 
wordt ondersteund door de aanwezigheid van enkele scherven 
proto-steengoed die uit ca. 1300 dateren. De verspreiding van en 
veelheid aan aardewerkvondsten wijst erop dat het gebied tot deze 
einddatum intensief werd gebruikt. Er zijn geen aanwijzingen voor 
een hiaat of hiaten. Vondstmateriaal van na de vroege 14e eeuw 
ontbreekt grotendeels, hetgeen erop wijst dat het gebied in later 
tijd veel minder intensief werd gebruikt of een gebruik kende 
waarbij nauwelijks vondstmateriaal achterbleef. Permanente 
bewoning lijkt er niet meer te hebben plaatsgevonden.
Kijken we naar de opgravingsresultaten van terp 4 dan kan worden 
gesteld dat de bewoning op deze plek in de 12e eeuw een aanvang 
nam. Deze datering is gebaseerd op het voorkomen van grote aan-
tallen kogelpott en met driehoekige randprofi elen (typen E en F). 
In deze fase stond op de terp een eenbeukig gebouw (gebouw 2). 
De vondst van enkele scherven proto-steengoed op de bovenste 
opgravingsvlakken wijst erop dat het gebruik van de terp doorloopt 
tot ongeveer 1300. Deze scherven hangen mogelijk samen met de 
plaggenhut (gebouw 1) waarvan enkele resten op het eerste opgra-
vingsvlak zijn waargenomen. Niet duidelijk is in hoeverre er op 
terp 4 sprake is van continuïteit van bewoning of dat er tussen 
beide fasen een chronologisch hiaat zit.
De aanwezigheid van minimaal zeven vloer- en gebruikniveaus in 
het westelijk deel van het oudste huis, gecombineerd met het feit 
dat de in dit deel gelegen haard vier gebruiksfasen kent, doet ver-
moeden dat dit gebouw gedurende lange tijd heeft  gefunctioneerd. 
Ook de grote aantallen kogelpotaardewerk die uit de vloer- en 
gebruikniveaus zijn geborgen, wijzen op een langdurig gebruik. 
In hoeverre hieruit geconcludeerd mag worden dat er sprake was 
van permanente bewoning, is punt van discussie.

monsters zijn relatief veel resten van zout- en zoetwaterminnen-
de planten aangetroff en, waarbij het aandeel zoutminnende plan-
ten altijd hoger is dan dat van zoetwaterminnende soorten. Het 
is niet waarschijnlijk dat de resten van de zoutminnende planten 
afk omstig zijn uit uitwerpselen van vee dat periodiek op de kwel-
ders werd geweid en regelmatig op de terp werd gestald, aangezien 
er dan ook sporen van planten van vochtige graslanden aanwezig 
zouden moeten zijn. Aannemelijker is dat de zoutwaterinvloed 
via de Lauwersgeul of vertakkingen daarvan incidenteel tot het 
Peizerdiep nabij de nederzett ing reikte, waarbij botanische resten 
werden afgezet. De in een botanisch monster uit de terpsloot 
waargenomen resten van (ongewervelde) dieren zoals dansmug-
gen, wijzen, in combinatie met een waterranonkelsoort uit het-
zelfde monster, op de aanwezigheid van zoet water ter plaatse. Dit 
is in overeenstemming met de gedachte dat er slechts sprake was 
van periodieke zoutinvloed vanuit het noorden via geulsystemen 
van de Lauwers.
De begroeiing bestond gedurende de bewoning uit planten die in 
verschillende typen veenlandschap gedijen, zoals veenmos, riet, 
zegge en heide. Het was geen kaal landschap. Lokaal zullen er 
groepen wilgen en elzen hebben gestaan, evenals sleedoorns. 
De aanwezige bomen werden voor verschillende doeleinden 
gebruikt, zoals constructie- en brandhout. De lokale houtvoorraad 
zal waarschijnlijk spoedig zijn uitgeput, waardoor men genood-
zaakt was hout van de zandgronden ten zuiden van het veengebied 
te betrekken. Dit werd gezien de resultaten van de opgravingen 
eveneens voor verschillende doeleinden gebruikt, zowel voor 
bouw- als brandhout.
Het gebied rond de terpen was voornamelijk in gebruik als weide-
grond, waar runderen en schapen/geiten werden geweid. Akker-
bouw lijkt geen rol van betekenis te hebben gespeeld.

2 Wat is de relatie tussen de ligging van de veenterpen, de verkaveling op 
historische kaarten en AHN en de huidige verkaveling?

Een aantal van de in het onderzoeksgebied gelegen veenterpen laat 
zich op de AHN-beelden duidelijk herkennen. Het gaat hierbij om 
de grootste, hoogste veenterpen. Lagere en kleinere veenterpen 
zijn niet duidelijk te zien. De voornaamste reden hiervoor is dat de 
reliëfverschillen te klein zijn om binnen het bestaande hoogtebe-
stand duidelijk naar voren te komen. De op de AHN-beelden waar-
genomen zuidwest-noordoost georiënteerde lineaire structuren 
kunnen deels worden toegeschreven aan greppels en sloten van 
een verkavelingssysteem dat teruggaat tot de tijd van de veenter-
pen. Een aantal andere strepen weerspiegelt de vliegroute ten tijde 
van de opnamen en kan om deze reden worden genegeerd. Bij het 
onderzoek rond terp 4 zijn enkele sloten aangesneden met dezelf-
de oriëntatie als de lijnen op de AHN-beelden. Ze behoren tot het-
zelfde verkavelingssysteem. Ook de sloten rond het erf passen bin-
nen dit patroon. De sloten staan min of meer haaks op de huidige 
verkaveling. Het onderzoek op terp 4 heeft  verder uitgewezen dat 
bij de aanleg van het huidige verkavelingsysteem geen rekening is 
gehouden met de aanwezigheid van de veenterpen. Zo wordt het 
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eerder in sociaaleconomische of politieke ontwikkelingen worden 
gezocht. Door de toegenomen bevolkingsdichtheid zullen in de 
loop van de Middeleeuwen grote delen van het nog biotische land-
schap zijn ontgonnen en in cultuur gebracht. De hogere gronden 
werden in gebruik genomen voor akkerbouw, de lagere, vochtige 
delen van het landschap, zoals de Peizer- en Eeldermaden, waren 
geschikt als weidegrond. Daarnaast moet voor het gebied van de 
Peizer- en Eeldermaden ook rekening worden gehouden met de 
nederzett ing Groningen, die in deze periode sterk opkwam. Gro-
ningen lijkt zich na de schenking aan de Utrechtse kerk in 1040, 
waarbij onder andere het recht op tolheffi  ng en muntslag werd 
verleend, in snel tempo te hebben ontwikkeld als belangrijke scha-
kel in een internationaal handelsnetwerk tussen het Duitse Rijnge-
bied en de Maasvallei enerzijds en Noord- en Oost-Europa aan de 
andere kant. Naast handel in regionale overschott en van vis en 
veeteeltproducten, mogelijk aangevuld met lokale nijverheidspro-
ducten, lijken de Groningers vooral als intermediair tussen boven-
genoemde streken te hebben gefunctioneerd. De omvang van deze 
contacten reikte, getuige het verspreidingspatroon van de in Gro-
ningen geslagen zilveren penningen, tot in Polen, Rusland en het 
Oostzeebekken. Verder werd er getuige vermeldingen in geschreven 
bronnen, zoals een oorkonde uit 1225/1226 waarin sprake is van 
Groningse kooplieden die een vergunning krijgen om in Engeland 
handel te drijven, ook met de Britse eilanden handel gedreven. 
Groningen speelde niet alleen in de lange afstandshandel een rol, 
maar fungeerde ook als regionaal marktcentrum en stapelplaats. 
Dit kan onder andere worden afgeleid uit een oorkonde uit 1250 
waarin ommelanders zich beklagen over door de Groningers opge-
legde, huns inziens te hoge prijs van koren. Naast handel in graan 
was er, getuige vermeldingen van verschillende markten, sprake 
van handel in vis, runderen, schapen, paarden en hout. Agrarische 
producten die op de Groningse markten werden aangeboden, zul-
len grotendeels uit de directe omgeving van de stad afk omstig zijn 
geweest.

5 Wat is de genese van de veenterpen?

Er is een zekere mate van variatie in de genese van de veenterpen. 
Sommige terpen zijn opgebouwd uit een dik pakket leem- en 
humeuze lagen, al dan niet met houtskool en asresten aangerijkt, 
terwijl andere uit een dunne laag veraard veen lijken te bestaan. 
De verschillen in samenstelling en dikte van de lagen heeft  waar-
schijnlijk te maken met de functies van de terpen en de intensiteit 
van gebruik. Terpen met een dik antropogeen pakket kunnen wor-
den geïnterpreteerd als huisplaatsen waar gedurende langere tijd 
is gewoond. De antropogene pakkett en vormen de neerslag van 
het proces waarbij in gebouwen met enige regelmaat met bewo-
ningsafval vervuilde vloeren moesten worden vervangen, waar-
schijnlijk vanwege vernatt ing ten gevolge van inklinking van de 
bodem. Hiertoe bracht men op het met asresten, houtskoolbrok-
ken en bewoningsafval vervuilde loopvlak een nieuwe dunne 
leemlaag aan. Grote kogelpotscherven werden gebruikt om de 
nieuwe vloer te verstevigen. In hoeverre men hiertoe gebruik-

4 Zijn er aanwijzingen dat het gebied in gebruik is genomen in een droge 
periode gedurende een klimaatsoptimum en bij een verslechtering weer is 
opgegeven, en zo ja, welke?

Er zijn aanwijzingen dat het veengebied al gebruikt werd vooraf-
gaand aan de aanleg van de huisplaatsen. In het onderliggende 
veen komen op verschillende niveaus fragmenten verbrand plan-
tenmateriaal voor. Ze liggen meestal verspreid door de grond-
massa, maar soms lijken ze laagjes te vormen. Op één locatie kon 
duidelijke een stengel worden waargenomen waarvan de boven-
kant was verbrand, maar de onderkant nog onverbrand aanwezig 
was. Deze waarnemingen tonen aan dat in de periode dat het veen 
werd gevormd ter plaatse regelmatig vuur heeft  gewoed. Een moge-
lijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat in het voorjaar de 
aanwezige afgerijpte vegetatie werd afgebrand om jonge opslag 
de kans te geven op te schieten. Deze jonge begroeiing zou vervol-
gens afgegraasd kunnen zijn of gemaaid en afgevoerd naar de stal-
len om als veevoer te worden gebruikt. Dit zou inhouden dat het 
gebied voorafgaand aan de middeleeuwse bewoning intensiever 
in gebruik is geweest dan tot dusver wordt gedacht.
De verzamelde gegevens hebben geen concrete aanwijzingen opge-
leverd dat vestiging in het gebied in een relatief droge periode 
gedurende een klimaatsoptimum plaatsvond. Daarbij dient te 
worden opgemerkt dat het deels aan geschikte monsterlocaties 
ontbrak. Door oxidatie en klink zijn de bij de bovengenoemde 
fasen horende veenlagen aangetast en dan wel geheel of gedeel-
telijk verdwenen, zodat bemonstering hiervan deels onmogelijk 
was. Deze onderzoeksvraag kan daarom niet worden beantwoord.
Wel hebben verschillende specialistische onderzoeken uitgewezen 
dat het gebied ten tijde van de middeleeuwse bewoning vrij nat 
moet zijn geweest. Er is zowel sprake van zoet- als brak- en zout-
waterinvloed. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de gevonden 
botanische zoutwaterindicatoren echter niet strikt lokaal gegroeid 
hoeven te hebben. Ze zouden via geulsystemen van elders aange-
voerd kunnen zijn of via mest van vee dat op de kwelders werd 
geweid. Gedurende het gebruik van het gebied lijken hierin geen 
veranderingen te zijn opgetreden. Na afl oop van de bewoning is 
het gebied overstroomd, waarbij een dunne kleilaag is afgezet. 
Deze kleilaag is op de meeste plaatsen later ten gevolge van grond-
bewerking in de (sub)recente bouwvoor opgenomen en op som-
mige plaatsen, bijvoorbeeld als nazakking in terpsloten, bewaard 
gebleven. Onduidelijk is wanneer deze kleisedimentatie precies 
heeft  plaatsgevonden en hiermee kan de vraag in hoeverre de 
opgave van de bewoning samenhangt met verslechteringen in de 
landschappelijke omstandigheden niet worden beantwoord. Niet 
uitgesloten kan worden dat dit pas een of meer eeuwen na de 
opgave van het gebied is gebeurd.
Blijft  de vraag waarom het Noord-Drentse veengebied juist in deze 
periode in gebruik werd genomen. Zoals boven uiteen is gezet kan 
dit ogenschijnlijk niet geweten worden aan belangrijke verande-
ringen in de natuurlijke omgeving, zoals een met een klimaatsop-
timum samenhangende drogere periode. Mogelijk moet de verkla-
ring voor de ingebruikname van het Noord-Drentse veengebied 
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het woord zoals dat voor de in het Noord- en West-Nederlandse 
kustgebied voorkomende antropogene ophogingen wordt gehan-
teerd. De uiterlijke overeenkomst met de in de kuststrook gelegen 
terpen is in de Peizer- en Eeldermaden het gevolg van latere bodem-
processen. De huidige reliëfverschillen zijn het gevolg van de relatief 
beperkte inklinking van het uit leem, as, houtskool en scherven 
opgebouwde pakket vloer- en bewoningsniveaus in de gebouwen 
ten opzichte van het omringende veenpakket. Ook het onder de 
vloer- en bewoningsniveaus gelegen veenpakket is, omdat het is 
afgedekt door leemlagen, minder sterk ingeklonken dan het veen 
rond de huisplaatsen. Gevolg hiervan is dat de ten tijde van de bewo-
ning geringe reliëfverschillen tussen de huizen en het omringende 
veengebied in de eeuwen daarna sterk is toegenomen. Het verschil 
tussen de top van de huisplaatsen en het omliggende gebied 
bedraagt op sommige plaatsen tegenwoordig bijna 1 m.
Doordat de aanwezige hoogteverschillen niet zozeer het gevolg 
zijn van antropogene ophogingspakkett en waarop is gewoond, 
maar te wijten zijn aan verschillen in inklinking van de bodem, is 
het verstandiger om voor het gebied van de Peizer- en Eelderma-
den niet meer van veenterpen te spreken, maar deze plekken met 
de neutralere term huisplaats aan te duiden. Teneinde onduide-
lijkheden en verwarring te voorkomen, worden ze in het vervolg 
van deze tekst nog wel als terpen aangeduid, maar wordt deze term 
tussen aanhalingstekens geplaatst.

7 Bestaat er een verschil in opbouw tussen de hoge en lage, grote en kleine 
‘terpen’? Zo ja, wat zijn de verschillen en waardoor worden die veroorzaakt?

Vergelijking van de bij de verschillende onderzoeken verzamelde 
gegevens leert dat er geen direct verband lijkt te bestaan tussen de 
diameter en de hoogte van de ‘terp’. Exemplaren met een grote 
diameter (tussen 30 en 40 m) hebben geen signifi cant dikker of 
dunner antropogeen pakket dan die met een middelgrote (15-30 m) 
of kleine (10-15 m) diameter. De laagopbouw van de hoge en lage 
‘terpen’ verschilt. De hoge ‘terpen’ hebben een aanzienlijk dikker 
antropogeen pakket dan de lage. De dikte van dit pakket bedraagt 
vaak 50 cm of meer. Bij de meeste lage ‘terpen’ is onder de bouw-
voor een enkele centimeters dik laagje veraard of verrommeld veen 
met enkele zandkorrels of leembrokjes aangetroff en. Mogelijk zijn 
deze veenlaagjes vergelijkbaar met de onder ‘terp’ 4 gevonden ver-
rommelde veenlaag. Ten tweede zijn in vrijwel alle hoge ‘terpen’ 
een of meer 5 tot 10 cm dikke leemlaagjes aanwezig. In de lage 
‘terpen’ ontbreken deze laagjes. Er komen hier hooguit enkele 
kleine verspreide leembrokjes voor. Op de leemlaagjes bevindt 
zich meestal een laagje zand vermengd met (turf )as en houtskool. 
Ook deze laagjes ontbreken bij de lage ‘terpen’.
De verschillen in laagopbouw lijken grotendeels met het gebruik 
van beide groepen ‘terpen’ samen te hangen. Van ‘terpen’ waar een 
of meerdere leemlaagjes zijn aangetroff en wordt, mede op basis 
van de resultaten van het onderzoek op ‘terp’ 4, aangenomen dat 
hierop een gebouw heeft  gestaan. Een dik, sterk gelaagd pakket 
cultuurlagen is het gevolg van intensieve bewoning, waarbij peri-
odiek de met bewoningsafval vervuilde vloer werd vernieuwd. 

maakte van in de huizen achtergebleven potdelen van pott en die 
in de periode daarvoor kapot waren gegaan of dat er pott en spe-
ciaal voor dit doel kapot werden geslagen, is onbekend. Wel is 
duidelijk dat er nauwelijks met afval is gesleept. Op het door sloten 
omgeven erf en in het gebied daarbuiten zijn bij de opgravingen 
slechts kleine aantallen vondsten verzameld. Ook het aantal pas-
sende scherven uit verschillende contexten is zeer beperkt. Dit 
beeld wordt ook weerspiegeld door de resultaten van de veldkar-
tering. Bij de bekende terpen met vloer- en bewoningsniveaus 
bevinden de meeste vondsten zich op en in de directe omgeving 
daarvan. Daarnaast zijn er aardewerkconcentraties aanwezig in 
gebieden waar tot op heden (nog) geen terpen zijn waargenomen. 
In hoeverre hier terpen hebben gelegen is niet bekend, aangezien 
hier niet intensief is geboord. Het verspreidingspatroon van de 
chronologisch in typegroepen geclusterde randvormen kogelpo-
taardewerk laat een scherpe datering van de verschillende terpen 
niet toe. Op vrijwel alle locaties komen een of meer randfragmen-
ten van elke typegroep voor. Het gebruik van de terpen met bewo-
ningslagen kan hierdoor niet nauwkeuriger worden gedateerd dan 
de periode tussen de 11e en de vroege 14e eeuw.
De genese van de lagere terpen is minder duidelijk. Het is de vraag 
of er op deze terpen, met name die zonder aanwijzingen voor vloe-
ren, gebouwen hebben gestaan. In de meeste gevallen hebben 
deze locaties weinig vondsten opgeleverd, hetgeen de twijfel ver-
sterkt of deze plekken bewoning hebben gekend. Onduidelijk is 
waar deze plekken voor zijn gebruikt. De aanwezige dunne laag 
veraard veen, soms met daarin enkele stukjes houtskool, asresten 
en scherven, moet door menselijk gebruik of betreding door die-
ren zijn veroorzaakt. Wat de aard van de uitgevoerde activiteiten 
geweest kan zijn, laat zich momenteel slechts raden. Hierbij zou 
gedacht kunnen worden aan specifi eke activiteiten, zoals bijvoor-
beeld het stallen van vee in natt e perioden.

6 Uit welk materiaal bestaan de veenterpen en hoe zijn de terpen 
opgeworpen/opgebouwd (stratigrafi e)?

Het micromorfologisch onderzoek op terp 4 heeft  uitgewezen dat 
de veenlaag onder de vloer van het oudste huis, waarin afgeronde 
fragmenten detritus of veraard veen zijn waargenomen, niet uit 
plaggen is opgebouwd, maar het gevolg is van vertrapping door 
mens of vee. Op deze vertrapte veenlaag bevindt zich ter hoogte 
van het oudste gebouw een dik pakket vloer- en bewoningsniveaus. 
In het westelijke gebouwdeel is dit pakket ca. 50 cm dik en bestaat 
uit zeven leemlagen, van elkaar gescheiden door humeuze bewo-
ningslaagjes. In de bewoningslaagjes is as, houtskool, verkitt e 
leembrokjes en bewoningsafval verwerkt. Het afval bestaat met 
name uit kogelpotaardewerk. Verder bevatt en deze laagjes ver-
brand en onverbrand bot en stukken natuursteen. In het ooste-
lijke deel van het gebouw zijn vier opeenvolgende vloerniveaus 
vastgesteld. In dit gedeelte is op verschillende niveaus dierlijke 
mest in slijpplaatmonsters vastgesteld.
Het ontbreken van een antropogeen ophogingspakket onder het 
oudste huis betekent dat er geen sprake is van een terp in de zin van 
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10 Waren de terpen door paden en/of dijkjes onderling verbonden, en zo 
ja, welke aanwijzingen zijn daarvoor?

Het onderzoek heeft  geen concrete aanwijzingen voor de aan-
wezigheid van paden en/of dijkjes opgeleverd. Hierbij moet ech-
ter wel de kantt ekening worden geplaatst dat het gravende onder-
zoek een beperkte omvang had, hetgeen het niet mogelijk maakt 
deze onderzoeksvraag met een volmondig ja of nee te beant-
woorden. Het is nog steeds mogelijk dat de ‘terpen’ door middel 
van wegen, paden of dijkjes met elkaar verbonden waren. Toe-
komstig archeologisch onderzoek kan hierin wellicht meer 
inzicht verschaff en.

11 Waarvoor zijn de veenterpen gebruikt?

Het is op basis van de verzamelde gegevens slechts tot op zekere 
hoogte mogelijk om een duidelijk antwoord op deze vraag te 
geven. De resultaten van het onderzoek op ‘terp’ 4 ondersteunen 
de in het verleden geopperde gedachte dat de locaties waar een 
leemlaag of -pakket is aangetroff en als huisplaats mogen worden 
aangemerkt. De leemlagen weerspiegelen vloeren. Het betekent 
evenwel niet dat op de plaatsen waar bij de booronderzoeken geen 
leemlaag is gevonden, geen gebouwen hebben gestaan. Het niet 
aantreff en van vloeren kan het gevolg zijn van bepaalde factoren, 
waarvan post-depositionele processen en de toegepaste prospec-
tiestrategie er twee zijn. Post-depositionele processen, zoals ver-
treding door vee, mens en machines, kunnen ertoe hebben geleid 
dat daar waar dunne leemlagen aanwezig waren deze grotendeels 
of geheel zijn opgeruimd. Daarnaast bestaat de kans dat, ondanks 
het feit dat er in een relatief fi jnmazig grid is geboord, aanwezige 
vloerniveaus zijn gemist.
Hier kan tegenover worden gesteld dat het onderzoek naar de 
categorie ‘onzekere terpen’ (sleuf door de ‘terpen’ 30 en 31) aan-
wijzingen heeft  opgeleverd dat waarschijnlijk niet op alle ‘terpen’ 
gebouwen hebben gestaan. Ondanks het feit dat in het oog moet 
worden gehouden dat de ‘terpen’ van deze categorie door post-
depositionele processen sterker zijn aangetast dan die van de 
categorie zekere huisplaatsen, maakt het ontbreken van 
gebouwsporen (vloeren, paalgaten, plaggenwallen, kuilen, haard-
kuilen etc.) en de geringe hoeveelheid nederzett ingsafval op deze 
locaties het op zijn minst aannemelijk dat hier nooit bewoning 
in eenbeukige gebouwen heeft  plaatsgevonden. Aan deze ‘terpen’ 
zullen andersoortige functies moeten worden toebedeeld. Het is 
momenteel evenwel nog onduidelijk aan wat voor functie(s) hier-
bij moet worden gedacht. Bij de beantwoording van de volgende 
vraag zal dieper op de aard van de bebouwing op de ‘terpen’ wor-
den ingegaan.

12 Is er sprake van bebouwing/bewoning op de terpen, en zo ja, wat is 
het exacte karakter daarvan?

Op een aanzienlijk aantal ‘terpen’, zeker degene waar tijdens boor-
onderzoek een leemlaag is aangetroff en en/of waar bij de veld-

De dikte van het gelaagde pakket vloer- en bewoningslagen weer-
spiegelt de gebruiksduur van de plek. In de gevallen waar een leem-
laagje ontbreekt, kan worden vermoed dat hier geen gebouw heeft  
gestaan of slechts gedurende een korte periode. In het tweede geval 
bestaat de kans dat er wel een vloer is geweest, maar dat deze ten 
gevolge van post-depositionele processen is verstoord.

8 Welke infrastructurele elementen zijn in samenhang met de terpen 
aangelegd?

Het onderzoek heeft  geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van 
infrastructurele elementen, zoals dijken, wegen of paden, tussen 
en in het gebied rond de ‘terpen’ opgeleverd. Wel zijn er bij het 
onderzoek rond ‘terp’ 4 sporen van verschillende oude verkave-
lingsystemen gevonden. Het gaat hierbij om sloten met uiteenlo-
pende oriëntaties. Het oudste systeem moet gezien de oriëntatie 
van de sloten, het feit dat in de vulling daarvan een kleilaag is aan-
getroff en die ook in de sloot rond de huisplaats aanwezig was en 
de datering van het uit de vullingen geborgen kogelpotaardewerk, 
gelijktijdig zijn geweest met de bewoning op deze ‘terp’. Het jon-
gere verkavelingssysteem doorsnijdt de middeleeuwse huisplaats. 
De oriëntatie komt overeen met die van de huidige sloten, hetgeen 
een relatief recente datering doet vermoeden. Dit wordt mede 
versterkt door het feit dat uit de vulling van de sloot enig vroeg 
20e-eeuws aardewerk is geborgen.

9 Waren de terpen omgeven door randstructuren, zoals een of meerdere 
ringsloten en zo ja, hoe zagen die eruit? Sluiten de ringsloten aan op de 
oude verkavelingsystemen of wijken ze hiervan af, en zo ja wat is daar de 
reden voor?

De huisplaatsen lijken te worden omgeven door sloten, in elk geval 
de ‘terpen’ 3 en 4 en mogelijk ook ‘terp’ 30. Deze sloten begrenzen, 
voor zover kon worden vastgesteld, min of meer rechthoekige 
huisplaatsen. Op ‘terp’ 4 zijn geen aanwijzingen voor een uit meer-
dere sloten opgebouwd systeem gevonden of is een chronologische 
sequentie aan opeenvolgende sloten rond de huisplaats aantoon-
baar. Op basis van oversnijdingen is geconstateerd dat de sloot 
rond ‘terp’ 3 ouder is dan die rond ‘terp’ 4. Binnen de sloot rond 
‘terp’ 4 bevond zich een rechthoekig eenbeukig gebouw, dat in 
een latere fase werd vervangen door een plaggenhut. Aanwijzingen 
voor de aanwezigheid van andere fenomenen op het erf, zoals 
waterputt en of (afval)kuilen, zijn hier niet gevonden. De rond de 
huisplaats gelegen sloot heeft  gedeeltelijk dezelfde oriëntatie als 
enkele hierbuiten aangesneden sloten. Overeenkomsten in ori-
entatie doet, samen met die in de vulling, vermoeden dat deze 
sloten allemaal deel hebben uitgemaakt van een uitgestrekt mid-
deleeuws verkavelingssysteem dat het onderzoeksgebied in noord-
zuidgerichte percelen indeelde. Niet geheel duidelijk is hoe de 
terpsloot in dit systeem past. Er zijn geen verbindingen tussen de 
sloot rond de huisplaatsen en de verder daarvan verwijderde kavel-
sloten waargenomen, hetgeen echter gezien de geringe omvang 
van het opgegraven terrein niet erg verwonderlijk is.

9145 RAM Peizermaden 178.indd   1439145 RAM Peizermaden 178.indd   143 09-07-10   13:0109-07-10   13:01



144  LAND VAN MELK EN HONING?

westelijke gedeelte zijn grote aantallen kogelpotscherven en ver-
der enkele tientallen botfragmenten en talloze stukken natuur-
steen gevonden, terwijl de lagen in het oostelijke gedeelte in 
vergelijking daarmee vondstarm zijn. De grootste vondstconcen-
traties bevonden zich in de directe omgeving van de haard en aan 
de binnenzijde van het noordwestelijke deel van de binnenwand 
van het gebouw. De samenstelling van het vondstmateriaal doet 
een leeff unctie voor deze ruimte vermoeden, waar onder andere 
werd gekookt en gegeten. Mogelijk werden hier ook voorraden 
opgeslagen. De aanwezigheid van twee fragmenten van spinklos-
jes wijst verder op nijverheidsactiviteiten. Micromorfologisch 
onderzoek aan de vloerniveaus van het oostelijke gedeelte van 
het gebouw wezen uit dat deze sporen van mest van runderen en 
schapen/geiten bevatt en. In hoeverre ook de niveaus van het 
westelijke deel mestsporen bevatt en, is niet bekend aangezien 
deze niet zijn bemonsterd. Uit beide delen van het gebouw zijn 
tevens enkele insectenmonsters geanalyseerd, teneinde inzicht 
te krijgen in het gebruik van beide. De analyse wijst uit dat het 
aantal met veestalling samenhangende roofmijten in vergelijking 
tot andere middeleeuwse sites in alle monsters laag is (12% op 
‘terp’ 4 waar elders de percentages tussen 25% en 50% liggen). 
Niet geheel duidelijk is waarom deze aantallen zo laag zijn. Op het 
eerste gezicht lijken de lage aantallen in de Peizermaden erop te 
wijzen dat er hier geen sprake is geweest van de stalling van vee, 
in elk geval niet gedurende langere tijd. Aan de andere kant moet 
er rekening mee worden gehouden dat het beeld is vertekend 
door de slechte conserveringsomstandigheden ter plaatse. Opval-
lend is wel dat het percentage roofmijten in het oostelijke gedeel-
te van het gebouw hoger is dan in het woongedeelte. Het voert 
evenwel te ver om hieraan de conclusie te verbinden dat dit deel 
van het gebouw voor permanente stalling van vee heeft  gediend. 
Mogelijk moet eerder aan stalling van vee gedurende de nacht en 
strenge winters worden gedacht en werd de ruimte ook voor 
andere doeleinden gebruikt. Het westelijke gedeelte lijkt als 
woonruimte te hebben gefungeerd. Dit kan allereerst worden 
afgeleid uit het feit dat zich hier de haard bevond. Deze diende 
enerzijds voor de bereiding van voedsel en daarnaast voor ver-
warming van (dit deel van) het huis. De woonfunctie wordt verder 
weerspiegeld door de grote hoeveelheid bewoningsafval: vooral 
aardewerkscherven en in mindere mate botfragmenten en stuk-
ken natuursteen. Het overgrote deel van de vondsten werd in de 
directe omgeving van de haard gevonden. In een aantal gevallen 
was sprake van grote, veelal passende kogelpotscherven die inten-
tioneel leken te zijn gedeponeerd. Het feit dat in het westelijke 
gedeelte vaker een nieuwe vloer werd aangelegd dan in het oos-
telijke gedeelte, kan als een indirecte aanwijzing worden opgevat 
dat dit gedeelte als woonruimte werd gebruikt. Men voelde hier 
blijkbaar eerder de noodzaak de met as, houtskool en bewonings-
afval vervuilde vloer te vervangen dan het andere gedeelte. Dit 
kwam waarschijnlijk voort uit het feit dat de bewoners in dit 
gedeelte van het gebouwd langere tijd doorbrachten, bijvoorbeeld 
om te eten en slapen, terwijl het andere deel geen residentiële 
functie had.

verkenningen grote aantallen oppervlaktevondsten zijn verza-
meld, zal bewoning hebben plaatsgevonden. De exacte aard en 
omvang van de onderkomens van de bewoners op deze ‘terpen’ 
is niet bekend. Alleen van ‘terp’ 4 weten we dankzij de opgravin-
gen meer over de aard en functie van de aanwezige bebouwing, 
de gebruiksduur en intensiteit. Op ‘terp’ 4 zijn resten van twee 
elkaar in tijd opvolgende gebouwen gevonden. De platt egrond 
van het jongste is, vanwege de ondiepe ligging ten opzichte van 
het huidige maaiveld, fragmentair overgeleverd. Het lijkt een een-
voudige plaggenhut te zijn geweest, vergelijkbaar met in het ver-
leden door het BAI in Neerwolde opgegraven structuren. Afgezien 
van resten van uit plaggen opgebouwde wanden en enkele asvlek-
ken (resten van een vloerniveau) is er van dit gebouw niets in de 
bodem bewaard gebleven. De afmetingen van het gebouw zijn 
niet bekend. Zowel bij de op ‘terp’ 4 onderzochte platt egrond als 
bij de door het BAI opgegraven exemplaren ontbreken aanwijzin-
gen voor de aanwezigheid van zware staanders. De draagconstruc-
tie van de gebouwen lijkt te zijn gevormd door de uit plaggen 
opgebouwde wanden. De oorspronkelijke hoogte van de wanden 
is niet bekend, maar zal aanzienlijk moeten zijn geweest om vol-
doende stahoogte in het interieur te creëren. Aangenomen kan 
worden dat de dakvoet op de bovenzijde van de plaggenwanden 
rustt e. Op grond van enkele uit de bovenste lagen verzamelde 
scherven proto-steengoed kan de plaggenhut globaal in de 13e 
eeuw worden gedateerd. Het jongste begeleidende vondstmate-
riaal stamt uit ca. 1300.
De platt egrond van de voorganger van deze eenvoudige hut is 
beter bewaard gebleven. Het gebouw meet 18 bij 5,5 m buiten-
werk. De hoofdconstructie bestaat uit twee parallelle rijen paal-
sporen. De platt egrond vertoont qua opbouw en groott e grote 
overeenkomsten met een in 1930 door Van Giff en in Het Wold 
opgegraven gebouw. Ook hier was sprake van een eenbeukig 
gebouw, waarvan de hoofdconstructie uit twee rijen dakdragende 
staanders bestond. Dit gebouw werd later vervangen door een 
nieuw eenbeukig gebouw dat vrijwel op dezelfde plek werd 
gebouwd. Beide door Van Giff en opgegraven gebouwen kunnen 
op basis van het begeleidende vondstmateriaal in de 12e eeuw 
worden gedateerd. Van het oudste gebouw op ‘terp’ 4 zijn de oor-
spronkelijke in paalkuilen geplaatste houten palen er later uit-
getrokken, waarna de hierbij ontstane gaten met leem, houtskool 
en asresten zijn opgevuld. Aan de buitenzijde van de paalsporen 
zijn rond het westelijke deel resten van ca. 1 m brede plaggenwal-
len gevonden. In het oostelijk deel zijn deze niet waargenomen. 
In het gebouw werden resten van verschillende vloer- en bewo-
ningsniveaus gevonden. In het westelijke deel is sprake van mini-
maal zeven niveaus en in het oostelijke deel van minimaal drie. 
Een in de venige grond uitgegraven haardkuil markeert de grens 
tussen beide delen. Op basis van de verticale opbouw van de haard 
kunnen vier gebruiksfasen worden onderscheiden. De tweedeling 
van het gebouw komt niet alleen tot uitdrukking in verschillen 
in het aantal vloerniveaus en de positie van de haard. Ook ver-
spreiding van de uit de vloer- en bewoningsniveaus verzamelde 
vondsten wijst in die richting. In de verschillende niveaus van het 
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De resultaten van het onderzoek op ‘terp’ 4 hebben geen aanwij-
zingen voor seizoensmatige vetweiderij opgeleverd, sterker nog, 
er zijn verschillende punten die tegen een dergelijk gebruik plei-
ten. In de eerste plaats is er, zoals bij gespecialiseerde veeteelt als 
vetweiderij te verwachten valt, geen sprake van een eenzijdige 
veestapel. De samenstelling van het botmateriaal wijst juist op 
een gevarieerde veestapel, bestaande uit runderen, schapen/gei-
ten en varkens. Ten tweede wekken de leeft ijdgegevens van de 
geborgen runderbott en, ondanks hun relatief geringe aantal, de 
indruk dat deze dieren niet zozeer voor het vlees, maar eerder voor 
de melk zijn gehouden. Dit wordt bevestigd door de vondst van 
sporen van melk- en melkproducten in vrijwel alle monsters van 
de onderzochte aankoeksels op scherven kogelpotaardewerk. Ook 
een fragment van een kogelpot met fi ltertuit kan mogelijk met de 
verwerking van melk in verband worden gebracht. Natuurlijk wer-
den er wel runderen geslacht voor consumptie, maar de gegevens 
wijzen niet op selectie van dieren op een bepaalde leeft ijd.
Ook voor de functie als plaatsen waar proto-ambachtelijke bier-
productie plaatsvond, zijn geen concrete aanwijzingen gevon-
den. Botanische macroresten van gewassen die in verband wor-
den gebracht met middeleeuwse bierbereiding, zoals gagel, hop 
of gekiemde gerst, ontbreken. Onder het geborgen aardewerk 
bevinden zich geen potvormen, zoals deksels, komforen, stam-
pers en extreem grote kogelpott en, of pott en met spongaten, 
die volgens Van Vilsteren op bereiding van bier zouden wijzen. 
Er is wel een fragment van een fi ltertuit gevonden, maar de pot 
waartoe deze behoorde kan net zo goed voor de verwerking van 
melk als voor de bereiding van bier zijn gebruikt. Het vormen-
spectrum van het aardewerk wijkt niet af van dat van contem-
poraine, agrarische complexen uit de directe omgeving.
Aanwijzingen voor andersoortige ambachtelijke activiteiten ont-
breken. De gevonden spinklosjes wijzen op het spinnen van wol, 
maar er is geen reden om aan te nemen dat deze activiteiten het 
niveau van huisvlijt overstijgen.
Alle gegevens wijzen op een boerenbedrijf, waarbinnen veeteelt 
de belangrijkste component vormde. De aanwezigheid van vee 
wordt onder andere weerspiegeld in de samenstelling van het bot-
materiaal, de vondst van mestsporen in slijpplaten uit de vloerni-
veaus van het oostelijke deel van structuur 2 en bepaalde, met vee 
geassocieerde mijten uit grondsporen behorend tot dezelfde struc-
tuur. Op basis van de aanwezige skeletdelen en de slachtleeft ijden 
kan worden geconcludeerd dat runderen, schapen/geiten en var-
kens ter plaatse zijn gehouden, en men niet vlees van elders heeft  
aangevoerd. De gevonden aantallen doen vermoeden dat runderen 
en schapen/geiten de belangrijkste huisdieren waren, terwijl var-
kens vermoedelijk in kleine aantallen werden gehouden. Runde-
ren werden primair voor de melkproductie gehouden, evenals 
geiten. Incidenteel zullen runderen en geiten zijn geslacht. Scha-
pen zijn waarschijnlijk voornamelijk gehouden voor de wol. Dat 
er ter plaatse wol is verwerkt, wordt door de vondst van twee frag-
menten van benen spinklosjes onderstreept. Varkens zullen zijn 
gehouden voor het vlees. Het vee zal in de omgeving van de terp 
zijn geweid. Een deel van het vee lijkt op stal te hebben gestaan. 

13 Wat valt er aan de hand van de grondsporen, vondsten en paleo-
ecologische resten te zeggen over de bedrijvigheid die op de terp 
plaatsvond (tijdelijke of permanente bewoning/veeweiderij/
ambachtelijke activiteiten)?

Op grond van de op ‘terp’ 4 verzamelde gegevens valt een redelijk 
compleet beeld te schetsen van het gebruik van deze plek. De eer-
ste vraag die moet worden beantwoord, is of er sprake is geweest 
van permanente bewoning op deze plek. We zijn geneigd deze 
vraag met ja te beantwoorden. Hierbij dient wel de kantt ekening 
te worden geplaatst dat dit mogelijk alleen voor de eerste fase 
geldt. In hoeverre dit ook geldt voor de fase waarin de plaggenhut 
werd gebruikt, is minder duidelijk. Niet geheel uitgesloten kan 
worden dat er in deze fase sprake was van tijdelijke, seizoensma-
tige bewoning. Dit wordt niet zozeer ingegeven door harde gege-
vens, maar vooral door de gedachte dat een plaggenhut meer de 
uitstraling van een tijdelijke verblijfplaats dan van een permanent 
bewoond gebouw heeft .
Voor permanente bewoning gedurende de eerste fase pleiten ver-
schillende punten. In de eerste plaats kan erop gewezen worden 
dat het gebouw dat in deze fase op de ‘terp’ stond (structuur 1) een 
zeer solide constructie had. Deze bestond uit twee rijen zware dak-
dragende staanders en een plaggenwallen. Mogelijk moest het 
voor de bouw benodigde hout deels van elders worden aangevoerd. 
Geschikte bomen voor bouwhout waren in het gebied vermoede-
lijk niet in voldoende mate aanwezig. Voor eiken- en beukenhout 
was men aangewezen op de bossen van het Drents Plateau. 
De vraag is of men zich dergelijke moeite getroost zou hebben bij 
een huis dat slechts incidenteel of periodiek werd gebruikt. Het 
permanente karakter van de bewoning wordt in de tweede plaats 
weerspiegeld door de aanwezigheid van een dik pakket vloerni-
veaus in het westelijke gedeelte van het gebouw. Dit pakket is tot 
stand gekomen doordat er periodiek een dunne leemlaag op de 
intensief gebruikte vloer werd aangebracht. Niet duidelijk is wat 
de tijdsdiepte van het pakket vloer- en bewoningsniveaus is. Gaat 
het hierbij om een proces van enkele decennia of om een kortere 
periode? Ten derde lijkt ook het feit dat de haardplaats minimaal 
vier fasen kent op een langdurig gebruik van dit gebouw te duiden. 
Ook hiervoor geldt dat niet duidelijk is hoe lang de haard werd 
gestookt voordat er een nieuwe leemlaag werd aangebracht. Een 
andere indicatie voor het permanente karakter van de bewoning 
vormt de relatief grote hoeveelheid vondsten die, ingebed in de 
vloer- en bewoningsniveaus in het gebouw, is aangetroff en. Het 
gaat hierbij om scherven van meer dan tweehonderd verschil-
lende kogelpott en, en verder fragmenten van een tiental bakpan-
nen en schaaltjes, talloze botfragmenten en stukken natuursteen. 
Dergelijke grote hoeveelheden bewoningsafval, en dan vooral 
vaatwerk, zullen niet op een plek worden aangetroff en die tijdelijk 
of seizoensmatig werd bewoond, tenzij dit gebruik zich over een 
periode van enkele eeuwen heeft  uitstrekt, hetgeen hier niet het 
geval lijkt te zijn. Een andere aanwijzing vormt de samenstelling 
van het servies. Deze wijkt niet af van dat van contemporaine huis-
plaatsen waarvan het permanente karakter vaststaat.

9145 RAM Peizermaden 178.indd   1459145 RAM Peizermaden 178.indd   145 09-07-10   13:0109-07-10   13:01



146  LAND VAN MELK EN HONING?

Iets dergelijks is alleen te verwachten bij kortstondige bewoning, 
zoals seizoensmatig of incidenteel. Mogelijk moet hierbij gedacht 
worden aan bebouwing in de vorm van eenvoudige plaggenhutt en. 
Deze laten in de bodem vrijwel geen sporen na. Mogelijk was in de 
plaggenhutt en wel een lemen vloer aanwezig, maar is deze ten 
gevolge van post-depositionele processen verdwenen. Vloerniveaus 
lijken vooral bewaard te zijn gebleven in de gevallen waarin ze zijn 
afgedekt of waar sprake is van een dik pakket. De top daarvan is in 
veel gevallen door later landgebruik aangetast.
Een deel van de terpen was waarschijnlijk onbebouwd. Niet dui-
delijk is wat de functie van deze ‘terpen’ kan zijn geweest.

15 Is er op basis van het vondstmateriaal iets te zeggen over de 
maatschappelijke status van de bewoners of gebruikers van het gebied? 
Zijn er aanwijzingen voor handel/uitwisseling?

De resultaten van de oppervlaktekartering en die van het waarde-
rende onderzoek op ‘terp’ 4 hebben uitgewezen dat er, zoals Hol-
werda het reeds in 1925 verwoordde, in de Peizer- en Eeldermaden 
sprake is van ‘overblijfselen van een armelijke en eenvoudig kultuur’.
Het overgrote deel van het tijdens de oppervlaktekartering en opgra-
ving op ‘terp’ 4 verzamelde aardewerk bestaat uit handgevormd 
kogelpotaardewerk. De hoeveelheid geïmporteerd draaischijfaar-
dewerk is uitermate klein. Het aandeel importmateriaal bedraagt 
bij de oppervlaktevondsten 1,2% van het totaal aantal scherven. Bij 
de opgraving op ‘terp’ 4 ligt dit aantal nog veel lager en bedraagt 
slechts 0,4%. Of uit deze percentages direct de conclusie mag wor-
den getrokken dat de bewoners van de Peizer- en Eeldermaden echt 
arm waren, is de vraag. In veel andere middeleeuwse nederzett in-
gen in Noord-Nederland is het beeld niet anders. Ook hier ontbreekt 
importaardewerk nagenoeg geheel. Ook andere als geïmporteerd 
aan te merken producten, zoals maalstenen van basaltlava, zijn 
schaars of ontbreken volledig, in het geval van natuurstenen slijp-
stenen. Het relatief geringe aantal importen kan echter niet volle-
dig geweten worden aan de maatschappelijke status van de bewo-
ners van de Peizer- en Eeldermaden. Ook andere aspecten, zoals de 
aard en intensiteit van de in het gebied uitgevoerde activiteiten, 
kunnen hierbij een rol hebben gespeeld. Eén set maalstenen per 
huishouden volstaat. Bovendien zullen dergelijke voorwerpen 
meegenomen zijn bij het verlaten van de woonplaatsen. Het ont-
breken van slijpstenen kan evengoed het gevolg zijn het feit dat 
akkerbouw in de bestaanseconomie geen rol van betekenis speelde. 
De resultaten van het botanische onderzoek lijken de gedachte te 
bevestigen dat akkerbouw minder belangrijk was dan veeteelt. 
Er lijken in de Peizer- en Eeldermaden vooral runderen te zijn gehou-
den. Verder zijn er aanwijzingen voor schapen/geiten en varkens. 
Runderen en mogelijk ook geiten lijken met name voor melkpro-
ductie te zijn gehouden, terwijl schapen primair voor de wol en 
varkens voor het vlees werden gefokt. De opbrengsten van de boer-
derijen zullen, na afdrachten aan mogelijke landeigenaren of 
andere rechthebbenden, voldoende zijn geweest om van te leven. 
Het onderzoek naar aankoeksels op kogelpotaardewerk wijst op 
een vrij eenzijdig dieet, dat vooral bestond uit melk en melkpro-

Of dit dagelijks was om bijvoorbeeld te melken of alleen als win-
terstalling, is onduidelijk.
Indicaties voor akkerbouw zijn schaars. Het botanische onderzoek 
heeft  geen onomstotelijke aanwijzingen opgeleverd voor de lokale 
teelt van cultuurgewassen. Indien er al sprake is geweest van akker- 
of tuinbouw zal dit zeer beperkt van omvang zijn geweest. Er zijn 
enkele aanwijzingen voor het gebruik van zomergranen, zoals haver 
en gerst, en mogelijk ook peulvruchten. Dit wordt onderstreept 
door de resultaten van het onderzoek van aankoeksels op kogelpot-
aardewerk. Deze wijzen erop dat het dieet slechts gedeeltelijk uit 
granen en andere gewassen bestond, en dat er hoofdzakelijk melk 
en melkproducten werden gebruikt. Het is dus ook goed mogelijk 
dat het graan en de peulvruchten elders zijn verkregen en niet ter 
plaatse zijn verbouwd. Het ontbreken van slijpstenen voor het 
aanscherpen van gereedschap, kan indirect ook een aanwijzing 
zijn voor het ondergeschikte belang van akkerbouw.

14 Is er een verschil in functie tussen de terpen van groep 1 en 2 of spelen 
andere factoren hierbij een rol, en zo ja, welke?

Een mogelijk onderscheid in functie tussen terpen van groep 1 
(zekere terpen) en 2 (onzekere terpen) valt niet met zekerheid te 
geven. Hiervoor is het aantal onderzochte terpen te gering. Slechts 
een ‘terp’ van groep 1 (‘terp’ 4) is uitvoerig onderzocht en door 
twee terpen uit de tweede groep (‘terpen’ 30 en 31) is een smalle 
proefsleuf gegraven. Onduidelijk is in hoeverre de onderzochte 
‘terpen’ representatief zijn voor de in het gebied gelegen ‘veenter-
pen’ van de groepen 1 en 2.
‘Terpen’ van groep 1 worden gekarakteriseerd door het voorkomen 
van een of meer leemlagen. Dankzij het onderzoek op ‘terp’ 4 weten 
we wat al eerder werd vermoed maar nu is aangetoond, namelijk 
dat deze leemlagen vloerniveaus zijn. Op ‘terp’ 4 zijn resten van 
twee, elkaar in tijd opvolgende gebouwen gevonden. Het oudste 
gebouw (structuur 1) was een boerderij. Hoogstwaarschijnlijk is 
sprake geweest van permanente en langdurige bewoning. Dit is af 
te leiden uit de constructiewijze, interne verdeling en vondstma-
teriaal. In hoeverre het jongere gebouw (structuur 2) ook als boer-
derij mag worden aangemerkt, kan niet met zekerheid worden 
gezegd aangezien de platt egrond hiervan incompleet is overgele-
verd. De meer neutrale term plaggenhut lijkt voor deze structuur 
toepasselijker. Het exacte karakter en de duur van het gebruik gedu-
rende deze fase is niet duidelijk.
Veel minder is bekend over de aard en intensiteit van het gebruik 
van de ‘terpen’ uit de categorie ‘onzekere terpen’ (groep 2). De stra-
tigrafi sche opbouw van de bij het onderzoek door middel van een 
proefsleuf doorsneden ‘terpen’ 30 en 31 wijkt sterk af van die van 
‘terp’ 4. Hier werden geen gebouwsporen gevonden, zoals paalspo-
ren, plaggenwallen en vloerniveaus, maar alleen een dunne laag 
veraard veen met enkele leembrokjes en houtskool en enkele slo-
ten. Het ontbreken van leemlagen en redelijke aantallen vondsten 
doet vermoeden dat er op deze ‘terpen’ niet is gewoond of dat dit 
op een dusdanige wijze gebeurde dat er geen lemen vloeren werden 
aangelegd en er nauwelijks bewoningsafval werd geproduceerd. 
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plantenresten bevat. Deze worden in verband gebracht met men-
selijke activiteiten gedurende een lange periode. De gedachte is 
dat de aanwezige begroeiing in het voorjaar werd afgebrand om 
de ontwikkeling van jonge aanwas te stimuleren die direct kon 
worden benut door beweiding of worden gemaaid en later als stro 
aan het vee kon worden gegeven. Niet duidelijk is wanneer deze 
activiteiten plaatsvonden en wat de duur daarvan was.

18 Welke aanwijzingen zijn er voor het gebruik van het gebied in de 
periode Nieuwe Tijd-heden? Wat is de aard, ouderdom, gaafh eid en 
conservering van archeologische resten en de landschappelijke 
fenomenen uit deze perioden?

In de loop van de 14e eeuw worden de woonplaatsen die sinds de 
11e-12e eeuw in gebruik waren, opgegeven. Niet geheel duidelijk 
is waarom. De aanwezigheid van een dun kleidek, zowel op het 
erf rond het huis als in de terpsloten in de opgravingsputt en op 
‘terp’ 4 is een aanwijzing dat men te kampen kreeg met waterover-
last. Onduidelijk is of deze kleilaag een incident weerspiegelt of 
dat dit het resultaat is van een langere, natt e periode.
De huisplaatsen raakten in de vergetelheid, want in een latere fase 
is dwars door het op ‘terp’ 4 gelegen huis een sloot gegraven. Deze 
sloot maakt mogelijk deel uit van een latere herontginning van 
het gebied, waarvan de resten deels nog in het gebied aanwezig 
zijn. Uit de vulling van de sloot zijn enkele scherven vroeg 
20e-eeuws aardewerk verzameld, hetgeen erop wijst dat deze tot 
in deze periode open heeft  gelegen. Mogelijk is de sloot gedempt 
bij een in 1963 uitgevoerde ruilverkaveling. Hierbij werden op 
enkele plaatsen verschillende smalle kavels samengevoegd tot 
brede percelen. Het vrijwel ontbreken van laat- en post-middel-
eeuws vondstmateriaal wijst erop dat er na de 14e eeuw geen bewo-
ning meer in het gebied heeft  plaatsgevonden. Dit sluit evenwel 
niet uit dat het gebied periodiek werd bezocht en gebruikt voor 
specifi eke doeleinden. De geringe diepteligging van de archeolo-
gische resten is een aanwijzing dat er in het gebied waarschijnlijk 
niet intensief is geakkerd, maar dat er mogelijk voornamelijk 
sprake is geweest van hooilanden.

19 In hoeverre is er sprake van continuïteit/discontinuïteit in gebruik van 
het gebied als geheel en specifi ek de veenterpen voor dezelfde of 
verschillende doeleinden?

Het gebied van de Peizer- en Eeldermaden lijkt in verschillende peri-
oden te zijn gebruikt. De oudste aanwijzingen voor menselijke acti-
viteiten dateren uit het Laat-Paleolithicum, meer specifi ek de 
Federmesser cultuur. In deze periode en ook in het Meso- en Neoli-
thicum lijken de aanwezige zandkoppen te zijn gebruikt. De aard 
en intensiteit van het gebied zijn niet bekend. Later raakten deze 
zandkoppen met veen bedekt. Er zijn aanwijzingen dat het gebied 
ook in de periode tussen de Steentijd en de middeleeuwse occupa-
tie door mensen werd bezocht en gebruikt. Hiervan getuigen enke-
le vondsten en de aanwezigheid van verspreide houtskoolpartikels 
in het veendek. Deze bezoeken hadden mogelijk een incidenteel of 

ducten, aangevuld met granen en peulvruchten. Ook vlees zal gere-
geld op het menu hebben gestaan. Incidenteel werd honing aan 
gerechten toegevoegd. Hiermee kan op de vraag in de titel van deze 
rapportage worden geantwoord dat de Peizermaden in lett erlijke 
zin een land van melk en honing was. In hoeverre dit ook in fi guur-
lijke zin gold, moet worden betwijfeld. Onduidelijk is in hoeverre 
de boerenbedrijven het niveau van zelfvoorziening ontstegen en er 
agrarische overschott en werden opgebouwd. Mogelijk bleef dit 
beperkt tot incidentele, extra vruchtbare jaren. Overschott en kon-
den worden afgezet op markten in de directe omgeving, waaronder 
die in Groningen. Hier konden de bewoners van de Peizermaden 
de hand leggen op geïmporteerde goederen, zoals draaischijfaar-
dewerk uit het Rijngebied en de Maasvallei en maalstenen van 
basaltlava.

16 In hoeverre komen de resultaten van het onderzoek naar de 
veenterpen in de Peizer- en Eeldermaden overeen met die van de 
onderzochte terpen in de oostelijke en westelijke cluster? Heeft  het feit dat 
in de Peizer- en Eeldermaden vooral lage terpen voorkomen een 
specifi eke betekenis, en zo ja, wat is deze?

De resultaten van het onderhavige onderzoek komen in grote lij-
nen overeen met die in de aansluitende gebieden. Ook hier lijken 
er op de meeste terpen gebouwen te hebben gestaan. Het oudste 
op ‘terp’ 4 gevonden gebouw vertoont qua opbouw grote overeen-
komsten met de door van Van Giff en in Het Wold vrijgelegde plat-
tegronden, terwijl het jongere gebouw, voor zover het incomple-
te karakter van deze platt egrond een vergelijking toelaat, lijkt op 
de door de in Eelderwolde opgegraven gebouwen en die van Ter 
Borch. Het voorkomen van zowel hoge als lage ‘terpen’ in de Pei-
zer- en Eeldermaden kan nog onvoldoende worden verklaard. 
Mogelijk is dit deels te wijten aan de conserveringsomstandighe-
den ter plaatse. Verder kan niet worden uitgesloten dat het voor-
komen van relatief veel lage ‘terpen’ samenhangt met het speci-
fi eke gebruik van het gebied gedurende de Middeleeuwen.

17 Welke aanwijzingen zijn er voor het gebruik van het gebied in de 
Prehistorie, Romeinse Tijd en Vroege Middeleeuwen? Wat is de aard van 
het gebruik per periode in algemene zin?

Bij de oppervlaktekartering zijn in het zuidelijke deel van het 
onderzoeksgebied enkele vuurstenen afslagen gevonden. Deze 
dateren uit de Steentijd. De vondsten bevestigen het beeld dat het 
gebied reeds in de prehistorie werd gebruikt en dan met name de 
hogere delen van de pleistocene afzett ingen het dichtst bij het 
Drents Plateau. De aard van dit gebruik is op grond van het gerin-
ge aantal vondsten die in de Steentijd gedateerd kunnen worden, 
niet aan te geven. 
In tegenstelling tot eerdere karteringen zijn er geen vondsten 
geborgen die op een gebruik of bewoning in de IJzertijd en Romein-
se Tijd wijzen. Ook vroegmiddeleeuwse vondsten ontbreken. Wel 
is uit het micromorfologische onderzoek gebleken dat het onder 
‘terp’ 4 gelegen veenpakket op verschillende dieptes verbrande 
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23 Welk eff ect zou een periodieke of permanente waterberging hebben 
op de gaafh eid en conservering van de veenterpen?

De eff ecten van een periodieke of permanente waterberging in het 
gebied kunnen nu nog niet goed worden overzien. Hiervoor is 
meer en specifi eker onderzoek noodzakelijk. In algemene zin kan 
worden gesteld dat vernatt ing conserverend zal werken voor het 
aanwezige organische materiaal. Een gevaar is evenwel dat vernat-
ting tot een anderssoortige vegetatie zal leiden, zeker als het maai-
regime wordt aangepast. De verwachting is dat er meer ruige gras-
landen met zegges en riet ontstaan. De wortels van met name deze 
laatste plantensoort zijn desastreus voor in de bodem aanwezige 
archeologische lagen en grondsporen. Tevens dient te worden 
voorkomen dat er grote watervlakken komen waar door wind dei-
ning kan ontstaan. Dit zal mogelijk leiden tot het afk alven van de 
‘terpen’.

14.2  Aanbevelingen voor inrichting en 
beheer

J. Schreurs, H. Huisman en J. van Doesburg

De Peizer- en Eeldermaden en waterberging
Het gebied van de Peizer- en Eeldermaden maakt deel uit van een 
groter veengebied dat in de Volle Middeleeuwen is ontgonnen en 
bewoond. Ten westen van de Peizer- en Eeldermaden bevinden 
zich nog enkele andere gebieden, zoals Roderwolde, Mosterdpot 
en Matsloot, met waardevolle resten uit deze periode. De bewo-
ningsgeschiedenis van deze clusters kan niet los van elkaar gezien 
worden, ze vormen zowel landschappelijk als waarschijnlijk ook 
in hun oorspronkelijk gebruik een eenheid. Het is een van de wei-
nige gebieden in Nederland waar op een dergelijke schaal de ruim-
telijke samenhang bewaard gebleven is en relicten daarvan zicht-
baar zijn. Een gedeelte van de Peizer- en Eeldermaden is 
aangewezen als wett elijk beschermd monument. De andere gebie-
den zijn door de provincie Drenthe aangewezen als provinciaal 
archeologisch monument.
Het unieke middeleeuwse landschap van de Peizer- en Eelderma-
den dat vandaag de dag nog deels herkenbaar en beleefb aar is, is 
bewaard gebleven dankzij een specifi ek landgebruik en natuur-
lijke omstandigheden. De nadruk lag hierbij op een extensief 
gebruik van het gebied als hooi- en grasland, waarbij sprake was 
van hoge grondwaterstanden. Mede hierdoor zijn de terpen en 
huisplaatsen nog als verhogingen in het landschap herkenbaar en 
gebouwen en voorwerpen bewaard gebleven op de plaats waar ze 
zijn achtergelaten. Majeure aantastingen van de archeologische 
resten lijken van recente datum en hangen veelal samen met de 
enige decennia geleden uitgevoerde ruilverkaveling, waarbij onder 
meer nieuwe sloten zijn gegraven en men lagere en vaste grond-
waterpeilen is gaan hanteren.
Het gebied van de Peizer- en Eeldermaden staat, evenals de aan-
grenzende gebieden Roderwolde, Mosterdpot en Matsloot, aan de 

seizoensmatig karakter. Gedacht kan hierbij worden aan beweiding. 
In de Middeleeuwen, vermoedelijk in de 11e-12e eeuw, werd het 
gebied grootschalig ontgonnen en in cultuur gebracht. In het gebied 
vond in deze periode verspreide bewoning plaats. De ‘veenterpen’ 
weerspiegelen deels deze huisplaatsen. In de loop van de 14e eeuw 
werden de huisplaatsen opgegeven. Later werd het gebied (opnieuw) 
extensief gebruikt, onder andere voor het weiden van vee.

20 Welke archeologische en/of cultuurhistorische elementen zijn nog 
zichtbaar in het landschap?

Als eerste kunnen hier de ‘terpen’ worden genoemd. Ze manifes-
teren zich als lage tot zeer lage ronde of enigszins ovale verhogin-
gen in het terrein. Hun aanwezigheid wordt vaak verraden door de 
begroeiing (veel zegge) en de aanwezigheid van relatief veel mol-
lengangen. Voorts is de bodem compacter dan buiten de terpen. 
In het terrein bevinden zich verder enkele min of meer lineaire 
verhogingen. Het karakter hiervan is niet geheel duidelijk. Moge-
lijk zijn het restanten van oude wegen of dijken. De Weringse dijk 
is een nog bestaand voorbeeld hiervan. De bij de ‘terpen’ horende 
verkaveling is niet meer aanwezig. Bij de laatste ruilverkaveling is 
het gebied opnieuw ingericht. De middeleeuwse verkaveling is wel 
in het gebied van Roderwolde en de Matsloot bewaard gebleven.

21 Wat is de invloed van post-depositionele processen en landgebruik 
op de gaafh eid en conservering van de veenterpen?

Op grond van de huidige en in het verleden verzamelde gegevens 
kan geconcludeerd worden dat de fysieke kwaliteit van de veenter-
pen de afgelopen jaren sterk is teruggelopen. Dit wordt veroorzaakt 
door een complex van factoren, waarvan oxidatie en inklinking van 
het veen, verlaging van de grondwaterstanden, vertreding door vee 
en rietgroei de belangrijkste zijn. Dit alles heeft  ertoe geleid dat de 
dikte van de ‘terplagen’ sterk is teruggelopen en dat de ‘terpen’ zijn 
gedaald. Tevens zal dit ertoe hebben bijgedragen dat de fysieke 
kwaliteit van grondsporen, (an)organisch vondstmateriaal en orga-
nische resten, zoals hout, zaden etc., sterk zal zijn teruggelopen. 
Dit proces zet zich onverminderd voort. Maatregelen lijken zeer 
noodzakelijk als we deze resten voor de toekomst willen behouden.

22 Welk eff ect zou ophoging van de terpen kunnen hebben op een 
duurzaam behoud van deze fenomenen?

Er lijken aan het ophogen van de terpen zowel voor- als nadelen 
te zijn verbonden. Enerzijds verhoogt het hun zicht- en herken-
baarheid en biedt het ophogingspakket bescherming tegen ver-
treding door vee. Aan de andere kant zal dit mogelijk tot zett ing 
leiden, waardoor de terpen dieper in het veen wegzakken.
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ben voor de fysieke kwaliteit van de middeleeuwse resten. De exac-
te omvang van de gevolgen van de waterberging is niet duidelijk 
aangezien er gebruik wordt gemaakt van prognoses met ruime 
marges, zoals de verwachte zomer- en winterpeilen en frequentie 
van extreme inundaties. De verwachtingen zijn uitgewerkt in een 
beslisdocument Behoud en Beheer veenterpen in de waterberging 
Roden-Norg en Peize.266 Ontwikkelingen op het gebied van de 
fysieke kwaliteit van de middeleeuwse resten hangen af van al 
dan niet te nemen beheermaatregelen. Hiertoe zijn verschillende 
scenario’s geschetst. Voor de veenterpen in de Peizer- en Eelder-
maden dient rekening te worden gehouden met de volgende 
risico’s:
• Op dit moment is verstoring van de archeologische resten door 

biologische activiteit een actief degradatieproces. De bovenste 
ca. 20 cm van het profi el zijn in ieder geval lokaal verstoord door 
vertrapping door vee. Mollengangen hebben eveneens voor ver-
storing gezorgd. Beide leiden tevens tot toetreding van zuurstof 
in de bodem hetgeen oxidatie en inklinking van het veen en 
andere organische lagen en materiaal (hout, houtskool, bot etc.) 
tot gevolg heeft . Of deze vorm van aantasting doorgaat zal sterk 
afh ankelijk zijn van het regime van vocht en oppervlaktewater 
dat zal gaan heersen in de nieuwe situatie. In afb eelding 97 is het 
huidige en (meting 2006) toekomstige grondwaterpeil ten 
opzichte van de hoogte van de ‘terpen’ weergegeven. Wellicht 
heeft  het gemiddeld hoger grondwaterpeil (peilen worden ten 
noorden van de Weringse dijk – 0.50 m en – 0.70 m ten zuiden 
van de dijk) tot gevolg dat de mollenactiviteit ingeperkt wordt. 
Het voornemen van Natuurmonumenten om geen vee meer in 
het gebied van het monument te laten grazen, zal ertoe leiden 
dat directe en indirecte aantasting door vertrapping zal verdwij-
nen. De gewassen zijn eveneens van invloed op de archeologische 
resten. In de bovenste ca. 20 cm van het profi el – dat daar toch 

vooravond van belangrijke veranderingen. De gebieden maken 
deel uit van het waterbergingsgebied Roden-Norg en Herinrichting 
Peize (Waterschap Noorderzijlervest, provincie Drenthe) waarvoor 
een belangrijke waterbergingsopgaaf geldt. De waterberging zal 
naar verwachting gepaard gaan met belangrijke veranderingen op 
het gebied van de waterhuishouding en vegetatieontwikkeling.264 
Deze paragraaf heeft  primair betrekking op de inrichting en het 
beheer van het rijksmonument. De aanbevelingen gelden nadruk-
kelijk ook voor de aangrenzende gebieden met clusters veenterpen, 
zoals Roderwolde, Mosterdpot en Matsloot.
De waterberging wordt gerealiseerd binnen (natt e) natuurontwik-
keling in het kader van de Ecologische HoofdStructuur (EHS). Pro-
vincie, Waterschap en Rijk zijn opdrachtgever. Dienst Landelijk 
Gebied (DLG) is planbegeleider en uitvoerder/penvoerder namens 
de Bestuurscommissie voor de Herinrichting Peize. In het kader 
van de waterberging zal op verschillende plaatsen grondwerk wor-
den uitgevoerd. Zo zal er een globaal oost-west georiënteerde slenk 
worden aangelegd die ter hoogte van het monument iets ten zui-
den van de Weringse dijk zal komen te liggen. De slenk zal gaan 
fungeren als afwateringskanaal en zal worden aangesloten op de 
Matsloot die in het Leekstermeer uitmondt. In het kader van de 
realisatie van de slenk is binnen het wett elijke monument terp 5 
opgegraven. De opgraving is in september 2009 uitgevoerd.265

Op basis van de verwachte gemiddelde zomer- en winterpeilen 
zijn voor het totale gebied van de waterberging drie categorieën 
gedefi nieerd: 1. terpen permanent onder water; 2. terpen deels 
onder water; 3. terpen boven waterpeil. De in de Peizer- en Eel-
dermaden gelegen terpen behoren grotendeels tot categorie 3; 
enkele kunnen tot categorie 2 worden gerekend. De nu voorlig-
gende herinrichting, waarbij de functie van het gebied zal veran-
deren van een puur agrarisch gebruik naar natuurontwikkeling 
en -recreatie en waterberging, zal naar verwachting gevolgen heb-

Gemiddeld zomer 
na landinr.

Zomer uitzakkend
na landinr.

Extreem na landinr.

Afb . 97  Huidige en verwachte grondwaterpeil ten opzichte van de hoogte van de terpen ten zuiden van de Weringse dijk.
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odiek gedeeltelijk en incidenteel volledig onder water staan: als 
gevolg van golfslag –  vooral bij zwaar weer – zouden ze kunnen 
afk alven en verdwijnen.

• Door fl uctuaties in het grondwaterpeil, waardoor de bodem niet 
continu waterverzadigd is geweest, zijn onverkoolde organische 
resten grotendeels vergaan. In de nieuwe situatie zal de aantas-
ting van organische resten in de vloerniveaus waarschijnlijk 
doorgaan, onafh ankelijk van de ingreep in het landschap. In de 
nieuwe situatie zal zo veel mogelijk gestreefd moeten worden 
naar stabiele zomer- en winterpeilen en zal uitzakking van het 
water zo veel mogelijk, voor zover dit binnen de kaders van de 
waterberging kan, moeten worden beperkt.

Samenvatt end is de grootste bedreiging van de archeologische 
resten in de veenterpen op dit moment verstoring door vertrap-
ping door vee en vergraving door bodemdieren, met name mollen.
In de nieuwe situatie zal schade door vee en bioturbatie, wanneer 
er geen grote grazers meer worden geweid en het grondwaterpeil 
permanent hoger ligt, sterk afnemen. Hier komen echter andere 
bedreigingen voor de fysieke kwaliteit van de middeleeuwse resten 
in de plaats. In de eerste plaats kan er mogelijk erosie en afslag 
door golfwerking optreden. Dit zal naar verwachting vooral optre-
den in het gebied ten westen van het wett elijk beschermde monu-
ment, met name in de omgeving van de Matsloot. Niet uitgesloten 
kan worden dat afslag en erosie ook incidenteel in de Peizer- en 
Eeldermaden zal optreden. Een mogelijkheid om dit tegen te gaan 
is het plaatsen van palenrijen of kleine boogvormige kaden. Deze 
zijn echter niet erg duurzaam en behoeven periodiek onderhoud. 
Een tweede optie tegen deze aantastingen is het afdekken van de 
terpen. Deze zal hieronder worden besproken. Belangrijker nog 
dan erosie en afslag door golfwerking is de verwachte vegetatie-
ontwikkeling. Deze is voor de categorieën 2 en 3 gelijk en voorziet 
de opslag van (broek)bos en de groei van riet en mogelijk liesgras 
op en in de nabijheid van de terpen. Er zijn verschillende beheers-
maatregelen die deze voor de middeleeuwse resten schadelijke 
vegetatieontwikkelingen tegen kunnen gaan. De optie om de ter-
pen af te dekken met een laag klei of ander materiaal zal waar-
schijnlijk weinig positieve eff ecten hebben. Doorworteling door 
riet wordt niet voorkomen, terwijl erosie en afslag van de site alleen 
wordt uitgesteld totdat de nieuw aangebrachte kleilaag is wegge-
slagen. Tegelijkertijd is er een grote kans dat het aanbrengen van 
een kleilaag schade doet aan het omliggende veenprofi el en ver-
zakking en klink van het onderliggende veenprofi el zal versterken. 
Afdekking van de terpen heeft  bovendien een negatieve invloed 
op de waarde van de oppervlaktemorfologie en de landschappe-
lijke verhoudingen. Door deze maatregel wordt een cultuurland-
schap –waarin kleine verhogingen een refl ectie zijn van vroegere 
woonplaatsen – veranderd in een gebied waarin de zichtbare ver-
hogingen kunstmatig zijn, en de relatie met vroeger landgebruik 
en menselijk handelen afneemt. Er zijn verschillende andere moge-
lijkheden om ongewenste vegetatieontwikkeling tegen te gaan. 
Een ervan is begrazing door vee. Deze methode is tot op heden op 
het wett elijk beschermde monument ingezet met alle bovenge-

al verstoord is door bodemvorming (rijping, structuurvorming, 
biologische activiteit) – zijn plantenwortels aanwezig. Waar-
schijnlijk zijn die met name van gras. Dieper in het profi el zijn 
plantenwortels schaars, en lijken ze zich met name te beperken 
tot de reeds aanwezige scheuren en (bio)poriën. In de nieuwe 
situatie moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid 
dat er riet gaat groeien op en rond de terpen. Doordat riet diep 
wortelt en rietwortels in zuurstofl oze bodems door kunnen drin-
gen, bestaat het gevaar dat de archeologische lagen dan zullen 
worden aangetast en verstoord. De mate en ernst van dergelijke 
doorworteling is momenteel moeilijk in te schatt en, maar dui-
delijk is dat rietgroei op en direct rond de terpen moet worden 
tegengegaan. Op de overgangen van nat naar droog zullen naast 
riet ook soorten als leisgras, lisdodde en grote zeggen (helofyten) 
gaan groeien. De wortels van deze soorten lijken minder schade 
aan te richten. Mogelijk levert het uit te voeren monitoringson-
derzoek hierover aanvullende informatie. De terpen die meer 
dan 2 tot 3 maanden per jaar boven water uitsteken kunnen 
begroeid raken met (broek)bos. Ook boomwortels hebben een 
negatief eff ect op de conservering van de archeologische resten. 
De opslag van bomen dient dan ook te worden tegengegaan.

• Het niet meer weiden van vee heeft  wel tot gevolg dat er een aan-
gepast maaibeheer zal moeten worden ingesteld. De vernatt ing 
van het gebied maakt het noodzakelijk om (deels) op een andere 
manier en mogelijk op andere tijdstippen te maaien. Uitgangs-
punt is dat het maaien zelf niet tot aantasting van de fysieke kwa-
liteit van de terpen zal leiden. Gebruik van zwaar materieel is, 
voor zover dat onder de nieuwe hydrologische omstandigheden 
nog kan, niet gewenst. Het maaibeheer moet zich allereerst rich-
ten op het tegengaan van rietgroei en de ontwikkeling van boom-
opslag op en rond de terpen. Daarnaast zal het maaien op dus-
danige wijze dienen te worden uitgevoerd dat de terpen, voor 
zover ze niet onder water staan, in het terrein herkenbaar zijn. 
Misschien zijn er zelfs mogelijkheden om de herkenbaarheid 
verder te vergroten, bijvoorbeeld door het gras in de omgeving 
wel en dat op de ‘terpen’ niet te maaien. Wel dient hierbij altijd 
de opslag van gewassen die een bedreiging vormen voor het 
behoud van de terpen, zoals riet en bomen, te worden tegen 
gegaan. Niet uitgesloten kan worden dat deels handmatig 
gemaaid zal moeten worden of dat jonge opslag met de hand zal 
moeten worden uitgetrokken; de eff ecten van plantenwortels op 
de archeologische resten lijken tot dusver relatief beperkt te zijn. 

• Het veenprofi el onder de meeste ‘terpen’ wordt door de mas-
sieve leemlagen van de oude vloeren goed afgedekt en hierdoor 
beschermd. De profi elen in de directe omgeving lopen op dit 
moment meer gevaar om te worden aangetast. In de nieuwe 
situatie zal dat waarschijnlijk niet veranderen, hoewel de dan 
toegenomen vochtigheid een positief eff ect zou kunnen hebben 
op het behoud van de veenprofi elen in het hele Peizer- en Eel-
dermadengebied.

• In de nieuwe situatie zou een versterkte erosie van de terpen op 
kunnen treden. Dit zou kunnen gebeuren als het gebruik van 
het gebied als waterberging er in resulteert dat de ‘terpen’ peri-
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hiertoe – lopen mogelijk gevaar. Alleen hogere waterstanden zul-
len de activiteiten van mollen teniet doen. Bomen zullen naar 
verwachting eveneens vooral op de delen kiemen die gedurende 
enkele maanden per jaar droogvallen. Boompjes dienen te wor-
den verwijderd voordat ze diep gaan wortelen. Rietgroei is voor-
al te verwachten in de natt ere zones, dat wil zeggen het gebied 
ten zuiden van de Weringse dijk. De ontwikkeling van riet op en 
in directe omgeving van de veenterpen dient te worden voorko-
men. De verwachte vegetatieontwikkelingen en de daarmee 
samenhangende ecologische en archeologische eisen en wensen 
vragen een op maat gemaakt maaibeheer. In sommige zones kan 
het reguliere maaibeheer worden toegepast, terwijl in andere met 
speciale apparatuur, zoals een maaiboot of rupsmaaier, of tech-
nieken (handmatig maaien) moet worden gewerkt. Voor wat 
betreft  de archeologie is het van groot belang dat het gebruikte 
materieel zelf ook geen schade aanricht. Vergraving en zware 
belasting (denk aan landbouwwerktuigen) dienen te worden 
voorkomen. Bij periodieke waterberging in het gebied dient naast 
de ontwikkeling van bomen, riet en andere diepwortelende plan-
ten ook erosie door golfslag voorkomen te worden. Bij de toe-
komstige inrichting dient hier dan ook een oplossing voor te 
worden gezocht.
Ten slott e is het van belang te monitoren wat de positieve en nega-
tieve eff ecten zijn van de herinrichting van het monument. 
Om deze reden is een monitoringsprogramma opgezet dat de 
komende jaren zal worden uitgevoerd. Met dit programma is het 
mogelijk veranderingen in de omstandigheden en de fysieke kwa-
liteit van de terpen te volgen en indien nodig, bijvoorbeeld als de 
fysieke kwaliteit terugloopt, maatregelen te nemen.

Tot slot nog een woord over de mogelijkheden die het gebied biedt 
op het toeristisch- recreatief en educatief vlak. Het archeologische 
monument leent zich er bij uitstek voor de middeleeuwse geschie-
denis van de Peizer- en Eeldermaden onder de aandacht van een 
breed publiek te brengen. Het gebied wordt intensief gebruikt 
door recreanten en voor woon-werkverkeer per fi ets en dat zal naar 
verwachting alleen maar toenemen. Velen zijn op de hoogte van 
de natuurwaarden van het gebied, maar de archeologische waarde 
is daarentegen veel minder bekend. De terpen zullen veelal pas 
gezien worden als men erop geatt endeerd wordt. Door informa-
tievoorziening of bijvoorbeeld door de reconstructie van een huis-
plaats met bijbehorend gebouw, kan de verwijzing naar het verle-
den gestalte gegeven worden.267 Het beeld van ‘een land van melk 
en honing’ zou weer kunnen gaan leven.

noemde gevolgen. De terreinbeherende instanties hebben echter 
besloten geen gebruik meer te zullen maken van grote grazers of 
ander vee. Een tweede mogelijkheid is maaien. Ook dit wordt 
momenteel op het monument gedaan. Naar verwachting krijgt bij 
een halfj aarlijks maaibeheer bosopslag geen kans en zal riet zich 
moeilijk kunnen uitbreiden of zelfs geheel verdwijnen. Dit geldt 
zeker voor riet dat onder water wordt gemaaid. Door periodiek 
maaien ontstaat een vrij gesloten grasmat met bloemrijke vegeta-
ties. Een van de praktische problemen van maaien is dat dit in 
sommige gebieden, vooral de moerassige delen, moeilijk zal zijn. 
Hiertoe dient een speciaal amfi bisch rupsvoertuig of een maaiboot 
te worden ingezet. Een andere optie is handmatig maaien.
Evident is dat het duurzame behoud van de veenterpen en andere, 
met de terpen samenhangende relicten in de Peizer- en Eelderma-
den alleen mogelijk is onder bepaalde condities. Een gebruik als 
(nat) hooi- en grasland, waardoor de terpen ook visueel herkenbaar 
blijven, biedt hiervoor de meest ideale omstandigheden. Een afge-
wogen beheersplan, met een duidelijk omschreven maaibeheer, is 
hierbij voorwaarde. Dit garandeert zowel het behoud van deze res-
ten als de zichtbaarheid daarvan. Door het gedeeltelijk of permanent 
onder water zett en worden de terpen deels onzichtbaar en worden 
bovendien de overige resten van het middeleeuwse cultuurland-
schap uitgewist. Hierdoor wordt de mogelijkheid om dit unieke 
cultuurlandschap te beleven sterk gereduceerd. Er zal dan ook 
gezocht moeten worden naar een inrichtingsplan dat de bezoeker 
de genese van dit landschap toont. Gedacht zou kunnen worden 
aan het markeren van de locaties van de veenterpen (bijvoorbeeld 
door bepaald maaibeheer toe te passen of gebruik te maken van 
markeringen), het op enigerlei wijze visualiseren van de voormalige 
bebouwing op de terpen (‘reconstructie’ van een boerderij) en het 
inrichten van informatiepunten (bijvoorbeeld borden langs fi ets-
paden waarop de genese van het gebied in woord en beeld wordt 
uitgezet) of informatiecentrum (zoals een veenterpencentrum). 
Goede afstemming met de inrichting van het door Staats Bosbeheer 
beheerde gebied ten westen van de N372 is daarbij van groot belang.
Cruciaal voor het duurzame behoud van de terpen is het voorkó-
men en/of minimaliseren van oxidatie en inklinking van het veen 
en organische pakkett en en resten. De aantasting van organica 
wordt met name direct of indirect veroorzaakt door gravende 
dieren, diepwortelende planten, met name riet en bomen, en 
wisselende waterstanden. De invloed van gravende dieren zal in 
verband met de vernatt ing en het niet meer beweiden naar ver-
wachting sterk afnemen. Alleen de terreindelen die gedurende 
langere tijd boven het water uitsteken – bepaalde terpen behoren 

Noten 
263   Er is een monster genomen, maar dit is niet ingestuurd.

264   Notitie DLG, SBB en NM van 19 maart 2009.

265   De opgraving heeft  aanwijzingen voor een plaggenhut uit de 13e-14e eeuw 
opgeleverd. De resultaten van het onderzoek zullen binnen 2 jaar worden 
gepubliceerd.

266   Beheer- en behouddocument van de Bestuurscommissie Herinrinchting 
‘Peize’ van dd 19 maart 2009. 

267   . Een van de recente bij baggerwerkzaamheden opgeworpen terpen (van 
Doesburg & van Kregten 2006) zou zich daar uitstekend voor lenen. Dit idee 
komt voort uit overleg met Natuurmonumenten.
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Bijlage 1 Boorprofi elen
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boring: NOOD-100
beschrijver: WMBD, datum: 29-3-2006, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: Drenthe, gemeente: Noordenveld, 
plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig
Archeologie: fragmenten verbrande klei/leem

50 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: C-horizont

125 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn

 Einde boring op 150 cm -Mv

boring: NOOD-200
beschrijver: CAAJ, datum: 21-3-2006, X: 230.260, Y: 578.199, hoogte: -0,40, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,40 m -
Lithologie: leem, zwak zandig, donkerbruin
Bodemkundig: B-horizont, volledig geoxideerd, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,70 m -
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 1,20 m -

boring: NOOD-205
beschrijver: DWM, datum: 28-3-2006, X: 230.255, Y: 578.198, hoogte: -0,29, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,29 m -
Lithologie: veen, mineraalarm, zwartbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: A-horizont

38 cm -Mv / 0,67 m -
Lithologie: klei, zwak zandig, bruin

46 cm -Mv / 0,75 m -
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 1,29 m -
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boring: NOOD-210
beschrijver: CAAJ, datum: 21-3-2006, X: 230.251, Y: 578.196, hoogte: -0,28, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: 
natuurterrein, provincie: Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,28 m -
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, zwart, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: A-horizont

53 cm -Mv / 0,81 m -
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruinzwart, rietveen, veel plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

285 cm -Mv / 3,13 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,28 m -

boring: NOOD-212
beschrijver: CAAJ, datum: 21-3-2006, X: 230.249, Y: 578.196, hoogte: -0,26, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,26 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruin, uiterst fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

6 cm -Mv / 0,32 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, grijsrood
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

45 cm -Mv / 0,71 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, grijsrood, rietveen, spoor riet
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd

61 cm -Mv / 0,87 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, grijsrood, rietveen, veel riet
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 1,26 m -
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boring: NOOD-215
beschrijver: CAAJ, datum: 21-3-2006, X: 230.246, Y: 578.195, hoogte: -0,13, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: 
natuurterrein, provincie: Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,13 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, donkerbruin
Bodemkundig: A-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

20 cm -Mv / 0,33 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, donkergrijs
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe- en Mn-vlekken

40 cm -Mv / 0,53 m -
Lithologie: veen, sterk kleiig, zwart, veen (niet gedifferentiëerd), spoor plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

45 cm -Mv / 0,58 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken, volledig geoxideerd

70 cm -Mv / 0,83 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, rietveen, veel riet
Bodemkundig: C-horizont

254 cm -Mv / 2,67 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 274 cm -Mv / 2,87 m -
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boring: NOOD-220
beschrijver: CAAJ, datum: 21-3-2006, X: 230.241, Y: 578.193, hoogte: -0,24, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,24 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, donkerbruin
Bodemkundig: B-horizont, interpretatie: bouwvoor

43 cm -Mv / 0,67 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, donkerbruin
Bodemkundig: C-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool

52 cm -Mv / 0,76 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, zeer grof

55 cm -Mv / 0,79 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, rietveen, weinig riet
Bodemkundig: C-horizont

280 cm -Mv / 3,04 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 290 cm -Mv / 3,14 m -

boring: NOOD-225
beschrijver: CAAJ, datum: 21-3-2006, X: 230.236, Y: 578.192, hoogte: -0,46, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,46 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, donkerbruin
Bodemkundig: B-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,86 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veraard veen
Bodemkundig: C-horizont

50 cm -Mv / 0,96 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 1,46 m -
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boring: NOOD-300
beschrijver: CAAJ, datum: 22-3-2006, X: 230.286, Y: 578.121, hoogte: -0,47, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,47 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, sterk humeus, donkerbruin, spoor plantenresten
Bodemkundig: A-horizont, volledig geoxideerd

21 cm -Mv / 0,68 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwartbruin, veraard veen, weinig plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

50 cm -Mv / 0,97 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwartbruin, rietveen, veel riet
Bodemkundig: C-horizont

110 cm -Mv / 1,57 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, rietveen, veel riet
Bodemkundig: C-horizont

185 cm -Mv / 2,32 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, grijszwart, amorf veen, spoor plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

192 cm -Mv / 2,39 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkergrijs, matig grof, spoor plantenresten

 Einde boring op 200 cm -Mv / 2,47 m -

boring: NOOD-305
beschrijver: CAAJ, datum: 21-3-2006, X: 230.282, Y: 578.120, hoogte: -0,35, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,35 m -
Lithologie: leem, zwak zandig, sterk humeus, donkerbruin, spoor plantenresten
Bodemkundig: A-horizont, volledig geoxideerd

15 cm -Mv / 0,50 m -
Lithologie: klei, zwak siltig, sterk humeus, zwartbruin, weinig plantenresten
Bodemkundig: volledig geoxideerd

 Einde boring op 45 cm -Mv / 0,80 m -

boring: NOOD-310
beschrijver: CAAJ, datum: 22-3-2006, X: 230.277, Y: 578.118, hoogte: -0,26, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,26 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruinzwart, veraard veen, spoor wortelresten
Bodemkundig: volledig geoxideerd

19 cm -Mv / 0,45 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

34 cm -Mv / 0,60 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruinzwart, veen (niet gedifferentiëerd), spoor plantenresten

97 cm -Mv / 1,23 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, groenbruin, enkele kleilagen, rietveen, veel riet

 Einde boring op 140 cm -Mv / 1,66 m -
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boring: NOOD-315
beschrijver: CAAJ, datum: 22-3-2006, X: 230.272, Y: 578.116, hoogte: -0,25, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,25 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veraard veen, spoor wortelresten
Bodemkundig: volledig geoxideerd

14 cm -Mv / 0,39 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, sterk humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

30 cm -Mv / 0,55 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruinzwart, veen (niet gedifferentiëerd), weinig plantenresten

88 cm -Mv / 1,13 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, groenbruin, enkele kleilagen, rietveen, veel riet en wortels

 Einde boring op 125 cm -Mv / 1,50 m -

boring: NOOD-320
beschrijver: CAAJ, datum: 22-3-2006, X: 230.268, Y: 578.114, hoogte: -0,19, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,19 m -
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruinzwart, veraard veen, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig geoxideerd

48 cm -Mv / 0,67 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd), weinig plantenresten

89 cm -Mv / 1,08 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruingroen, veraard veen, spoor plantenresten
Archeologie: natuursteen

100 cm -Mv / 1,19 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd), weinig plantenresten

118 cm -Mv / 1,37 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen, veel riet

 Einde boring op 150 cm -Mv / 1,69 m -
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166  LAND VAN MELK EN HONING?

boring: NOOD-325
beschrijver: CAAJ, datum: 22-3-2006, X: 230.263, Y: 578.113, hoogte: -0,21, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,21 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veraard veen, spoor plantenresten
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

23 cm -Mv / 0,44 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

25 cm -Mv / 0,46 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, donkergrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

50 cm -Mv / 0,71 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruinzwart, veen (niet gedifferentiëerd), veel plantenresten

64 cm -Mv / 0,85 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

88 cm -Mv / 1,09 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, enkele humuslagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd
Archeologie: natuursteen

97 cm -Mv / 1,18 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkergrijszwart, veen (niet gedifferentiëerd), spoor plantenresten

110 cm -Mv / 1,31 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkergroenbruin, rietveen, veel riet

 Einde boring op 150 cm -Mv / 1,71 m -

boring: NOOD-330
beschrijver: CAAJ, datum: 22-3-2006, X: 230.258, Y: 578.111, hoogte: -0,38, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,38 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruinzwart, veraard veen, veel plantenresten
Bodemkundig: volledig geoxideerd

17 cm -Mv / 0,55 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd), veel plantenresten
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten verbrande klei/leem

40 cm -Mv / 0,78 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwart, amorf veen

70 cm -Mv / 1,08 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd), veel plantenresten
Archeologie: enkel fragment verbrande klei/leem

86 cm -Mv / 1,24 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, bruingrijs
Bodemkundig: volledig geoxideerd
Archeologie: enkel fragment verbrande klei/leem

91 cm -Mv / 1,29 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, oranjebruin
Bodemkundig: volledig geoxideerd
Archeologie: enkele spikkel houtskool, veel fragmenten verbrande klei/leem

94 cm -Mv / 1,32 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, zwart, kleibrokken, veen (niet gedifferentiëerd), spoor plantenresten
Archeologie: enkel fragment verbrande klei/leem

100 cm -Mv / 1,38 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentiëerd), veel plantenresten

129 cm -Mv / 1,67 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, groenbruin, rietveen, veel riet

 Einde boring op 150 cm -Mv / 1,88 m -
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167BIJLAGE 1 BOORPROFIELEN

boring: NOOD-335
beschrijver: CAAJ, datum: 22-3-2006, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: Drenthe, gemeente: Noordenveld, 
plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, zwart, veraard veen
Bodemkundig: A-horizont, volledig geoxideerd

30 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, sterk humeus, bruingroen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

34 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkergrijsbruin, veraard veen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

52 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, rietveen, veel riet
Bodemkundig: volledig gereduceerd

125 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, groenzwart, rietveen, veel riet
Bodemkundig: volledig gereduceerd

205 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijsbruin, veel plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

242 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, rietveen, veel riet
Bodemkundig: volledig gereduceerd

280 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, grijsbruin, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv

boring: NOOD-400
beschrijver: CAAJ, datum: 22-3-2006, X: 230.274, Y: 578.093, hoogte: -0,44, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,44 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkergrijs, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,69 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,79 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, grijs, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd, interpretatie: bouwvoor

43 cm -Mv / 0,87 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, rietveen, weinig riet

88 cm -Mv / 1,32 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruinzwart, rietveen, veel riet

 Einde boring op 120 cm -Mv / 1,64 m -
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168  LAND VAN MELK EN HONING?

boring: NOOD-405
beschrijver: CAAJ, datum: 22-3-2006, X: 230.269, Y: 578.091, hoogte: -0,27, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,27 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkergrijs, veen (niet gedifferentiëerd)

20 cm -Mv / 0,47 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, grijsbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem

26 cm -Mv / 0,53 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkergrijsbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem

33 cm -Mv / 0,60 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem

35 cm -Mv / 0,62 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkergrijs, veen (niet gedifferentiëerd)

37 cm -Mv / 0,64 m -
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwartbruin, rietveen

60 cm -Mv / 0,87 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, rietveen

 Einde boring op 85 cm -Mv / 1,12 m -

boring: NOOD-410
beschrijver: CAAJ, datum: 22-3-2006, X: 230.264, Y: 578.089, hoogte: -0,15, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,15 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd)

20 cm -Mv / 0,35 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkergrijszwart, veen (niet gedifferentiëerd)
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem

30 cm -Mv / 0,45 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, grijsbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Archeologie: enkele spikkel houtskool, veel fragmenten verbrande klei/leem

35 cm -Mv / 0,50 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, zwartbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Archeologie: veel spikkels houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem

57 cm -Mv / 0,72 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, grijs
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem

61 cm -Mv / 0,76 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwartbruin, rietveen, veel riet

 Einde boring op 87 cm -Mv / 1,02 m -
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169BIJLAGE 1 BOORPROFIELEN

boring: NOOD-415
beschrijver: CAAJ, datum: 22-3-2006, X: 230.260, Y: 578.087, hoogte: -0,06, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,06 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,26 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkergrijsbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem

32 cm -Mv / 0,38 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, lichtbruingrijs
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem

52 cm -Mv / 0,58 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs

55 cm -Mv / 0,61 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, grijsbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem

63 cm -Mv / 0,69 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, grijs

65 cm -Mv / 0,71 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, grijsgeel
Archeologie: enkel fragment verbrande klei/leem

76 cm -Mv / 0,82 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruingrijs, rietveen

320 cm -Mv / 3,26 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, matig grof

 Einde boring op 340 cm -Mv / 3,46 m -

boring: NOOD-420
beschrijver: CAAJ, datum: 22-3-2006, X: 230.255, Y: 578.085, hoogte: -0,30, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,30 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruinzwart, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

37 cm -Mv / 0,67 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruingrijs, veen (niet gedifferentiëerd)
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem

52 cm -Mv / 0,82 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, grijsbruin, veen (niet gedifferentiëerd)

60 cm -Mv / 0,90 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruinzwart, rietveen

 Einde boring op 70 cm -Mv / 1,00 m -
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170  LAND VAN MELK EN HONING?

boring: NOOD-425
beschrijver: CAAJ, datum: 22-3-2006, X: 230.251, Y: 578.084, hoogte: -0,54, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,54 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruinzwart, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,79 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, rietveen

 Einde boring op 85 cm -Mv / 1,39 m -

boring: NOOD-500
beschrijver: CAAJ, datum: 22-3-2006, X: 230.040, Y: 577.851, hoogte: -0,63, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,63 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruingrijs, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,93 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd), weinig plantenresten

55 cm -Mv / 1,18 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen, veel riet

 Einde boring op 85 cm -Mv / 1,48 m -

boring: NOOD-505
beschrijver: CAAJ, datum: 22-3-2006, X: 230.036, Y: 577.849, hoogte: -0,48, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,48 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, bruingrijs, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,78 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruingrijs, veen (niet gedifferentiëerd)
Archeologie: enkele spikkel houtskool

40 cm -Mv / 0,88 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd), weinig plantenresten

65 cm -Mv / 1,13 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen, veel riet

 Einde boring op 105 cm -Mv / 1,53 m -

9145 RAM Peizermaden 178.indd   1709145 RAM Peizermaden 178.indd   170 09-07-10   13:0109-07-10   13:01



171BIJLAGE 1 BOORPROFIELEN

boring: NOOD-510
beschrijver: CAAJ, datum: 22-3-2006, X: 230.031, Y: 577.847, hoogte: -0,36, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,36 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,56 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkergrijs, veen (niet gedifferentiëerd)
Archeologie: enkele spikkel houtskool

62 cm -Mv / 0,98 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs

70 cm -Mv / 1,06 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, rietveen

165 cm -Mv / 2,01 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig grof

 Einde boring op 210 cm -Mv / 2,46 m -

boring: NOOD-515
beschrijver: CAAJ, datum: 22-3-2006, X: 230.026, Y: 577.845, hoogte: -0,33, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,33 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 0,43 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, zwartbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Archeologie: enkel fragment verbrande klei/leem

18 cm -Mv / 0,51 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, grijsbruin
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem

50 cm -Mv / 0,83 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, grijs
Archeologie: enkele spikkel houtskool

57 cm -Mv / 0,90 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwartbruin, rietveen

 Einde boring op 90 cm -Mv / 1,23 m -
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boring: NOOD-520
beschrijver: CAAJ, datum: 22-3-2006, X: 230.022, Y: 577.843, hoogte: -0,65, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,65 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,90 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

 Einde boring op 100 cm -Mv / 1,65 m -

boring: NOOD-600
beschrijver: XXXX, datum: 27-3-2006, X: 230.286, Y: 577.877, hoogte: -0,53, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,53 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, donkerbruinzwart, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

27 cm -Mv / 0,80 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, donkerbruin, kleibrokken
Bodemkundig: C-horizont

32 cm -Mv / 0,85 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veraard veen, spoor plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

55 cm -Mv / 1,08 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 105 cm -Mv / 1,58 m -

boring: NOOD-605
beschrijver: XXXX, datum: 21-3-2006, X: 230.282, Y: 577.875, hoogte: -0,43, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,43 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, donkerbruinzwart
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

5 cm -Mv / 0,48 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruin
Bodemkundig: C-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem

30 cm -Mv / 0,73 m -
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, bruin, spoor plantenresten
Bodemkundig: C-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem

50 cm -Mv / 0,93 m -
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd), spoor plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 1,43 m -
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boring: NOOD-610
beschrijver: XXXX, datum: 21-3-2006, X: 230.277, Y: 577.873, hoogte: -0,28, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,28 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, donkerbruinzwart
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 0,43 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruin
Bodemkundig: C-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem

60 cm -Mv / 0,88 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 110 cm -Mv / 1,38 m -

boring: NOOD-615
beschrijver: CAAJ, datum: 22-3-2006, X: 230.273, Y: 577.871, hoogte: -0,21, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,21 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, donkerbruin
Bodemkundig: B-horizont

12 cm -Mv / 0,33 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruin
Bodemkundig: C-horizont

25 cm -Mv / 0,46 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentiëerd), weinig plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 75 cm -Mv / 0,96 m -

boring: NOOD-620
beschrijver: XXXX, datum: 22-3-2006, X: 230.268, Y: 577.868, hoogte: -0,33, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,33 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, donkerbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

55 cm -Mv / 0,88 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veraard veen
Bodemkundig: C-horizont

120 cm -Mv / 1,53 m -
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentiëerd), spoor plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

130 cm -Mv / 1,63 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, matig grof
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 140 cm -Mv / 1,73 m -
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boring: NOOD-695
beschrijver: XXXX, datum: 21-3-2006, X: 230.264, Y: 577.866, hoogte: -0,53, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,53 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, donkerbruinzwart, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 0,98 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd), spoor plantenresten

85 cm -Mv / 1,38 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwart, amorf veen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

90 cm -Mv / 1,43 m -
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof

 Einde boring op 140 cm -Mv / 1,93 m -

boring: NOOD-700
beschrijver: CAAJ, datum: 22-3-2006, X: 230.295, Y: 577.848, hoogte: -0,39, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,39 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, donkerbruinzwart, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: volledig geoxideerd

20 cm -Mv / 0,59 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwart, rietveen, veel riet

 Einde boring op 100 cm -Mv / 1,39 m -

boring: NOOD-705
beschrijver: CAAJ, datum: 22-3-2006, X: 230.290, Y: 577.846, hoogte: -0,29, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,29 m -
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, donkerbruinzwart, veen (niet gedifferentiëerd), spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig geoxideerd

17 cm -Mv / 0,46 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, zwart, veen (niet gedifferentiëerd)

100 cm -Mv / 1,29 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwart, rietveen, veel riet

 Einde boring op 120 cm -Mv / 1,49 m -
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boring: NOOD-710
beschrijver: CAAJ, datum: 22-3-2006, X: 230.286, Y: 577.844, hoogte: -0,26, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,26 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, donkerbruinzwart, veraard veen
Bodemkundig: volledig geoxideerd

24 cm -Mv / 0,50 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, sterk humeus, zwart
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

34 cm -Mv / 0,60 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwart, veraard veen

51 cm -Mv / 0,77 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd), spoor plantenresten

80 cm -Mv / 1,06 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, rietveen

107 cm -Mv / 1,33 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruinzwart, enkele kleilagen, rietveen, weinig riet

119 cm -Mv / 1,45 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkergrijszwart, matig grof, spoor plantenresten
Bodemkundig: A-horizont

132 cm -Mv / 1,58 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijs, matig grof
Bodemkundig: E-horizont

140 cm -Mv / 1,66 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig grof, spoor plantenresten
Bodemkundig: B-horizont

 Einde boring op 153 cm -Mv / 1,79 m -

boring: NOOD-715
beschrijver: ?, datum: 23-3-2006, X: 230.281, Y: 577.842, hoogte: -0,28, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,28 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruinzwart, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

28 cm -Mv / 0,56 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruinzwart, veen (niet gedifferentiëerd)
Archeologie: fragmenten verbrande klei/leem

36 cm -Mv / 0,64 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, zwartbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Archeologie: spikkels houtskool

40 cm -Mv / 0,68 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruingrijs, veen (niet gedifferentiëerd)

 Einde boring op 75 cm -Mv / 1,03 m -
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boring: NOOD-720
beschrijver: ?, datum: 23-3-2006, X: 230.277, Y: 577.840, hoogte: -0,37, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,37 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,62 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruingrijs, veen (niet gedifferentiëerd)
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten verbrande klei/leem, hout

40 cm -Mv / 0,77 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, rietveen

122 cm -Mv / 1,59 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig grof

 Einde boring op 150 cm -Mv / 1,87 m -

boring: NOOD-725
beschrijver: ?, datum: 23-3-2006, X: 230.272, Y: 577.838, hoogte: -0,48, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,48 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

38 cm -Mv / 0,86 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

 Einde boring op 90 cm -Mv / 1,38 m -

boring: NOOD-900
beschrijver: AEJW, datum: 23-3-2006, X: 230.287, Y: 577.755, hoogte: -0,61, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,61 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, donkerbruinzwart
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

27 cm -Mv / 0,88 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs
Bodemkundig: C-horizont

28 cm -Mv / 0,89 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruinzwart, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: C-horizont

50 cm -Mv / 1,11 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentiëerd), spoor plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 1,61 m -
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boring: NOOD-904
beschrijver: AEJW, datum: 23-3-2006, X: 230.283, Y: 577.753, hoogte: -0,55, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,55 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, donkerbruinzwart
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,80 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentiëerd), spoor plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 1,55 m -

boring: NOOD-905
beschrijver: AEJW, datum: 23-3-2006, X: 230.278, Y: 577.751, hoogte: -0,43, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,43 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, donkerbruinzwart
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,63 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs
Bodemkundig: C-horizont

25 cm -Mv / 0,68 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruinzwart, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: C-horizont

46 cm -Mv / 0,89 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentiëerd), spoor plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 1,43 m -

boring: NOOD-910
beschrijver: AEJW, datum: 23-3-2006, X: 230.273, Y: 577.749, hoogte: -0,34, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,34 m -
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd, donkerbruinzwart
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 0,44 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, donkerbruinzwart
Archeologie: spikkels houtskool

20 cm -Mv / 0,54 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: C-horizont
Archeologie: enkel fragment aardewerk

25 cm -Mv / 0,59 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruinzwart, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: C-horizont

70 cm -Mv / 1,04 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentiëerd), spoor plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 140 cm -Mv / 1,74 m -
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178  LAND VAN MELK EN HONING?

boring: NOOD-915
beschrijver: AEJW, datum: 23-3-2006, X: 230.269, Y: 577.747, hoogte: -0,28, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,28 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, donkerbruinzwart
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

17 cm -Mv / 0,45 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, donkerbruinzwart
Archeologie: spikkels houtskool

38 cm -Mv / 0,66 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruinzwart, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: C-horizont
Archeologie: spikkels houtskool

90 cm -Mv / 1,18 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruinzwart, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: C-horizont

100 cm -Mv / 1,28 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentiëerd), spoor plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 1,78 m -

boring: NOOD-920
beschrijver: AEJW, datum: 23-3-2006, X: 230.264, Y: 577.745, hoogte: -0,28, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,28 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, donkerbruinzwart
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,48 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, donkerbruin, veenbrokken
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: spikkels houtskool

95 cm -Mv / 1,23 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veraard veen, spoor plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

110 cm -Mv / 1,38 m -
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentiëerd), spoor plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

150 cm -Mv / 1,78 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwart, amorf veen
Bodemkundig: C-horizont

160 cm -Mv / 1,88 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, zeer grof
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 200 cm -Mv / 2,28 m -
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179BIJLAGE 1 BOORPROFIELEN

boring: NOOD-925
beschrijver: AEJW, datum: 23-3-2006, X: 230.260, Y: 577.743, hoogte: -0,40, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,40 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, donkerbruinzwart
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

9 cm -Mv / 0,49 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, donkerbruinzwart
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten verbrande klei/leem

50 cm -Mv / 0,90 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruinzwart, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: C-horizont

90 cm -Mv / 1,30 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentiëerd), spoor plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 1,90 m -

boring: NOOD-930
beschrijver: AEAW, datum: 23-3-2006, X: 230.255, Y: 577.741, hoogte: -0,50, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,50 m -
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, donkerbruinzwart
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 1,00 m -
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruinzwart, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: C-horizont

80 cm -Mv / 1,30 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentiëerd), spoor plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

125 cm -Mv / 1,75 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwart, amorf veen
Bodemkundig: C-horizont

140 cm -Mv / 1,90 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 2,00 m -
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180  LAND VAN MELK EN HONING?

boring: NOOD-1000
beschrijver: DSJ, datum: 23-3-2006, X: 230.223, Y: 577.636, hoogte: -0,69, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,69 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, sterk humeus, bruinzwart, spoor plantenresten
Bodemkundig: A-horizont

20 cm -Mv / 0,89 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, amorf veen, weinig plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

45 cm -Mv / 1,14 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, grijsbruin, spoor plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

50 cm -Mv / 1,19 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd), weinig plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

100 cm -Mv / 1,69 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen, veel riet
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 2,19 m -

boring: NOOD-1005
beschrijver: DSJ, datum: 23-3-2006, X: 230.218, Y: 577.634, hoogte: -0,62, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,62 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, sterk humeus, bruinzwart, spoor plantenresten
Bodemkundig: A-horizont

20 cm -Mv / 0,82 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, amorf veen, weinig plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

41 cm -Mv / 1,03 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, grijsbruin, spoor plantenresten
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 1,62 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd), weinig plantenresten
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd

110 cm -Mv / 1,72 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen, veel riet
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 160 cm -Mv / 2,22 m -
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181BIJLAGE 1 BOORPROFIELEN

boring: NOOD-1010
beschrijver: DSJ, datum: 23-3-2006, X: 230.214, Y: 577.632, hoogte: -0,51, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,51 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, sterk humeus, bruinzwart, spoor plantenresten
Bodemkundig: A-horizont

15 cm -Mv / 0,66 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, sterk humeus, zwartbruin, spoor plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

75 cm -Mv / 1,26 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen, veel riet
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 2,01 m -

boring: NOOD-1015
beschrijver: DSJ, datum: 23-3-2006, X: 230.209, Y: 577.630, hoogte: -0,49, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,49 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, sterk humeus, bruinzwart, weinig plantenresten
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

10 cm -Mv / 0,59 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruinzwart, veen (niet gedifferentiëerd), weinig plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

79 cm -Mv / 1,28 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen, veel riet
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 1,99 m -

9145 RAM Peizermaden 178.indd   1819145 RAM Peizermaden 178.indd   181 09-07-10   13:0109-07-10   13:01



182  LAND VAN MELK EN HONING?

boring: NOOD-1020
beschrijver: DSJ, datum: 23-3-2006, X: 230.205, Y: 577.628, hoogte: -0,41, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,41 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, sterk humeus, bruinzwart, weinig hout
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

15 cm -Mv / 0,56 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, zwartgrijs
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

25 cm -Mv / 0,66 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, zwart, veen (niet gedifferentiëerd), weinig plantenresten
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

45 cm -Mv / 0,86 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, sterk humeus, zwartgrijs
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd
Archeologie: enkel fragment aardewerk

50 cm -Mv / 0,91 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwartbruin, veraard veen, spoor plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

85 cm -Mv / 1,26 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruinzwart, rietveen, veel riet
Bodemkundig: C-horizont

192 cm -Mv / 2,33 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, zwart, amorf veen
Bodemkundig: C-horizont

210 cm -Mv / 2,51 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, zwartbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

224 cm -Mv / 2,65 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont met extreem veel ijzer, veel Fe-vlekken

 Einde boring op 250 cm -Mv / 2,91 m -

boring: NOOD-1025
beschrijver: DSJ, datum: 23-3-2006, X: 230.200, Y: 577.626, hoogte: -0,38, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,38 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, sterk humeus, bruinzwart, spoor plantenresten
Bodemkundig: A-horizont

20 cm -Mv / 0,58 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, zwartgrijs, amorf veen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

45 cm -Mv / 0,83 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, zwartgrijs
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

50 cm -Mv / 0,88 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, amorf veen, weinig plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

80 cm -Mv / 1,18 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen, veel riet
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 1,88 m -
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183BIJLAGE 1 BOORPROFIELEN

boring: NOOD-1030
beschrijver: DSJ, datum: 23-3-2006, X: 230.195, Y: 577.624, hoogte: -0,38, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,38 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, bruinzwart, spoor plantenresten
Bodemkundig: A-horizont

28 cm -Mv / 0,66 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, zwartbruin, veraard veen
Bodemkundig: C-horizont

36 cm -Mv / 0,74 m -
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, bruingrijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

48 cm -Mv / 0,86 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, matig humeus, grijs
Bodemkundig: C-horizont

51 cm -Mv / 0,89 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, amorf veen, weinig plantenresten
Bodemkundig: C-horizont
Archeologie: enkel fragment aardewerk

91 cm -Mv / 1,29 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen, veel riet
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 1,88 m -

boring: NOOD-1035
beschrijver: DSJ, datum: 23-3-2006, X: 230.191, Y: 577.622, hoogte: -0,51, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,51 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, bruinzwart, spoor plantenresten
Bodemkundig: A-horizont

24 cm -Mv / 0,75 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, zwartbruin, amorf veen, spoor plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

39 cm -Mv / 0,90 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, zwartgrijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

60 cm -Mv / 1,11 m -
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, amorf veen, weinig plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

80 cm -Mv / 1,31 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen, veel riet
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 2,01 m -
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184  LAND VAN MELK EN HONING?

boring: NOOD-1040
beschrijver: SDSJ, datum: 23-3-2006, X: 230.186, Y: 577.620, hoogte: -0,53, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,53 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, bruinzwart, spoor plantenresten
Bodemkundig: A-horizont

15 cm -Mv / 0,68 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, zwartbruin, amorf veen, spoor plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

35 cm -Mv / 0,88 m -
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, zwartgrijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

48 cm -Mv / 1,01 m -
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, amorf veen, weinig plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

62 cm -Mv / 1,15 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen, veel riet
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 2,03 m -

boring: NOOD-1045
beschrijver: SDSJ, datum: 23-3-2006, X: 230.182, Y: 577.617, hoogte: -0,70, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,70 m -
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, bruinzwart, spoor plantenresten
Bodemkundig: A-horizont

31 cm -Mv / 1,01 m -
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, zwartbruin, amorf veen, spoor plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

40 cm -Mv / 1,10 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, zwartbruin
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

60 cm -Mv / 1,30 m -
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, amorf veen, weinig plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

80 cm -Mv / 1,50 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentiëerd), veel plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 2,20 m -
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185BIJLAGE 1 BOORPROFIELEN

boring: NOOD-1100
beschrijver: ?, datum: 23-3-2006, X: 230.223, Y: 577.606, hoogte: -0,56, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,56 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd, interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 1,01 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, bruinzwart, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: interpretatie: verploegd

62 cm -Mv / 1,18 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, bruingrijs, veen (niet gedifferentiëerd)

66 cm -Mv / 1,22 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, grijs

68 cm -Mv / 1,24 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, rietveen

 Einde boring op 100 cm -Mv / 1,56 m -

boring: NOOD-1105
beschrijver: ?, datum: 23-3-2006, X: 230.218, Y: 577.604, hoogte: -0,39, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,39 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 0,54 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, grijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten verbrande klei/leem

18 cm -Mv / 0,57 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, grijs

19 cm -Mv / 0,58 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten verbrande klei/leem

68 cm -Mv / 1,07 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

 Einde boring op 100 cm -Mv / 1,39 m -
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186  LAND VAN MELK EN HONING?

boring: NOOD-1110
beschrijver: ?, datum: 23-3-2006, X: 230.214, Y: 577.602, hoogte: -0,33, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,33 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

14 cm -Mv / 0,47 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruingrijs, veen (niet gedifferentiëerd)
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment aardewerk

21 cm -Mv / 0,54 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, lichtgrijsgeel
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

23 cm -Mv / 0,56 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, grijsbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten verbrande klei/leem, enkel fragment aardewerk

37 cm -Mv / 0,70 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, bruingrijs, veen (niet gedifferentiëerd)
Archeologie: spikkels houtskool

57 cm -Mv / 0,90 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, bruin
Archeologie: spikkels houtskool

82 cm -Mv / 1,15 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, rietveen

220 cm -Mv / 2,53 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, bruinzwart, matig fijn

 Einde boring op 230 cm -Mv / 2,63 m -

boring: NOOD-1115
beschrijver: ?, datum: 23-3-2006, X: 230.209, Y: 577.600, hoogte: -0,46, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,46 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,71 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkergrijs, veen (niet gedifferentiëerd)
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten verbrande klei/leem

42 cm -Mv / 0,88 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkergrijsbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten verbrande klei/leem

78 cm -Mv / 1,24 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentiëerd)

81 cm -Mv / 1,27 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs

90 cm -Mv / 1,36 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentiëerd)

 Einde boring op 100 cm -Mv / 1,46 m -
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187BIJLAGE 1 BOORPROFIELEN

boring: NOOD-1120
beschrijver: ?, datum: 23-3-2006, X: 230.205, Y: 577.598, hoogte: -0,59, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,59 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruingrijs, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,89 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

 Einde boring op 65 cm -Mv / 1,24 m -

boring: NOOD-1200
beschrijver: WWEAES, datum: 28-3-2006, X: 230.172, Y: 577.584, hoogte: -0,67, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, 
provincie: Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,67 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, donkerbruin
Bodemkundig: A-horizont

20 cm -Mv / 0,87 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

 Einde boring op 50 cm -Mv / 1,17 m -

boring: NOOD-1205
beschrijver: WWEAES, datum: 28-3-2006, X: 230.168, Y: 577.583, hoogte: -0,68, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, 
provincie: Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,68 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, donkerbruin
Bodemkundig: A-horizont

10 cm -Mv / 0,78 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, donkerbruin
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten verbrande klei/leem

14 cm -Mv / 0,82 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, mosveen

22 cm -Mv / 0,90 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

 Einde boring op 100 cm -Mv / 1,68 m -

boring: NOOD-1210
beschrijver: WWEAES, datum: 28-3-2006, X: 230.163, Y: 577.580, hoogte: -0,65, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, 
provincie: Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,65 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, donkerbruin
Bodemkundig: A-horizont

18 cm -Mv / 0,83 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, donkerbruin
Bodemkundig: C-horizont

23 cm -Mv / 0,88 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 2,15 m -
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188  LAND VAN MELK EN HONING?

boring: NOOD-1215
beschrijver: WWEAES, datum: 28-3-2006, X: 230.159, Y: 577.578, hoogte: -0,64, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, 
provincie: Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,64 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwartbruin
Bodemkundig: A-horizont

15 cm -Mv / 0,79 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

 Einde boring op 50 cm -Mv / 1,14 m -

boring: NOOD-1300
beschrijver: EAAW, datum: 23-3-2006, X: 230.310, Y: 577.540, hoogte: -0,48, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,48 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, donkerbruinzwart
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool

30 cm -Mv / 0,78 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruinzwart, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: C-horizont

100 cm -Mv / 1,48 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 1,98 m -

boring: NOOD-1305
beschrijver: EAAW, datum: 23-3-2006, X: 230.305, Y: 577.538, hoogte: -0,46, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,46 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, donkerbruinzwart
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,66 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten verbrande klei/leem

42 cm -Mv / 0,88 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruinzwart, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: C-horizont

90 cm -Mv / 1,36 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 1,96 m -
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189BIJLAGE 1 BOORPROFIELEN

boring: NOOD-1310
beschrijver: EAAW, datum: 23-3-2006, X: 230.300, Y: 577.536, hoogte: -0,45, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,45 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, donkerbruinzwart
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 0,55 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, donkerbruinzwart
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten verbrande klei/leem

48 cm -Mv / 0,93 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, sterk humeus, zwartgrijs
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten verbrande klei/leem

60 cm -Mv / 1,05 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruinzwart, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: C-horizont

90 cm -Mv / 1,35 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentiëerd), weinig plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

290 cm -Mv / 3,35 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,45 m -

boring: NOOD-1315
beschrijver: EAAW, datum: 23-3-2006, X: 230.296, Y: 577.535, hoogte: -0,50, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,50 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, donkerbruinzwart
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,90 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs
Bodemkundig: C-horizont

42 cm -Mv / 0,92 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruinzwart, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: C-horizont

90 cm -Mv / 1,40 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentiëerd), spoor plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 2,00 m -
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190  LAND VAN MELK EN HONING?

boring: NOOD-1320
beschrijver: EAAW, datum: 23-3-2006, X: 230.291, Y: 577.532, hoogte: -0,58, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,58 m -
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, donkerbruinzwart
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,88 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruinzwart, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: C-horizont

70 cm -Mv / 1,28 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 140 cm -Mv / 1,98 m -

boring: NOOD-1400
beschrijver: SJS, datum: 23-3-2006, X: 230.110, Y: 577.489, hoogte: -0,63, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,63 m -
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, bruinzwart, spoor plantenresten
Bodemkundig: A-horizont

11 cm -Mv / 0,74 m -
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, sterk humeus, zwartbruin, spoor plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

23 cm -Mv / 0,86 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, mosveen, weinig plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

32 cm -Mv / 0,95 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, mosveen, veel plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 160 cm -Mv / 2,23 m -
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boring: NOOD-1405
beschrijver: SJS, datum: 23-3-2006, X: 230.105, Y: 577.487, hoogte: -0,47, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,47 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, sterk humeus, bruinzwart, spoor plantenresten
Bodemkundig: A-horizont

30 cm -Mv / 0,77 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, amorf veen, spoor plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

45 cm -Mv / 0,92 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, grijszwart, spoor plantenresten
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

50 cm -Mv / 0,97 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, mosveen, weinig plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

70 cm -Mv / 1,17 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, rietveen, veel riet
Bodemkundig: C-horizont

120 cm -Mv / 1,67 m -
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruinzwart, rietveen, weinig riet
Bodemkundig: C-horizont

132 cm -Mv / 1,79 m -
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, rietveen, veel riet
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 1,97 m -

boring: NOOD-1410
beschrijver: SJS, datum: 23-3-2006, X: 230.101, Y: 577.485, hoogte: -0,53, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,53 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

35 cm -Mv / 0,88 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, amorf veen, spoor plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

45 cm -Mv / 0,98 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, grijsbruin, spoor plantenresten
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

55 cm -Mv / 1,08 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, amorf veen, weinig plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

62 cm -Mv / 1,15 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen, veel riet
Bodemkundig: C-horizont

135 cm -Mv / 1,88 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, grijs, weinig plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

176 cm -Mv / 2,29 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, bruin, amorf veen, weinig plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

225 cm -Mv / 2,78 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, zwartbruin, matig fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

240 cm -Mv / 2,93 m -
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, matig fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 250 cm -Mv / 3,03 m -
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192  LAND VAN MELK EN HONING?

boring: NOOD-1415
beschrijver: SJS, datum: 23-3-2006, X: 230.096, Y: 577.483, hoogte: -0,57, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,57 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, bruinzwart, spoor plantenresten
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

21 cm -Mv / 0,78 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruinzwart, amorf veen, spoor plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

52 cm -Mv / 1,09 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen, veel riet
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 2,07 m -

boring: NOOD-1500
beschrijver: ?, datum: 23-3-2006, X: 230.372, Y: 577.534, hoogte: -0,54, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,54 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 0,69 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, zwartgrijs, rietveen

63 cm -Mv / 1,17 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, donkergrijsbruin
Archeologie: spikkels houtskool

68 cm -Mv / 1,22 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

 Einde boring op 100 cm -Mv / 1,54 m -

boring: NOOD-1505
beschrijver: ?, datum: 23-3-2006, X: 230.368, Y: 577.532, hoogte: -0,46, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,46 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 0,56 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, bruingrijs, veen (niet gedifferentiëerd)
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten verbrande klei/leem

42 cm -Mv / 0,88 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, grijs
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten verbrande klei/leem

46 cm -Mv / 0,92 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, zwartgrijs, kleibrokken, veen (niet gedifferentiëerd)

61 cm -Mv / 1,07 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

 Einde boring op 85 cm -Mv / 1,31 m -
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193BIJLAGE 1 BOORPROFIELEN

boring: NOOD-1510
beschrijver: ?, datum: 23-3-2006, X: 230.363, Y: 577.530, hoogte: -0,23, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,23 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

11 cm -Mv / 0,34 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, bruingrijs, veen (niet gedifferentiëerd)
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten verbrande klei/leem

92 cm -Mv / 1,15 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

330 cm -Mv / 3,53 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruinzwart, matig fijn

 Einde boring op 350 cm -Mv / 3,73 m -
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194  LAND VAN MELK EN HONING?

boring: NOOD-1515
beschrijver: ?, datum: 23-3-2006, X: 230.359, Y: 577.528, hoogte: -0,37, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,37 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd)

7 cm -Mv / 0,44 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, bruinzwart, veen (niet gedifferentiëerd)
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten verbrande klei/leem

17 cm -Mv / 0,54 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentiëerd)

89 cm -Mv / 1,26 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, grijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

98 cm -Mv / 1,35 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

 Einde boring op 198 cm -Mv / 2,35 m -

boring: NOOD-1520
beschrijver: ?, datum: 23-3-2006, X: 230.354, Y: 577.526, hoogte: -0,59, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,59 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,99 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruingrijs, veen (niet gedifferentiëerd)

88 cm -Mv / 1,47 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, grijs

97 cm -Mv / 1,56 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwartgrijs, rietveen

 Einde boring op 105 cm -Mv / 1,64 m -

boring: NOOD-1600
beschrijver: WEAAE, datum: 24-3-2006, X: 230.167, Y: 577.425, hoogte: -0,64, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie:
 Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,64 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, donkerbruinzwart
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,94 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, roodbruin, veen (niet gedifferentiëerd), veel plantenresten

 Einde boring op 100 cm -Mv / 1,64 m -
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195BIJLAGE 1 BOORPROFIELEN

boring: NOOD-1605
beschrijver: WEAAE, datum: 24-3-2006, X: 230.162, Y: 577.423, hoogte: -0,60, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie:
 Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,60 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, donkerbruinzwart
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

19 cm -Mv / 0,79 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, donkerbruin
Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten verbrande klei/leem

30 cm -Mv / 0,90 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, roodbruin, veen (niet gedifferentiëerd), veel plantenresten

 Einde boring op 100 cm -Mv / 1,60 m -

boring: NOOD-1610
beschrijver: WEAAE, datum: 24-3-2006, X: 230.157, Y: 577.421, hoogte: -0,57, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie:
 Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,57 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, donkerbruinzwart
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,77 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, donkerbruin
Archeologie: spikkels houtskool

30 cm -Mv / 0,87 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentiëerd)

40 cm -Mv / 0,97 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, roodbruin, veen (niet gedifferentiëerd), veel plantenresten

248 cm -Mv / 3,05 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig grof
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 255 cm -Mv / 3,12 m -
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196  LAND VAN MELK EN HONING?

boring: NOOD-1615
beschrijver: WEAAE, datum: 24-3-2006, X: 230.153, Y: 577.419, hoogte: -0,68, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie:
 Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,68 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, donkerbruinzwart
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 1,08 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, donkerbruin

50 cm -Mv / 1,18 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, roodbruin, veen (niet gedifferentiëerd), veel plantenresten

 Einde boring op 130 cm -Mv / 1,98 m -

boring: NOOD-1620
beschrijver: WEAAE, datum: 24-3-2006, X: 230.148, Y: 577.417, hoogte: -0,74, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie:
 Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,74 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, donkerbruinzwart
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 1,04 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, roodbruin, veen (niet gedifferentiëerd), veel plantenresten

 Einde boring op 100 cm -Mv / 1,74 m -

boring: NOOD-1700
beschrijver: WWEAES, datum: 28-3-2006, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: Drenthe, gemeente: Noordenveld, 
plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwartbruin
Bodemkundig: A-horizont

40 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, rietveen

 Einde boring op 100 cm -Mv
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197BIJLAGE 1 BOORPROFIELEN

boring: NOOD-1703
beschrijver: WWEAES, datum: 28-3-2006, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: Drenthe, gemeente: Noordenveld, 
plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwartbruin

12 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd)

18 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

70 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, zwartbruin
Bodemkundig: C-horizont

75 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

 Einde boring op 80 cm -Mv

boring: NOOD-1705
beschrijver: WWEAES, datum: 28-3-2006, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: Drenthe, gemeente: Noordenveld, 
plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwartbruin

25 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentiëerd)

 Einde boring op 50 cm -Mv

boring: NOOD-1710
beschrijver: WWEAES, datum: 28-3-2006, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: Drenthe, gemeente: Noordenveld, 
plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, zwartbruin, weinig plantenresten
Bodemkundig: A-horizont

15 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruin, mosveen, spoor plantenresten
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten verbrande klei/leem

50 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen, veel riet

 Einde boring op 150 cm -Mv
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198  LAND VAN MELK EN HONING?

boring: NOOD-1715
beschrijver: WWEAES, datum: 28-3-2006, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: Drenthe, gemeente: Noordenveld, 
plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwartbruin
Bodemkundig: A-horizont

20 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, grijszwart

30 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

 Einde boring op 100 cm -Mv

boring: NOOD-1720
beschrijver: WWEAES, datum: 28-3-2006, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: Drenthe, gemeente: Noordenveld, 
plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwartbruin
Bodemkundig: A-horizont

30 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

 Einde boring op 50 cm -Mv

boring: NOOD-2000
beschrijver: DWM, datum: 28-3-2006, X: 230.263, Y: 577.315, hoogte: -0,65, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,65 m -
Lithologie: veen, mineraalarm, zwartbruin, veen (niet gedifferentiëerd)

30 cm -Mv / 0,95 m -
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 1,65 m -

boring: NOOD-2005
beschrijver: DWM, datum: 28-3-2006, X: 230.259, Y: 577.313, hoogte: -0,65, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,65 m -
Lithologie: veen, zwak zandig, zwartbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: A-horizont

38 cm -Mv / 1,03 m -
Lithologie: klei, zwak zandig, bruin

46 cm -Mv / 1,11 m -
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 1,65 m -
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199BIJLAGE 1 BOORPROFIELEN

boring: NOOD-2010
beschrijver: DWM, datum: 28-3-2006, X: 230.254, Y: 577.312, hoogte: -0,68, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,68 m -
Lithologie: veen, zwak zandig, zwartbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: A-horizont

40 cm -Mv / 1,08 m -
Lithologie: leem, zwak zandig, bruin
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem

50 cm -Mv / 1,18 m -
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 1,68 m -

boring: NOOD-2015
beschrijver: DWM, datum: 28-3-2006, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: Drenthe, gemeente: Noordenveld, 
plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv
Lithologie: veen, mineraalarm, zwartbruin, veen (niet gedifferentiëerd)

30 cm -Mv
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv

boring: NOOD-2100
beschrijver: DJS, datum: 24-3-2006, X: 230.459, Y: 577.365, hoogte: -0,52, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,52 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruin
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

32 cm -Mv / 0,84 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: C-horizont

40 cm -Mv / 0,92 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, grijsbruin, amorf veen, spoor plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

70 cm -Mv / 1,22 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd), weinig plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

80 cm -Mv / 1,32 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen, veel plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 1,52 m -
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200  LAND VAN MELK EN HONING?

boring: NOOD-2105
beschrijver: DJS, datum: 24-3-2006, X: 230.455, Y: 577.362, hoogte: -0,51, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,51 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, sterk humeus, donkerbruin, spoor plantenresten
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

41 cm -Mv / 0,92 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, zwartgrijs
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 1,01 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwartbruin, veen (niet gedifferentiëerd), weinig plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

65 cm -Mv / 1,16 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen, veel plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 1,51 m -

boring: NOOD-2110
beschrijver: DWM, datum: 24-3-2006, X: 230.450, Y: 577.360, hoogte: -0,52, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,52 m -
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, sterk humeus, donkerzwartbruin, spoor plantenresten
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

28 cm -Mv / 0,80 m -
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerzwartbruin, amorf veen, spoor plantenresten

51 cm -Mv / 1,03 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwartbruin, rietveen, weinig riet
Bodemkundig: C-horizont

68 cm -Mv / 1,20 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen, veel riet
Bodemkundig: C-horizont

225 cm -Mv / 2,77 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, zwartbruin, amorf veen, spoor plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

245 cm -Mv / 2,97 m -
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwart, matig fijn

 Einde boring op 250 cm -Mv / 3,02 m -
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201BIJLAGE 1 BOORPROFIELEN

boring: NOOD-2111
beschrijver: DWM, datum: 24-3-2006, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: Drenthe, gemeente: Noordenveld, 
plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, spoor plantenresten
Bodemkundig: A-horizont

44 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig
Bodemkundig: C-horizont

50 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, amorf veen, weinig plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

62 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, rietveen, veel riet
Bodemkundig: C-horizont

183 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

190 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, rietveen
Bodemkundig: C-horizont

245 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn

 Einde boring op 250 cm -Mv

boring: NOOD-2115
beschrijver: DWM, datum: 24-3-2006, X: 230.446, Y: 577.358, hoogte: -0,55, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie: 
Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,55 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, donkerbruin
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

44 cm -Mv / 0,99 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen, veel plantenresten
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 2,05 m -
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202  LAND VAN MELK EN HONING?

boring: NOOD-2300
beschrijver: WEAAE, datum: 24-3-2006, X: 230.482, Y: 577.284, hoogte: -0,52, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie:
 Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,52 m -
Lithologie: leem, zwak zandig, donkerbruinzwart
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 1,02 m -
Lithologie: veen, mineraalarm, roodbruin, rietveen, veel plantenresten

 Einde boring op 100 cm -Mv / 1,52 m -

boring: NOOD-2305
beschrijver: WEAAE, datum: 24-3-2006, X: 230.477, Y: 577.282, hoogte: -0,49, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie:
 Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,49 m -
Lithologie: leem, zwak zandig, donkerbruinzwart
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,89 m -
Lithologie: veen, mineraalarm, roodbruin, rietveen, veel plantenresten

 Einde boring op 90 cm -Mv / 1,39 m -

boring: NOOD-2310
beschrijver: WEAAE, datum: 24-3-2006, X: 230.473, Y: 577.280, hoogte: -0,54, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie:
 Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,54 m -
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, donkerbruinzwart
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,84 m -
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, donkerbruinzwart
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten verbrande klei/leem

40 cm -Mv / 0,94 m -
Lithologie: veen, mineraalarm, roodbruin, rietveen, veel plantenresten

195 cm -Mv / 2,49 m -
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, matig fijn

 Einde boring op 200 cm -Mv / 2,54 m -
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203BIJLAGE 1 BOORPROFIELEN

boring: NOOD-2315
beschrijver: WEAAE, datum: 24-3-2006, X: 230.468, Y: 577.278, hoogte: -0,53, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie:
 Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB

0 cm -Mv / 0,53 m -
Lithologie: leem, zwak zandig, donkerbruinzwart
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,88 m -
Lithologie: leem, zwak zandig, donkerbruinzwart
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten verbrande klei/leem

45 cm -Mv / 0,98 m -
Lithologie: veen, mineraalarm, roodbruin, rietveen, veel plantenresten

 Einde boring op 90 cm -Mv / 1,43 m -

boring: NOOD-2320
beschrijver: WEAAE, datum: 24-3-2006, X: 230.464, Y: 577.277, hoogte: -0,62, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - waardering, landgebruik: natuurterrein, provincie:
 Drenthe, gemeente: Noordenveld, plaatsnaam: Peizerwold, opdrachtgever: ROB, uitvoerder: ROB
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204  LAND VAN MELK EN HONING?

Boring X-coord Y-coord Maaiveld tov NAP

200 230260,06 578198,92 -0,40

205 230255,35 578197,50 -0,29

210 230250,57 578196,14 -0,28

212 230249,34 578195,87 -0,26

215 230245,79 578194,76 -0,13

220 230240,88 578193,37 -0,24

225 230236,10 578192,00 -0,46

300 230286,49 578121,27 -0,47

305 230281,78 578119,53 -0,35

310 230277,10 578117,85 -0,26

315 230272,47 578116,08 -0,25

320 230267,73 578114,36 -0,19

325 230263,00 578112,70 -0,21

330 230258,38 578111,06 -0,38

400 230273,65 578093,37 -0,44

405 230269,05 578091,33 -0,27

410 230264,45 578089,35 -0,15

415 230259,89 578087,32 -0,06

420 230255,27 578085,43 -0,30

425 230250,67 578083,52 -0,54

500 230040,26 577850,64 -0,63

505 230035,66 577848,90 -0,48

510 230030,87 577847,22 -0,36

515 230026,30 577845,29 -0,33

520 230021,65 577843,28 -0,65

600 230286,13 577876,77 -0,53

605 230281,70 577874,77 -0,43

610 230277,14 577872,72 -0,28

615 230272,58 577870,56 -0,21

620 230268,10 577868,38 -0,33

695 230263,62 577866,35 -0,53

700 230294,76 577848,31 -0,39

705 230290,20 577846,32 -0,29

710 230285,60 577844,43 -0,26

715 230281,07 577842,32 -0,28

720 230276,51 577840,30 -0,37

725 230271,88 577838,38 -0,48

900 230287,02 577755,37 -0,61

904 230282,56 577753,39 -0,55

905 230278,03 577751,24 -0,43

Bijlage 2 Hoogtemetingen

Boring X-coord Y-coord Maaiveld tov NAP

910 230273,40 577749,26 -0,34

915 230268,76 577747,38 -0,28

920 230264,30 577745,28 -0,28

925 230259,65 577743,31 -0,40

930 230255,08 577741,36 -0,50

1000 230222,86 577636,33 -0,69

1005 230218,16 577634,35 -0,62

1010 230213,56 577632,30 -0,51

1015 230209,00 577630,20 -0,49

1020 230204,62 577628,00 -0,41

1025 230199,98 577625,96 -0,38

1030 230195,43 577623,95 -0,38

1035 230190,97 577621,74 -0,51

1040 230186,48 577619,53 -0,53

1045 230182,03 577617,46 -0,70

1100 230222,91 577605,73 -0,56

1105 230218,24 577603,94 -0,39

1110 230213,68 577601,72 -0,33

1115 230209,13 577599,77 -0,46

1120 230204,72 577597,58 -0,59

1200 230171,55 577584,42 -0,67

1205 230167,53 577582,71 -0,68

1210 230163,01 577580,37 -0,65

1215 230158,54 577577,87 -0,64

1300 230309,53 577540,45 -0,48

1305 230304,94 577538,34 -0,46

1310 230300,41 577536,33 -0,45

1315 230295,83 577534,54 -0,50

1320 230291,27 577532,47 -0,58

1400 230109,89 577489,10 -0,63

1405 230105,36 577487,05 -0,47

1410 230100,86 577484,75 -0,53

1415 230096,38 577482,59 -0,57

1500 230372,37 577534,11 -0,54

1505 230367,61 577532,23 -0,46

1510 230363,04 577530,11 -0,23

1515 230358,64 577528,00 -0,37

1520 230354,06 577525,82 -0,59

1600 230166,82 577424,70 -0,64

1605 230162,12 577422,58 -0,60

9145 RAM Peizermaden 178.indd   2049145 RAM Peizermaden 178.indd   204 09-07-10   13:0109-07-10   13:01



205BIJLAGE 2 HOOGTEMETINGEN

Boring X-coord Y-coord Maaiveld tov NAP

1610 230157,40 577420,65 -0,57

1615 230152,90 577418,79 -0,68

1620 230148,24 577416,71 -0,74

2000 230263,46 577315,44 -0,65

2005 230259,13 577312,82 -0,65

2010 230254,35 577311,81 -0,68

2100 230459,37 577364,53 -0,52

2105 230454,92 577362,46 -0,51

2110 230450,28 577360,48 -0,52

2115 230445,88 577358,31 -0,55

2300 230482,04 577283,91 -0,52

2305 230477,36 577282,02 -0,49

2310 230472,67 577280,12 -0,54

2315 230468,19 577278,33 -0,53

2320 230463,61 577276,53 -0,62

2400 230516,38 577205,03 -0,55

2405 230512,09 577203,78 -0,46

2410 230507,26 577202,53 -0,34

2415 230502,35 577201,51 -0,54

2600 230394,17 576955,31 -0,72

2605 230391,98 576950,81 -0,74

2610 230389,26 576946,35 -0,69

2614 230387,19 576943,18 -0,65

3200 230680,09 576789,49 -0,63

3205 230675,33 576787,73 -0,64

3210 230670,78 576786,03 -0,62

3215 230666,12 576784,28 -0,64

3220 230661,33 576782,71 -0,66

3300 230709,38 576652,46 -0,59

3305 230713,61 576654,96 -0,56

3310 230717,78 576657,53 -0,49

3315 230722,42 576660,09 -0,49

3320 230727,04 576662,55 -0,51

3325 230731,31 576665,02 -0,52

3330 230735,36 576667,27 -0,61

3400 230281,32 576724,32 -0,52

3405 230286,08 576726,11 -0,56

3410 230290,86 576727,79 -0,58

3500 230324,75 576725,04 -0,64

3501 230319,83 576723,59 -0,58

3600 230357,75 576557,53 -0,64

3605 230353,20 576555,57 -0,64

3610 230348,51 576553,52 -0,74

4200 230377,91 576448,41 -0,46

4205 230373,49 576446,11 -0,46

4210 230369,05 576443,92 -0,41

4215 230364,55 576441,56 -0,45

4220 230360,14 576439,13 -0,46

4225 230355,70 576436,74 -0,39

4300 229977,93 577125,85 -0,62

Boring X-coord Y-coord Maaiveld tov NAP

4305 229981,93 577129,04 -0,42

4310 229985,53 577132,51 -0,29

4315 229989,24 577135,60 -0,30

4320 229993,32 577138,51 -0,30

4400 229971,55 577037,70 -0,36

4405 229976,18 577039,95 -0,24

4410 229980,50 577042,40 -0,12

4414 229980,59 577052,99 -0,28

4415 229985,28 577043,99 0,00

4416 229991,46 577031,62 -0,58

4420 229989,37 577046,97 -0,20

4430 229998,45 577051,66 -0,53

4500 230062,02 576980,49 -0,46

4505 230056,94 576977,66 -0,42

4510 230052,15 576975,50 -0,47

4515 230047,44 576973,55 -0,55

4600 230106,40 576988,73 -0,51

4605 230107,54 576984,15 -0,22

4610 230109,20 576979,17 -0,01

4615 230110,51 576974,35 0,06

4620 230112,25 576969,79 0,06

4625 230113,50 576964,87 -0,08

4630 230114,83 576960,07 -0,46

4635 230116,59 576955,22 -0,52

4710 229692,93 577042,69 -0,46

4715 229688,06 577040,85 -0,41

4720 229683,77 577039,30 -0,31

4725 229678,96 577037,18 -0,31

4730 229674,17 577035,72 -0,40

4800 229695,28 576952,31 -0,44

4805 229681,26 576946,82 -0,49

4810 229686,00 576948,62 -0,41

4815 229690,70 576950,28 -0,43

4900 229768,28 576896,78 -0,39

4905 229763,36 576894,94 -0,27

4910 229758,60 576893,06 -0,20

4915 229753,93 576891,50 -0,20

4920 229749,33 576889,91 -0,31

18400 230002,93 577307,61 -0,78

18405 230006,63 577310,35 -0,76

18410 229998,89 577305,26 -0,79

18415 229994,38 577301,90 -0,80

18500 230041,76 577255,23 -0,56

18505 230038,76 577253,73 -0,42

18510 230034,07 577252,01 -0,48

18515 230029,59 577249,75 -0,56

18600 230047,53 577232,41 -0,55

18605 230043,75 577229,11 -0,54

18610 230040,10 577226,22 -0,61
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206  LAND VAN MELK EN HONING?

1993 2001 2006 conclusie

Terp-
nr.

NAP-
hoogte

Diepte 
terp-
laag

Dikte 
terp-
laag

Ø Leem-
laag

Gaaf NAP-
hoogte

Diepte 
terp-
laag

Dikte 
terp-
laag

Ø Dikte 
t.o.v. 
1993

NAP-
hoogte

Diepte 
terp-
laag

Dikte 
terp-
laag

Leem-
laag

Dikte 
t.o.v. 
1993

Huis-
plaats

Onze kere 
huisplaats

1 -40 35-85 50 20 ? ? ? ?  - -- - ? x

2 -40 10-80 70 35 x x -10 8-55 47 32 -23 -13 43-55 12 - -58 x

3 -30 10-135 125 25 x -35 15-65 50 28 -75 -19 17-100 83 x -43 x

4 -30 10-110 100 25 x X -29 15-85 70 30 -30 -5 32-76 44 x -56 x

5 -30 10-85 75 15 x x -43 30-105 75 24 0 -33 10-57 47 x -28 x

6 -30 10-90 80 20 x -33 25-45 20 21 -60 -21 5-50 45 x -35 x

7 -30 10-45 35 20 x -33 25-100 75 21 40 -26 24-51 27 -8 x

8 -40 -- -- ? ? ? ? ? -28 -- -- ?

9 -30 10-85 75 30 x x -35 20 20 -55 -38 17-90 73 x -2 x

10 -40 10- 160 150 15 x x -33 25-100 75 21 ? -33 15-85 70 x ? x

11 -40 10-85 75 25 -35 10-105 95 23 20 -45 14-82 68 x -7 x

12 -40 -- -- ? ? ? ? ? ? -47 10-22 12 - ? x

13 -40 10-100 90 40 x x -51 10-102 92 25 2 -30 10-90 80 x -10 x

14 -40 7-90 83 20 x x -54 90-125 35 24 -48 -57 35-62 27 x -56 x

15 -40 10-105 95 20 x -32 10-155 145 17 50 ? 11-92 81 x -14 x

16 -40 10-90 80 25 x x -70 20-50 30 21 -50 ? 20-40 20 - -60 x

17 -40 10-70 60 20 x x ? ? ? ? ? -51 20-30 10 - -10 x

18 -40 10-70 60 ? ? ? ? ? ? -65 40-80 40 - -20 x

19 -40 10-70 60 35 x x ? ? ? ? ? -62 -- -- - ? x

20 -40 -- -- ? ? ? ? ? ? -49 40-50 10 - ? x

21 -40 15-145 130 20 x -60 40-90 50 19 -80 -52 -- -- - ? x

22 -40 -- -- ? ? ? ? ? ? -- --- - ?

23 -40 10-? ? 25 ? ? ? ? ? -62 30-40 10 - ? x

24 -40 -- -- ? ? ? ? ? ? -49 5-55 50 x ? x

25 -40 10-? ? 20 ? ? ? ? ? -12 -- --- - ? x

26 -40 12-85 73 - x -78 70-88 18 26 -58 -43 25-80 55 - -18 x

27 -30 10-? ? 15 ? ? ? ? ? -6 -- -- - ?

28 -30 15- ? ? 15 ? ? ? ? ? -31 -- -- - ?

29 -30 ? ? ? ? ? ? ? ? -49 -- --- - ?

30 -40 10-? ? 20 x ? ? ? ? ? -20 20-27 7 - ? x

31 -40 ? ? ? ? ? ? ? ? 15-18 3 - ? x

32 -40 5-80 75 20 x -57 35-110 75 18 0 10-60 50 - -25 x

33 -40 10-48 38 20 -49 65-100 35 24 -3 15-38 23 x -15 x

34 -40 10-60 50 30 x x -59 18-30 12 20 -38 5-59 54 - 4 x

35 -40 10-70 60 15 x x -75 ---- --- ? ? 0 0 - -60 x

36 -40 10-50 40 25 x x -67 20-35 15 ? -25 25-35 10 - -30 x

37 -40 -- -- ? ? ? ? ? ? -- -- - ?

38 -20 10-25 15 30 ? ? ? ? ? -- -- - ? x

39 -20 10-120 110 30 x x ? ? ? ? ? -- -- - ? x

40 -20 10-? ? 20 ? ? ? ? ? -- -- - ?

41 -20 -- -- ? ? ? ? ? -- -- - ?

42 -40 6-? -- ? ? ? ? ? ? 45-70 35 x ? x

43 -40 10-80 70 50 x x 0-14 35-95 60 20 -50 38-125 87 - 18 x

44 -40 7-72 65 40 x -6 23-95 62 44 -3 22-38 16 x -49 x

45 -40 7-40 33 25 x -50 46-56 10 28 -23 10-38 28 - -5 x

46 -40 4-50 46 40 x -2 26-105 79 30 35 ? ? ? ? x

47 -40 6-48 42 45 x -37 45-80 35 30 -7 10-34 24 - -18 x

48 -40 10-115 105 50 x x -53 75-110 35 22 -70 20-155 135 x 30 x

49 -40 7- 100 93 40 x x -22 45-85 40 28 -53 10-43 33 x -60 x

Bijlage 3  Vergelijking van de boorresultaten van de 
onderzoeken uit 1993, 2001 en 2006 
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207BIJLAGE 3 VERGELIJKING VAN DE BOORRESULTATEN VAN DE ONDERZOEKEN UIT 1993, 2001 EN 2006 

1993 2001 2006 conclusie

Terp-
nr.

NAP-
hoogte

Diepte 
terp-
laag

Dikte 
terp-
laag

Ø Leem-
laag

Gaaf NAP-
hoogte

Diepte 
terp-
laag

Dikte 
terp-
laag

Ø Dikte 
t.o.v. 
1993

NAP-
hoogte

Diepte 
terp-
laag

Dikte 
terp-
laag

Leem-
laag

Dikte 
t.o.v. 
1993

Huis-
plaats

Onze kere 
huisplaats

50 -40 -- -- ? ? ? ? ? -- -- - ?

51 -40 10-60 50 40 x -42 20-55 35 22 -15 20-80 60 - 10 x

52 -40 -- -- ? ? ? ? ? ? -- -- - ?

53 -30 10-55 45 35 - ? ? ? ? ? -- -- - ? x

54 -40 10-55 45 35 x ? ? ? ? ? -- -- - ? x
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208  LAND VAN MELK EN HONING?
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209BIJLAGE 4  KAVELNUMMERS

Bijlage 4  Kavelnummers

1
2

3
4

5

6 7
8
9
10

11
12
13
14
15
16

17
18
19

20

21

22
23

24
25

26
27

28
29

3031
32

33
34

35
36

37

38
39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51
52

53

54

55

56

57

58
59
60
61

62

63

1:20.000

57
7

57
6

230

57
8

231 

Kavel
Kavelnummer

Legenda

1
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210  LAND VAN MELK EN HONING?

Put Vlak Spoor-
nr 

nap Kleur Interpreta-
atie code

Aard Vul-
ling

Breed- 
te

Diep-
te 

Vorm Relatie
 met

Interpretatie Diversen Vondst-
nummers

Foto -
nrs

Opmer-
kingen

1 1 1 -0,61 ly 99 asplek as 50 rond haardkuil of 
vloerniveau

M695

1 1 2 -0,31 o de 2 wandgrepp ks3 30 langwerpig s9 verbrande 
leembrok-
ken

620-621 2

1 1 3 -0,4 dy 3 ophogings-
laag

vk3 onregelmatig plaggen-
ophoging

M700 nap 
gemid

1 1 4 -0,5 ly 99 asplek as 50 rond haardkuil of 
vloerniveau

M699

1 1 5 div luy 5 recent vk3-
ks3

recente grep-
pel

M719, 
673, 648, 
639, 618, 

1 1 6 -0,7 dy 5 greppel 100 terpsloot

1 1 7 div du 3 ophogings-
laag

vk1 terplichaam

1 1 8 -0,5 o de 2 wand? ks3 verbrande 
leembrok-
ken

nap 
gemid

1 1 9 -0,54 o de 2 wand? ks3 s2

1 1 10 -0,55 luy 99 ophogings-
laag

ks3 40 langwerpig

1 1 11 -0,56 o de 2 wand? ks3 50 onregelmatig

1 1 12 -0,59 du 3 ophogings-
laag

vk1 onbekend

1 1 13 -0,54 luy 3 ophogings-
laag

ks4 60 langwerpig M697, 
658

1 1 14 -0,22 oe 1 haardkuil ks 150 kwart cirkel verbrande 
leembrok-
ken

M702 1

1 1 15 div duy 3 vloerniveau vk3 vierhoekig vloerniveau vloer van 
plaggen

704, 672, 
784, 
M694, 
622

1 1 16 -0,62 du 99 greppel vk1 50 mog, terplsoot

1 1 17 -0,81 ly 4 kuil ks4 50 rond ruis gevlekt

1 1 18 -0,79 luy 4 kuil ks4 50 ovaal/vierhoekig ruis gevlekt M713

1 1 19 -0,84 luy 4 kuil ks4 60 ovaal/vierhoekig ruis gevlekt M714

1 1 20 -0,83 dy 5 greppel ks3 170 75 langwerpig greppel/sloot oranje gele 
leem brok-
ken

M715, 
721, 722

1 1 21 -0,9 luy 4 kuil ks4 80 ovaal/vierhoekig ruis gevlekt M717

1 1 22 -0,95 lu 5 greppel vk3 80 langwerpig recent gevlekt M720

1 1 23 -0,95 du 5 greppel ks3 130 60 langwerpig greppel/sloot ly gevlekt M718

1 2 24 div dy 3 vloerniveau vierhoekig s15? vloerniveau ly gevlekt

1 2 25 -0,7 uy 4 kuil 50 ovaal ruis gevlekt M738 kuil?

1 2 26 -0,61 y 3 dagzoom 
vloerniveau

45 rond vloerniveau M757

Bijlage 5 Spooranalyse terp 4
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211BIJLAGE 5 SPOORANALYSE TERP 4

Put Vlak Spoor-
nr 

nap Kleur Interpreta-
atie code

Aard Vul-
ling

Breed- 
te

Diep-
te 

Vorm Relatie
 met

Interpretatie Diversen Vondst-
nummers

Foto -
nrs

Opmer-
kingen

1 2 27 -0,58 ly 3 dagzoom 
vloerniveau

55 dubbel rond ruis M739

1 2 28 -0,55 ly 3 dagzoom 
vloerniveau

vloerniveau gevlekte 
aslaag

M740

1 2 29 -0,56 ly 3 dagzoom 
vloerniveau

60 vierhoekig s15? vloerniveau leem en 
brokken 
veen

M741

1 2 30 -0,77 uy 4 kuil 25 rond ruis gevlekt

1 2 31 -0,52 4 kuil 55 ovaal/vierhoekig GM753

1 2 32 -0,58 luy 4 kuil 60 ovaal/vierhoekig gevlekt GM754, 
759

1 2 33 -0,49 y 4 kuil 100 onregelmatig HK en HL GM755 5

1 2 34 -0,5 4 kuil 50 kwart cirkel afvalkuil veel kogel-
pot AW

GM756, 
749, 
GM765, 
GM764

1 2 35 -0,6 4 kuil 100 ovaal/vierhoekig brokken 
leem

GM757

1 2 36 -0,73 ly 3 vloerniveau 100 onregelmatig dagzoom 
vloerniveau?

1 2 37 div luy 3 dagzoom 
vloerniveau

170 onregelmatig dagzoom 
vloerniveau?

gevlekt

1 2 38 -0,72 duy 3 dagzoom 
vloerniveau

70 langwerpig dagzoom 
vloerniveau?

1 2 39 -0,55 duy 1 haardkuil 50 langwerpig 
kwart circulair

wand 
haardkuil

1 2 40 -0,54 ly 1 haardkuil 25 langwerpig 
kwart circulair

wand 
haardkuil

1 2 41 -0,56 y 1 haardkuil 25 langwerpig 
kwart circulair

wand 
haardkuil

1 3 42 -0,74 4 kuil 50 rond paalkuil M851

1 3 43 -0,7 4 kuil 50 rond paalkuil M852

1 3 44 -0,7 4 kuil 40 rond paalkuil M853, 
933

1 3 45 -0,68 4 kuil 30 vierkant M854

1 3 46 div luy 2 standgrepp 100 vierhoekig vloerniveau? 782

1 3 47 -0,7 duy 3 laag 100 onregelmatig gevlekt M856

1 3 48 -0,63 dy 3 laag div onregelmatig vloerniveau? gevlekt M857

1 3 49 -0,62 oru 3 laag div onregelmatig vloerniveau? gevlekt M858, 
781, 789

1 3 50 -0,6 ly 3 laag 140 ovaal helft vloerniveau? gevlekt M859, 
790

1 3 51 -0,58 ue 1 haardkuil 100 kwart cirkel s39/
40?

haardkuil M882

1 3 52 -0,7 ly 2 standgrepp 200 vierhoekig vloerniveau gevlekt M875, 
766

1 3 53 -0,65 uy 2 standgrepp 50 langwerpig M876, 
768

1 3 54 -0,7 luy 2 50 langwerpig M877

1 3 55 -0,7 luy 4 kuil 55 35 rond paalkuil M878 22

1 3 56 -0,72 luy 4 kuil 55 20 vierhoekig/ovaal paalkuil M879 23

1 3 57 -0,76 luy 4 kuil 50 25 rond paalkuil M880 19

1 3 58 -0,76 luy 4 kuil 70 40 rond helft paalkuil M885 20

1 3 59 -0,75 ly 4 kuil 45 rond paalkuil M886

1 3 60 -0,68 du 3 laag div onregelmatig veenlaag gevlekt M881

1 1 61 -0,5 uy 3 laag onbekend terplaag M787

1 1 62 -0,76 dy 3 laag onbekend terplaag

1 1 63 -0,81 ly 3 laag vkm onbekend terplaag 785

1 1 64 -0,82 du 5 greppel onbekend greppel/sloot gevlekt
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212  LAND VAN MELK EN HONING?

Put Vlak Spoor-
nr 

nap Kleur Interpreta-
atie code

Aard Vul-
ling

Breed- 
te

Diep-
te 

Vorm Relatie
 met

Interpretatie Diversen Vondst-
nummers

Foto -
nrs

Opmer-
kingen

1 1 65 -0,86 ly 3 laag ks3 langwerpig s63 786

1 2 66 -0,68 ly 4 kuil 50 rond gevlekt

1 2 67 -0,92 luy 5 greppel? ks3 onregelmatig s64 greppel/sloot

1 3 68 div du 3 laag vk1 onbekend s61/62? terplaag M889

1 3 69 -0,94 dy 5 laag/
greppel

onregelmatig s65 M890

1 3 70 -0,92 dyu 5 greppel/
sloot

onregelmatig s67 terpsloot terp 
3

M891, 
929

1 3 71 -0,93 luy 5 greppel ks3 langwerpig s65 M892

1 4 72 -0,78 4 kuil 20 vierhoekig afvalkuil 909 veel AW

1 4 73 -0,77 4 kuil 50 rond afvalkuil 918, 923 veel AW

1 4 74 -0,77 3 vloerniveau 55 onregelmatig vloerniveau 924

1 4 75 -0,81 2 greppel 25 langwerpig wand? 899

1 4 76 -0,76 2 greppel 25 langwerpig wand? 904

1 4 77 -0,76 3 vloerniveau onregelmatig vloerniveau 926, 930, 
896

1 4 78 div 3 vloerniveau onregelmatig vloerniveau 895, 927

1 4 79 -0,74 4 kuil 10 rond paalkuil

1 4 80 -0,74 4 kuil 30 rond paalkuil met 
binnenkern

903

1 4 81 -0,74 2 greppel/
kuil

50 langwerpig cir-
culair

buitenrand kuil 
s82

897

1 4 82 -0,74 2 greppel/
kuil

50 langwerpig halve 
circel

binnenrand 
kuil

898, 937

1 4 83 -0,75 4 kuil 30 ovaal/rond kuil 902

1 4 84 -0,78 uy 4 kuil 25 vierkant paalkuil? ronde bo-
dem

901 (sa-
men met 
s88)

1 4 85 -0,77 4 kuil 10 rond kuil

1 4 86 -0,75 4 kuil 45 rond helft kuil met bin-
nenkern

905

1 4 87 -0,75 4 kuil 40 rond kuil 906

1 4 88 div 3 vloerniveau div onregelmatig s78 vloerniveau 901 (sa-
men met 
s84)

1 4 89 -0,78 4 kuil div onregelmatig s73, 72 kuil met veel 
AW

925, 920, 
931

1 5 90 div 3 vloerniveau div onregelmatig vloerniveau 934, 938

1 5 91 -0,88 2 standgrepp 60 langwerpig s97, 98, 
99, 100, 
101, 102, 
103?

greppel met 
paalkuilen

936, 
(939)

1 5 92 -0,82 ly 3 vloerniveau 150 onregelmatig s108, 
109, 110

restant vloer-
niveau

935

1 5 93 -0,82 3 vloerni-
veau?

110 onregelmatig dagzoon vloer-
niveau?

verbr. leem 
en zand

941

1 5 94 -0,82 3 vloerni-
veau?

120 ovaal s105, 
106, 107

vloerniveau 
met paalkuilen

940

1 5 95 -0,88 4 kuil 30 rond paalkuil

1 5 96 -0,9 4 kuil 30 rond paalkuil

1 5 97 -0,88 4 kuil 20 4 rond s91, 98, 
99, 100, 
101, 102, 
103?

paalkuil palenrij in 
greppel 
(s91)

mogelijk 
1 palenrij 
gedeel-
telijk in 
greppel, 
gedeel-
telijk 
door 
vloerni-
veaus.
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213BIJLAGE 5 SPOORANALYSE TERP 4

Put Vlak Spoor-
nr 

nap Kleur Interpreta-
atie code

Aard Vul-
ling

Breed- 
te

Diep-
te 

Vorm Relatie
 met

Interpretatie Diversen Vondst-
nummers

Foto -
nrs

Opmer-
kingen

1 5 98 -0,88 4 kuil 20 rond s91, 97, 
99, 100, 
101, 102, 
103?

paalkuil palenrij in 
greppel 
(s91)

939

1 5 99 -0,88 4 kuil 20 rond s91, 97, 
98, 100, 
101, 102, 
103?

paalkuil palenrij in 
greppel 
(s91)

1 5 100 -0,88 4 kuil 20 rond s91, 97, 
98, 99, 
101, 102, 
103?

paalkuil palenrij in 
greppel 
(s91)

1 5 101 -0,88 4 kuil 15 rond s91, 97, 
98, 99, 
100, 102, 
103?

paalkuil palenrij in 
greppel 
(s91)

1 5 102 -0,88 4 kuil 20 rond s91, 97, 
98, 99, 
100, 101, 
103?

paalkuil palenrij in 
greppel 
(s91)

1 5 103 -0,87 4 kuil 20 rond s91, 97, 
98, 99, 
100, 101 
,102

paalkuil palenrij in 
greppel 
(s91)

1 5 104 -0,86 4 kuil 15 rond s105, 
106, 107, 
108, 109, 
110

paalkuil palenrij

1 5 105 -0,86 4 kuil 15 6 rond s104, 
106, 107, 
108, 109, 
110

paalkuil palenrij

1 5 106 -0,86 4 kuil 15 rond s104, 
105, 107, 
108, 109, 
110

paalkuil palenrij

1 5 107 -0,85 4 kuil 15 rond s104, 
105, 106, 
108, 109, 
111

paalkuil palenrij

1 5 108 -0,85 4 kuil 20 rond s104, 
105, 106, 
107, 109, 
110

paalkuil palenrij

1 5 109 -0,84 4 kuil 20 rond s104, 
105, 106, 
107, 108, 
110

paalkuil palenrij

1 5 110 -0,84 4 kuil 20 rond s104, 
105, 106, 
107, 108, 
109

paalkuil palenrij

1 5 111 -0,88 4 kuil 20 rond paalkuil

1 3 112 -0,83 duy 4 kuil 10 40 rond afscheidings 
structuur

1 3 113 -0,84 duy 4 kuil 10 30 rond afscheidings 
structuur

1 3 114 -0,86 duy 4 kuil 10 25 rond afscheidings 
structuur

956

1 3 115 -0,87 duy 4 kuil 10 25 rond afscheidings 
structuur

1 3 116 -0,85 duy 4 kuil 10 25 rond afscheidings 
structuur

957, 954

1 3 117 -0,89 duy 4 kuil 10 15 rond afscheidings 
structuur

1 3 118 -0,92 duy 4 kuil 10 20 rond afscheidings 
structuur

953, 955
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214  LAND VAN MELK EN HONING?
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215BIJLAGE 6  VONDSTENLIJST TERP 4

Put Vlaknr. Volg nr. Spoor nr. Monster code Profi el Vondstomstandigheden Inhoud Datum

1 1 610 detectorvondst ijzer (mxx) 7/3/2006

1 1 611 detectorvondst ijzer (mxx) 7/3/2006

1 1 612 detectorvondst ijzer (mxx) 7/3/2006

1 1 613 detectorvondst ijzer (mxx) 7/3/2006

1 1 614 detectorvondst ijzer (mxx) 7/3/2006

1 1 615 detectorvondst ijzer (mxx) 7/3/2006

1 1 616 detectorvondst ijzer (mxx) 7/3/2006

1 1 617 detectorvondst ijzer (mxx) 7/3/2006

1 1 618 detectorvondst ijzer (mxx) 7/3/2006

1 1 619 detectorvondst ijzer (mxx) 7/3/2006

1 1 620 detectorvondst ijzer (mxx) 7/3/2006

1 1 621 detectorvondst ijzer (mxx) 7/3/2006

1 1 622 detectorvondst ijzer (mxx) 7/3/2006

1 1 623 detectorvondst ijzer (mxx) 7/3/2006

1 1 624 detectorvondst ijzer (mxx) 7/3/2006

1 1 625 detectorvondst ijzer (mxx) 7/3/2006

1 1 626 detectorvondst ijzer (mxx) 7/3/2006

1 1 627 detectorvondst mxx + aw 7/3/2006

1 1 628 detectorvondst ijzer (mxx) 7/3/2006

1 1 629 detectorvondst ijzer (mxx) 7/3/2006

1 1 630 detectorvondst ijzer (mxx) 7/3/2006

1 1 631 detectorvondst ijzer (mxx) 7/3/2006

1 1 632 detectorvondst ijzer (mxx) 7/3/2006

1 1 633 detectorvondst ijzer (mxx) 7/3/2006

1 1 634 vlakvondst aw 7/3/2006

1 1 635 vlakvondst aw of steen 7/3/2006

1 1 636 vlakvondst aw 7/3/2006

1 1 637 vlakvondst aw 7/3/2006

1 1 638 vlakvondst steen 7/3/2006

1 1 639 vlakvondst steen/puin 7/3/2006

1 1 640 detectorvondst ijzer (mxx) 7/3/2006

1 1 641 vlakvondst aw 7/3/2006

1 1 642 vlakvondst ijzer (mxx) 7/3/2006

1 1 643 detectorvondst mxx + aw 7/3/2006

1 1 644 detectorvondst ijzer (mxx) 7/3/2006

1 1 645 detectorvondst ijzer (mxx) 7/3/2006

1 1 646 detectorvondst ijzer (mxx) 7/3/2006

1 1 647 detectorvondst ijzer (mxx) 7/3/2006

1 1 648 aanlegvondst aw 7/3/2006

Bijlage 6  Vondstenlijst terp 4
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216  LAND VAN MELK EN HONING?

Put Vlaknr. Volg nr. Spoor nr. Monster code Profi el Vondstomstandigheden Inhoud Datum

1 1 649 aanlegvondst aw 7/3/2006

1 1 650 aanlegvondst aw 7/3/2006

1 1 651 aanlegvondst aw 7/3/2006

1 1 652 aanlegvondst aw 7/3/2006

1 1 653 vakvondst 5-20 mix 7/3/2006

1 1 654 vakvondst 10-15 mix 7/3/2006

1 1 655 vlakvondst aw 7/3/2006

1 1 656 vakvondst 5-10 mix 7/3/2006

1 1 657 vakvondst 0-5 mix 7/3/2006

1 1 658 detectorvondst ijzer (mxx) 7/3/2006

1 1 659 detectorvondst ijzer (mxx) 7/3/2006

1 1 660 aanlegvondst aw 7/3/2006

1 1 661 vakvondst 20-25 mix 7/3/2006

1 1 662 vakvondst 20-30 mix 7/3/2006

1 1 663 vakvondst 32-37 mix 7/3/2006

1 1 664 vakvondst 37-42 mix 7/3/2006

1 1 665 vlakvondst mix 7/3/2006

1 1 666 vlakvondst aw 7/3/2006

1 1 667 vlakvondst aw 7/3/2006

1 1 668 vlakvondst aw 7/3/2006

1 1 669 vlakvondst aw 7/3/2006

1 1 670 detectorvondst ijzer (mxx) 7/4/2006

1 1 671 detectorvondst ijzer (mxx) 7/4/2006

1 1 672 vlakvondst aw 7/4/2006

1 1 673 vlakvondst aw 7/4/2006

1 1 674 vlakvondst aw 7/4/2006

1 1 675 vlakvondst aw 7/4/2006

1 1 676 vak 1, laag 1 - zeef aw 7/4/2006

1 1 677 vak 2, laag 1 - zeef aw 7/4/2006

1 1 678 vak 3, laag 1 - zeef aw 7/4/2006

1 1 679 vak 4, laag 1 - zeef aw 7/4/2006

1 1 680 vak 5, laag 1- zeef aw 7/4/2006

1 1 681 vak 6, laag 1 - zeef aw 7/4/2006

1 1 682 vak 7, laag 1 - zeef aw 7/4/2006

1 1 683 vak 8, laag 1 - zeef aw 7/4/2006

1 1 684 vak 9, laag 1 - zeef aw + steen 7/4/2006

1 1 685 vak 10, laag 1 - zeef aw 7/4/2006

1 1 686 vak 11, laag 1 - zeef aw 7/4/2006

1 1 687 vak 12, laag 1 - zeef aw 7/4/2006

1 1 688 vak 13, laag 1 - zeef aw 7/4/2006

1 1 689 vak 14, laag 1 - zeef aw 7/4/2006

1 1 690 vak 15, laag 1 - zeef aw 7/4/2006

1 1 691 5 coupe gm 7/4/2006

1 1 692 6 coupe gm 7/4/2006

1 1 693 7 coupe gm 7/4/2006

1 1 694 15 coupe gm 7/4/2006

1 1 695 1 coupe gm 7/4/2006

1 1 696 8 coupe gm 7/4/2005

1 1 697 13 coupe gm 7/4/2006

1 1 698 9 coupe gm 7/4/2006

1 1 699 4 coupe gm 7/4/2006

1 1 700 3 coupe gm 7/4/2006

1 1 701 vlakvondst aw 7/4/2006

1 1 702 14 coupe gm 7/4/2006

1 1 703 vak 7 vak 1 x 1 x 0,05 m gm 7/4/2006

1 1 704 15 spoor 15 aw 7/4/2006

1 1 705 5 vlak 1 aw 7/4/2006

1 1 706 5 vlak 1 aw 7/4/2006

1 1 707 6 vlak 1 aw 7/4/2006

1 1 708 6 vlak 1 aw 7/4/2006
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217BIJLAGE 6  VONDSTENLIJST TERP 4

Put Vlaknr. Volg nr. Spoor nr. Monster code Profi el Vondstomstandigheden Inhoud Datum

1 1 709 vakvondst 32-37 aw + steen 7/4/2006

1 1 710 vakvondst 37-42 mix 7/4/2006

1 1 711 20 vlakvondst aw 7/4/2006

1 1 712 vakvondst 47-52 aw 7/4/2006

1 1 713 18 coupe gm 7/5/2006

1 1 714 19 coupe gm 7/5/2006

1 1 715 20 coupe gm 7/5/2006

1 1 716 5 coupe hout 7/5/2006

1 1 717 21 coupe gm 7/5/2006

1 1 718 23 coupe gm 7/5/2006

1 1 719 5 coupe gm 7/5/2006

1 1 720 20 coupe gm 7/5/2006

1 1 721 vlak 1: coupe S 20 aw 7/5/2006

1 1 722 coupe S 20 aw 7/5/2006

1 1 723 vak 4, laag 2 - zeef aw 7/5/2006

1 1 724 vak 5, laag 2 - zeef aw 7/5/2006

1 1 725 vak 7, laag 2 - zeef aw + steen 7/5/2006

1 1 726 vak 8, laag2 - zeef aw 7/5/2006

1 1 727 vak 9, laag 2 - zeef aw + steen 7/5/2006

1 1 728 vak 10, laag 2 aw 7/5/2006

1 1 729 vak 12, laag 2 - zeef aw + steen 7/5/2006

1 1 730 vak 13, laag 2 - zeef aw 7/5/2006

1 1 731 vak 14, laag 2 - zeef aw 7/5/2006

1 1 732 vak 15, laag 2 - zeef aw + steen 7/5/2006

1 1 733 vakvondst 30-25 m aw 7/5/2006

1 2 734 vakvondst 25-20 m aw 7/5/2006

1 2 735 vakvondst 20-25 m aw 7/5/2006

1 2 736 24 coupe gm 7/5/2006

1 2 737 26 coupe gm 7/5/2006

1 2 738 25 coupe gm 7/5/2006

1 2 739 22 coupe gm 7/5/2006

1 2 740 28 coupe gm 7/5/2006

1 2 741 29 coupe gm 7/5/2006

1 2 742 vak 1 - zeef aw 7/5/2006

1 2 743 vak 2 - zeef aw 7/5/2006

1 2 744 vak 3 - zeef aw 7/5/2006

1 2 745 vak 6 - zeef aw 7/5/2006

1 2 746 vak 11 - zeef aw 7/5/2006

1 2 747 vlakvondst aw 7/6/2006

1 2 748 vak 16/ coupe aw 7/6/2006

1 2 749 34 vak 3/ coupe aw 7/6/2006

1 2 750 5 vlakvondst aw (subrecent) 7/6/2006

1 2 751

1 2 752 zeefvondst 32-35 m aw 7/6/2006

1 2 753 31 coupe gm 7/6/2006

1 2 754 32 coupe gm 7/6/2006

1 2 755 33 coupe gm 7/6/2006

1 2 756 34 coupe gm 7/6/2006

1 2 757 35 coupe gm 7/6/2006

1 2 758 coupe gm 7/6/2006

1 2 759 32 coupe aw 7/6/2006

1 2 760 vlakvondst gm uit pot= aw 7/6/2006

1 2 761 35 coupe aw 7/6/2006

1 2 762 coupe aw 7/6/2006

1 2 763 vlakvondst aw 7/6/2006

1 2 764 34 (A) coupe  inhoud pot A gm 7/6/2006

1 2 765 34 (B) coupe inhoud pot B gm 7/6/2006

1 2 766 28 vlakvondst aanleg vlak 3 gm 7/6/2006

1 2 767 38 vlakvondst aanleg vlak 3 aw 7/6/2006

1 2 768 29 vlakvondst aanleg vlak 3 aw 7/6/2006
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218  LAND VAN MELK EN HONING?

Put Vlaknr. Volg nr. Spoor nr. Monster code Profi el Vondstomstandigheden Inhoud Datum

1 2 769 vak 1 1 x 1 x 0,05 aw 7/6/2006

1 770 7/6/2006

1 3 771 vak 3 aw 7/6/2006

772

773

774

775

776

777

1 3 778 vak 16 aw 7/6/2006

779

1 3 780 vak 18 aw 7/6/2006

781

1 3 782 46 vlakvondsten aw 7/7/2006

1 2 783 5 Coupe aw 7/7/2006

1 1 784 Vlakvondsten aw 7/7/2006

1 1 785 63 Vlakvondst aw 7/7/2006

1 1 786 63 aw 7/7/2006

1 1 787 61 Vlakvondsten aw 7/7/2006

788

1 3 789 49 Vlakvondst aw (pott en) 7/7/2006

790

1 4 791 vak 1 fm 7/10/2006

1 4 792 vak 2 fm 7/10/2006

1 4 793 vak 3 fm 7/10/2006

1 4 794 vak 4 fm 7/10/2006

1 4 795 vak 5 fm 7/10/2006

1 4 796 vak 6 fm 7/10/2006

1 4 797 vak 7 fm 7/10/2006

1 4 798 vak 8 fm 7/10/2006

1 4 799 vak 9 fm 7/10/2006

1 4 800 vak 10 fm 7/10/2006

1 4 801 vak 11 fm 7/10/2006

1 4 802 vak 12 fm 7/10/2006

1 4 803 vak 13 fm 7/10/2006

1 4 804 vak 14 fm 7/10/2006

1 4 805 vak 15 fm 7/10/2006

1 4 806 vak 16 fm 7/10/2006

1 4 807 vak 17 fm 7/10/2006

1 4 808 vak 18 fm 7/10/2006

1 4 809 vak 19 fm 7/10/2006

1 4 810 vak 20 fm 7/10/2006

1 4 811 vak 21 fm 7/10/2006

1 4 812 vak 22 fm 7/10/2006

1 4 813 vak 23 fm 7/10/2006

1 4 814 vak 24 fm 7/10/2006

1 4 815 vak 25 fm 7/10/2006

1 3 816 vak 26 fm 7/10/2006

1 3 817 vak 27 fm 7/10/2006

1 3 818 vak 28 fm 7/10/2006

1 3 819 vak 29 fm 7/10/2006

1 3 820 vak 30 fm 7/10/2006

1 3 821 vak 31 fm 7/10/2006

1 3 822 vak 32 fm 7/10/2006

1 3 823 vak 33 fm 7/10/2006

1 3 824 vak 34 fm 7/10/2006

1 3 825 vak 35 fm 7/10/2006

1 3 826 vak 36 fm 7/10/2006

1 3 827 vak 37 fm 7/10/2006

1 3 828 vak 38 fm 7/10/2006
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219BIJLAGE 6  VONDSTENLIJST TERP 4

Put Vlaknr. Volg nr. Spoor nr. Monster code Profi el Vondstomstandigheden Inhoud Datum

1 3 829 vak 39 fm 7/10/2006

1 3 830 vak 40 fm 7/10/2006

1 3 831 vak 41 fm 7/10/2006

1 3 832 vak 42 fm 7/10/2006

1 3 833 vak 43 fm 7/10/2006

1 3 834 vak 44 fm 7/10/2006

1 3 835 vak 45 fm 7/10/2006

1 3 836 vak 46 fm 7/10/2006

1 3 837 vak 47 fm 7/10/2006

1 3 838 vak 48 fm 7/10/2006

1 3 839 vak 49 fm 7/10/2006

1 3 840 vak 50 fm 7/10/2006

1 3 841 vak 51 fm 7/10/2006

1 3 842 vak 52 fm 7/10/2006

1 3 843 vak 53 fm 7/10/2006

1 3 844 vak 54 fm 7/10/2006

1 3 845 vak 55 fm 7/10/2006

1 3 846 vak 56 fm 7/10/2006

1 3 847 vak 57 fm 7/10/2006

1 3 848 vak 58 fm 7/10/2006

1 3 849 vak 59 fm 7/10/2006

1 3 850 vak 60 fm 7/10/2006

1 3 851 42 Grondmonster 7/10/2006

1 3 852 43 Grondmonster 7/10/2006

1 3 853 44 Grondmonster 7/10/2006

1 3 854 45 Grondmonster 7/10/2006

1 3 855 46 Grondmonster 7/10/2006

1 3 856 47 Grondmonster 7/10/2006

1 3 857 48 Grondmonster 7/10/2006

1 3 858 49 Grondmonster 7/10/2006

1 3 859 50 Grondmonster 7/10/2006

1 3 860 vak 1 zeefmonster 7/10/2006

1 3 861 vak 2 zeefmonster 7/10/2006

1 3 862 vak 3 zeefmonster 7/10/2006

1 3 863 vak 6 zeefmonster 7/10/2006

1 3 864 vak 7 zeefmonster 7/10/2006

1 3 865 vak 8 zeefmonster 7/10/2006

1 3 866 vak 11 zeefmonster 7/10/2006

1 3 867 vak 12 zeefmonster 7/10/2006

1 3 868 vak 16 zeefmonster 7/10/2006

869

870

871

872

873

874

1 3 875 52 Grondmonster 7/10/2006

1 3 876 53 Grondmonster 7/10/2006

1 3 877 54 Grondmonster 7/10/2006

1 3 878 55 Grondmonster 7/10/2006

1 3 879 56 Grondmonster 7/10/2006

1 3 880 57 Grondmonster 7/10/2006

1 3 881 60 Grondmonster 7/10/2006

1 3 882 51 Grondmonster 7/10/2006

883

884

885

886

1 3 887 66 Grondmonster 7/11/2006

1 3 888 67 Grondmonster 7/11/2006
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220  LAND VAN MELK EN HONING?

Put Vlaknr. Volg nr. Spoor nr. Monster code Profi el Vondstomstandigheden Inhoud Datum

1 3 889 68 Grondmonster 7/11/2006

1 3 890 69 Grondmonster 7/11/2006

1 3 891 70 Grondmonster 7/11/2006

1 3 892 71 Grondmonster 7/11/2006

1 3 893 63 Grondmonster 7/11/2006

1 4 894 44 gm 7/11/2006

1 4 895 78 gm 7/11/2006

1 4 896 77 gm 7/11/2006

1 4 897 81 gm 7/11/2006

1 4 898 82 gm 7/11/2006

1 4 899 75 gm 7/11/2006

1 4 900 Niet genomen 7/11/2006

1 4 901 84 & 88 (te 
weinig ma-
teriaal)

gm 7/11/2006

1 4 902 83 gm 7/11/2006

1 4 903 80 gm 7/11/2006

1 4 904 76 gm 7/11/2006

1 4 905 86 gm 7/11/2006

1 4 906 87 gm 7/11/2006

1 4 907 vak 18 7/11/2006

1 4 908 vak 13 7/11/2006

1 4 909 72 gm vlakvonst bot 7/11/2006

1 4 910 vak 8 7/11/2006

1 4 911 vak 3 7/11/2006

1 4 912 vak 1 7/11/2006

1 4 913 45 Coupe Bot 7/11/2006

1 4 914 vak 2 7/11/2006

1 4 915 vak 7 7/11/2006

1 4 916 vak 12 7/11/2006

1 4 917 vak 17 7/11/2006

1 4 918 73 gm 7/11/2006

1 4 919 vak 6 7/11/2006

1 4 920 89 aw en bodemvorming 7/11/2006

1 4 921 vak 11 7/11/2006

1 4 922 vak 16 7/11/2006

1 4 923 73 Coupe aw 7/11/2006

1 4 924 in 74 aw 7/11/2006

1 4 925 89 gm 7/11/2006

1 4 926 77 Bot 7/11/2006

1 4 927 vak 8 Bot 7/11/2006

1 3 928 63 Coupe H en aw 7/11/2006

1 3 929 79 Coupe aw 7/11/2006
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221BIJLAGE 7  DETERMINATIELIJST VONDSTEN TERP 4

Vondst-
no.

Spoor-
no.

Put-
nr.

Vlak-
nr.

Laag Vak Rand Wand Bodem Ove-
rig

Vorm Type Red./Ox. Overige opm.

blad 1 KP,kogelpot a,b,c,etc. bv sterk Verweerd
622 1 KP E' Red.
627 2 KP Red.
634 1 KP D
647 3 KP Red. Sterk verweerd
653 1 KP A Red.
653 1 KP C Ox.
653 1 KP E Ox.
653 1 KP E Red.
653 1 Bakpan M Red.
653 2 PD Verweerd
653 38 KP Red.
654 3 KP Red.
654 4 KP Ox.
654 3 BK Recent
656 1 KP Ox.
657 1 KP A Ox.
657 1 PD
657 2 PD Standvoet
657 1 BK
660 1 KP B Red.
660 3 KP E Ox.
660 24 KP Red.
661 1 KP C Ox.
661 1 KP E Red.
661 1 PD Verweerd
661 2 KP Ox.
661 3 KP Ox. Verweerd
661 17 KP Red.
661 1 ps
661 1 BK Recent
662 1 KP E' Red.
662 1 KP F Ox.
662 3 KP E Ox.
662 27 KP Ox.
663 1 KP A Ox.
663 1 KP E Red.
663 2 KP E' Red.
663 2 KP F Ox.
663 4 KP F Red.

Bijlage 7  Determinatielijst vondsten terp 4
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222  LAND VAN MELK EN HONING?

Vondst-
no.

Spoor-
no.

Put-
nr.

Vlak-
nr.

Laag Vak Rand Wand Bodem Ove-
rig

Vorm Type Red./Ox. Overige opm.

663 5 KP E Ox.
663 4 KP Ox. Dikwandig
663 29 KP Ox.
663 1 Dakpan Recent
664 2 KP Ox. Sterk verweerd
664 1 PD
664 3 KP Red.
665 1 KP F Ox.
665 1 KP J Red.
665 3 KP Ox.
665 1 KP Red.
666 1 KP E Red.
666 1 KP F Ox.
666 2 KP Red.
666 6 KP Ox.
667 1 KP F Red.
668 1 KP F Ox.
669 1 KP
669 1 KP Ox.
672 2 KP F Ox.
672 30 KP Red.
673 1 KP Red.
674 1 KP Red.
674 17 KP Red.
676 1 KP F Ox.
676 1 Steengoed Zoutglazuur
676 1 KP Aanzet tot tuit of uitgiet
676 2 KP Dikwandig
676 6 KP Ox.
676 1 BK
677 1 KP A Ox. Verweerd
677 1 KP D Red.
677 1 KP E Ox. Verweerd
677 16 KP Red.
678 4 KP Red.
679 1 KP A Ox.
679 2 KP Red.
679 6 KP Ox.
680 3 KP Ox.
680 7 KP Red.
680 1 PD
681 1 KP A Ox.
681 2 KP M Red.
681 1 PD
681 35 KP Ox.
681 1 BK
682 1 KP C Red.
682 1 KP E Ox.
682 1 KP F Ox.
682 2 KP E Red.
682 2 KP F Red.
682 5 KP Ox.
683 1 KP Ox. Verweerd
683 1 KP Red.
684 6 KP Ox.
685 2 KP Ox. Verweerd
685 3 KP Red.
686 1 KP E Ox.
686 20 KP Ox.
687 30 KP Ox.
688 1 KP A Ox.
688 1 KP C Red.
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223BIJLAGE 7  DETERMINATIELIJST VONDSTEN TERP 4

Vondst-
no.

Spoor-
no.

Put-
nr.

Vlak-
nr.

Laag Vak Rand Wand Bodem Ove-
rig

Vorm Type Red./Ox. Overige opm.

688 1 KP Ox.
688 6 KP Ox.
689 19 KP Ox.
690 2 KP Ox.
704 1 KP E Ox.
704 2 KP Red.
705 2 KP Red.
706 1 KP E Ox.
706 6 KP F Ox.
706 4 KP Red.
706 1 BK
707 1 KP F Red.
707 1 KP Red. Steen/kalk/potscherfmagering
707 2 KP Ox. Zandmagering
708 1 KP A Red.
709 1 KP E Ox.
709 1 KP M Red.
709 2 KP Red.
709 9 KP Ox.
710 3 KP Red.
710 13 KP Red. Verweerd
710 1 BK Recent
711 20 1 0 0 0 1 KP E Red.
712 2 BK
721 1 KP E Red.
722 0 0 4 2 0 16 KP Ox.
724 8 KP Ox.
725 23 KP Red.
725 1 PD
726 3 KP Ox.
726 4 KP Red.
726 1 ps
727 1 KP Red.
728 1 KP Ox.
728 2 KP Red.
729 1 KP F Ox.
729 1 KP M Red. Past aan 748
729 2 KP E' Ox.
729 21 KP Ox.
730 1 KP A Ox.
730 1 KP J Red. Past aan 665+681
730 9 KP Ox.
733 1 KP C Red.
733 1 KP C Ox.
733 1 KP E' Red.
733 1 PD
733 2 KP Red.
733 6 KP Ox.
734 1 KP Ox. Dikwandig, sterk Verweerd
735 2 KP Red.
742 1 KP A Red.
742 13 KP Ox.
743 7 KP Red.
744 1 KP E Red.
744 1 KP E' Ox.
744 40 KP Red.
745 1 KP A Red.
745 11 KP Red.
746 40 KP Red.
747 1 KP E
747 2 KP Red.
748 1 Bakpan A Ox.
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224  LAND VAN MELK EN HONING?

Vondst-
no.

Spoor-
no.

Put-
nr.

Vlak-
nr.

Laag Vak Rand Wand Bodem Ove-
rig

Vorm Type Red./Ox. Overige opm.

748 1 KP A Red.
748 1 KP D Ox. 
748 1 KP E Ox.
748 1 Bakpan Ox. Steel
748 2 KP D Red.
748 2 KP F Ox.
748 2 Bakpan M Red.
748 0 1 2 0 0 73 KP Red. Coupe
749 1 KP A Ox. A-typisch
749 1 KP A Red.
749 1 KP E Ox.
749 1 KP E' Red. Verweerd
749 1 KP F Red.
749 1 KP K Ox.
749 2 KP E Red.
749 3 KP D Red. Verweerd
749 3 KP F Ox.
749 5 KP E Red.
749 1 KP Red. Dikwandig 
749 2 KP Ox. Dikwandig
749 6 KP Red.
749 17 KP Ox.
749 35 KP Ox.
749 164 KP Red.
752 1 KP D Ox.
752 2 KP E Red.
752 2 KP E' Ox.
752 3 KP F Ox.
752 5 KP E Ox.
752 1 PD
752 66 KP Ox.
759 1 KP Ox. Met "opzetrandje"
759 6 KP Ox.
759 1 KP M Bakpan
762 1 KP E Red.
762 1 KP E' Red.
763 1 KP D Ox.
763 3 KP F Red.
763 38 KP Ox.
766 1 KP D Red.
768 1 KP A Red.
768 1 KP A Ox.
769 3 KP Red.
770 1 KP D Red.
770 1 KP J Red. Voetje 0 + trechter
770 1 KP K Ox.
770 2 KP E Ox.
770 2 KP F Ox. A-typisch
770 2 KP F Ox.
770 7 KP F Red.
770 3 KP Red.
770 28 KP Ox.
771 1 KP D Red.
771 1 KP E Red.
771 13 KP Ox.
771 30 KP Red.
771 BK Recent
773 1 KP F Ox.
773 2 KP E Red.
773 34 KP Red.
773 43 KP Red.
774 41 KP Red.
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225BIJLAGE 7  DETERMINATIELIJST VONDSTEN TERP 4

Vondst-
no.

Spoor-
no.

Put-
nr.

Vlak-
nr.

Laag Vak Rand Wand Bodem Ove-
rig

Vorm Type Red./Ox. Overige opm.

775 4 KP Ox.
775 36 KP Red.
776 1 KP F ?
776 5 KP Red.
776 12 KP Ox.
776 59 KP Red.
777 1 KP E Ox.
777 0 1 3 0 13 20 KP Red.
778 0 1 3 0 16 12 KP Red.
779 5 KP Red.
780 1 KP E Red.
780 1 KP E Ox. Past mogelijk op 789
780 2 KP Red.
782 1 KP A Red.
783 3 KP Red.
786 1 KP F Ox. Verdikte rand, vlakvondst
787 2 KP Ox. Misschien rand
788 13 KP Red.
789 1 KP D Red.
789 1 KP E Red.
789 2 KP E Red.
789 5 KP Ox.
789 49 1 3 0 0 32 KP Red.
789 39 KP Red.
790 1 KP D Red.
790 1 KP D Red.
790 1 KP E Red.
790 2 KP F Red.
790 17 KP Ox.
823 1 KP E Ox. Verweerd
823 1 KP F Red.
823 5 KP E Ox.
823 35 KP Ox.
823 222 KP Red.
845 1 KP Red.
861 10 KP Red.
862 23 KP Red.
863 2 KP Ox. Verweerd
863 3 KP Ox.
863 40 KP Red.
863 1 KP Red. Tuitje/steeltje, verweerd
864 1 KP D Red.
864 1 Bakpan M Ox.
865 1 KP D Ox.
866 1 KP A Red.
866 3 KP Red. Sterk verweerd
866 67 KP Red.
867 1 KP Ox.
867 6 KP Red.
868 1 KP A
869 8 KP Ox.
870 3 KP Ox.
871 3 KP Ox.
872 1 KP Ox.
872 6 KP Red.
884 1 KP Red. Verweerd
907 1 KP A Red.
908 1 KP Ox.
908 4 KP Red.
910 1 KP E Ox.
910 1 Bakpan M
910 12 KP Ox.
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226  LAND VAN MELK EN HONING?

Vondst-
no.

Spoor-
no.

Put-
nr.

Vlak-
nr.

Laag Vak Rand Wand Bodem Ove-
rig

Vorm Type Red./Ox. Overige opm.

911 2 KP Ox.
911 9 KP Red.
914 1 KP A Ox.
914 3 KP Ox.
914 7 KP Red.
914 25 KP Red.
915 1 KP Ox.
915 13 KP Ox.
916 1 KP E Red.
916 1 KP E Red.
916 1 KP Ox.
916 13 KP Red.
917 1 KP A
917 1 KP B Red.
917 1 KP E
917 3 KP Ox.
919 1 KP E Red.
919 1 KP F Red.
919 3 KP E Ox.
919 2 KP Ox. Verkleefd met rand
919 4 KP Ox.
919 29 KP Red.
920 1 KP E Red.
920 1 KP F Ox.
920 3 KP E Ox.
921 1 KP E Red.
921 6 KP Ox.
921 88 KP Red.
922 1 KP M Red.
922 1 KP Ox. Verweerd
922 1 KP Ox.
922 9 KP Red.
924 1 KP E Red.
929 1 KP E Ox.
929 14 KP Red.
931 73 1 4 0 17 1 KP Red.
932 2 KP Ox. Verweerd
932 4 KP Ox.
932 42 KP Red.
933 44 1 5 0 0 2 KP Coupe
943 1 KP E Red.
943 0 1 5 0 6 3 KP Red.
945 1 KP D Red.
945 1 KP E Ox.
945 1 KP F Ox.
945 1 KP Red.
945 31 KP Red.
946 44 1 5 0 0 Div. KP Coupe
947 0 1 3 0 31 1 KP Ox.
948 1 KP F Red.
948 5 KP Red.
949 1 KP Red.
950 0 1 4 0 31 1 KP Red.
953 0 1 1 2 14 1 KP Red.
983 1 KP Ox.
983 1 KP Red.

Klasse I 2.500 - 1.0000 Gr
Klasse II 1.000 - 0.5000 Gr
Klasse III 0.500 - 0.2500 Gr
Klasse IV 0.250 - 0.1000 Gr
Klasse V 0.100 - 0.0001 Gr
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227BIJLAGE 8 LIJST BOTANISCHE MACRORESTEN TERP 4

Bijlage 8 Lijst botanische macroresten terp 4

Nederlandse Naamgeving N CK Conditie Opmerkingen

Volgnummer 718 (>0,5 en 1,0 mm) Determinatie KLAAR
Atriplex litt oralis type Strandmelde 2 2
Apium graveolens Selderij 1 3
Atriplex patula/prostrata Uitstaande melde 108 3_4
Bolboschoenis maritimus 2 3
Carex fl acca/panicea Zeegroene/Blauwe zegge 2 4
Carex oederi Dwergzegge 10 3_4
Carex spec soort zegge 1 VK
Chenopodiaceae indet soort Ganzenvoet 9 1_2
Chenopodium glaucum/rubrum Zeegroene/Rode Ganzenvoet 18 2_4
Eleocharis palustris/uniglumis Gewone waterbies 14 3_4
Eupatorum cannabinum Koninginnekruid 1 3
Hydrocotyle vulgaris Gewone waternavel 1 4
Leontodon saxatilis Kleine leeuwentand 1 3
Oenanthe spec soort torkruid 1 2
Persicaria lapathifolia Beklierde duizendknoop 7,5 2_4
Plantago major Grote weegbree 2 4
Polygonum aviculare Gewoon varkensgras 1 3
Potentilla anserina Zilverschoon 10 2_3
Potentilla erecta Tormentil 4,5 2_3
Ranunculus fl ammua Egelboterbloem 1 3
Ranunculus subg. Batrachium Waterranonkel 1 3
Rumex spec soort zuring 2 3
Stellaria media Vogelmuur 1 2
Taraxicum offi  cinale … paardenbloem 1 3
Triglochin palustris Moeraszoutgras 1,5 2_3
Triglochin maritima Schorrezoutgras 3 2_3
Triglochin maritima Schorrezoutgras 1 VK
Erica tetralix Gewone dophei 3 VK blaadje
Mostakjes 5 geen veenmos!
Daphnia 2 watervlo
Gyronomidae 1 waterinsekt
Volgnummer 718 (>0,5 en 1,0 mm) Determinatie JUNCUS aantallen!
Agrostis spec soort Struisgras 1 3
Chenopodiaceae indet Ganzenvoet familie 5 2
Chenopodium glaucum/rubrum Zeegroene/Rode ganzenvoet 1 2
Hypericum tetrapterum Gevleugeld hertshooi 1 3
Juncus bufonius Greppelrus
Juncus gerardi Zilte rus
Juncus subnodulosus Padderus
Sphagnum (blaadje) mossoort 1
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228  LAND VAN MELK EN HONING?

Nederlandse Naamgeving N CK Conditie Opmerkingen

Chironomidae 1 kopkapsel larve dansmug (zoetwater)
Daphnia 1 watervlo (zoetwaterkreeft je)
Hyalinella/plumatella spec 1 statoblast zoetwaterspons
Simocephalus spec 1 watervlo
Volgnummer 736 (> 0,5 en 1,0 mm) Determinatie KLAAR
Atriplex patula/prostrata Uitstaande melde 13 2_3
Chenopodiaceae indet Ganzenvoet familie 8 1
Eleocharis palustris/uniglumis Gewone/Slanke waterbies 21 1_3
Persicaria lapathifolia Beklierde duizendknoop 5 1_3
Sphagnum mossoort veenmos bladcluster
Stellaria media Vogelmuur 1 1_3
Trigochlin maritima Schorrezoutgras 117 2_3
Volgnummer 958 (>0,5 en 1,0 mm) Determinatie KLAAR
Apiaceae indet 2 1
Aster tripolium Zulte 1 3
Atriplex patula/prostrata Uitstaande melde 8 4
Atriplex patula/prostrata Uitstaande melde 1 VK
Avena sativa (in kaf) Haver 1 VK
Avena spec Haver genus 1 VK
Carex acuta Scherpe zegge 3 4_5
Carex distans/extensa Zilte/Kwelder zegge 1 3
Carex fl acca/panicea Zeegroene/Blauwe zegge 3 4
Carex fl acca/panicea Zeegroene/Blauwe zegge 1 VK
Carex oederi Dwergzegge 5 3_4
Carex otrubae/vulpina (Valse) voszegge 1 4
Carex pilulifera Pilzegge 1 4
cf. Hordeum vulgare mogelijk naakte gerst 0,5 VK
cf. Poa spec. mogelijk grasachtige 1 VK
Chenopodium album Melganzenvoet 1 3_4
Danthonia decumbens Tandjesgras 8 3
Eleocharis palustris/uniglumis Gewone waterbies 2 2-Apr
Glaux maritima Melkkruid 1 3
Gramineae indet 1 VK
Juncus articulatus Zomprus 1 4
Juncus bufonius Greppelrus 2 4
Juncus gerardi Zilte rus 10 4
Juncus gerardi (vrucht) Zilte rus 'vrucht' 5 5 Foto genomen
Juncus gerardi (vrucht) Zilte rus 'vrucht' 1 VK
Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand 3 3
Linum catharticum Geelhartje 1 3
Lycopus europaeus Wolfspoot 1 3
Myrica gale Wilde gagel 2 4
Myrica gale (knop) Wilde gagel 'knop' 1 nvt
P cf Festuca/Lolium (in kaf) 1 VK
Pedicularis palustris Moeraskartelblad 2 3
Persicaria lapathifolia Beklierde duizendknoop 2 VK
Persicaria lapathifolia Beklierde duizendknoop 14 2_4
Plantago major Grote weegbree 1 3
Poaceae indet (recent) 1 4
Rumex acetosella Schapezuring 1 2
Rumex spec. Zuring 4 3
Schoenoplectus tabernaemontani Ruwe bies 1 3
Spergula arvensis Gewone spurrie 1 3
Stellaria media Vogelmuur 6 2_3
Stellaria media Vogelmuur 1 VK
Triglochin maritima Schorrezoutgras 5 3_4
Triglochin maritima Schorrezoutgras 2 VK
Veenmosblaadje 2 nvt veenmosblaadje
Volgnummer 885 (>0,5 en 1,0 mm) Determinatie Klaar
Stellaria media Vogelmuur 62 2_4
Agrostis Struisgras genus 50 3_4
Apiaceae 1 1

9145 RAM Peizermaden 178.indd   2289145 RAM Peizermaden 178.indd   228 09-07-10   13:0109-07-10   13:01



229BIJLAGE 8 LIJST BOTANISCHE MACRORESTEN TERP 4

Nederlandse Naamgeving N CK Conditie Opmerkingen

Atriplex patula/prostrata Uitstaande/Spiesmelde 116 2_4
Bolboschoenis maritimus Heen 1 3
Carex acuta-type Scherpe zegge 1 2
Carex distans Zilte zegge 1 4
Carex oederi Geelgroene en Dwergzegge 7 3_4
cf. Eleocharis palustris/uniglumis mogelijk Gewone waterbies 30 1
Chenopodium glaucum/rubrum Zeegroene/Rode ganzenvoet 2 4
Eleocharis palustris/uniglumis Gewone/Slanke waterbies 398 2_4
Glaux maritima Melkkruid 1 3
Juncus gerardi Zilte rus 155 3_4
Lichnis fl os-cuculi Echte koekoeksbloem 6 3_4
Lythrum salicaria Grote katt estaart 1 3
Myrica gale (knopschub) Wilde gagel 1 3
Persicaria lapathifolia Beklierde duizendknoop 94 2_4
Persicaria maculosa Perzikkruid 1 4
Plantago major Grote weegbree 25 3_4
Ranunculus fl amula Egelboterbloem 1 3
Rumex acetosella Schapezuring 2 4
Suaede maritima Schorrekruid 1 3
Triglochin palustris Moeraszoutgras 1 2
Triglochin maritima Schorrezoutgras 347 2_4
Volgnummer 880 (>0,5 en 1,0 mm) Determinatie KLAAR
Atriplex cf. litt oralis type (mogelijk Gelobde) melde 1 3_4
Atriplex patula/prostrata Uitstaande/Spiesmelde 36 3_4
Carex acuta Scherpe zegge 9 4
Carex acutiformis Moeraszegge 5 4
Carex fl acca Zeegroene zegge 5 4
Carex oederi Dwergzegge 23 3_4
Carex otrubae/vulpina (Valse)Voszegge 2 4
Carex riparia Oeverzegge 1 3
cf Oenanthe aquatica Watertorkruid 3 1_2
Chenopodium polyspermum Korrelganzenvoet 16 4
Chenopodium cf glaucum (mogelijk Zeegroene) ganzenvoet 68 3_4
Chenopodium cf rubrum (mogelijk Rode) ganzenvoet 1 4
Eleocharis palustris/uniglumis Gewone/Slanke waterbies 172 1_4
Erica tetralyx Gewone dophei 1 3
Erica tetralyx (blad) Gewone dophei 2 VK
Erica tetralyx (blad) Gewone dophei 1 3
Leontondon autumnalis Vertakte leeuwentand 1 4
Luzula campestris/multifl ora Gewone/Veelbloemige veldbies 1 4
Lychnis fl os_cuculi Echte koekoeksbloem 4 4
Lythrum salicaria Grote katt estaart 3 3_4
Mentha aquatica/arvensis Watermunt 3 4
Myrica gale Wilde gagel 2 4
Myrica gale (blad) Wilde gagel 1 nvt
Pedicularis pallustris Moeraskartelblad 1 3
Persicaria lapathifolia Beklierde duizendknoop 112 2_4
Persicaria maculosa Perzikkruid 1 4
Plantago major Grote weegbree 42 3_4
Potentilla erecta type Tormentil 8 3_4
Ranunculus fl ammula Egelboterbloem 1 4
Rumex acetosella Schapenzuring 13 3_4
Rumex spec zuring-achtige 1 4
Sagina apetala/procumdens ,,,, vetzuur 2 3_4
Schoenoplectus tabernaemontani Ruwe bies 1 VK
Stellaria media Vogelmuur 244 3_4
Tryglochin maritima Schorrezoutgras 7 2_3
Tryglochin maritima Schorrezoutgras 1 VK
Boomknop indet 1 nvt

9145 RAM Peizermaden 178.indd   2299145 RAM Peizermaden 178.indd   229 09-07-10   13:0109-07-10   13:01



230  LAND VAN MELK EN HONING?

Bijlage 9  DTMS-resultaten aankoekselonderzoek terp 4

Figuur 1  DTMS resultaten voor Resideu P1 – A = resorptiegebied; B = hoger 
temperatuur gebied. 

Figuur 2  DTMS resultaten voor residu P2 – A = resorptiegebied; B = hoger 
tempratuurgebied. 
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231BIJLAGE 9 DTMS-RESULTATEN AANKOEKSELONDERZOEK TERP 4

Figuur 4  DTMS resultaten voor residu P4 – A = resorptiegebied; B = hoger 
temperatuurgebied. 

Figuur 3  DTMS resultaten voor residu P3 – A = resorptiegebied; B = hoger 
temperatuurgebied. 
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232  LAND VAN MELK EN HONING?

Figuur 6  DTMS resultaten voor residu P6 – A = resorptiegebied; B = hoger 
temperatuurgebied 

Figuur 5  DTMS resultaten voor residu P5 – A = resorptiegebied; B = hoger 
temperatuurgebied.
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233BIJLAGE 9 DTMS-RESULTATEN AANKOEKSELONDERZOEK TERP 4

Figuur 7  DTMS resultaten voor residu P7 – A = resorptiegebied; B = hoger 
temperatuurgebied
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234  LAND VAN MELK EN HONING?

Bijlage 10  Slijpplaten van de vloerniveaus (a) en het 
onderliggende veenpakket (b)

a
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235BIJLAGE 10 SLIJPPLATEN VAN DE VLOERNIVEAUS (A) EN HET ONDERLIGGENDE VEENPAKKET (B)

b
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