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1 Het verhaal van Wijnaldum – Terpen- en Wierdenland

Samen met de bewoners uit de waddenregio het verhaal van het terpen- en wierdenland boven 
water halen, zichtbaar maken in de dorpen, beleefbaar maken en benutten voor het daadwerke-
lijk verbeteren van de kwaliteit van de terp- en wierdedorpen zelf. Dit is een van de belangrijkste 
doelen van het project Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling (verder Terpen- en 
Wierdenland). In dit doel schuilt tevens een van de uitdagingen van het project. Wat is het verhaal 
eigenlijk? En hoe is dit verhaal weer te beleven?

In dit Verhaal van Wijnaldum wordt antwoord gegeven op bovenstaande vragen. Daarnaast 
wordt een handreiking geboden om de resultaten in te zetten bij toekomstige ingrepen in de 
ruimtelijke ordening.

Hoofdstuk 2 vertelt het verhaal van Wijnaldum. Hier wordt een samenvatting gegeven van de 
resultaten van het landschaps-historisch en archeologisch onderzoek. In de bijlagen vindt u het 
totale overzicht van de resultaten van het landschaps-historisch en archeologisch onderzoek. 
Dit onderzoek vormt het startpunt voor de maatregelen die in elk dorp mogelijk zijn.
In Hoofdstuk 3 wordt de huidige structuur van het dorp – zowel ruimtelijk als sociaal – besproken. 
Hoofdstuk 4 analyseert waar de wensen van de bewoners en de onderzoeksresultaten elkaar ver-
sterken en aanvullen. Hier worden ook handreikingen gedaan voor toekomstige ontwikkelingen 
in het dorp. In hoofdstuk 5 staan de maatregelen op kaart. De uitgevoerde maatregelen worden 
besproken in hoofdstuk 6. 

1 Inleiding
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2 Het verhaal van Wijnaldum
Op basis van landschaps-historisch onderzoek zijn voor alle deelnemende terp- en wierdedorpen 
dorpsgebieden gedefinieerd. Deze vallen allemaal samen met de oude parochiegrenzen.
Het dorpsgebied van Wijnaldum strekt zich uit van de Waddenzee in het westen tot net voor 
Getswerderzijl in het oosten. Ten noorden van de hooggelegen terpenreeks ligt een vaart (Sex-
bierrumervaart) te midden van een laaggelegen vlakte. Deze vaart vormt de noordelijke grens 
van het dorpsgebied. De zuidelijke grens loopt als een ritssluiting langs de akkers en weilanden 
van het dorp Midlum. Het dorp Wijnaldum ligt midden in dit gebied en is gelegen op de meest 
westelijke rand van een grote terp.

Figuur 1: Deze uitsnede uit de topografische kaart geeft de ligging van Wijnaldum weer. 
De rode lijn geeft de grens van het onderzoeksgebied aan.

Dat Wijnaldum deel uitmaakt van het project Terpen- en Wierdenland is te verklaren aan de hand 
van de vroegste geschiedenis van het dorp. Eerdere vondsten duiden er op dat Wijnaldum op een 
gegeven moment een centrum van macht geweest moet zijn. Denk bijvoorbeeld aan de fraaie 
fibula (mantelspeld). Een waardevol vroegmiddeleeuws sieraad van koninklijke allure uit goud en 
halfedelstenen. De opgraving wees uit dat hier in de vroege middeleeuwen aan edelsmeedkunst 
is gedaan. Vermoedelijk woonde hier in de 6e en 7e eeuw de elite. Opmerkelijk is dat, ondanks 
de elite-bewoning op de Wijnaldumer terpen, het dorp zelf maar een bescheiden indruk maakt. 
Het heeft in elk geval geen een oude dichte buurt, zoals die bijvoorbeeld wel van de nabijgelegen 
dorpen Sexbierum en Oosterbierum bekend is. 

Natuurlijk landschap en terpen
Het landschap rondom het terpdorp Wijnaldum is in belangrijke mate gevormd door de zee. De 
formatie van de kwelderwal waarop later de terpenreeks (bestaande uit zes terpen van west naar 
oost, op de kaart zijn terpen die tegen elkaar aanliggen als een geheel gekarteerd) van Wijnaldum 
is ontstaan, begon rond 150 voor Christus, en stopte op het moment dat de eerste terpen werden 
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opgeworpen (rond 175 na Christus). In 325 jaar tijd was er een rug met een hoogte van 85 centi-
meter ontstaan. Op een aantal plaatsen werd de kwelderwal doorsneden door geulen. Eén van 
deze geulen is nog prominent aanwezig in het landschap. Het is de Ried, die even ten noorden 
van de terpenreeks door het landschap snijdt, en daardoor de hogere ligging van de kwelderwal 
met daarop de verschillende terpen benadrukt. In het westen was er een verbinding met het wad. 
Tegenwoordig vormt deze vaart nog altijd de grens tussen het dorpsgebied van Wijnaldum en de 
dorpsgebieden van Pietersbierum en Sexbierum. 

Figuur 2: Overzicht van de belangrijkste ontginningen in Wijnaldum.
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1 Hoofdlijnen van het landschaps-historisch onderzoek

Dijken en Polders
Ondanks de voordelen die de zee bood, zoals het van tijd tot tijd afzetten van een vruchtbare 
laag slib over de landerijen, werden er in het kwelderlandschap vanaf de 10de eeuw dijken opge-
worpen. Hierdoor onderging het terpengebied een geleidelijke metamorfose, waarbij het zoute 
kweldermilieu op den duur veranderde in een zoetwaterwereld. Door de bedijkingen werden 
de getijdeprocessen in de kustgebieden sterk beïnvloed. De jonge polders ten westen van de 
terpenreeks onderscheiden zich duidelijk van het oude cultuurlandschap door de regelmatige 
blokverkaveling. Net ten noorden van de terpenreeks van Wijnaldum heeft een ondiep meer of 
moeras gelegen. Deze langgerekte laagte is ontstaan als erosiegeul, die door laatmiddeleeuwse 
afzettingen in het westen werd afgedamd. De oostgrens werd gevormd door een hoger gelegen 
terrein bij Getswerdersyl, waar de Slachtedijk overheen is gelegd. In die drassige wereld net bo-
ven Wijnaldum kon vis worden gevangen en er werden zwanen gehouden door adellijke families. 
In 1609 is het meertje ingepolderd. 

Wegen en vaarten
De belangrijkste plekken in het historische dorpslandschap stonden in verbinding met elkaar 
doormiddel van wegen en vaarten. Allereerst waren er de doorgaande wegen die Wijnaldum 
verbond met de gehuchten, dorpen en steden in de omgeving. Langs de hoogste delen van het 
landschap slingerden deze wegen van terp tot terp over de kwelderwallen richting Sexbierum, 
Harlingen en Franeker. Daarnaast waren er min of meer doodlopende weggetjes vanaf de door-
gaande weg naar de gemeenschappelijke hooilanden en naar verschillende boerderijen. Vaak 
sloten deze weggetjes aan op de voetpaden; de fijnmazige sluiproutes door de velden. Tot diep 
in de negentiende eeuw waren al deze verbindingen over land nog onverhard. Het waren mod-
derwegen die vooral in de winter vaak moeilijk begaanbaar waren. Veel verkeer ging tot aan de 
twintigste dan ook over het water via de zogenaamde opvaarten. Bijna elke boerderij in Wijnal-
dum had wel een gegraven verbinding met de Ried. Via deze hoofdverbinding kon je in Harlingen, 
Franeker en Sexbierum komen. De Roptazijlroede bood tot 1884 toegang tot de Waddenzee.

Stinzen en boerderijen
Op de Schotanuskaart van 1718 staan binnen de grenzen van het dorpsgebied van Wijnaldum 
meer dan twintig boerderijen afgebeeld. Op een paar boerderijen na waren de meeste boerener-
ven langs de Foarryp, de Haulewei en de Hoarnestreek te vinden. Van deze boerderijen nemen 
Oldehuis en Nyenhuis een bijzondere plek in omdat het hier gaat om oude adelsposities. Langs 
de Hoarnestreek, direct aan de Roptazijlroede lag dan nog Rodberta of Ropta. In 1846 liet de fa-
milie IJssenbeek er een Engelse landschapstuin aanleggen. Het ontwerp was van de bekende tui-
narchitect L.P. Roodbaard. Deze tuin is bijzonder omdat het de enige landschapstuin is dat langs 
de zeedijk aan de Waddenkust is gelegen. De boeren in het dorpsgebied van Wijnaldum hadden 
in de 16de eeuw allemaal een gemengd boerenbedrijf. De bouwlanden waren vooral te vinden 
op de hoger gelegen kwelderwallen en op de terpen. Vanwege de hogere ligging en de lichtere 
zavelbodems waren de kwelderwallen uitermate geschikt voor akkerbouw. Toch heeft men ook 
hier nog het één en ander aan grondverbetering gedaan, waarbij materiaal van de randen van de 
percelen naar het midden werd gebracht om zodoende de afwatering te verbeteren. Door deze 
handelingen ontstonden de zogenaamde kruinige percelen. Een deel van de weilanden en hooi-
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landen lagen op de Wijnaldumer meenschar. Deze meden lagen in een blok bijeen op een stuk 
laaggelegen grond in het uiterste zuidoostelijke deel van het dorpsgebied, direct ten zuiden van 
de tegenwoordige snelweg. 

Figuur 3: Uitsnede van de 
kaart van Schotanus uit 
1718. Opvallend zijn onder 
andere  de vele opvaarten.

Historische bebouwing
Het laatgotische kerkgebouw van Wijnaldum is gewijd aan Andreas. Het huidige schip is in de 15e 
eeuw gebouwd. De kerktoren is in 1684 ingestort en herbouwd. In 1904 stortte de toren opnieuw 
in. De toren werd afgebroken en volledig opnieuw opgebouwd. Het oudste buurtje van Wijnal-
dum ligt net ten noorden van het kerkgebouw en de school. Aan weerszijden van een smal steeg-
je met de naam Bloemstraat vind je een aantal huisjes. Wanneer de bebouwing hier tot stand 
kwam is lastig na te gaan. Wel is duidelijk dat het dorp in de zeventiende eeuw is uitgebreid. Meer 
informatie vindt u in bijlage 1. Hierin is het gehele landschaps-historische onderzoek opgenomen. 

Figuur 4: Boerderij Ropta.
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2 Hoofdlijnen van het archeologisch onderzoek

Akkers ten zuiden van de terp
Een bijzonderheid van de terpen van Wijnaldum zijn de verhoogde akkers direct ten zuiden van 
de woonlocaties. Deze ‘valgen’ zijn vermoedelijk ontstaan door het kunstmatig ophogen van de 
zuidelijke flank van de kwelderwal. Door de hier gelegen akkers vervolgens steeds van buiten 
naar binnen te ploegen, werden de centrale delen geleidelijk iets hoger en ontstonden de hui-
dige, bolle akkers. Deze akkers zijn al in 1992 nader onderzocht door een booronderzoek. In het 
westelijke deel bleken zich onder de huidige bouwvoor onverstoorde kwelderlagen te bevinden, 
het oostelijke deel was deels verstoord. Het middendeel had een interessante opbouw. Op het 
wadzand in de ondergrond lag hier een pakket kwelderlagen, waarvan de top werd gevormd door 
een dun, enigszins humeus laagje, hier en daar met vondstmateriaal en kleine stukjes verbrand 
leem en houtskool. Daarboven lagen ook weer kwelderlagen. Het humeuze laagje is aangetrof-
fen op een diepte van 70-10 cm onder het huidige maaiveld en werd geïnterpreteerd als een oud 
loopvlak uit de Romeinse tijd, de tijd waarin ook de terpen van Wijnaldum ontstonden. 

 
Figuur 5: De locatie van de 
boringen en de 
opgravingsput op de ver-
hoogde akkers ten zuiden 
van Wijnaldum (kaart: 
G. Aalbersberg, AGEA 
Advies).

Op zoek naar een dun laagje
In maart 2016 is opnieuw een booronderzoek uitgevoerd ten zuiden van Wijnaldum, met het doel 
dat interessante humeuze laagje weer op te sporen en beter te onderzoeken. In overleg met de 
eigenaar van het perceel kwamen de oost- en de westkant van de verhoogde akker in aanmer-
king voor onderzoek. 

Aan de oostkant van het perceel zijn zes boringen gezet (nrs. 1-6). In deze boringen is het laagje 
niet herkend. Vervolgens zijn er drie boringen midden op het perceel gezet (nrs. 7-9). In één van 
deze boringen (nr. 8) is het bewuste laagje wel aangetroffen. Aan de westkant zijn nog eens 12 
boringen gezet. In verschillende boringen is het donkere laagje opnieuw herkend, op een diepte 
van 60-90 cm. De westkant van het perceel bleek dus de meest geschikte plek om een opgraving 
uit te voeren. Daarvoor werd een rechthoekige sleuf gegraven, die driemaal is verdiept.
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 Figuur 6: Opgraving in Wijnaldum.

Hoewel het aanvankelijk de bedoeling was 
een vlak ter hoogte van het donkere laagje 
aan te leggen, bleek dit in de praktijk on-
mogelijk. Het laagje vertoonde namelijk het 
nodige reliëf. Alle vlakken zijn getekend en 
gefotografeerd en de laagopbouw is bestu-
deerd. De opgraving gaf een verrassende uit-
komst. Uit aardewerkvondsten bleek namelijk 
dat het laagje niet uit de Romeinse tijd kon 
dateren maar veel jonger was, op zijn vroegst 
uit de 10e-12e eeuw

Figuur 7: Kogelpotaardewerk uit de 10e tot 12e 
eeuw, gevonden in Wijnaldum.

Figuur 8: Profiel van de opgraving in 
Wijnaldum.

Het donkere laagje lag over de vulling van 
enkele sloten en greppels heen, die dus ouder 
moeten zijn. Het laagje en enkele afdekkende 
ophogingslagen worden doorsneden door een 
brede sloot, waarin aardewerk, baksteen en 
glas uit de 15e eeuw en later zijn aangetrof-
fen. Op de kadastrale kaart van 1832 is geen 
sloot meer zichtbaar, zodat deze in de 18e of 
vroege 19e eeuw gedempt moet zijn. Ook slo-
ten meer oostelijk waren intussen gedempt, 
zodat er toen voor het eerst sprake was van 
een aaneengesloten akkercomplex ten zuiden 
van het dorp.
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Ook de lagen onder en boven het humeuze laagje blijken anders te moeten worden geïnterpre-
teerd dan in 1992 gedacht werd. Het zijn lang niet allemaal kwelderlagen. De lagen ónder het 
laagje bestaan deels uit de opvulling van gegraven kuilen en laagtes, en mogelijk uit ophoging-
slagen die op de aanwezigheid van een woonerf op deze locatie wijzen. Interessant is dat er een 
dunne, zandige overslibbingslaag was te zien in een sloot onder het laagje. Eenzelfde laag direct 
onder het laagje is op enkele plekken herkend. Het is een aanwijzing dat dit deel van de kwelder 
regelmatig overstroomd werd voordat het humeuze laagje ontstond.
Boven het laagje zijn zeker geen kwelderlagen maar ophogingslagen aanwezig; daaruit komt 
onder andere het skelet van een hond met een schofthoogte van 40-50 cm, ongeveer zo groot als 
een Friese stabij 

Kleine huisdieren werden meestal op het erf begraven. Zowel voor als na het ontstaan van het 
laagje was er dus een woonerf op deze plaats.

De verschillende lagen zijn ook bemonsterd voor het onderzoek naar botanische resten, met 
name stuifmeel. Aan de hand daarvan kunnen veranderingen in het landschap in het verleden 
worden opgespoord. Voorafgaand aan de vorming van het donkere laagje is een duidelijke afna-
me van de boomsoorten els en hazelaar herkenbaar, soorten die niet tegen zout water kunnen. 
Die soorten herstellen zich weer ná de vorming van het laagje. In alle monsters is stuifmeel van 
granen aangetroffen. Daarvan is alleen rogge als soort herkenbaar, en wel in een monster uit een 
laag bóven het humeuze laagje.

Figuur 9: Blootgelegd 
skelet van een hond.

Samenvattend
De verschillende bodemlagen kunnen van onder naar boven als volgt worden beschreven en 
geïnterpreteerd: 

1. Natuurlijke wad- en daarboven kwelderafzettingen, met betredingssporen in de top van het 
wadzand (wellicht ontstaan tijdens verzamelen schaaldieren, het zetten van een fuik of het lopen 
naar een aanlegplaats).
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2. Zodra de kwelder hoog genoeg is opgeslibd wordt het terrein ontgonnen door het graven van 
sloten; mogelijk wordt dan ook een eerste woonerf aangelegd (10e-12e eeuw).

3. Een periode met toenemende overstromingen, die uit relatief zandige sedimentlaagjes blijkt, 
leidt er mogelijk toe dat het gebied direct zuidelijk van de dorpsterp wordt verlaten. 

4. Doordat het land nu voor een langere tijd niet of nauwelijks gebruikt wordt, kan in een volgen-
de fase van stagnerende sedimentatie en vernatting het ‘donkere laagje’ ontstaan. Wellicht werd 
de stagnatie veroorzaakt door de aanleg van de eerste dijk ten westen van Wijnaldum, rond 1100 
n.Chr. Kogelpotscherven dateren deze fase in ieder geval in ongeveer dezelfde periode als de 
bedijking (10e-12e eeuw n.Chr.).

5. Over het humeuze bandje wordt een maximaal 60 cm dik ophogingspakket opgeworpen. In 
dit pakket zijn stukken kloostermop en tufsteen, afkomstig van de voorganger(s) van de huidige 
kerk, gevonden. De dorpsterp wordt op die manier enkele tientallen meters naar het zuiden uit-
gebouwd. Na het aanbrengen van de ophoging wordt de locatie (opnieuw) als woonerf gebruikt. 
Een randscherf van kogelpotaardewerk dateert deze fase in de 13e-14e eeuw n.Chr., een periode 
waarin woonplaatsen als voorzorgsmaatregel tegen overstromingen nog steeds werden opge-
hoogd.

6. Na de 14e eeuw wordt het voormalige woonerf, evenals het terrein oostelijk van dit erf, als 
akker gebruikt, met sloten ingedeeld in rechthoekige percelen.

7. In de 18e of vroege 19e eeuw leidt het dempen van de sloten tot de aaneengesloten akker op 
de zuidelijke valge zoals we die nu kennen.

Meer informatie vindt u in bijlage 2. 
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3 Het dorp anno nu
Wijnaldum wordt meer dan eens ‘dorp onder de rook van Harlingen’ genoemd. Met het steeds 
verder uitbreiden van de haven met bijbehorende industrie en de overwegend zuidwester wind 
lijkt deze uitdrukking steeds minder figuurlijk. Maar Wijnaldum heeft zelf ook veel te bieden. Het 
is voor veel forenzen een ideale woonplaats. Rust, ruimte en uitvalswegen zijn nooit ver en de 
historische dorpskern biedt voor bewoners en bezoekers een fraai geheel. In dit hoofdstuk verdie-
pen we ons in het Wijnaldum van nu.

Figuur 10: Ruimtelijke ana-
lyse van Wijnaldum.

1 Ruimtelijke analyse

In hoofdstuk twee konden we lezen hoe de bewoners het landschap door de eeuwen heen heb-
ben gevormd. In dit hoofdstuk verdiepen we ons in het Wijnaldum van nu, want veel van deze 
geschiedenis is terug te zien in het huidige Wijnaldum. De kwelderwal neemt een belangrijk 
plaats het dorpsgebied in. Duidelijk zijn de daarop gelegen terpen waarneembaar. Ten noorden 
van de kwelderwal steekt dit sterk af tegen de riedvlakte, een van de laagste delen van het dorps-
gebied is. Naast de terpen zijn op de kwelderwal verhoogde akkers gevormd (valge-complexen). 
Deze hebben voor een groot deel een agrarische bestemming. Ten zuiden van de kwelderwal is 
het landschap minder laag. Hier liggen de oudste polders van het gebied. Ook zijn hier nog de 
enige overgebleven kruinige percelen aanwezig. Op andere plekken is dit kenmerkende micro-
reliëf tijdens de ruilverkaveling geëgaliseerd. In het westen van het dorpsgebied liggen jongere 
polders. Deze zijn grootschaliger en de verkaveling is regelmatiger. De grens tussen dit oude en 
het nieuwere landschap wordt gevormd door de Sexbierumervaart. 

De Winamerdyk, Buorren en Foarryp vormen de infrastructurele hoofdas. Het Foarryp en de 
Buorren volgen als één van de oudste wegen in het gebied voor een groot gedeelte de hoogte 
van de kwelderwal. De Miedlaan is een oude weg naar de voormalige hooilanden van Wijnal-
dum. Dit gebeid is nu afgesneden door de A31. In het westen liggen verder nog de Siverdalaan, 
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vernoemd naar de Siverda-State, en de Haulewei (n393). Hoewel de laatstgenoemde niet meer 
het oorspronkelijke tracé volgt, was dit een aan het begin van de negentiende eeuw al een be-
langrijke weg. Tot slot ligt uiterst west nog de Hoarnestreek, vroeger ook bekend als de Ald Dyk. 
Dit is een voorloper van de huidige zeedijk en loopt van Harlingen naar Minnertsga. Wat betreft 
de waterwegen zijn het vooral de Sexbierumervaart en de Roptavaart die van grote invloed zijn 
geweest op de ontwikkeling van Wijnaldum en nog steeds een belangrijke ruimtelijke kwaliteit 
vertegenwoordigen. Daarbij hoort nadrukkelijk ook de aftakking naar de voormalige haven van 
Wijnaldum, ten noorden van de dorpskern.

De bebouwingsstructuur sluit aan bij het landschap. De oudste kern van het dorp Wijnaldum 
ligt op de meest westelijke terp. Latere uitbreidingen van het dorp liggen hier rondom, waarbij 
er naar het oosten vrijwel geen sprake is van uitbreidingen. Verder valt op dat er in het gebied 
verschillende buurtjes zijn ontstaan. Lutkeburen, bezuiden de dorpsterp, is een van de vroegste 
buurtjes en lag vroeger geïsoleerd van de dorpskern. Langs de Foarryp en de Hoarnestreek liggen 
verder nog een aantal arbeiderswoningen en boerderijen, waaronder Ropta met de kenmerkende 
tuin. 

In het open landschap zijn de ruilverkavelingsbosjes opvallende ruimtelijke structuren. In totaal is 
er aan het eind van de twintigste eeuw circa vijf hectare bos aangelegd langs het Foarryp en ten 
oosten van het dorp. Dit laatste bos is in de voormalige terpafgraving aangelegd en hier loopt nu 
een wandelpad doorheen. In totaal liggen er twee duidelijke terpafgravingen in het dorpsgebied 
van Wijnaldum. De eerder genoemde, direct ten oosten van de dorpsterp, en een verder naar het 
oosten nabij Foarryp. 

2 Sociale analyse

Wijnaldum telt bijna 500 bewoners, waarvan er ongeveer 100 op de oude dorpsterp wonen. De 
beroepsbevolking bestaat voornamelijk uit forenzen en landbouwers. De meeste voorzieningen 
zijn door de jaren uit het dorp verdwenen en recent is de basisschool gesloten. Het dorp heeft een 
actief dorpsbelangen en kent verschillende verenigingen. De afgelopen jaren zijn er een aantal 
ingrijpende processen rond Wijnaldum in gang gezet waarbij de bevolking gevraagd wordt mee 
te denken. Onlangs hebben dorpsbewoners een dorpsvisie gemaakt en in samenwerking met de 
gemeente een herinrichtingsplan gemaakt voor de dorpskern. Dit is in 2015 uitgevoerd. 

Leeftijdsgroep Aantal
0 tot 15 jaar 70
16 tot 25 jaar 45
26 tot 45 jaar 90
46 tot 65 jaar 195
66 jaar of ouder 70

Totaal 470

Bevolkingsopbouw Wijnaldum in 2015 
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3 Ruimtelijke kwaliteit

De grote landschapsstructuren zijn in Wijnaldum nog voor een groot deel intact. Hoewel de 
terpen in het verleden deels zijn afgegraven, zijn zowel de terpen als de kwelderwal nog goed 
waarneembaar. Het reliëf van dicht op elkaar gelegen terpen, kwelderwal, vlaktes en laagtes 
vormt het fundament van Wijnaldum. Het verdient aanbeveling om dit reliëf te behouden en in te 
zetten op de zichtbaarheid hiervan. Ook het kleinschaligere reliëf in de vorm van de kruinige per-
celen is hier onderdeel van. Deze percelen zijn een van de weinige die niet door de ruilverkaveling 
zijn geëgaliseerd en het behouden van deze percelen is hierdoor van belang. De terpafgravingen 
zijn en voorbeeld van veranderende inzichten en dienen als zodoende behouden te worden. Ook 
vanwege het effect wat deze laagtes hebben op de omringende hoogtes.

Ten westen van het dorp is de Sexbierumervaart de grens tussen het oude en nieuwe land. Zowel 
de verkaveling als de schaal zijn anders en in toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen kan dit 
verschil worden versterkt. Denk hierbij aan verschillende beplanting of verharding. 

De dorpskern van Wijnaldum kent enkele zeer karakteristieke gebouwen. Hoewel deze wellicht 
niet in aanmerking komen als Rijksmonument, is het wel aan te raden om op gemeentelijk niveau 
na te denken over de bescherming van het dorpsgezicht. Naast de gebruikelijke criteria, is het 
aan te bevelen om ook naar de geschiedenis van de panden te kijken en naar de rol in het verhaal 
van Wijnaldum. 

De verschillende buurtjes hebben lange tijd losgelegen van het dorp. Dit is nu niet altijd meer het 
geval.
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4 Naar een plan van aanpak
1 Samen met de dorpsbewoners

In december 2014 is het project in Wijnaldum gepresenteerd. Tijdens een startavond in het 
dorpshuis zijn de bewoners op de hoogte gebracht van het project en zijn mensen uitgenodigd 
om zitting te nemen in een werkgroep. Hieruit is een gemêleerde werkgroep voortgekomen van 
acht dorpsbewoners. Deze werkgroep is een aantal maal bijeengekomen en de resultaten van 
deze bijeenkomsten worden in dit hoofdstuk besproken.

2 Kansen en knelpunten

In Wijnaldum liggen vele kansen voor het project Terpen- en Wierdenland. De werkgroep heeft 
een lijst samengesteld en hieronder worden de kansen met de grootste relevantie kort beschre-
ven. Ook zijn er knelpunten gedefinieerd.

Figuur 11: Kansen en knelpunten op de kaart 
gezet tijdens een bijeenkomst van de werk-
groep.

Kansen
Het landschappelijke ensemble met de 
kwelderwal, terpen en laagtes is in Wijnal-
dum nog grotendeels intact en zichtbaar. 
Het leent zich uitstekend om in het gebied 
zelf de ontwikkelingsgeschiedenis van 
Wijnaldum te vertellen. Daarnaast kent de 
ontwikkeling van Wijnaldum vele interes-

sante verhalen die samenhangen met het landschap (zwanenjacht, zeer vroege polders, kruinige 
percelen etc.). Omdat veel van het landschap nog intact is, kunnen deze verhalen aan de plek 
worden gekoppeld.

– Enkele terpen zijn in het verleden afgegraven. Hierdoor zijn artificiële laagtes ontstaan met 
een zeer onnatuurlijke vorm. Dit zijn plekken die gebruikt kunnen worden om dit deel van de 
geschiedenis te vertellen.

– De oudste dorpskern van Wijnaldum wordt gekenmerkt door een aantal beeldbepalende 
gebouwen. Hoewel geen van deze gebouwen een monumentale status heeft, zijn ze erg be-
langrijk voor Wijnaldum. Niet alleen voor het karakteristieke beeld van deze dorpskern, maar 
ook de verhalen achter de gebouwen zijn interessant.

– Er is nog weinig wat herinnerd aan de voormalige haven van Wijnaldum, maar wat er nog 
zichtbaar is biedt kansen om deze ooit belangrijke plek in Wijnaldum weer meer op de kaart 
te zetten. De waterwegen zijn nog voor een groot deel intact.
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– In Wijnaldum liggen aan het Foarryp nog een aantal oude erven. Uit onderzoek ik gebleken 
dat het bijzonder is dat ze met de achterkant van het bedrijf naar de doorgaande weg liggen. 
Deze erven bieden mogelijkheden om deze geschiedenis voor het voetlicht te brengen.

– Hoewel de meeste mensen het niet weten, heeft Wijnaldum ook een station gehad. Alleen als 
je weet waar je moet kijken, kun je nog herinneringen aan dit verleden in het landschap zien. 

– In Wijnaldum is een groep initiatiefnemers bezig om een aantal sportvisvijvers te realiseren. 
Dit project, ook gesubsidieerd door het Waddenfonds (Project Sportvisvijvers Harlingen-Fra-
neker, WF-nummer 220985), is ook bezig om het landschap en de geschiedenis een rol te 
geven. De samenwerking is al gezocht en biedt kansen om beide initiatieven te versterken.

– Er lopen diverse recreatieve routes door Wijnaldum. 
– De herinrichting van Wijnaldum is recent gereedgekomen. Hierbij is eveneens een deel van 

tuinen van particulieren aangepakt. Er ligt een kans om dit verder te versterken.

Knelpunten
Om deze verhalen te kunnen vertellen is het wel belangrijk dat het landschap ontsloten wordt. 
Dit is nu op beperkte schaal mogelijk.

– Het dorpsbos van Wijnaldum is gelegen in de grootste terpafgraving. Dit bos, wat tijdens de 
ruilverkaveling aangelegd is, is een eentonig bos met voornamelijk essen. 

– Duisternis is een kwaliteit die in Friesland steeds meer aandacht krijgt. Ook rond Wijnaldum 
kan het heel donker zijn, maar er blijven delen waar veel lichtvervuiling is. 

– Het weidse landschap nodigt uit tot wandelen en fietsen, maar het landschap is niet goed 
ontsloten. Er zijn initiatieven gaande om dit te veranderen (denk o.a. aan Waddenwandelen), 
maar recreatief medegebruik van landbouwgrond is vaak erg moeilijk. Grond aankopen is 
weer erg kostbaar, waardoor dergelijke initiatieven moeilijk te realiseren zijn.

– Door eerdere opgravingen zijn er veel belangrijke vondsten gedaan in Wijnaldum. In het 
archeologisch steunpunt wordt veel informatie gegeven, maar de relatie met het landschap 
rond Wijnaldum is moeilijk uit te leggen. “Waar is de fibula gevonden”, is een van de meest 
gestelde vragen in het archeologisch steunpunt.

– Ropta State kent een bijzondere geschiedenis en de tuinaanleg van Roodbaard is uniek in 
deze regio. De werkgroep ziet kansen om Ropta State meer bij het dorp te betrekken door 
bijvoorbeeld excursies te organiseren. Hierbij is het grootste knelpunt dat het particulier bezit 
is en de eigenaren slechts sporadisch aanwezig zijn. Er is geen goed contact mogelijk en de 
huidige bewoners zijn niet geïnteresseerd om hieraan mee te werken.

– De dorpskern van Wijnaldum ligt als een groen eiland in het weidse landschap. De kerk is hier 
nog een baken voor de omgeving. Maar het groen rond het dorp is soms dermate hoog dat 
het boven de kerk uitkomt.
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3 Mogelijkheden

Uit het landschaps-historisch en archeologisch onderzoek is een aantal gebieden naar voren 
gekomen in het dorpsgebied van Wijnaldum die de geschiedenis van Wijnaldum op een belangrij-
ke manier beïnvloed hebben. Daarbij springt vooral de kwelderwal in het oog (zie ook de kaart). 
De kwelderwal en de hiernaast gelegen wadgeul hebben van de vroegste nederzetting tot aan 
de huidige tijd voor een belangrijke mate de ontwikkeling van het dorp en de landschapsontwik-
keling bepaald. Uit de lijst kansen en knelpunten, die samen met de dorpsbewoners is samenge-
steld, is een selectie aan maatregelen gekozen met een relatie tot dit gebied. Hierdoor hebben 
de maatregelen de grootst mogelijke bijdrage aan het beleefbaar maken van de karakteristieke 
landschappelijke elementen die voor Wijnaldum bepalend zijn. Dat dit deel van het dorpsgebied 
zo belangrijk is geweest in de ontwikkeling van Wijnaldum is nu slechts bij een kleine groep men-
sen bekend. Wij willen dit verhaal ontsluiten voor zowel bezoekers als bewoners. Om dit realise-
ren heeft de werkgroep een plan van aanpak gemaakt. Bij de uitwerking hiervan is ondersteund 
door Nynke-Rixt Jukema (architect, gespecialiseerd in environmental design). 

 
Figuur 12: Kaart van de 
maatregelen uit het plan 
van aanpak.

3.1 Het leesbare landschap

Het is moeilijk om zonder voorkennis het terpen- en wierdenlandschap te lezen, hoogteverschil-
len zijn soms maar enkele tientallen centimeters. Om bewoners en bezoekers hierbij te helpen 
laten we een reliëfmaquette maken. De maquette wordt aan de hand van het Algemeen Hoogte-
bestand Nederland (AHN) vervaardigd en geeft het huidige reliëf weer. Naast het reliëf wordt op 
de maquette informatie gegeven over de ontstaansgeschiedenis van het landschap en wordt een 
toelichting gegeven op wat er verder te zien is. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan de vindplaats 
van de fibula van Wijnaldum. De meest gestelde vraag van bezoekers is waar de fibula gevonden 
is. Het is niet mogelijk de plek in het veld te markeren, maar op een maquette kan dit heel goed. 
Om deze maquette het best tot zijn recht te laten komen, wordt deze maquette verhoogd in het 
landschap geplaatst. Hierdoor ontstaat een (laagvliegend) vogelperspectief waardoor mensen 
over het landschap uit kunnen kijken. Het interpreteren van de maquette wordt eenvoudiger en 
krijgen bezoekers een unieke kijk op het landschap die anders onmogelijk is. 
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De plek waar we de maquette willen plaatsen in zorgvuldig gekozen (zie de kaart voor de exac-
te locatie). Op deze plek is het mogelijk om alle kenmerkende landschappelijke elementen te 
overzien. Van het voormalige riedmeer, en de Tjitsma-terp (vindplaats fibula) tot de een van de 
oudste polders van Friesland (zie bijlage, hoofdstuk Polders, dijken en (water)wegen). Daarnaast 
komen op dit punt een aantal bestaande recreatieve routes samen en is er in de zomermaanden 
een zelfservice terras waar eten en drinken te koop is.

3.2	 Het	beleefbare	landschap

Terpkuier 
Het informeren van bewoners en bezoekers is een belangrijk onderdeel van het project. Mis-
schien nog belangrijker is het om deze informatie ook beleefbaar te maken. Dit wordt gedaan 
door het verbeteren van de bestaande recreatieve infrastructuur. Dit wordt het skelet waar ook in 
de toekomst op kan worden doorgebouwd. Zoals eerder aangegeven komen er op de plek waar 
de maquette gepland is, verschillende routes samen. Een van deze routes is de zogenoemde 
‘Terpkuier’, een dorpsommetje dat vanaf het archeologisch steunpunt vertrekt. De route voert 
de wandelaar rond de terpencluster. De route wordt de kapstok waar verschillende belevingen 
aangehangen worden. Om dit te realiseren wordt eerst de basis aangepakt. De bestaande route 
is in de winter slecht toegankelijk omdat deze voor een groot deel onverhard is en de afwatering 
te wensen over laat. De toegankelijkheid wordt verbeterd door halfverharding aan te leggen op 
het onverharde deel.

Langs de route komt de wandelaar langs een aantal markante plaatsen. Het oude riedmeer, 
restanten van de spoorbrug, het oude station, kruinige percelen etc. (zie bijlage voor meer infor-
matie over deze plaatsen en welke rol ze hebben gespeeld in de ontwikkeling van Wijnaldum). 
De route biedt mogelijkheden om op locatie de verhalen van het landschap te vertellen. Een van 
deze mogelijkheden is het plaatsen van enkele verhoogde bankjes langs de route. De bankjes die 
er nu staan, staan met hun rug naar het terpencluster. De blik van de wandelaar wordt dus al het 
ware weggetrokken van het landschap. Er worden nieuwe bankjes geplaatst die niet alleen naar 
de terpen georiënteerd zijn, maar ook iets verhoogd. Hierdoor komt de wandelaar op ooghoogte 
met de terp. Op deze bankjes wordt vervolgens op een subtiele manier verwezen naar wat er in 
het blikveld te zien is. Om het niet te druk te maken, gaan wordt alle bestaande meubilair weg-
gehaald en worden de nieuw te plaatsen objecten familie van elkaar, herkenbaar door eenzelfde 
vormgeving en materiaalgebruik. Als de route is aangelegd, is er een voor iedereen toegankelijke 
route. Langs deze route wordt op een laagdrempelige manier het landschap toegelicht en infor-
matie beschikbaar gemaakt. De wandelaar kijkt na het lopen van de route met een andere blik 
naar het landschap.

De huidige route is meer dan vijf kilometer lang en het is niet mogelijk om de route te verkorten. 
Hierdoor is het voor veel bewoners van Wijnaldum te ver om er een ommetje te lopen. Door het 
maken van een doorsteek is dit te verhelpen. Deze doorsteek komt op de plek waar visvijvers 
gepland zijn en voert de wandelaar langs de tweede afgegraven terp van Wijnaldum. Hierdoor 
sluiten worden beide initiatieven op elkaar aan gesloten en is de route ruim anderhalve kilometer 
korter. Dit maakt de route meer geschikt als ommetje voor de dorpsbewoners. 
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Het dorpsbos Wijnaldum 
Het dorpsbos van Wijnaldum is ligt op de voormalige terpafgraving. Dit is duidelijk te zien omdat 
het bosje veel lager ligt en altijd nat is. In het dorpsbos heeft dorpsbelangen in het verleden een 
schelpenpad aangelegd waardoor het nu toegankelijk is. Het bos een geliefde plek om te wan-
delen omdat dit door de lage ligging een van de stilste plekken in het dorp is. Weinig wind en het 
geluid van de A31 lijkt veel verder weg. Het bestaande pad wordt uitgebreid met een vertakking 
naar de voormalige haven van Wijnaldum. Met deze verbinding wordt de grootte van de terpaf-
graving beter te beleven. Bij de uitbreiding van het pad wordt samen met Staatsbosbeheer een 
grote onderhoudsbeurt aan het bos gegeven. De nadruk komt te liggen op het vergroten van de 
diversiteit van planten, met een sterke voorkeur voor streekgebonden struiken en planten. Deze 
zijn al latent aanwezig en zullen na het onderhoud meer ruimte krijgen.

3.3 Grutsk op ‘e romte

Dorpssilhouet
De provincie Friesland heeft in maart 2014 de structuurvisie Grutsk op ’e romte gepresenteerd. In 
deze structuurvisie staan per deellandschap de kernkwaliteiten beschreven en worden adviezen 
gegeven over hoe deze kernkwaliteiten versterkt kunnen worden. Wijnaldum ligt in het klei-
gebied Westergo. Een van de provinciale kwaliteiten van dit gebied wordt als volgt beschreven: 
“De dorpen op de kwelderwallen liggen als groene punten op de wal; de kerktorens zijn belangrijke 
oriëntatiepunten in het dorpssilhouet. De dorpen zijn verbonden door één hoofdweg. Een belangrijke 
eigenschap van de kwelderwal is het aanwezige microreliëf, zowel natuurlijk als kunstmatig (ak-
kers en terpen)”. Het advies wat hierbij wordt gegeven luidt: “De dorpssilhouetten, met als baken 
de kerktorens, moeten herkenbaar blijven, zonder dat ruis ontstaat tussen de dorpsranden en het 
omliggende landschap; de zichtlijnen, die de kern van het dorp verbinden met het landschap, dienen 
gehandhaafd te blijven”. In Wijnaldum hebben we dit advies ter harte genomen. In samenwerking 
met de gemeente zijn in het dorpshart een aantal populieren verwijderd. Deze domineerde het 
dorpssilhouet en vanuit verschillende dorpsentrees was de kerk door deze beplanting niet meer 
zichtbaar. Het kappen van dezen bomen versterkt het dorpssilhouet. Om het dorp als groen ei-
land te versterken, wordt aan alle inwoners van Wijnaldum de kans geboden om tegen een sterk 
gereduceerd tarief streekeigen opgaande beplanting aan te schaffen. Zo wordt iedereen uitgeno-
digd om de kwaliteiten van Wijnaldum te versterken.

Duisternis
Hoewel je er niet zo snel bij stil staat, is een van de meest kenmerkende kwaliteiten van het 
terpen- en wierdenlandschap alleen ’s nachts te beleven. Duisternis. Overal in Nederland staat 
duisternis onder druk en in Wijnaldum gaan we deze kwaliteit versterken. Door een aantal promi-
nente lantaarnpalen in het buitengebied te vervangen, is het mogelijk om het strooilicht tot een 
minimum te beperken. Het resultaat is dat het straatlicht zo veel mogelijk tot de straat beperkt 
blijft en dat de lantaarnpalen en het licht vanuit de omgeving veel minder zichtbaar zijn. Alle bo-
venstaande uitvoeringsmaatregelen worden aangesloten op de bestaande recreatieve infrastruc-
tuur. Het onderhoud wordt afgestemd met de gemeente Harlingen, dorpsbelangen Wijnaldum, 
Staatbosbeheer en De Marrekrite.
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4 Prioritering

Bovenstaande maatregelen zijn voortgekomen uit de lijst van kansen en knelpunten. Niet alle 
kansen zijn hierbij uitgewerkt. Samen met de bewoners is tot een prioritering gekomen. Door 
middel van een stemming zijn de bovenstaande maatregelen gekozen. Als er in de toekomst op-
nieuw mogelijkheden zijn om met de ruimtelijke kwaliteit aan de slag te gaan, dan zijn de kansen 
en knelpunten een goed vertrekpunt. 
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5 De maatregelen op kaart
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6 Uitgevoerde maatregelen
In Wijnaldum zijn de landschappelijke kwaliteiten voor een expert nog goed zichtbaar. Om dit 
ook aan bewoners en bezoekers te laten zien is ingezet op verschillende hulpmiddelen om het 
landschap te lezen. De bestaande wandelroute rond de verschillende terpen is hiervoor gebruikt 
als kapstok.

Centraal in de beleving van het landschap, staat het nieuwe uitkijkpunt. Dit ontwerp is tot 
stand gekomen door een samenwerking van architect Nynke-Rixt Jukema en de werkgroep uit 
Wijnaldum. Dit uitkijkpunt ligt aan het begin van de wandelroute vanuit het dorp, op een plek 
waar in het verleden terpaarde gewonnen is. Het uitkijkpunt heeft de hoogte gekregen van de 
terp voor deze afgegraven werd en biedt nu een goed uitzicht op het omringende landschap. 
Om bezoekers te helpen bij het lezen van het landschap is een reliëfmaquette gemaakt van een 
zwerfkei. Deze granieten zwerfkei is gevonden in de omgeving en oorspronkelijk uit Scandinavië 
afkomstig. Beeldhouwster Roelie Woudwijk heeft in deze steen het landschap op schaal ingehakt 
waardoor de terpen en het onderliggende landschap goed te zien is. In de uitkijktoren is plek voor 
een kleine groep mensen. Ook hebben we gewerkt aan het versterken van de kernkwaliteiten 
van het landschap. In samenwerking met de gemeente zijn in het dorpshart een aantal populie-
ren verwijderd. Deze domineerde het dorpssilhouet en vanuit verschillende dorpsentrees was de 
kerk door deze beplanting niet meer zichtbaar. Door het kappen van de populieren is de kerk van 
Wijnaldum weer van alle kanten zichtbaar als baken in het landschap.
Verder is langs de Winamerdyk ingezet op het versterken van de duisternis. Deze kernkwaliteit 
wordt nog wel eens over het hoofd gezien, maar is heel belangrijk in het terpen- en wierdenland-
schap. De aanwezige lantaarnpalen veroorzaakten erg veel strooilicht. Hierdoor waren ze al van 
grote afstand te zien en lichtte ze meer op dan alleen de weg. Deze lantaarnpalen zijn vervangen 
door een model dat vrijwel geen strooilicht verspreid en alleen de weg belicht. Hierdoor is er veel 

minder lichtvervuiling, maar blijft de veiligheid 
gewaarborgd.
 

Figuur 13: De locatie van het uitkijkpunt voor de 
aanleg.
 

Figuur 14: Aanleg van de fundering.  
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Figuur 15: Plaatsen van de reliëfmaquette  Figuur 16: Plaatsen van de trappen

Figuur 17: Gedicht van Abe de Vries op de uit-
kijktoren: 

oan de heechste taal / 
jout dit lân it frij / 

yn it langste ljocht.

figuur 18: Opening ‘Terpentour’ op 21 juni 2018.
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Bijlagen
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Bijlage 1:  Landschapsgeschiedenis
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Landschapsgeschiedenis Wijnaldum
Jeroen Wiersma

Wijnaldum (Fries: Winaam) is een Fries terpdorp onder de rook van Harlingen. In het dorp zelf 
wonen zo’n 100 inwoners. Tel je de bewoners van de bijbehorende buurten de Foarryp, de Haule 
en de bewoners langs de zeedijk daar bij op, dan kom je op zo’n 500 bewoners. Het dorpsgebied 
strekt zich uit van de Waddenzee in het westen tot net voor Getswerderzijl in het oosten. Ten 
noorden van de hooggelegen terpenreeks ligt een vaart (de Ried) te midden van een laaggelegen 
vlakte. Deze vaart vormt de noordelijke grens van het dorpsgebied. De zuidelijke grens loopt als 
een ritssluiting langs de akkers en weilanden van het dorp Midlum.

Ten westen van de dorpskern is sprake van een regelmatige blokverkaveling. Deze jongere 
kleigronden zijn pas in gebruik genomen toen de kwelders hier hoog genoeg waren opgeslibd. 
Daarvoor woonden de mensen uitsluitend op de terpen die in een rij langs een oudere kwelderwal 

zijn gelegen. Akkerbouw vond plaats op de terpen en op de flanken van de kwelderwal, terwijl de 
lager gelegen gronden als weide en hooiland werden gebruikt. 

De ontwikkeling die het landschap rondom Wijnaldum in de afgelopen honderden jaren heeft 
doorgemaakt zullen aan de hand van vier thema’s worden behandeld. Deze thema’s zijn als volgt 
omschreven:

1. Het natuurlijke landschap
2. De terpen in het dorpsgebied van Wijnaldum
3. Dijken, polders en (water)wegen
4. Wonen en werken in de Nieuwe Tijd (1500-heden) 
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Het ontstaan van het natuurlijke landschap

De forse deltadijk langs de Friese kust beteugelt iets wat ooit vrij spel had. Het zoute water 
schuimt tegen het dijklichaam, stuwt omhoog en zakt weer weg. De zee lijkt uitgespeeld, mach-
teloos en niet in staat om ooit nog over de akkers te kruipen van de boeren die in grote boerde-
rijen achter deze dijk wonen. Dit is het landschap anno nu: een in blokken verkaveld zeekleipol-
derlandschap met uitgestrekte velden vol aardappelen, uien, graan en bieten. Maar wie iets beter 
kijkt, kan nog de sporen ontwaren die de zee er lang geleden heeft achtergelaten.
Een verdrinkend landschap

Aan het einde van de laatste ijstijd was de zee nog ver weg. Rond 9700 voor Christus lag de zee-
spiegel nog zo’n 40 tot 50 meter onder het huidige niveau, op een afstand van zo’n 450 kilometer 
ten noorden van Wijnaldum. Het klimaat warmde op, waardoor de grote massa’s ijs ter hoogte 
van Denemarken begonnen te smelten. De diepste dalen van het toenmalige dekzandlandschap 
ter hoogte van het huidige dorpsgebied van Wijnaldum zijn terug te vinden op een diepte van 
zo’n 20 meter onder het maaiveld, terwijl de top van de pleistocene afzettingen zo’n 6 meter 
onder het huidige maaiveld ligt. Door de stijging van de zeespiegel werd het in de dalen natter 
en natter, waardoor er veen kon gaan groeien. Op de plateau’s kwam hoogveen tot ontwikkeling. 
Rond 7000 voor Christus waren zowel de verschillende plateau’s als de bekkens en geulen bedekt 
met veen (Formatie van Nieuwkoop, basisveen). 

Vanaf 6000 voor Christus werd de invloed van de zee in het gebied merkbaar. De zeespiegelstij-
ging verliep een stuk trager dan in de eerste millennia van het Holoceen, maar omdat de bodem 
in Noord-Nederland daalde, was er nog altijd sprake van een relatieve stijging van de zeespiegel. 
De kustlijn verplaatste zich steeds verder landinwaarts. Grote delen van het veen werden weg-
gespoeld, terwijl op andere plaatsen het veen verdween onder een dikke laag wadzand en klei 
(Formatie van Naaldwijk). Rond ongeveer 2500 voor Christus had de kustlijn haar meest zuidelijke 
punt bereikt. Vanaf dat moment waren de rollen tussen zee en land omgedraaid. De zeespie-
gelstijging nam steeds verder af, terwijl de aanvoer van sediment gewoon doorging. Hierdoor 
ontstonden er in het getijdebekken zandplaten die bij voldoende opslibbing niet meer onder 
water raakten tijdens vloed.
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De kwelderwallen 
De invloed die de zee op het landschap heeft gehad is nog duidelijk waar te nemen. Zo zijn er 
bijvoorbeeld de kronkelende sloten, waarvan het grillige voorkomen verklapt dat ze in eerste 
instantie niet door mensenhanden zijn gegraven. Het zijn de voormalige kreken en slenken. 
Via deze geulen werd bij iedere vloed het zeewater opgestuwd, waardoor er telkens zand- en 
wadplaten overstroomd raakten. Als de zee zich tijdens eb weer terugtrok, bleven er zandige en 
kleiige deeltjes achter. Het land won op deze manier langzaam terrein op de zee. 

Op die plekken waar sprake was van een geringe overstromingsfrequentie en golfslag, kon zich 
op den duur een vegetatie gaan vestigen van voornamelijk zeekraal. Deze planten zorgden er-
voor dat tijdens de overgang van vloed naar eb meer deeltjes achterbleven, waardoor het proces 
van aanslibbing werd versneld. Er vormde zich een kwelder die laag voor laag groeide en op den 
duur alleen nog tijdens extreem hoog water overstroomde. Telkens als dat gebeurde, werden er 
zandige deeltjes langs de rand van de jonge kwelder en langs de geulen afgezet. Hier vormden 
zich kwelderwallen en oeverwallen. De zwaardere kleideeltjes kwamen daarachter tot bezinking.

Rond 600 voor Christus lag de grens tussen wad en kwelder in Westergo ten noorden van de lijn 
Harlingen-Winsum en ten Westen van de lijn Winsum-Beetgum. Er was dus sprake van een trech-
tervormig getijdenbekken met daarachter het oude land, dat gezien de verschillende nederzet-
tingen uit de Late Bronstijd en Vroege IJzertijd al rond 800 voor Christus was opgeslibd tot een 
bewoonbaar kweldergebied. Langs de lijn Winsum-Beetgum kwam een kwelder tot ontwikkeling, 
die rond 600 voor Christus in de pioniersfase verkeerde. In de eeuwen daarna werden er steeds 
nieuwe kwelderwallen gevormd, die van elkaar werden gescheiden door met klei opgevulde 
kwelderbekkens.
De formatie van de kwelderwal waarop later de terpenreeks van Wijnaldum is ontstaan, begon 
rond 150 voor Christus, en stopte op het moment dat de eerste terpen werden opgeworpen (rond 
175 na Christus). In 325 jaar tijd was er een rug met een hoogte van 85 centimeter ontstaan; ieder 
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jaar groeide de kwelder gemiddeld zo’n 2,6 millimeter. Op een aantal plaatsen werd de kwelder-
wal doorsneden door geulen. 

De Waddenzee werd onstuimiger doordat het veenlandschap in de Westelijke Waddenzee was 
ondergelopen en de opening van de Zuiderzee werd vergroot. Daardoor trad erosie op van het 
Grienderwaard, wat weer tot gevolg had dat er een kwelderwal langs de huidige kustlijn werd 
gevormd. Deze afsluitende kwelderwal raakte omstreeks 500 na Christus bewoond. Hier ontston-
den de terpdorpen Pietersbierum, Sexbierum, Oosterbierum, Tzummarum, Firdgum en Minnerts-
ga. Het gehele gebied stond tot aan de bedijkingen in directe verbinding met de zee doordat er 
een aantal geulen dwars door de kwelderwallen sneden en tot diep landinwaarts reikten. 

Er zijn aanwijzingen dat de geulen tussen de kweldereilanden nog tot vrij diep in de Middeleeu-
wen bestonden (1000 na Chr. en nog daarna). Via deze geulen kon slib houdend zeewater ver 
het land binnendringen. In de komgebieden werd kalkarme klei afgezet in een brak milieu met 
stilstaand of traag stromend water. Dit resulteerde in een slechte structuur van de klei (knipklei). 
Gronden met een dergelijke bodem zijn tegenwoordig enkel geschikt als grasland. De knippige 
gronden zijn vooral ten zuiden van de terpenreeks van Wijnaldum afgezet in de periode 250-800 
na Christus. 

Omstreeks 1200 is er op sommige plaatsen een verjongingsdek afgezet. Kloosterkronieken 
vertellen ons over een onstuimige periode met veel overstromingen en dijkdoorbraken, waardoor 
er vooral tussen de huidige zeedijk en de Hoarnestreek een zandig, licht zavelig dek is afgezet. In 
andere delen van het dorpsgebied heeft door de overstromingen juist erosie heeft plaatsgevon-
den, waardoor de knippige klei plaatselijk is opgeruimd. Daarbij zijn hier en daar ook de onderlig-
gende oude kwelderafzettingen aangetast. De laagte net ten noorden van de terpenreeks is een 
mooi voorbeeld van zo’n erosiegebied (zoom hoogtekaart). 

De voormalige getijdegeulen
Wanneer je goed kijkt naar de hoogtekaart en naar de verkaveling van het dorpsgebied van 
Wijnaldum, is het mogelijk om een aantal plaatsen aan te wijzen waar vroeger geulen hebben 
gestroomd die in verbinding stonden met de zee. Een van deze geulen is nog prominent aanwe-
zig in het landschap. Het is de Ried, die even ten noorden van de terpenreeks door het landschap 
snijdt, en daardoor de hogere ligging van de kwelderwal met daarop de verschillende terpen 
benadrukt. Vroeger stond de Ried in het oosten in verbinding met de Middelzee. Via Berlikum, 
Ried en Dongjum stroomde het water langs de terpen van Wijnaldum. In het westen was er een 
verbinding met het wad. Tegenwoordig vormt de Ried nog altijd de grens tussen het dorpsgebied 
van Wijnaldum en de dorpsgebieden van Pietersbierum en Sexbierum. 
 
Het stroomgebied van de Ried is vooral op de hoogtekaart goed waarneembaar. Ook op de 
bodemkaart onderscheidt dit gebied zich van de omliggende gronden. De Ried werd ten oosten 
van Roptazijl door laatmiddeleeuwse afzettingen afgedamd, waardoor de eigenaardige kronkel 
net boven het dorp kan worden verklaard. Vermoedelijk heeft deze Riedslenk een aftakking naar 
het zuiden gehad, dwars door de kwelderwal tussen Tjitsma en Wijnaldum. Op de geomorfolo-
gische kaart is de aftakking zichtbaar als ondiep dal. De bodemkaart geeft hier een overwegend 
kalkrijke bodem van lichte klei, terwijl de omliggende gronden licht zavelig van karakter zijn. De 
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verkaveling heeft zich hier deels op de afwijkende omstandigheden aangepast. Ten oosten van 
Tjitsma werd de terpenreeks vermoedelijk ook doorbroken door een geul. Dit is op de geomor-
fologische kaart niet terug te zien, maar de historische verkavelingen wijst hier wel op. Vooral de 
bocht in de Foarryp is hier opvallend. Mogelijk was de geul ter plaatse te breed om over te steken, 
en is de weg iets naar het zuiden verlegd. Ook direct achter de terp ter hoogte van Getswerderzijl 
11 is op de hoogtekaart en op de geomorfologische kaart nog goed zichtbaar dat de Ried hier in 
het verleden toegang had tot het lagergelegen gebied ten zuiden van de terpenreeks.

 
De geomorfologische kaart 
met daarop het haakvor-
mige dal tussen de twee 
meest westelijk gelegen 
terpen. Vermoedelijk had 
de Riedslenk hier vroeger 
een aftakking. De verka-
veling (kadastrale kaart 
van 1832) is ter hoogte 
van het dal afwijkend. De 
bodemkaart geeft hier een 
knippige poldervaaggrond. 
Direct achter de meest 
oostelijke terp had de ried 
ook toegang tot het lager-
gelegen achterland. 
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De terpen in het dorpsgebied van Wijnaldum

Bewoning langs de Haule en de Hoarnestreek
Dat het dorp Wijnaldum juist op de meest westelijke terp tot stand is gekomen, zou verklaard 
kunnen worden omdat aan die zijde van het dorpsgebied vruchtbare grond tot aanwas kwam. 
Ten noorden lag de problematische Riedvlakte en ten zuiden was de grond knippig van karakter, 
terwijl nog meer zuidelijk de grond al in gebruik was door de bewoners van de Midlumer terpen. 
Ook in het oosten viel weinig meer te halen. Daar werden de kwelders al door terpbewoners van 
het latere Dongjum gebruikt. De westzijde bood kansen voor uitbreiding. Al tijdens de bewoning 
op de oudere terpenreeks zal de jongere aanwas reeds in gebruik zijn geweest als weidegrond. 
De Aldhuustrelaan (nu Winamerdyk/Siverdaleane) tussen het dorp en de huidige zeedijk kwam 
mogelijk tot stand toen de boeren vanaf de terpenreeks de jongere aanwas gingen gebruiken 
als weide voor schapen en jongvee. Toen vervolgens de kwelderwal aan de westrand van deze 
kwelder hoog genoeg was opgeslibd, zullen de eerste mensen daar zijn gaan wonen, mogelijk op 
de plaats van het latere Olde Huis. 

Op de hoogtekaart is goed te zien dat de tegenwoordige Haulewei iets hoger ligt dan de omrin-
gende landen. De verkaveling wijkt hier ook af van de van oost naar west opstrekkende blokver-
kaveling. Op basis van deze waarneming zou je kunnen veronderstellen dat langs deze hoogte 
een bewoningsas tot ontwikkeling is gekomen, waarbij de bewoners vermoedelijk vanaf de al 
veel eerder bewoonde terpenreeks van Wijnaldum afkomstig zijn geweest. De nu nog aanwezige 
bebouwing bevindt zich aan weerszijden van de Haulewei, waarbij de voorkant van de huizen 
naar de weg is gericht.

Uit een archeologisch onderzoek dat in 2001 is uitgevoerd bleek dat deze as in ieder geval al in de 
12de eeuw werd bewoond. Tussen Swingmastate en de Haulewei (link dorpsatlas: zijn restanten 
van twee boerderijen aangetroffen, waarvan de oudste dateert uit het einde van de twaalfde 
eeuw. De tweede boerderijplattegrond overlapte deels het terrein waar de oudste boerderij was 
gelegen, en dateert uit de dertiende eeuw. De structuren van deze boerderijen laten zich goed 
vergelijken met de laatste boerderijen uit Gasselte. De huisterp werd tot drie keer opgehoogd 
en is zo’n 150 (tussen 1175 en 1325) jaar bewoond geweest. Dit bleek uit de datering van kogel-
potaardewerk dat in de drie ophogingslagen werd aangetroffen. Waarom de bewoners deze plek 
uiteindelijk weer hebben verlaten is niet duidelijk. Het lijkt niet aannemelijk dat ze door overstro-
mingen gedwongen waren om hun huis te verlaten, omdat er geen overspoelingslagen in het 
profiel zijn aangetroffen. 

De bewoners deden zowel aan akkerbouw als aan veeteelt, waarbij vooral runderen werden 
gehouden. Daarnaast werden er resten van schapen, geiten, varkens, honden, ganzen, kippen, 
mossels en slakken aangetroffen. Een van de gevonden schapen- of geitenbotresten was versierd 
met gekerfde lijntjes. Nog iets over akkerbouw (Mans: vondst tarwe, verdraagt geen zout. Wijst 
dit op zoete omstandigheden of import?) Arcpublicatie-49, bakker&tuinstra.

De Hoarnestreek of Ald Dyk ligt net als de smalle strook langs de Haulewei hoger in het land-
schap. Aan de landzijde van deze weg zijn of waren een aantal boerderijen te vinden, waaron-
der de Roptastate en het voormalige Boltastate, dat plaats moest maken voor uitbreiding van 
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het havengebied. Uit archeologisch onderzoek bleek dat ook de Hoarnestreek ter hoogte van 
Boltastate al in het tweede kwart van de twaalfde eeuw werd bewoond. Na de bewoning in de 
(Late) Middeleeuwen is er een tweede bewoningsfase geweest in de Nieuwe Tijd (1600-1900). Uit 
beide periodes zijn sloten aangetroffen die dezelfde oriëntering hadden. Ook tegenwoordig is de 
hoofdrichting van de verkaveling noordwest-zuidoost. Dit wijst erop dat het verkavelingspatroon 
vanaf de bedijking tot op heden qua richting niet is gewijzigd. 

De mensen die hier hebben gewoond hielden zich bezig met zowel akkerbouw als veeteelt. Ter 
plekke werd gerst en vlas verbouwd en gedorst. Daarnaast verbouwde men tuinbonen, erwten, 
radijs en vermoedelijk ook raapzaad. Het is onduidelijk of tarwe ter plekke is verbouwd of dat het 
is aangevoerd. Aangetroffen botresten van zowel runderen als schapen, geiten en varkens maakt 
duidelijk dat het boerenbedrijf tevens gericht was op veeteelt. 
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Dijken, polders en (water)wegen

Ondanks de voordelen die de zee bood, zoals het van tijd tot tijd afzetten van een vruchtbare 
laag slib over de landerijen, werden er in het kwelderlandschap vanaf de 10de eeuw dijken opge-
worpen. Hierdoor onderging het terpengebied een geleidelijke metamorfose, waarbij het zoute 
kweldermilieu op den duur veranderde in een zoetwaterwereld met alle gevolgen voor flora 
en fauna van dien. Door de bedijkingen werden de getijdeprocessen in de kustgebieden sterk 
beïnvloed. Het zeewater kon niet meer over de kwelders uitstromen tijdens stormen, maar werd 
in plaats daarvan opgestuwd tegen de dijken. De maximale stormvloedhoogte nam hierdoor toe 
van 0,5 - 1,0 meter boven het kwelderoppervlak vóór de bedijking tot meer dan 2,5 meter boven 
het kwelderoppervlak na de bedijking. De voorwaarden voor nietsontziende stormvloedrampen 
werden op deze manier polder voor polder gecreëerd. 

 Het grote voordeel van de bedijkingen was uiteraard dat er meer ruimte ontstond voor het 
boerenbedrijf. Binnen de ontstane polders ontstond een zoet milieu, waardoor de mogelijkheden 
voor akkerbouw toenamen. Niet alleen de hoogste delen van het landschap konden in gebruik 
worden genomen als akkerland, maar ook de iets lagere delen kwamen hier nu voor in aanmer-
king. Tijdens zware stormen hoefden de mensen en de dieren niet meer noodgedwongen hun 
toevlucht te zoeken op de terp. 

Door het graven van sloten verbeterde de waterhuishouding binnen de polders. Deze sloten wer-
den haaks op de kwelderwallen gegraven voor maximale afwatering. Hierdoor is het rechthoeki-
ge verkavelingspatroon ten zuiden van de terpenreeks van Wijnaldum ontstaan. Om het overtol-
lige water binnen de polder kwijt te kunnen raken, werden er op een aantal plaatsen eenvoudige 
afwateringssluizen in de dijken aangelegd: de zogenaamde zijlen. Vaak waren het pompen die 
met een klep konden worden afgesloten. Een van de oudste toepassingen is een duikerzijl in de 
vorm van een uitgeholde boom met een beweegbare klep, die vanzelf werd opengedrukt wan-
neer bij eb het binnenwater hoger stond dan het zeewater. 
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De moederpolders
De oudste dijken van Westergo ontstonden in een kwelderlandschap dat aan de noordzijde 
werd begrensd door de Riedslenk. De Marne vormde de zuidelijke grens. Binnen dit gebied zijn 
omstreeks 950 vier bedijkingseilanden ontstaan: de zogenaamde ‘memmepolders’ of moederpol-
ders. Samen met de polder Hartwerd-Witmarsum, de polder Oosterend en de polder Tzum-west 
kan de Wijnaldumerpolder tot een van de moederpolders van Westergo gerekend worden. 
De Wijnaldumerpolder werd gevormd door zowel dijken als kwelderwallen. Direct ten zuiden van 

de Ried hoefde geen dijk te worden aangelegd. De hoge kwelderwal met daarop de terpen bood 
voldoende bescherming tegen het opgestuwde water tijdens zware stormen. Hooguit werden er 
enkele geulen die op een aantal plaatsen door de kwelderwal hebben gelopen afgedamd of wer-
den lagergelegen delen van de wal nog iets opgehoogd. Vanaf de dorpsterp van Wijnaldum tot 
aan de terp van Midlum werd een dijk aangelegd die bescherming moest bieden tegen hoog wa-
ter vanuit het westen. Het gevaar van een overstromende slenk net ten westen van deze dijk (de 
tegenwoordige Sexbierumer vaart) werd daardoor afgewend. Aan de verkaveling is nog enigszins 
te zien waar de dijk heeft gelegen. Het dijklichaam zelf is niet meer terug te vinden. 

De dijk vond aansluiting op de kwelderwal waarop de terpen van Midlum liggen. Vanaf de meest 
oostelijke terp van Midlum werd de polder gevormd door een dijk die al slingerend langs de Rijks-
weg tussen Midlum en Herbaium liep. Ter hoogte van Kiesterzijl maakte de dijk een scherpe hoek 
richting het noorden. Dit deel van de polderdijk is later deel gaan uitmaken van de Slachtedijk. 
Ter hoogte van Getswerderzijl sloot de polderdijk met een scherpe bocht naar het zuidwesten 
weer aan op de kwelderwal van Wijnaldum. Over het beheer en onderhoud van de oudste dijken 
is niets met zekerheid bekend. De oude Friese Wetten geven daarover geen duidelijke aanwijzin-
gen. 
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Tussen 1050 en 1200 ontstonden grote ringdijken tussen de vier moederpolders, waardoor het 
grootste gedeelte van Westergo enige bescherming genoot tegen het water van buitenaf. Zo’n 
ringdijk betekende nog niet dat men voortaan was verlost van het binnendringende zoute water. 
Soms spoelde de zee tijdens een flinke storm door over dijk, waardoor alsnog een groot deel van 
Westergo onder water kwam te staan. Het loonde dus om de moederpolders en de ringdijk met 
binnendijken aan elkaar te verbinden, zodat het water tijdens een dijkdoorbraak niet vrijuit naar 
iedere hoek van de ringpolder kon stromen. De Slachtedijk, die net ten oosten van het dorpsge-
bied van Wijnaldum nog in het landschap is terug te vinden, is wel het bekendste voorbeeld van 
zo’n binnendijk. 

Nadat de ringdijk en de verschillende binnendijken waren voltooid, werd een begin gemaakt met 
het bedijken van de brede Marneslenk. Daarnaast werd er nu ook offensief bedijkt het inpolderen 
van de deels dichtgeslibde zuidelijke Middelzee.

De Hoarnestreek en de huidige zeedijk
Met het geleidelijk aan dichtslibben van de Riedslenk werd het mogelijk om het gebied ten 
noordwesten hiervan in te polderen. Dat gebeurde met de aanleg van de Ald Dyk. Deze dijk (Ho-
arnestreek) bestaat eigenlijk voor een groot deel uit natuurlijke hoogtes die op sommige plaatsen 
iets zijn opgehoogd, waardoor er een aaneengesloten waterkerende hoogte van Harlingen tot 
aan Minnertsga tot stand kwam. Volgens verschillende boeren is er een groot verschil tussen 
de grond aan weerszijden van de Hoarnestreek. Aan de binnenkant is de grond zaveliger van 
karakter. De bodemkaart laat zien dat de bodem aan de buitenkant van de dijk meer kalk bevat. 
In het dorpsgebied van Wijnaldum lijkt sprake van een tussenstap te zijn geweest, gezien de hoge 
ligging en de afwijkende verkaveling van de percelen direct ten westen van de Haulewei. 

In verschillende historische bronnen worden de landerijen tussen de Alddyk en de tegenwoordige 
zeedijk aangeduid als De Kegen. 

Het toponiem ‘Kegen’ verwijst naar buitendijks land. Dit gebied was bereikbaar via verschillende 
lanen, vaak met de naam schapenlaan, schapendijk of groene laan. Het waren dus buitendijkse 
kwelders die onder andere werden gebruikt voor het weiden van schapen en jongvee. In de 13de 
eeuw werd ook dit buitendijkse stuk land ingepolderd met de aanleg van een nieuwe dijk. Deze 
dijk heeft vermoedelijk nog een stukje westelijker gelegen dan de tegenwoordige dijk. Door af-
slag en overstroming zal de dijk een eindje zijn teruggelegd waardoor er land werd prijsgegeven.
 
De tegenwoordige dijk werd vanaf 1500 de Vijfdeelenzeedijk genoemd. Een aantal stenen in 
de dijk ter hoogte van Oosterbierum vertellen ons wanneer de dijk langs de Friese noordkust in 
de periode 1570-1970 werd verhoogd. In ieder geval gebeurde dat in de periode 1570-1574.Toen 
werd de dijk met een meter opgehoogd van 2,66 meter tot 3,66 meter. Caspar De Robles nam 
het initiatief voor deze dijkverhoging. Daarna is de dijk nog een aantal keren verhoogd: rond 1734 
tot 4,41 meter en rond 1883 tot 5,12 meter. In de jaren 30 van de twintigste eeuw moest de dijk 
nogmaals verhoogd worden in verband met de afsluiting van de Zuiderzee. In het kader van de 
Deltawetgeving is de dijk in de jaren ’70 opgehoogd tot deltahoogte.
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De Roptazijl
Om af te kunnen wateren op zee werden er in de Vijfdeelenzeedijk op drie plaatsen zijlen aan-
gelegd. Naast de zijl ten westen van Rodberta  waren dat de Audazijl bij Liauckamastate en de 
Koehoolsterzijl bij het klooster Lidlum. Op dat moment werden de afwateringssloten naar de 
Ried zogenaamde zijlroedes. De vaarten tussen de schapendijk en de Koehoolsterzijl die voor de 
aanleg van de verschillende zijlen op de Ried afwaterden, verdeelden het land in vier nagenoeg 
gelijke stukken van ongeveer 500 oude dijksroeden lang. Hier lijkt dus sprake van een centraal 
gevoerd gezag, mogelijk op initiatief van de heer Liauckama uit Sexbierum, de heer Nyehuys 
uit Wijnaldum en de abt van Lidlum. De Roptavaart is vermoedelijk in de twaalfde of uiterlijk in 
de dertiende eeuw gegraven om de wateroverlast in de aangrenzende riedmeren te verlichten. 
Later werd de vaart de grens tussen de parochies Pietersbierum en Wijnaldum, toen ze werden 
afgesplitst van de parochie Sexbierum.

Wanneer de afwateringsvaarten voor het eerst in verbinding kwamen te staan met de zee door 
de aanleg van de zijlen is niet precies bekend. In ieder geval weten we dat de huidige Ropta-
vaart al vanaf 1424 afwaterde op zee. Op 14 augustus van dat jaar kwamen er in het ‘reedhues’ 
te Franeker de grietman en rechters van Franekeradeel en de hoofdeling Sicko te Nyehuys uit 
Wijnaldum bij elkaar om afspraken te maken over het onderhoud van de zijl. Er werd afgesproken 
dat Sicko de verplichting had om op zijn kosten de zijl altijd goed te laten functioneren en dat 
hij de schade door wind, water en slijtage moest herstellen. Daartegenover stond de opbrengst 
van de visserijpacht langs de gehele zijlroede. Sicko was overigens niet verantwoordelijk voor 
het onderhoud van de zijlroede. Het slatten van de Ried en de Roptazijlroede kwam op het conto 
van Franekeradeel, dat zich daardoor verzekerde van een goed onderhouden vaarroute naar zee. 
Door vererving kwam de zijl later in handen van de familie Liauckama, die de zijl in 1601 over-
droeg aan de stad Harlingen. In 1884 kreeg de provincie de zijl in bezit.

De open zijl was rond 1424 van hout en had een kolk en deuren. Met een stemp (een balk) werd 
het opengaan of het sluiten van de zijl geregeld. Verder bestond de zijl uit een aantal beweegbare 
onderdelen. Met een draaispil konden de deuren handmatig worden geopend of gesloten. Aan de 
voet van de dijk kon de zijlroede worden overgestoken via een brug. 

In de eeuwen daarna is de zijl een aantal keren vernieuwd. Rond 1550 was er sprake van een dui-
kerzijl met een deksel met daarbovenop de dijk. Hierdoor werd het lastiger om door de zijl naar 
zee te kunnen varen, maar wanneer de schepen hun masten streken was het nog steeds mogelijk 
om met een boot de Roptazijl te passeren. De eerste hoofden werden rond deze tijd aangelegd 
ter bescherming van de buitendijkse gronden achter de Roptazijl.

In 1725 werd de Roptazijl helemaal opnieuw opgebouwd. Aannemer Rinse Wobbes nam de klus 
aan voor 1000 gulden. In drie maanden tijd moest hij een nieuwe stenen sluis bouwen met een 
lengte van 17,5 meter. In totaal heeft Rinse zo’n 500.000 Friese geeltjes door zijn handen gehad 
tijdens het metselwerk. 

Rond 1884 onderging de zijl opnieuw een metamorfose. Ditmaal werd er een meters dikke stenen 
muur in de dijk aangelegd met zes kokers van elk een meter wijd en ruim twee meter hoog, die 
afgesloten konden worden met twee plaatijzeren schuiven. Daarbovenop werd een sluiswach-
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terswoning gebouwd. Vanaf dat moment was het definitief gebeurd met de scheepvaart langs de 
Roptazijl. De vissers langs de zeedijk moesten vanaf nu hun bootjes over de dijk slepen, iets wat 
de vissers uit de dorpen ten noorden van Wijnaldum al veel langer deden.

In 1903 zijn de drie oude houten hoofden vervangen door twee stenen hoofden. Het zuiderhoofd 
werd verlengd tot 152 meter. Het noorderhoofd werd iets ingekort tot 58 meter. In het voorjaar 
van 1968 werd de zijl met daarop de karakteristieke sluiswachterswoning gesloopt. De restan-
ten van de Roptazijl werden onder het zand van de opgehoogde Deltadijk bedolven. Voor de zijl 
kwam een modern gemaal in de plaats.

Verder lezen
De geschiedenis van de Roptazijl is een aantal jaren geleden op fraaie wijze in kaart gebracht 

door Kees Draaisma. In zijn boek ‘Geschiedenis van Roptazijl’ wordt uitgebreid stilgestaan 
bij de rijke geschiedenis van deze zijl. Bovenstaande informatie is voor een belangrijk deel 
afkomstig uit dit boek. 
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Zwanen, vissen en edellieden in het nauw: 

de inpoldering van het Riedmeer
 

Op deze foto, die is geno-
men langs de Duitse wad-
denkust bij Pilsum, is aan 
de horizon een terpdorp te 
zien, met op de voorgrond 
een drassig landschap met 
water en riet. Mogelijk zag 
de laagte ten noorden van 
Wijnaldum er ook onge-
veer zo uit voordat men 
het gebied heeft ingepol-
derd.

Net ten noorden van de terpenreeks van Wijnaldum heeft een ondiep meer of moeras gelegen. 
Deze langgerekte laagte is ontstaan als erosiegeul, die door laatmiddeleeuwse afzettingen ten 
westen (Hoarnestreek) werd afgedamd. De oostgrens werd gevormd door een hoger gelegen 
terrein bij Getswerdersyl, waar de slachtedijk overheen is gelegd. Ten oosten hiervan zijn nog een 
aantal depressies net achter de doorlopende kwelderwal richting Berlikum aan te wijzen, bijvoor-
beeld ten noorden van Dongjum. Het meer bij Dongjum is omstreeks 1776 voor het grootste ge-
deelte ingepolderd. Toponiemen als Hoppen en Visscherij, alsook twee boerderijen met de naam 
biezen die aan de oever van dit meer hebben gestaan, verwijzen nog naar de oude situatie. Het 
toponiem Hoppen komt overigens ook voor onder Tzummarum en Wijnaldum (Register van der 
Aanbreng 1511, deel III: acht pondematen meden myt die saedtwallen, die hoppen). Het woord 
verwijst naar een stuk opgeslibd of opgedroogd land in een inham, te midden van plassen. 
 
In die drassige wereld net boven Wijnaldum kon vis worden gevangen en er werden zwanen 
gehouden. Het recht op het houden van zwanen werd ook wel zwanenjacht genoemd. Dit recht 
kwam samen met het visrecht in de Ried en het Riedmeer vanaf 1529 in handen van de familie 
Liauckama uit Sexbierum. Daarvoor was het in handen geweest van de familie Te Nyenhuis uit 
Wijnaldum. De Liauckama’s hadden een aantal bezittingen in Wijnaldum, waaronder de sate 
Voorryp. (Link naar googlemaps) De pachter van deze boerderij kreeg de verplichting om “voor 
eeuwig de zwanen te hoeden en te bewaken”. Dat ‘eeuwigdurende’ recht is in ieder geval tot in 
de 18de eeuw van kracht geweest. 
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Op de hoogtekaart zijn 
de contouren van het 
voormalige Riedmeer nog 
duidelijk waar te nemen 
(blauw). 

Wanneer men zich in Europa voor het eerst heeft beziggehouden met het houden van zwanen 
is niet precies te zeggen. Wel weten we dat er in een van de oudste Germaanse wetten al over 
deze vogels wordt gesproken. Volgens deze wetstekst stond er een straf van drie solidi of shilling 
voor het stelen van een gedomesticeerde kraanvogel of zwaan. Dat stond gelijk aan de straf die 
men kreeg voor het stelen van drie geiten. De vroegste verwijzing naar de zwanenjacht in een 
Hollandse wetstekst is terug te vinden in een stuk uit het jaar 1309, waarin wordt bepaald dat 
alle zwanen, wild of tam, die zich voeden in de grafelijke wateren of in openbare wateren aan de 
graaf toekwamen.  

In Friesland genoten zwanen duidelijke voorrechten. Ze werden samen met kraanvogels, reigers 
en roerdompen gerekend tot het edele gevogelte en zodoende golden er speciale regels voor 
de knobbelzwaan. Zo was het bijvoorbeeld verboden om een zwaan aan een touw te zetten, te 
ontmerken, een zwanenei te stelen of de penveren te plukken. Als een zwanenpaar zijn jongen op 
andermans grond grootbracht, mochten de dieren niet worden verjaagd. Wel mocht de eigenaar 
van dat land een ei of een jonge zwaan meenemen. In totaal zijn er zeventien van deze geboden 
geformuleerd in een lijst die in 1525 door een pluimgraaf in opdracht van Karel V werd opgesteld. 

Maar wat deed men dan 
met die zwanen? Datge-
ne wat mensen uitein-
delijk vaak doen met 
dieren: de tanden erin 
zetten. Worp Tjaarda, een 
in 1538 gestorven prior 
van het bij Sneek gele-
gen klooster Thabor zegt 
over de watervogels in 
het algemeen dat het er 
in het bosarme Friesland 
van wemelt, en dat het de 
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schaarste aan ander wild meer dan goedmaakt. Over zwanen in het bijzonder weet hij te melden 
dat ze er zo overvloedig zijn, dat niet alleen de edelen en welgestelden hun vlees eten, maar ook 
de burgers en de landman. In Middeleeuwse kookboeken wordt uitleg gegeven over het berei-
den van zwanennek gevuld met gekookt varkensvlees en twaalf eieren, saffraan, peper, gember, 
kaneel en kruidnagels, vermengd met witte wijn. 
 
Het eten van Zwanenvlees was vooral in Engeland populair. In een bron uit 1555 wordt veronder-
steld dat de zwanen in Friesland werden vetgemest en gepekeld, om vervolgens naar Engeland 
geëxporteerd te worden. Het belang van de zwaan als etenswaar moet in Friesland niet overschat 
worden. Adellijke families hadden de zwanen vooral voor de sier. Daarnaast konden de slagpen-
nen van de zwaan uiteraard gebruikt worden als schrijfwaar, terwijl het dons als opvulmateriaal 
werd gebruikt. 
 
Wat men ook precies deed met de zwanen, duidelijk zal zijn dat de zwanenjacht van waarde was. 
De inkomsten uit de zwanenjacht van de Liauckama’s liepen terug toen verschillende grondei-
genaren en grondgebruikers in 1609 diepe sloten gingen graven in het Riedmeer. Het meer was 
door langdurige droogte zozeer uitgedroogd dat er met kleine bootjes nog maar nauwelijks te 
varen was. Aan weerszijden van de sloten werden dijkjes opgeworpen en windmolens geplaatst. 

Er ontstonden kleine pol-
dertjes die hun overtol-
lige water voortaan met 
behulp van windbemaling 
op de Ried konden lozen. 
De habitat voor zwanen 
en vissen werd aangetast, 
en dus ook de inkomsten 
van de familie Liauckama. 
Jarich Liauckama eiste bij 
het Hof van Friesland op 
grond van zijn zwanen- en 

visrecht op de Ried de eigendom van de drooggevallen gronden. Als deze eis werd niet ingewil-
ligd, dan moest de Riedlaagte weer onder water worden gezet. Het hof kon zich niet in deze eisen 
vinden omdat de Ried een openbaar water was en de inpoldering door de Gedeputeerde Staten 
was goedgekeurd. 

Wegen en vaarten
De belangrijkste plekken in het historische dorpslandschap stonden in verbinding met elkaar 
doormiddel van wegen en vaarten. Allereerst waren er de doorgaande wegen die Wijnaldum 
verbond met de gehuchten, dorpen en steden in de omgeving. Langs de hoogste delen van het 
landschap slingerden deze wegen van terp tot terp over de kwelderwallen richting Sexbierum, 
Harlingen en Franeker. Daarnaast waren er min of meer doodlopende weggetjes vanaf de door-
gaande weg naar de gemeenschappelijke hooilanden en naar verschillende boerderijen. Vaak 
sloten deze weggetjes aan op de voetpaden; de fijnmazige sluiproutes door de velden. Tot diep in 
de negentiende eeuw waren al deze verbindingen over land nog onverhard. Het waren modder-
wegen die vooral in de winter vaak moeilijk begaanbaar waren. 
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Veel verkeer ging tot aan de twintigste dan ook over het water via de zogenaamde opvaarten. 
Bijna elke boerderij in Wijnaldum had wel een gegraven verbinding met de Ried. Via deze hoofd-
verbinding kon je in Harlingen, Franeker en Sexbierum komen. De Roptazijlroede bood tot 1884 
toegang tot de Waddenzee.

Een aantal historische kaarten geven een indruk van het wegen- en vaartenpatroon rondom 
Wijnaldum. De oudste kaart waarop de deze verbindingen goed te zien zijn, is de kaart van Scho-
tanus van de Grietenij Barradeel uit 1718. Dat de vaarverbindingen in die tijd van groot belang 
waren, lijkt te worden onderstreept door de kaartenmaker, aangezien de Ried en de verschillende 
opvaarten die hiermee in verbinding stonden meer in het oog springen dan de verschillende ver-
bindingen over land. Op de kaart is te zien dat alle boerderijen van de Foarryp ten noorden van de 
weg een verbinding hadden met de Ried. Ook was er een opvaart die tot aan het dorpscentrum 
liep. De boerderijen aan de Haulewei vonden via verschillende opvaarten aansluiting op de Sex-
bierumervaart. De sate Nijenhuis stond in verbinding met de Roptazijl. De Topografisch Militaire 
kaart van omstreeks 1850 geeft een meer gedetailleerd beeld. 

Parallel aan de kust loopt een weg over de hogere gronden langs de boerderijen van de Hoarnes-
treek. Een fraai gedeelte van deze weg is gelegen tussen de Siverdaleane en de Roptavaart. De 
slingerende weg wordt hier aan de noordzijde begeleid door een meidoorn heg. Achter deze heg 
ligt een kruinig perceel akkerland. Deze subtiele hoogteverschillen zijn voor het geoefende oog 
langs de gehele Hoarnestreek waar te nemen. 

Iets ten oosten van deze weg houdt de Haulewei die ook iets verhoogd in het landschap ligt de-
zelfde richting aan. De Haulewei liep in 1718 niet verder dan de boerderij Oldehuys. Om Pieters-
bierum en Sexbierum te bereiken moest je via de Hoarnestreek. Pas in het midden van de 19de 
eeuw werd de Haulewei doorgetrokken tot aan de tegenwoordige Hearewei richting Pieters-
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bierum. In zuidelijk richting liep de Haulewei door tot de hogere gronden van Midlum. Daar waar 
de Sexbierumervaart moest worden overgestoken werd een brug aangelegd, die op verschillende 
kaarten de ‘bloedige Blijnze tille’ of ‘Bloedige Blijnze pijp’ wordt genoemd.

Haaks op de Hoarnestreek en de Haulewei zijn een tweetal lanen aan te wijzen, namelijk de 
Swingmaleane en de Siverdaleane. Dit zullen vanouds de lanen naar de buitendijkse gronden zijn 
geweest. Het wegennet dat op deze kwelderwal tot stand is gekomen doet vrij regelmatig aan 
en strekt zich uit langs de gehele Hoarnestreek. Overal langs de kust van de voormalige grietenij 
Barradeel komen dergelijke lanen voor die via de Hoarnestreek en een daaraan parallel lopende 
weg iets verder van de kust verwijderd met elkaar in verbinding staan en zodoende regelmatige 
blokken vormen. Dit regelmatige karakter heeft alles van doen met de onderliggende kwelder-
wal, en de toegang tot de voormalige buitendijkse gronden. De sloten werden haaks op de kwel-
derwal gegraven voor optimale afwatering. De lanen volgden de richting van de belangrijkste 
afwaterende sloten. Op die manier kwam de kortste verbinding tot stand vanuit de oude woon-
plaatsen naar de jongste kwelders. De Hoarnestreek en de daaraan parallel lopende middelweg 
werd aangelegd langs de hoogste punten van de kwelderwal en de laatmiddeleeuwse afzettin-
gen. Het is goed mogelijk dat de lanen ouder zijn dan de parallel aan de kust lopende wegen. 

De Foarryp (Voorrijp) is een lange kronkelende weg die vanaf Getswerderzijl het verkeer langs de 
verschillende terpen van Wijnaldum leidt. De weg is op de kwelderwal aangelegd en ligt daar-
door iets hoger in het landschap. Aan weerszijden van de Foarryp liggen de oude boerderijen en 
arbeiderswoningen, afgewisseld met jongere bebouwing. Een opvallende verschijning langs deze 
weg is het fraai gerestaureerde stationsgebouw. Toen de Noord-Friesche Locaal Spoorweg-maat-
schappij aan het einde van de 19de eeuw een uitgebreid spoorwegnetwerk over Friesland 
uitrolde, werd ook Wijnaldum vanuit Harlingen of Leeuwarden per spoor bereikbaar. Het traject 
liep vanaf Harlingen langs verschillende dorpen in Barradeel dwars door het Bildt via Stiens naar 
Leeuwarden. Ter hoogte van de Ried is nog een restant van een spoorbrug bewaard gebleven. 

Vanaf de kruising met de Terp gaat de Foarryp over in de Alde Leane (Oude Laan).  Vanaf deze 
weg, ter hoogte van de arbeiderswoningen met de naam ‘het Bosch’ krijg je een mooi beeld van 
de hoge akkers, de oude bebouwing van het buurtje ‘Lytse Bourren’ en de dorpsterp van Wijnal-
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dum met daarop de pastoriewoning en de kerk. Eenmaal in het dorp aanbeland buigt de Oude 
Laan af naar het zuiden. Tegenwoordig is het een doodlopende weg, maar vroeger liep de weg 
door tot aan Midlum. Vanaf de Oude Laan tot aan de Wijnaldumerweg spreekt met van de Reade 
Dyk. Deze ‘rode weg’ is tegenwoordig net zo grijs als alle andere asfaltwegen. Toen men aan het 
einde van de 19de eeuw begon met het verharden van de vaak slecht begaanbare modderwegen, 
werd dit deel van de weg onderhouden door de familie Coopmans. De weg werd door hun ver-
hard met rood puin, afkomstig van de Harlinger steenfabrieken. De Readyk sluit aan op de Wina-
merdyk (Wijnaldumerweg). Deze weg kruist de Sexbierumervaart via de Reatille en vormt als het 
ware de verbinding tussen het oudere cultuurlandschap en de jongere polders. Van kronkelende 
wegen langs terpen en akkers is geen sprake meer. Het landschap ligt er rationeel verkaveld bij, 
en wordt doorsneden door rechte lanen en sloten.
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Wonen en werken in de nieuwe tijd (1500-heden)

Voor zover we na kunnen gaan was in het begin van de 16de eeuw op zijn minst 70% van de inwo-
ners van Friesland direct bij de landbouw betrokken. Je mag dus gerust spreken van een samen-
leving die in sterke mate een agrarisch karakter had. Rond 1750 lag dat percentage al veel lager. 
Nog geen 50% van de bevolking vond zijn bestaan in de landbouw. Ambacht en handel vond nu 
niet alleen meer plaats in de steden maar kwam ook in de dorpen tot ontwikkeling. In diezelfde 
periode was er in de kleibouwstreek sprake van een uitbreiding van het areaal bouwland, terwijl 
er in de tegenwoordige weidestreken over de gehele periode van 1500 tot 1800 juist een dras-
tische vermindering van het bouwland valt waar te nemen. Wat deze ontwikkelingen hebben 
betekend voor het landschap rondom Wijnaldum zal in het volgende duidelijk worden. 

De boerderijen
Op de Schotanuskaart van 1718 staan binnen de grenzen van het dorpsgebied van Wijnaldum 
meer dan twintig boerderijen afgebeeld. 
Op een paar boerderijen na waren de meeste boerenerven langs de Foarryp, de Haulewei en de 
Hoarnestreek te vinden. Van deze boerderijen nemen Oldehuis en Nyenhuis een bijzondere plek 
in omdat het hier gaat om oude adelsposities. Hoofdelingen raakten nogal eens verzeild in een 
twist met andere adellijke families waarbij geweld niet werd geschuwd. Om die reden woonden 
ze vaak in versterkte huizen, die in Friesland ook wel bekend staan als stinzen. De state Nyenhuis 
was ooit zo’n stins. In 1423 wordt Nyenhuis voor het eerst genoemd in de bronnen. “Sicke hovet-
linge tot Nyenhuyse” nam in 1424 en 1438 het onderhoud van de Roptazijl op zich, en hield daar 
het recht op de visvangst en het recht om zwanen te houden in de Roptazijlroede en in de Ried 
aan over. 

Oldehuis zal, zoals de naam ook al doet vermoeden, oorspronkelijk het hoofdelingenhuis van 
Wijnaldum zijn geweest, maar deze functie was aan het begin van de 15de eeuw dus al overgeno-
men door Nyenhuis. Oldehuis had in 1718 nog een stinswier en lag strategisch aan het begin van 
de weg naar Wijnaldum, die rond 1546 bekend stond als de Aldhuustre laan. De dochter van bo-
vengenoemde Sicke trouwde met Schelte Liauckama uit Sexbierum. Toen deze Tiets te Nyenhuis 
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overleed in 1507 kwam al het bezit van de te Nyenhuizen in handen van de familie Liauckama. 
Rond 1700 was het de boerderij niet meer in adellijke handen.  Andere aanzienlijke boerderijen 
waren Thyetthie of Tjitsma, Yngela op der Haeula of Engle, De Sate op de Voorryp, Faersma, het 
goed op de fennen en de Houckama prebende. Tjitsma was in 1511 in handen van Liauckama; 
Engle gold als onderpand voor het onderhoud van de Roptazijl en op de sate op de Voorryp lag de 
eeuwige plicht de zwanen in de Ried te hoeden. 

Langs de Hoarnetreek, direct aan de 
Roptazijlroede lag dan nog Rodberta of 
Ropta Deze boerderij was in 1511, 1546 
en in 1606 in eigendom van het klooster 
Ludingakerke. In 1846 liet de familie IJs-
senbeek er een Engelse landschapstuin 
aanleggen. Het ontwerp was van de 
bekende tuinarchitect L.P. Roodbaard. 

Uit het niets creëerde hij er een landschapspark. Dat is bijzonder omdat het grootste deel van zijn 
oeuvre bestaat uit de herinrichting van bestaande tuinen. Daarnaast is deze tuin bijzonder omdat 
het de enige landschapstuin is dat langs de zeedijk aan de Waddenkust is gelegen.

Saetlandt, fennen, greidlandt en meden
De boeren in het dorpsgebied van Wijnaldum hadden in de 16de eeuw allemaal een gemengd 
boerenbedrijf. Dat wil zeggen dat ze zowel aan veeteelt als aan akkerbouw deden. De bouwlan-
den waren vooral te vinden op de hoger gelegen kwelderwallen en op de terpen. Na de bedijkin-
gen was het namelijk niet meer noodzakelijk om de boerderijen op de terpen te bouwen. Steeds 
vaker werden ze iets verder van de terp afgebouwd, zodat de vruchtbare terpgrond voor het 
verbouwen van gewassen kon worden benut. De nieuwe boerderijen ontstonden midden in de 
polder. Vanwege de hogere ligging en de lichtere zavelbodems waren de kwelderwallen uiterma-
te geschikt voor akkerbouw. Toch heeft men ook hier nog het een en ander aan grondverbetering 
gedaan, waarbij materiaal van de randen van de percelen naar het midden werd gebracht om 
zodoende de afwatering te verbeteren. Deze methode is in ieder geval nog tot in de eerste helft 
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van de twintigste eeuw toegepast. Uit de randen van de percelen werd grond geschept en met 
een kruiwagen naar het midden gebracht. Door deze handelingen ontstonden de zogenaamde 
kruinige percelen, die op de bodemkaart staan ingetekend en op de hoogtekaart nog deels zijn 
waar te nemen. 

Naast de bouwlanden (in ieder geval 75 hectare in het dorpsgebied) hadden de boeren beschik-
king over grasland en hooiland. Het grasland werd in 1546 opgegeven als ‘fennen’ of als ‘greid-
landt’. De fenne was het stuk grasland dat direct aan het huis grensde of dichtbij de boerderij was 
gelegen. In totaal werd er zo’n 85 hectare als fenne of greidland opgegeven. Op basis van deze 
opgaven uit 1546 blijkt duidelijk dat er sprake was van een gemengd bedrijf, maar hoe de verde-
ling precies was is lastig na te gaan, omdat een groot deel van de opgegeven grond is opgegeven 
als “saetlandt en meden, saetlandt en greidlandt, meden met saetslandt”, enz. 

In totaal werd er rond 1543 in ieder geval 50 hectare grond gebruikt als hooiland, waarvan er zo’n 
30 hectare bijeen was gelegen op de Wijnaldumer meenschar. Deze meden lagen in een blok 
bijeen op een stuk laaggelegen grond in het uiterste zuidoostelijke deel van het dorpsgebied, 
direct ten zuiden van de tegenwoordige snelweg. Het blok was verdeeld onder 21 van de in totaal 
51 grondgebruikers uit Wijnaldum en bestond in totaal uit 49 perceeltjes.  Rond 1850 werden er al 
een aantal van deze percelen gebruikt als bouwland. 

Dit past in het beeld van ontmenging en specialisatie van de boerenbedrijven in de Friese klei-
bouwstreek. Steeds meer boeren gingen zich hoofdzakelijk bezighouden met de akkerbouw. 
De uitbreiding van het areaal bouwland in de kleibouwstreek heeft zich met name in de periode 
1511-1748 voorgedaan. In de tweede helft van de 18de eeuw is er in Barradeel eerder sprake van 
een verschuiving van akkerbouw naar veehouderij dan andersom. Wellicht was men in de periode 
daarvoor iets te ver gegaan, en is men in de periode 1750-1800 teruggekeerd naar een gezondere 
verhouding tussen veehouderij en akkerbouw. 

Boeren, gardeniers en boerenarbeiders
Vanaf de 17de eeuw waren het in toenehiemende mate de grote boeren die de dienst uitmaakten 
in Wijnaldum, terwijl de rol van de adel dan al lijkt te zijn uitgespeeld. De boerenbedrijven werden 
uitgebreid en de opbrengst per hectare werd door intensivering verder opgevoerd. Van Oldehuis 
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is bekend dat het bedrijf is gegroeid van een boerderij met 17,5 hectare land in 1546 tot een be-
drijf met 27 hectare land in 1700. Nyenhuis werd in diezelfde periode uitgebreid met 3,6 hectare.  
De grootste boer van Wijnaldum rond 1640 heette Joucke Juckes. Hij woonde op de Siverdastate 
en had in totaal 44 hectare grond in gebruik. Een goede tweede was Hans Dirks. Hij gebruikte 41 
hectare op Goslingastate (Later Okkingastate) Daarna kwam Sjirk Jarichs, boer op Tjitsma-state. 
Hij had 37 hectare grond in gebruik. 

Tegelijkertijd was er ook ruimte voor bedrijfjes met minder dan drie hectare grond. In een lijst 
met namen, beroepen en welstand van de Friese bevolking uit 1749 worden deze boeren om-
schreven als ‘gering boer’ of ‘boer die de kost kan winnen’. Ook waren er gardeniers. Langs de 
Haule, ter hoogte van de Bloedige Blynser pijp lag rond 1718 een streek met de naam Gardeniers. 
Dit zou er op kunnen wijzen dat er in dit deel van het dorpsgebied tuinders woonden of er grond 
in gebruik hadden. De kadastrale kaart geeft hier, behalve het voorkomen van een aantal kleine 
perceeltjes verder geen aanwijzingen voor. De benodigde grond werd gehuurd van een boer of 
van de kerk. De kerk van Wijnaldum bezat een groot stuk aaneengelegen land tussen de Oude 
Laan en de zuidelijke grens van het dorpsgebied. Ook had de kerk nog een grote moestuin daar 
waar nu het kaatsveld ligt. De gardeniers hielden zich naast het verbouwen van aardappelen en 
suikerbieten bezig met de teelt van verschillende soorten groenten, vlas en fruit. Ze vervoerden 
hun waar per snik naar de stad om het daar op de markt te verhandelen

Toen er in 1949 maatregelen werden genomen tegen het optreden van aardappelmoeheid kwa-
men veel gardeniers in de problemen. Deze maatregelen hielden in dat op een stuk grond nog 
maar eens in de drie jaar aardappelen mochten worden geteeld, en dat op besmette gronden een 
absoluut verbod van aardappelteelt werd gelegd. Voor een boer met weinig ruimte voor vrucht-
wisseling vanwege de beperkte hoeveelheid grond die hij tot zijn beschikking had, betekenden 
deze maatregelen in de praktijk vaak het wegvallen van het belangrijkste basisproduct. Veel 
gardeniersbedrijfjes zijn nadien opgeheven. 

Naast de geringe boeren en de gardeniers dienden een aantal inwoners van Wijnaldum als 
arbeider bij een van de grotere boeren. In 1749 werden er in totaal 16 Wijnaldumers als zodanig 
geregistreerd. Een boer had naast een inwonende knecht en een dienstmaagd vaak nog een 
uitwonende arbeider in dienst. Vooral in de kleibouwstreek waren veel mensen werkzaam als 
arbeider, omdat een boerenbedrijf dat zich hoofdzakelijk met akkerbouw bezighoudt nu eenmaal 
meer arbeid nodig is. Rond 1830 woonden er een aantal arbeiders in de kleine huisjes ten noorden 
van de kerk. Tegenwoordig zijn er nog een aantal arbeiderswoningen buiten de dorpskern aan te 
treffen. Je vindt ze langs de Foarryp en langs de Hoarnestreek. (foto’s)

Opbouw van het dorp
Voor de laatste drie eeuwen is op basis van oude kaarten en kadastrale gegevens na te gaan hoe 
het dorp Wijnaldum zich ruimtelijk heeft ontwikkeld. Daarnaast zijn er uit een aantal jaren gege-
vens bekend over het aantal inwoners van het dorp. Op de kaart van Schotanus uit 1718 zijn een 
aantal gebouwen al duidelijk te herkennen, waaronder het kerkgebouw, de pastorieboerderij en 
het Smidshuis. Ook het groepje huisjes aan de Alde Leane is op deze kaart terug te vinden (Lutke 
buiren (1718) of kleine buurt). De kadastrale kaart uit 1832 geeft een gedetailleerder beeld. De 
meeste bebouwing is ten noorden van de kerk te vinden. Op deze kaart wordt ook duidelijk dat 
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Lutkeburen geïsoleerd ligt van de dorpskern. Hier kon je omstreeks 1830 terecht in herberg ‘de 
Bijenkorf’ voor een borrel bij kastelijn Bauke Jans van der Laan. De andere huisjes in dit buurtje 
waren van de kerk en diaconie.
Het laatgotische kerkgebouw van Wijnaldum is gewijd aan Andreas, en het huidige schip is in de 
15de eeuw gebouwd. Tot 1429 was het een eigenkerk van Ludingakerk. In het begin van de 15de 
eeuw had dit klooster nog het recht om een pastoor in Wijnaldum te benoemen. Daarna kwam de 
kerk vermoedelijk in bezit van de hoofdelingenfamilie te Nyenhuis en de boeren. De kerktoren is 
in 1684 ingestort en herbouwd. In 1904 stortte de toren opnieuw in. De toren werd afgebroken en 
volledig opnieuw opgebouwd.

Het oudste buurtje van Wijnaldum ligt net ten noorden van het kerkgebouw en de school. Aan 
weerszijden van een smal steegje met de naam Bloemstraat vind je een aantal huisjes. Wanneer 
de bebouwing hier tot stand kwam is lastig na te gaan. Wel is duidelijk dat het dorp in de zeven-
tiende eeuw is uitgebreid. Dit blijkt uit een resolutie uit 1631, waarin toestemming werd ver-
leend voor het timmeren van nieuwe huizen. Mogelijk betreft het hier de zuidelijke helft van de 
Bourren. In 1749 telde Wijnaldum 240 belastingbetalende inwoners, waarvan er een aantal in de 
middenstand werkzaam waren als schoenma-
ker (Auke Pyters en Yde Jacobs), snikschipper 
(Yme Pytters en Bauke Sjoerts) Wagenmaker 
(Dirk Bouwens, tevens boer) timmerman 
(Doeke Sjoerts), kleermaker (Eibert Gat-
ses), turfmeetster (Hiltsje Ages), wever (Jan 
Jansen), bakker (Jan Oepkes) en smid (Sybren 
Hannes). Daarnaast woonden er in het dorp 
negentien boeren, zestien arbeiders, twee 
vissers, een dominee, een schoolmeester en 
een stuk of dertig ‘armlastigen’. 
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Tekening van Ids Wiersma. Links staat de 
bakkerswoning afgebeeld. In het midden is het 
winkeltje te zien.

Vijf van de huisjes aan weerszijden van de 
Bloemstraat waren rond 1830 eigendom van 
de kerk en werden waarschijnlijk verhuurd aan 
de minderbedeelden. Daarnaast woonde er in 
dit buurtje een schoenmaker, een wagenmaker 
en een aantal arbeiders.  De bakker had zijn 
bakkerij net ten oosten van het kerkhof (te-
genwoordig bourren 3-5). Het huis daarnaast 
(bourren 7) werd bewoond door een snikschip-
per. Deze Ate Taekes Faber had tevens een winkeltje aan huis. Daartegenover woonde rond 1830 
Jan Johannes Faber. Hij verdiende de kost als landbouwer, maar woonde in het Smidshuis. Zij 
vader Johannes Jans Faber zal hier rond 1830 ook gewoond hebben. 

Hij wordt namelijk wel genoemd als smid in Wijnaldum. Zo’n 70 jaar later was het nog altijd een 
Faber (Aede) die er het smidsvuur opstookte. Na de Fabers heeft Ale Veenbaas nog dertig jaar in 
het pand gewerkt als grof- en hoefsmid. In 1956 was het de beurt aan Jan Regeling. Toen hij door 
een auto-ongeluk om het leven kwam werd het bedrijf overgenomen door een zekere Miedema.  

In 1966, toen ook meneer 
Miedema er de brui aan 
gaf, kwam er een einde 
aan een eeuwenlange 
smidstraditie op de plek 
waar Schotanus in 1718 al 
melding maakte van een 
smidshuis. 
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Foto van de haven in 
Wijnaldum, met op de 
achtergrond het ashok 
waarin ’s winters vlas werd 
gebraakt.. 
Foto in: A. de Vries, 1997)

Omstreeks 1832 was er al 
sprake van bebouwing op 
de uiterste zuidwestelijke 
punt van de moestuin. La-
ter woonden hier mensen 
in eenvoudige woningen 

aan de dorpsvaart, direct tegenover de haven. Omdat het water bij de haven niet altijd even 
aangenaam was qua geur, werd aan dit strookje huizen de spotnaam ‘Heerewaltsje’ gegeven. In 
de periode 1887-1930 zijn er nog een aantal huizen gebouwd langs de westkant van de voormali-
ge moestuin. Dit buurtje wordt tegenwoordig ook wel de schilderswijk van Wijnaldum genoemd. 
Het huis aan de Harnewei 2 werd in 1890 gebouwd en werd bewoond door schilder Johannes Ley-
enaar. In het rechter deel van het huis had hij een verfwinkel en een werkplaats, waar hij les gaf 
in verschillende technieken. Omstreek 1895 nam Johannes een schilders knecht in dienst. Deze 
knecht heette Ids Wiersma. Later is Ids vertrokken naar Den Haag waar hij in contact kwam met 
bekende schilders als Israels en Mesdag. Ids heeft in zijn leven prachtige tekeningen gemaakt van 
landschappen en dorpen, waarvan er een aantal ook ter illustratie in dit verhaal zijn opgenomen. 

Het perceel grasland tegenover de voormalige 
moestuin (tegenwoordig de Harne) raakte in 
1948 bebouwd met 4x2 blokken in de stijl van de 
Delftse School. (Foto: G.P. Karstkarel, Collectie 
Fries fotoarchief)

In het begin van de 20ste eeuw was het perceel tussen de dorpskern en Tjitsma (tegenwoordig 
Terp 1 en 3) reeds bebouwd. Vanaf 1936 had vrachtrijder Kuperus hier zijn bedrijf. Met een Fordje 
reed hij drie keer per week een vaste route langs boeren, bakkers en huishoudens om meel, 
kunstmest en butagasflessen af te leveren. Toen zijn auto in de oorlog door de bezetters was ge-
vorderd, zat er niets anders op dan het paard weer van stal te halen en met paard en wagen zijn 
vracht te vervoeren. Op 12 mei had Kuperus het doorgaans erg druk met het rijden van vracht. 
Op die dag moesten veel boerenarbeiders verhuizen van de ene naar de andere boer nadat ze na 
een of twee jaar voor dezelfde boer hadden gewerkt. Naast Kuperus woonde en werkte timmer-
man Gerrit Fokkema (Terp 3), die in 1918 het huis met timmerwerkplaats overnam van zijn vader.
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Timmerwerkplaats van Gerrit Fokkema. (Foto: G.Koopmans)

Bewoning langs de zeedijk
Naast de bewoning in de dorpskern (voornamelijk midden-
standers, arbeiders en mensen toegewezen op de hulp van 
de kerk) en de boerderijen langs de Foarryp, de Haule en 
de Hoarnestreek werd er ook langs de zeedijk gewoond. 
Het waren veelal kleine huisjes waar arbeiders en vissers in 
woonden. Een aantal van deze huisjes waren in het bezit 
van de kerk. Ook stonden er een aantal boerderijtjes. De 
doorgaande weg heeft tot aan de 20ste eeuw over de kruin 
van de dijk gelopen. Aan de voet van de dijk liep een voet-
pad waaraan de huizen waren gelegen, met daarachter de 
dijksvaart. Ook aan de andere kant van deze vaart stonden 
huizen, die via een hooghout bereikt konden worden. Zo 
ook de voormalige kop-hals-rompboerderij Zeeburg met 
daarachter een huis met de naam Wielewaai. Deze naam is 
ontleend aan een stuk land waar zich door een dijkdoorbraak 
in de 16de eeuw of nog eerder een wiel (een diepe plas) had gevormd. 

Op beide foto’s zijn de hui-
zen Zeeburg en Wielewaai 
te zien. Door deze foto’s 
bij elkaar te zetten wordt 
duidelijk hoe ingrijpend 
deze streek is veranderd, 
nadat men hier tussen 
1975 en 1978 de dijken 
heeft verhoogd.
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Op een drietal plaatsen 
langs de kust van Bar-
radeel waren vroeger 
zogenaamde drankste-
den te vinden. Dit waren 
vijvers of dobbes waaruit 
het vee kon drinken, en 
waarin paarden en wagens 
konden worden gewassen. 
Een van deze dranksteden 
lag bij Wijnaldum aan de 
zeedijk. De vloer van de 
dobbe bestond uit stenen, 
en het geheel was omge-
ven met een hek. (foto’s 
www.oudtzummarum.nl)

Naoorlogse ontwikkelingen
Wanneer je de kadastrale kaart uit 1832 en de topografische kaart van 2010 naast elkaar legt, 
wordt in een oogopslag duidelijk dat er in 180 jaar tijd veel in het landschap is veranderd. Veel 
van die veranderingen vonden plaats tussen 1975 en 1978, toen ruilverkaveling ‘de Bjirmen’ werd 
uitgevoerd. Allereerst valt op dat sinds 1850 veel percelen bijeen zijn gevoegd, waarbij veel sloten 
zijn gedempt. Dit is ten koste gegaan van het kleinschalige karakter van het landschap, maar 
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betekende voor de agrarische sector een grote vooruitgang. Ook na de ruilverkaveling heeft 
deze ontwikkeling zich verder doorgezet. Door dergelijke ingrepen zijn ook veel van de kruinige 
percelen uit het landschap verdwenen, waardoor het microreliëf dat voor Barradeel lange tijd zo 
kenmerkend is geweest op een aantal plaatsen is uitgewist. 

Door de aanleg van de A31 werd het zuidoostelijke deel van het dorpsgebied afgesneden, 
waardoor de eenheid tussen de Miedwei en het blok waar de daadwerkelijke hooilanden vroeger 
hebben gelegen verloren is gegaan. Het grootste verschil tussen de topografische kaart uit 1982 
en de kaart uit 2010 is dat er op de laatste kaart veel meer bos staat gekarteerd. Deze ruilverkave-
lingsbosjes stonden al ingetekend op de plankaarten van de ruilverkaveling, en zullen als laatste 
onderdeel van dit project zijn uitgevoerd. In totaal is er zo’n vijf hectare grond langs de Foarryp 
en ten oosten van het dorp (achter de ijsbaan) omgezet in bos. 
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Bijlage 2:  Resultaten archeologisch onderzoek
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Johan Nicolay en Gerard Aalbersberg

Johan Nicolay en Gerard Aalbersberg

Wijnaldum: koningsterp aan de Ried

Inleiding
De terp Tjitsma bij Wijnaldum is voor veel inwoners van 
Friesland de meest bekende terp uit hun provincie (fig. 1). Het 
is deze locatie waar in de jaren 1991-1993 een grootschalig 
archeologisch onderzoek is uitgevoerd door de universiteiten 
van Groningen en Amsterdam. Vooral het doel van de opgra-
ving sprak tot de verbeelding: het vinden van de residentie en 
wellicht zelfs het graf van een Friese koning uit het begin van 
de vroege middeleeuwen, een periode waarover nauwelijks 
historische gegevens beschikbaar zijn. Dit gemis wordt goed 
gemaakt door de grote rijkdom aan archeologische vondsten. 
De 6e en 7e eeuw zijn te beschouwen als de ‘Gouden eeuwen 
van Friesland’. Sieraden en munten van zilver en vooral goud 
zijn dan volop in omloop, met ‘de grote fibula van Wijnaldum’ 
als absoluut topstuk. Deze mantelspeld is momenteel te be-
wonderen in de vaste tentoonstelling van het Fries Museum, 
als symbool van ‘Friese koningen, heersers in Europa’.1 Recent 
archeologisch onderzoek in het kader van het project Terpen- 
en Wierdenland heeft aangetoond dat ook de dorpsterp 

1 Van Zijverden 2013, object 2.

van Wijnaldum een bijzonder verhaal heeft te vertellen, een 
verhaal dat zich afspeelt in de periode dat de eerste dijken 
Westergo tegen de zee moesten beschermen. Hieronder wor-
den de verschillende onderzoeken beschreven, als bouwste-
nen van de geschiedenis van een intrigerend Fries terpdorp.

Wonen op een kwelder
Tijdens het archeologisch onderzoek op de terp Tjitsma (zie 
fig. 7) is ook het natuurlijke landschap ónder de terp onder-
zocht. Dit landschap veranderde in de eeuwen voorafgaand 
aan de eerste bewoning van een wadvlakte in een kwelderge-
bied. Tot 120 cm onder de basis van de terp (ca. 1 m -NAP) 
bestaan de natuurlijke lagen uit fijn, iets kleiig wadzand. De 
afdekkende kwelderlagen hebben een gezamenlijke dikte van 
ca. 85 cm; ze tonen de kenmerkende afwisseling van zand- 
en kleilaagjes, waarvan de eerste zijn afgezet tijdens storm-
vloeden en de laatste tijdens rustigere perioden met hoog 
water. Bewoning begon toen de kwelder het niveau van de 
zogenaamde ‘middenkwelder’ had bereikt en niet vaker dan 
50 keer per jaar met zeewater werd overstroomd. Vanaf dat 

Fig. 1 Luchtfoto van Wijnaldum vanuit het westen. Achter het dorp strekt de kwelderwal zich uit naar het oosten. Foto © Project Terpen- en Wierdenland/ 
Aerophoto Eelde.
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Fig. 2 Schematische weergave van de ligging van de twee oudste dijken (nrs. 111-110-100), onder het kernpodium van de terp Tjitsma. Het podium is in enkele 
fasen (nrs. 17-15-160-35) uitgebouwd en opgehoogd. Zowel de dijk als het podium bestaan uit een pakket willekeurig gestorte plaggen, aan de buitenzijde 
afgedekt door een enkele laag zoden met de graszijde naar buiten. Naar Gerrets & De Koning 1999, fig. 24.
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moment was de kwelder geschikt voor bewoning – mits lage 
huispodia werden opgeworpen die voorkwamen dat woon-
plaatsen tijdens extreem hoog water werden overstroomd.

De overgang van wad- naar kwelderafzettingen wordt ter 
plekke van de terp Tjitsma rond 150 v.Chr. gedateerd. Daarna 
nam de kwelder geleidelijk toe in hoogte. Tegelijk groeide 
de kwelder verder uit in noordelijke richting, een proces dat 
honderden jaren eerder al in het zuiden was begonnen.2 Rond 
600 v.Chr. bestond een groot deel van noordelijk Westergo 
namelijk uit een V-vormig getijdebekken, dat de monding 
van de rivier de Boorne vormde. In de hierop volgende eeu-
wen slibde dit bekken geleidelijk dicht, waarbij de wadafzet-
tingen strook voor strook met kwelderlagen werden bedekt. 
Elke nieuwe ‘kwelderstrook’ werd aan de noordzijde begrensd 
door een relatief hooggelegen kwelderwal, waarop na verloop 
van tijd een rij terpen als kralen van een langgerekt snoer werd 
aangelegd. Nadat eerst de terpenrijen ter hoogte van Sopsum 
(ca. 400 v.Chr.), Harlingen (ca. 150 v.Chr.) en Midlum (begin 
jaartelling) vorm kregen, was vanaf 175 n.Chr. de kwelderwal 
tussen Wijnaldum en Berlikum hoog genoeg opgeslibd om 
erop te kunnen wonen. 

Een ringdijk uit de Romeinse tijd
Onder het centrale deel van de terp Tjitsma was tussen de 
kwelderlagen en de onderste terplagen een rommelig pakket 
kweldermateriaal aanwezig, herkenbaar aan de karakteris-
tieke, verschillende gerichte zand- en kleilaagjes. Pas tijdens 
later archeologisch onderzoek in Dongjum (1999) en Peins 

2 Vos 1999; Vos & Knol 2005.

(2000), waar delen van dijkjes uit het begin van de jaartelling 
zijn opgegraven, werd duidelijk dat de lagen uit dit pakket tot 
twee dijklichamen hebben behoord die aan de vroegste terp-
bewoning vooraf gingen.3 De eerste dijk is vermoedelijk in 
de eerste helft van de 1e eeuw n.Chr. aangelegd, op het over-
gangsniveau tussen lage kwelder en middenkwelder (fig. 2). 

Net als in Dongjum en Peins bestond het dijklichaam uit 
een pakket willekeurig gestorte brokken kweldergrond, dat 
aan de schuine buitenzijden met een enkele laag kwelderzo-
den was afgedekt. Doordat de afdekkende zoden met de gras-
zijde naar buiten werden geplaatst, kon het gras zich herstel-
len en de dijk extra stevigheid geven. Nadat deze dijk twee-
maal was overstroomd en sedimentlagen had achtergelaten, 
werd een tweede dijkfase aangelegd tegen de zuidelijke flank.4 
Beide dijkfasen waren maximaal 1 m hoog (top ca. 0,4 en 1 m 
+NAP) en volgden het verloop van de kwelderwal. 

Hoewel slechts korte segmenten van deze vroegste dij-
ken uit het Nederlandse kustgebied zijn blootgelegd, is aan 
te nemen dat ze oorspronkelijk relatief hoge delen van de 
kwelderwal hebben omsloten. Dergelijke ‘ringdijken’ hadden 
vermoedelijk een al dan niet bedoelde dubbelfunctie: tijdens 
de zomermaanden het beschermen van akker- en hooilanden 
tegen overstromingen, en tijdens winterse stormvloeden het 
invangen van sediment om het proces van kwelderaangroei 
te versnellen.5 Het areaal dat door de ringdijk werd omgeven 
moet kunstmatig gedraineerd zijn geweest, bijvoorbeeld met 
hulp van duikers, maar resten daarvan zijn nog niet gevon-
den.

3 Bazelmans et al. 1999.
4 Gerrets & De Koning 1999, 98.
5 Nieuwhof 2006.
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Fig. 3 Reconstructie van de woonerven op het oostelijke deel van de terp Tjitsma, gedurende de Romeinse tijd (ca. 175-250 n.Chr.), de volksverhuizingstijd 
(ca. 425-475 n.Chr.), de Merovingische periode (ca. 550-650 n.Chr.) en de Karolingische periode (ca. 800-850 n.Chr.). Uit Gerrets & De Koning 1999, figs. 4, 
8, 12, 20. 
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Het is niet toevallig dat de aanleg van de oudste dijk in 
Wijnaldum samenvalt met het moment waarop de meer zui-
delijk gelegen kwelderwal van Midlum-Herbaijum voor het 
eerst werd bewoond. Aan te nemen is dat de bewoners van 
meer zuidelijke, oudere kwelderwallen de natuurlijke rug-
gen op meer vooruitgeschoven, nog aangroeiende kwelders 
als akker- en hooiland gingen benutten zodra deze het niveau 
van de lage middenkwelder hadden bereikt; toen de wal hoog 
genoeg was opgeslibd, kon een deel van de gebruikers naar 
de nieuwe wal ‘overspringen’ en de hier aangelegde dijken ge-
bruiken om hun huispodia op en tegenaan te bouwen.

Van huispodium naar terp 
Deze fascinerende wisselwerking tussen mens en natuur ver-
klaart waarom in Wijnaldum-Tjitsma over een deel van het 
jongste dijklichaam rond 175 n.Chr. een rechthoekig huispo-
dium werd opgeworpen, waarvan de vlakke bovenzijde iets 
boven het niveau van extreem hoog water moet hebben ge-
reikt (ca. 1,4 m +NAP; fig. 2).6 Ook dit podium bestond uit 
een pakket willekeurig gestorte brokken kweldergrond, waar-
van de schuine randen waren afgedekt door een enkele laag 
kwelderzoden. Al vrij snel werd naast dit ‘kernpodium’ een 
tweede huispodium opgeworpen, zodat er tegen het einde 
van de 2e eeuw ruimte voor twee boerderijen was (fig. 3). De 
boerderijen hadden een dak dat door twee rijen palen werd 
gedragen; de muren waren van vlechtwerk dat met klei was 
aangesmeerd, een traditie die ook van de zandgronden be-
kend is.

Nadat beide aaneengegroeide huispodia zo’n anderhalve 
eeuw waren bewoond, werd ze in de eerste helft van de 4e 
eeuw verlaten. Na een bewoningshiaat, dat van een groot aan-
tal terpen in Friesland en Groningen uit deze periode bekend 
is, werden de blijkbaar nog zichtbare huispodia gedurende de 
late 4e en 5e eeuw opnieuw als woonplaats in gebruik geno-
men.7 De komst van deze ‘nieuwe Friezen’ is in de materiële 
cultuur herkenbaar aan aardewerk dat op grond van vorm en 
versiering als Noord-Duits, ofwel ‘Angelsaksisch’, wordt aan-
geduid.8 Tegelijk verschijnt een nieuw type fibula, waarvan de 
kruisvorm en de aanwezigheid van een markante dierkop aan 
de onderzijde op parallellen uit Noord-Duitsland teruggaat.9

De veranderingen die met nieuwe bewoning van de terp 
Tjitsma samenhangen, waren ook in de layout van de neder-
zetting zichtbaar. Ten opzichte van de huizen uit de 2e en 3e 
eeuw n.Chr. hadden de huizen vanaf de 5e eeuw een duidelijk 
andere oriëntatie (fig. 3), wat op herinrichting van de neder-
zetting na een periode van verlating wijst. Bovendien werden 
de wanden van de huizen niet langer uit vlechtwerk opgetrok-
ken, maar uit opgestapelde kwelderzoden. Een 7e-eeuws ge-
bouw met zodenwanden, van hetzelfde type dat op de terp 
Tjitsma moet hebben gestaan, is onlangs in Firdgum gerecon-
strueerd. Pas in de 9e eeuw werd weer aansluiting gezocht bij 
huizen zoals die ook op de zandgronden werden gebouwd: de 

6 Ontwikkeling terp: Gerrets & De Koning 1999, 98-116.
7 Voor het bewoningshiaat, zie vooral Bazelmans 2000; Nieuwhof 2011, 

met verdere referenties.
8 Gerrets & De Koning 1999, 99-106.
9 Bos & Brouwer 2005.

zodenmuren verdwenen, om plaats te maken voor het tradi-
tionele vlechtwerk.

Dankzij het aanbrengen van ophogingslagen, het dumpen 
van afval en het afbreken van zodenhuizen groeide de terp. 
Het pakket terplagen bereikte uiteindelijk een dikte van 2,5 tot 
3 m. De terp was aanzienlijk hoger geweest als nieuwe opho-
gingslagen niet steeds in hoofdzaak tegen de ‘achterzijde’, dat 
wil zeggen de van de zee afgekeerde zijde van de terp, waren 
aangebracht. Dat had tot gevolg dat de terp vooral in zuidelij-
ke richting aangroeide. Nieuwe woonerven schoven mee (fig. 
3), tot de plek waar tegenwoordig de boerderij van de familie 
Bergmans staat. Door dit proces van uitbouw en opschuiving 
ontstond bovenop de terp al vanaf de vroege middeleeuwen 
ruimte voor akkers. Deze akkers waren door hun hoge ligging 
beschermd tegen overstromingen; tegelijk is terpaarde uiter-
mate vruchtbaar, wat de opbrengst van dergelijke ‘terpakkers’ 
zal hebben verhoogd.

Bij toeval ontdekt: de fibula van Wijnaldum
Aanleiding voor de opgravingen in Wijnaldum-Tjitsma 
vormde de vondst van ‘de grote fibula’, in de jaren ’50 van de 
vorige eeuw. Tijdens het graven van sleuven voor drainage-
buizen vond een werknemer van akkerbouwer Jan Bergmans 
bij toeval een voor hem onbekend object, goudkleurig en aan 
één zijde ingelegd met rode steentjes. Twee schedels die tege-
lijk met de fibula zouden zijn gevonden, werden enkele jaren 
in de schuur van de boerderij bewaard. Wat er vervolgens met 
de schedels is gebeurd, is onbekend. De andere vondst bleef 
gelukkig bewaard en belandde op de vensterbank van de zus-
ter van Bergmans, in Dronrijp. Hier viel het oog van de huis-
arts op het bijzondere object, die de vondst vervolgens meldde 
bij het Fries Museum.

De vondst verhuisde naar de collectie van het Fries 
Museum. Om de archeologische waarde van het object vast 
te stellen, werd contact gezocht met het Brits Museum in 
Londen. Hier werkte toen Robert Bruce-Mitford, de con-
servator die enkele decennia later de koninklijke juwelen uit 
het beroemde scheepsgraf van Sutton Hoo zou publiceren. 
Voordat Bruce-Mirford het stuk zelf onder ogen kreeg, werd 
eerst een foto opgestuurd. In een handgeschreven briefje uit 
1955 meldde de ontvanger enthousiast hoe verrukt hij was 
van wat hij onder ogen had gekregen: “Your buckle is quite fa-
bulous. It is a long time since I have seen anything so exciting”.10

Een uitgebreidere reactie verscheen in datzelfde jaar, na-
dat de vondst in Londen was onderzocht. Volgens Bruce-
Mitford gaat het om een gesp die thuishoort binnen een 
groep van luxe, met almandijn versierde sieraden, gespen 
en wapens, die van het continent, uit Scandinavië en ook uit 
Engeland bekend zijn.11 Het internationale karakter van de 
sierkunst zou wijzen op rondreizende edelsmeden, die aan 
koningshuizen verspreid over Europa hun werk verrichtten. 
Het stuk uit Wijnaldum was duidelijk beïnvloed door Engelse 
goudsierkunst, maar zou ook in Friesland zelf vervaardigd 
kunnen zijn. De voorlopige conclusie was dat het stuk op het 
continent is vervaardigd, dat de inleg met rode steentjes (zo-

10 Besteman et al. 1992, 35-36.
11 Bruce-Mitford 1955.
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genaamde cloisonné-inleg) sterk door Engelse voorbeelden is 
geïnspireerd en dat het moment van productie ergens rond 
640-660 n.Chr. ligt. In een latere publicatie is Bruce-Mitford 
stelliger over productie van de ‘Wijnaldum gesp’ in Friesland 
zelf.12 Hij denkt aan een edelsmid die is opgeleid in het ge-
bied van het Angelsaksische koninkrijk East Anglia of dat van 
Kent, en vervolgens in Friesland de opdracht heeft gekregen 
ook hier een kostbaar juweel te maken.

In een Engelstalig artikel uit 1985 wordt de vondst uit 
Wijnaldum door Ruth Mazzo Karras voor het eerst als voet-
plaat van een disc-on-bow fibula gepresenteerd.13 Het artikel 
geeft een mooi overzicht van 7e-eeuwse sieraden van goud en 
zilver die uit het terpen- en wierdengebied van Groningen en 
vooral Friesland bekend zijn. Mazzo Karras wijst opnieuw op 

12 Bruce-Mitford 1974, 270-273.
13 Mazzo Karras 1985.

de sterke culturele relaties met Engeland, maar ziet ook dui-
delijke overeenkomsten met Scandinavische sieraden. Juist op 
grond van deze combinatie van stijlen is zij ervan overtuigd dat 
in 7e-eeuws Noord-Nederland één of meer werkplaatsen voor 
de productie van luxe sieraden actief waren. Illustratief voor 
de ‘hybride stijl’ zijn de disc-on-bow fibulae uit Wijnaldum, 
Wieuwerd en Hogebeintum: de versiering van deze spelden 
is typisch Engels, de basisvorm daarentegen Scandinavisch. 
Mazzo Karras ziet niet zozeer culturele overeenkomsten met 
Sutton Hoo, alswel met Kent. Zij gaat er daarom vanuit dat 
de grote fibula is gemaakt door een edelsmid die zeer goed 
bekend was met de Engelse en Scandinavische sierkunst, en 
wellicht in Kent was opgeleid. Later onderzoek door de eer-
ste auteur bevestigde het bestaan van sterke culturele banden 
met zowel Engeland als Scandinavië; juist de combinatie van 
culturele invloeden resulteerde in de productie van sieraden, 

Fig. 4 De grote fibula van Wijnaldum, nadat 
alle fragmenten die sinds de jaren ’50 van 
de vorige eeuw zijn gevonden zijn samenge-
voegd. De mantelspeld is rond 600 n.Chr. ver-
vaardigd; een zilveren achterplaat is bekleed 
met goudblik en aan de voorzijde volledig in-
gelegd met stukjes rode almandijn. Schaal 1:1. 
Collectie Fries Museum, Leeuwarden; foto’s 
M. Kooistra.



66 Het verhaal van Wijnaldum – Terpen- en Wierdenland

6 Johan Nicolay en Gerard AalbersbergJohan Nicolay en Gerard Aalbersberg Wijnaldum: koningsterp aan de Ried

waaronder de fibula van Wijnaldum, die gedurende de 6e en 
7e eeuw in een eigen, ‘Friese stijl’ werden uitgevoerd.14 

De fibula bijna compleet
Na de toevallige ontdekking van de inmiddels internationaal 
vermaarde fibula gingen Bergmans en later zijn zoon over tot 
de orde van de dag. Het land werd in de cadans van de sei-
zoenen geploegd en ingezaaid, waarna het oogsten volgde. De 
landelijke rust werd slechts af en toe door een tractor of com-
bine verstoord. Dat bleef zo totdat detector-amateurs er in de 
jaren 1980 achter kwamen dat juist de terpen bij Wijnaldum 
uitzonderlijk rijk zijn aan metalen oudheden. Een schatkamer 
opende zich en het was slechts een kwestie van geduldig zoe-
ken om de ene naar de andere metaalvondst als piepje van 
de detector te kunnen verwelkomen. Sindsdien zijn hier vele 
honderden voorwerpen uit de Romeinse tijd en middeleeu-
wen verzameld, waaronder opvallend veel objecten van brons 
en regelmatig ook van zilver en goud.

Het is te danken aan verzamelaar Jan Zijlstra uit 
Leeuwarden dat veel van de vondsten, die anders verspreid 
bij de zoekers thuis in hun vitrines zouden liggen, centraal 
zijn geïnventariseerd en deels zijn aangekocht. De vondsten 
werden door Zijlstra beschreven, getekend en gepubliceerd 
in de door hemzelf uitgegeven serie Friese bodemvondsten. 
Bijzondere interesse werd bij Zijlstra gewekt door fragmenten 
van zilver en goud, die onderdelen van de vondst uit de jaren 
1950 bleken te vormen.15 Op basis van de nieuwe fragmenten, 
aangevuld met enkele fragmenten die tijdens de opgravingen 
van de jaren 1990 zijn gevonden (o.a. een hoek van de kop-
plaat), kon uiteindelijk een vrijwel volledige reconstructie van 
de mantelspeld worden gemaakt.

Tijdens een bijeenkomst in het Fries Museum werden in 
1994 de voetplaat en de nieuw gevonden fragmenten daad-
werkelijk samengevoegd. Het eindresultaat is verbluffend. De 
maar liefst 18 cm lange fibula heeft dezelfde vorm als de com-
plete fibula uit Hogebeintum, met een rechthoekige kopplaat, 
een centrale beugel en een druppelvormige voetplaat (fig. 4). 
Een centraal gat in de boog tussen kop- en voetplaat toont aan 
dat ook de fibula van Wijnaldum met een schijf was versierd. 
De mantelspeld hoort daarmee inderdaad tot de zogenaamde 

14 Nicolay 2014, 257-261.
15 Zijlstra 1990.

disc-on-bow fibulae (letterlijk: ‘schijf-op-boog fibulae’), die 
vooral uit Scandinavië bekend zijn. 

Ná 1994 zijn nog twee belangrijke fragmenten van de fibu-
la met een metaaldetector op de terp Tjitsma gevonden: één 
van de twee sierknoppen (1995) en het centrale deel van de 
kopplaat (2009), die daarmee vrijwel compleet is. Het is nu al-
leen nog wachten op de vondst van de centrale sierschrijf van 
de beugel. Technisch onderzoek naar de verschillende onder-
delen van de fibula heeft echter aangetoond dat deze vermoe-
delijk als sloopstuk is begraven. De schijf kan in een andere 
vorm – bijvoorbeeld als schijffibula – zijn hergebruikt en zal 
in dat geval vermoedelijk nooit worden teruggevonden.16

Symboliek van de fibula: een verwijzing naar Freya of 
Odin?
Het was de archeoloog Jan Schoneveld, projectleider tijdens 
het eerste opgravingsjaar in Wijnaldum, die de eerste poging 
deed de versiering van de grote fibula als symbolische beeld-
taal te lezen.17 Centraal staat de intacte voetplaat, die twee de-
coratieve zones toont: een zone tussen de onderste drie knop-
pen met geometrische motieven, en de zone daarboven met 
ingewikkelde, slangachtige motieven. Bruce-Mitford herken-
de in de bovenste zone twee, elkaar spiegelende dierfiguren.18 
Schoneveld gaat een stap verder en ziet in de poten van beide 
dieren ook een menselijk gezicht. Het herkennen van dit ge-
zicht is niet eenvoudig, maar inderdaad: de ronde heupen van 
de bovenste poten vormen twee ogen, het onderste uiteinde 
van deze poten een gedraaide snor, en de onderste poten een 
mond met baard.

De mantelspeld uit Wijnaldum had volgens Schoneveld 
vooral een symbolische waarde. De rode almandijn was een 
symbool van macht en werd veelvuldig in koninklijke juwelen 
verwerkt. Tegelijk had de fibula vermoedelijk een religieuze 
betekenis; er werd een associatie met de Scandinavische godin 
Freya aangenomen.19 In een andere studie naar de beeldtaal op 
de fibula plaatste ook Vibeke Olsen de vondst uit Wijnaldum 
in de wereld van de Oud-Noordse mythologie, niet zozeer ge-
richt op de cultus van Freya maar op die van Odin.20

16 Voor de interpretatie als sloopstuk, zie Nijboer & Van Reekum 1999.
17 Schoneveld & Zijlstra 1999.
18 Bruce-Mitford 1974, 271, fig. 46c.
19 Schoneveld & Zijlstra 1999, 196-197.
20 Olsen 2000; 2006.

Fig. 5 Twee aanzichten van een gouden sierbeslag 
uit Wijnaldum-Tjitsma, dat aan de greep van een 
exclusief zwaard was bevestigd. Het beslag was 
om acht gouden nagels gebogen en vermoedelijk 
begraven om op een later moment te worden om-
gesmolten. Datering eerste helft 7e eeuw n.Chr. 
Schaal 3:1. Collectie Noordelijk Archeologisch 
Depot, Nuis; foto’s J.A.W. Nicolay.
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De recente vondst van een zilveren fibula uit de omge-
ving van Holwerd lijkt de laatste interpretatie te bevestigen. 
Op deze 6e-eeuwse fibula, die als een voorloper van de fibula 
van Wijnaldum is te beschouwen, is de beeldtaal nog goed 
leesbaar: zowel op de kopplaat als op de beugel is een mense-
lijk gezicht zichtbaar, respectievelijk tussen twee viervoeters 
(paarden?) en twee vogels.21 Aannemelijk is dat met beide 
gezichten de Scandinavische oppergod Odin is weergegeven, 
geflankeerd door enkele van zijn ‘hulpdieren’. Twee van deze 
dieren zijn de raven Huginn (‘gedachte’) en Muninn (‘geheu-
gen’). Volgens de mythologische verhalen vlogen beide vogels 
dagelijks de wereld rond om geheime informatie te verzame-
len; vervolgens streken ze neer op Odin’s schouders om deze 
informatie in zijn oren te fluisteren – een beeld dat met de 
menselijke kop op de beugel van de fibula, en met de vogels 
op de ‘schouders’ van de voetplaat lijkt te zijn weergegeven. 

Op de fibula van Wijnaldum is bij nader inzien hetzelfde 
beeld zichtbaar, met een bebaarde man (Odin, als Germaanse 
god Wodan) niet boven maar tussen beide dierfiguren (ver-
moedelijk Huginn en Muninn) op de voetplaat; de kopplaat 
blijkt eveneens een gezicht te tonen (met de sierknoppen als 
ogen), net als op de speld uit Holwerd geflankeerd door twee 
– gestileerd weergegeven – viervoeters.

Terwijl Bruce-Mitford en Schoneveld de fibula later dan 
het scheepsgraf van Sutton Hoo uit ca. 615-635 n.Chr. date-
ren, ziet Olsen de speld juist als een vroeg stuk, al vervaardigd 
in de late 6e eeuw. Als de disc-on-bow fibulae uit Wijnaldum, 
Wiewerd en Hogebeintum onderling worden vergeleken, is 
een geleidelijke vereenvoudiging in de weergave van dierfigu-
ren zichtbaar. De fibula uit Wijnaldum is ouder dan de andere 
twee spelden, die respectievelijk rond 610-630 en 620-640 
n.Chr. zijn vervaardigd. Vervaardiging van deze fibula in de 
late 6e eeuw, of uiterlijk rond 600 n.Chr., is het meest aan-
nemelijk.22 

Wijnaldum in de 6e-7e eeuw: een koninklijk 
centrum
De goudvondsten uit het Fries-Groningse terpengebied to-
nen een opvallende verspreiding. Niet alleen de meeste, maar 
ook de meest exclusieve objecten zijn bekend uit noordelijk 

21 Nicolay 2017.
22 Nicolay 2017, 88-89.

Westergo. Binnen dit deel van Friesland neemt Wijnaldum 
als belangrijkste vindplaats van gouden objecten een centrale 
plaats in. De suggestie dat hier een koning zou hebben ge-
woond, heeft sinds de afronding van het archeologisch onder-
zoek in 1993 veel kritiek gekregen. Zo zouden de opgravingen 
geen concrete aanwijzingen voor een koninklijke residentie 
hebben opgeleverd en zou de grote fibula, vermoedelijk be-
graven als sloopstuk, niet als direct bewijs voor de bijzondere 
status van de bewoners van de terp kunnen gelden.

Vergeten wordt dan echter dat een fibula van koninklijke 
allure niet door een willekeurige smid zal zijn gesloopt. De 
fibula behoorde tot de juwelen van een hooggeplaatste familie 
en zal, gezien de sterke slijtage, als symbool van hun macht 
gedurende enkele generaties zijn doorgegeven. Waarschijnlijk 
is dat niemand anders dan de eigenaar zelf toestemming heeft 
gegeven tot het slopen van dit stuk. Dat op de terp een edel-
smid actief is geweest die luxe juwelen kon vervaardigen en 
die voor het demonteren van de fibula verantwoordelijk zal 
zijn geweest, tonen enkele vondsten die tijdens de opgraving 
zijn gedaan. Naast druppels en smeltbrokken van goud en zil-
ver gaat het om een gouden sierbeslag van een luxe zwaard 
uit de vroege 7e eeuw.23 Het sierbeslag was om acht gouden 
nagels gebogen en vermoedelijk bedoeld om te worden omge-
smolten (fig. 5). Belangrijker nog is de vondst van een kleine 
bronzen stempel, waarmee een wafelpatroon werd gestem-
peld in dun blikgoud dat onder de rode almandijn werd aan-
gebracht en voor extra schittering van weerkaatsend zonlicht 
moest zorgen (fig. 6).24

Een belangrijke vraag is welke positie de terpenrij van 
Wijnaldum, en specifiek de terp Tjitsma, binnen vroegmid-
deleeuws Friesland heeft ingenomen. Dat hier een persoon 
met een aanzienlijke status en macht heeft gewoond, is zon-
dermeer aan te nemen. Maar praten we dan over een koning, 
of eerder over een heer die binnen een beperkte regio macht 
uitoefende? De overeenkomsten die de uitvoering van de fi-
bula uit Wijnaldum met enkele van de koninklijke objecten 
uit het scheepgraf van Sutton Hoo vertoont, suggereren het 
eerste. Ook het luxe zwaard waaraan het sierbeslag was be-
vestigd, is in de context van een koning en zijn directe gevolg 
te plaatsen. Bovendien is er het atelier van een edelsmid die 

23 Nicolay 2008; 2014, 259; zie ook Tulp 2003.
24 Nicolay 2014, 259; zie ook Tulp & Meeks 2000.

Fig. 6 Voor- en achterzijde van 
een kleine bronzen stempel uit 
Wijnaldum-Tjitsma. Met deze 
stempel kon een wafelpatroon in de 
goudfolie worden gestempeld die 
achter de sierstenen van almandijn 
was aangebracht, een directe aan-
wijzing voor de productie van luxe 
sieraden op de terp Tjitsma. Afm. 
16 x 15 mm. Collectie Noordelijk 
Archeologisch Depot, Nuis; foto’s G. 
van Oortmerssen, RUG/GIA.
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onder toezicht van een koning zal hebben gewerkt in de peri-
ode dat hij sieraden met almandijn vervaardigde èn sloopte.

Over de omvang van het gebied waarover deze 7e-eeuwse 
koning macht uitoefende, is met minder zekerheid een uit-
spraak te doen. Toch blijkt uit de verspreiding van gouden 
sieraden die in de al genoemde ‘Friese stijl’ zijn uitgevoerd dat 
dit koninkrijk gedurende de late 6e en eerste decennia van de 
7e eeuw in ieder geval het kustgebied van Noord-Nederland, 
en vermoedelijk ook de kop van Noord-Holland besloeg.25

Hoogtemeten, karteren en metaaldetectie
In de jaren tijdens en kort na de opgravingen op de terp 
Tjitsma is door Archeologisch Adviesbureau RAAP een om-
vangrijk onderzoek uitgevoerd naar de conservering van ter-
pen in noordelijk Westergo.26 Een belangrijke waarneming 
is dat de rijen van terpen op de langgerekte kwelderwallen 
uit kleinere clusters bestaan, met ‘lege’ ruimtes daartussen. 
Binnen de terpenrij Wijnaldum-Berlikum zijn van west naar 
oost globaal drie clusters te onderscheiden: de terpencluster 
van Wijnaldum, de terpencluster van Dongjum en de onder-

25 Nicolay 2014, 355-359, fig. 13.3.
26 Voor het onderzoek op de terpenrij van Wijnaldum, zie De Langen et al. 

1997.

ling op ruimere afstand liggende terpen binnen de terpen-
reeks Boer-Ried-Berlikum.

Het westelijk deel van terpencluster van Wijnaldum vormt 
een complex van direct naast elkaar gelegen terpen die deels 
in elkaar overgaan. Uit een recente hoogtekaart van dit com-
plex blijkt dat het om minimaal zeven terpen gaat, waar-
van er twee door het afgraven van terpaarde zijn aangetast 
(fig. 7). De meest westelijke terp is de huidige dorpsterp van 
Wijnaldum; verder oostelijk liggen de boerderijen aan de 
zuidzijde van de terpen, zoals ook voor de terp Tjitsma geldt. 
Tussen de dorpsterp en de terp ten westen van Tjitsma heeft 
oorspronkelijk een priel gelopen, die ten noorden van de ter-
pencluster aansloot op de Ried – een natuurlijke waterweg die 
tot in de vroege middeleeuwen bevaarbaar was en die tegen-
woordig nog herkenbaar is in de gekanaliseerde Roptavaart. 
Tussen de twee meest oostelijke terpen zijn geen woonplaat-
sen als verhoging herkenbaar; daar hebben vermoedelijk 
(verhoogde) akkers op de kwelderwal gelegen. Dat hier toch 
gewoond kan zijn, tonen vondsten van aardewerk, waaronder 
Merovingisch draaischijfaardewerk, die tijdens een kartering 
zijn verzameld.27

Op een hoogtekaart uit 1991 is goed te zien dat de terp 
Tjitsma feitelijk uit twee verhogingen bestaat (fig. 8), waarvan 

27 De Langen & Nierstrasz 1998, 84 (terrein 5G-E).

Fig. 7 Hoogtekaart van de terpencluster van Wijnaldum. De werkputten van de opgraving in de terp Tjitsma zijn aangegeven met een witte lijn. Kaart J. 
Wiersma/A. Nieuwhof, op basis van Actueel Hoogtebestand Nederland.
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de oostelijke doorloopt op het naastgelegen perceel. Beide ver-
hogingen zijn gedurende de jaren 1992-1995 meerdere keren 
gekarteerd, waarbij opgeploegde en in de bouwvoor zichtbare 
vondsten met de hand zijn verzameld.28 Het aardewerk van 
beide koppen heeft globaal dezelfde samenstelling en bestaat 
uit handgevormd en gedraaid aardewerk uit de Romeinse tijd 
en vroege middeleeuwen (ca. 200-1000 n.Chr.). Het meeste 
importaardewerk van beide koppen dateert uit de 6e-7e eeuw, 
de periode dat ruim 60% van het hier gebruikte aardewerk uit 
het Duitse Rijnland kwam.29 Terwijl de bewoners van Tjitsma 
cultureel gezien sterk op Engeland en Scandinavié waren ge-
oriënteerd, tonen juist deze aardewerkvondsten dat er ook 
nauwe banden met het Frankische rijk in het zuiden beston-
den.

Tijdens de veldkarteringen is door medewerkers van 
RAAP regelmatig met een metaaldetector gezocht, waarbij de 

28 De Langen et al. 1997, 67-80; zie ook De Langen & Nierstrasz 1998.
29 Dit percentage is gebaseerd op de vondsten uit de opgravingen (Gerrets & 

De Koning 1999, 97).

vondsten steeds als puntlocaties zijn ingemeten.30 Naast mun-
ten en mantelspelden uit de Romeinse tijd en vroege middel-
eeuwen zijn op de terp Tjitsma ook enkele meer bijzondere 
vondsten gedaan: een fragment van een bronzen zwaardpunt-
beschermer uit de 3e-4e eeuw, de kopplaat van een zilveren 
beugelfibula uit de 5e-6e eeuw, een verguld zilveren kraal uit 
de 7e-9e eeuw, en als kers op de taart: de ontbrekende sier-
knop van de kopplaat van de grote fibula.31

Akkers ten zuiden van de terp
Een bijzonderheid van de terpencluster van Wijnaldum zijn 
de verhoogde akkers direct ten zuiden van de woonlocaties.32 
Deze ‘valgen’ zijn vermoedelijk ontstaan door het kunstmatig 
ophogen van de zuidelijke flank van de kwelderwal. Door de 
hier gelegen akkers vervolgens consequent van buiten naar 

30 De Langen & Hommes 1998. 
31 Voor de publicatie van de sierknop als onderdeel van de kopplaat, zie De 

Langen et al. 1995, 63.
32 Voor de ligging van het ‘valgencomplex’, zie bijlage 1 van De Langen & 

Perger 1997.

Fig. 8 Hoogtekaart van de terp Tjitsma waarop de beide koppen goed herkenbaar zijn. Naar De Langen et al. 1997, fig. 35.
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binnen te ploegen, werden de centrale delen geleidelijk iets 
hoger en ontstonden de huidige, bolle akkers. De akkers ten 
zuiden van het huidige dorp zijn in 1992 nader onderzocht 
door een serie van maar liefst 50 boringen, om de vijf meter 
van west naar oost over het hoogste deel van deze akker (fig. 
9).33 Daaruit bleek dat het oostelijke deel van deze akkers een 
onregelmatige opbouw heeft en deels door ploegen of recent 
graafwerk is aangetast, terwijl in het westelijke deel onder de 
huidige bouwvoor vrijwel uitsluitend onverstoorde kwelder-
lagen zijn waargenomen.

De valge tussen de boringen 30 en 53 toont een interessan-
tere opbouw. Op het wadzand in de ondergrond ligt hier een 
pakket kwelderlagen, waarvan de top wordt gevormd door 
een dun, enigszins humeus bandje. Dit bandje wordt weer 
afgedekt door een sterk gelaagd, zavelig kwelderpakket. Op 
plekken waar het bandje alleen humeus is, heeft het een dikte 
van slechts 1 cm; waar vondstmateriaal in de laag aanwezig is, 
kan de dikte oplopen tot ca. 10 cm. De laag is donkerbruin tot 
(zwart)grijs van kleur en bevat kleine stukjes verbrand leem 
en houtskool. Ook zijn af en toe scherven in de laag aanwezig, 

33 De Langen & Perger 1997.

en stukjes al dan niet verbrand bot. In één van de boringen is 
de laag maar liefst 22 cm dik; hier is waarschijnlijk de vulling 
van een sloot aangeboord. 

Het humeuze bandje werd aangetroffen op een diepte van 
70-10 cm onder het huidige maaiveld en is geïnterpreteerd als 
een oud loopvlak uit de Romeinse tijd. Dit zou betekenen dat 
delen van het oude kwelderoppervlak uit de tijd van de eerste 
bewoning van Tjitsma hier bewaard zijn gebleven, met resten 
van humeus materiaal en afval dat van de naastgelegen terpen 
over dit loopvlak verspreid was geraakt. De ‘verstoorde lagen’ 
in de boringen 20, 24, 27, 44 en 55 zijn vermoedelijk vullingen 
van sloten, waarmee de valge zuidelijk van het dorp in smal-
lere percelen was ingedeeld (zie fig. 9). Deze sloten worden 
niet afgedekt door kwelderlagen en zijn dus jonger dan het 
humeuze bandje.

Fig. 9 Overzicht van de booronderzoeken op de verhoogde akker ten zuiden van de dorpsterp in 1997 in 2016, met de proefsleuf op het westelijke deel van de 
valge. Per boring zijn de belangrijkste waarnemingen met symbolen aangegeven. Tekening G. Aalbersberg; naar De Langen & Perger 1997, fig. 4.

Fig. 10 Rechts: boorprofiel van de boringen 15-19 (raai A-A’ in fig. 9) en 
10-12 en 22-14 (raai B-B’) op de verhoogde akker zuidelijk van de dorps-
terp. De natuurlijke kwelderafzettingen worden aan de bovenzijde begrensd 
door het humeuze bandje, waarop ophogingslagen zijn aangebracht. Enkele 
sloten snijden door de ophogingslagen; tot het ‘jonge ophogingsdek’ horen 
ook de flanklagen van de dorpswierde in het onderste profiel. Tekeningen G. 
Aalbersberg.
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Fig. 11 Het archeologisch onderzoek op de 
verhoogde akker direct ten zuiden van het 
dorp Wijnaldum in 2016. 

Fig. 12 Het archeologisch onderzoek 
in 2016 op de verhoogde akker, met 
Wijnaldum op de achtergrond. 

Fig. 13 Het humeuze, donkergrijsbruine 
bandje (spoor 53) in het noordprofiel van 
de sleuf die zuidelijk van de dorpsterp 
is gegraven. In de slootvulling onder dit 
bandje, zijn lichtgrijze, zandige sediment-
laagjes (spoor 56 en 64) herkenbaar. 
Foto’s 11, 12 en 13: ©Rijksuniversiteit 
Groningen, Groninger Insti tuut voor 
Archeologie.
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Hoewel de onderzochte akker in het midden ruim 25 cm 
hoger is dan aan de randen, zijn in geen van de boringen dui-
delijke ophogingslagen herkend. Omdat de verhoging op een 
hoogtekaart uit 1972 veel prominenter herkenbaar is, moet 
het terrein in de tussentijd zijn geëgaliseerd. 

Boren en graven: detailonderzoek naar een dun laagje
In maart 2016 is opnieuw een booronderzoek uitgevoerd op 
het perceel ten zuiden van de dorpsterp van Wijnaldum, dit-
maal met het expliciete doel het ‘humeuze bandje’ weer op te 
sporen en in meer detail tijdens een kleine opgraving te kun-
nen onderzoeken. In overleg met de eigenaar van het perceel 
kwamen alleen de oost- en de westkant van de verhoogde ak-
ker voor de opgraving in aanmerking. 

Aan de oostkant van het perceel zijn om de 10 m in totaal 
zes boringen gezet (nrs. 1-6, fig. 9). In deze boringen is één 
van de slootvullingen aangesneden, maar het laagje is niet 
herkend. Om toch een beeld van het laagje te krijgen, zijn 
vervolgens drie boringen midden op het perceel gezet (nrs. 
7-9). In één van deze boringen (nr. 8) is het bewuste laagje 
inderdaad als humeus bandje aangetroffen. Tot slot zijn aan 
de westkant nog eens 12 boringen gezet. In verschillende bo-
ringen is het donkere laagje opnieuw herkend, hier respectie-

velijk als een dun, bruingrijs en humeus bandje, en als een wat 
dikker en minder humeus bandje. Het bandje bevindt zich 
op een diepte van 60-90 cm onder het maaiveld en vormt de 
scheiding tussen kleiige en meer zandige kwelderlagen (fig. 
10). Een jongere datering hebben verschillende gedempte slo-
ten die de bovenste, zandige kwelderlagen doorsnijden. 

Uit de resultaten van het booronderzoek bleek dat de 
westkant van het perceel de meest geschikte plek was om een 
opgraving uit te voeren (fig. 11-12). Tijdens de opgraving is 
een rechthoekige sleuf gegraven, waarin drie vlakken zijn 
aangelegd die zijn getekend en gefotografeerd. Vervolgens 
is de laagopbouw van de profielen bestudeerd en vastgelegd, 
waarbij sporen uit de vlakken waar mogelijk aan de profie-
len zijn gekoppeld. Hoewel het aanvankelijk de bedoeling 
was een vlak ter hoogte van het donkere laagje aan te leggen, 
bleek dit in de praktijk onmogelijk. Het laagje was niet alleen 
moeilijk te zien tijdens het onderzoek, maar vertoonde ook 
het nodige reliëf. 

Het donkere laagje was vooral in het noordprofiel goed 
te volgen en bleek over de vulling van enkele sloten en grep-
pels heen te liggen (fig. 13-14). Boven de vulling van één van 
de sloten was het laagje relatief dik (spoor 53; 10-12 cm) en 
vrij licht van kleur. Buiten deze sloot was het laagje dunner 
(spoor 72; 2-4 cm), meer humeus en daardoor donkerder van 
kleur. Uit spoor 53 zijn enkele scherven kogelpotaardewerk 
met een kenmerkende bezemstreekversiering gevonden, aan 
de hand waarvan het laagje gedateerd kan worden (fig. 15).34 
Het aardewerk dateert op zijn vroegst uit de 10e-12e eeuw 
n.Chr., waaruit blijkt dat het donkere laagje aanzienlijk jonger 
is dan aanvankelijk werd gedacht.35 Nog jonger is een rand-
scherf van kogelpotaardewerk die tijdens de aanleg van vlak 
1 is aangetroffen en dus niet aan een specifiek spoor gekop-
peld kan worden. De aanwezigheid van een dekselgeul dateert 
deze scherf in de 13e of 14e eeuw.36 

Het laagje en enkele afdekkende ophogingslagen worden 
doorsneden door een brede sloot, waarin aardewerk, bak-
steen en glas uit de 15e eeuw en later zijn aangetroffen. De 
sloot oversnijdt één van de oudere sloten en hangt vermoe-

34 Het aardewerk is verzameld uit het laagje, zoals dat in vlak 2 zichtbaar 
was (spoor 2013; vondstnr. 12).

35 Determinatie T. Varwijk & A. Kaspers (RUG/GIA).
36 Aanlegvondst vlak 1001; vondstnr. 1.

Fig. 14 Het noordprofiel van de rechthoekige werkput in de figuren 11-12 
(lengte 19,5 m), waarin de natuurlijke kwelderlagen, enkele sloten, het hu-
meuze bandje en de afdekkende ophogingslagen zijn aangegeven. Tekening 
G. Aalbersberg.

Fig. 15 Aardewerk uit het humeuze bandje, verzameld op het niveau van 
vlak 2. De scherven zijn van kogelpotaardewerk, aan de buitenzijde ver-
sierd met ‘bezemstreken’ en dateren op zijn vroegst in de 10e-12e eeuw. Foto 
©Rijksuniversiteit Groningen, Groninger Instituut voor Archeologie. 
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delijk samen met de transformatie van het woonerf in ak-
kerland. Op de kadastrale kaart van 1832 is geen sloot meer 
zichtbaar, zodat deze al in de 18e of vroege 19e eeuw moet 
zijn gedempt.37 De sloten die tijdens het booronderzoek uit 
1992 meer oostelijk zijn herkend, moeten ook daarvoor zijn 
gedempt want in 1832 was sprake van een aaneengesloten ak-
kercomplex ten zuiden van het dorp. 

Ook de lagen onder en boven het humeuze laagje moe-
ten opnieuw worden geïnterpreteerd. Terwijl deze lagen naar 
aanleiding van het booronderzoek in eerste instantie als na-
tuurlijke kwelderafzettingen werden gezien, blijkt uit de op-
graving dat de gelaagdheid direct ten zuiden van de huidige 
dorpsterp aanzienlijk complexer is. De lagen ónder het laagje 
bestaan deels uit de opvulling van gegraven kuilen en laagtes, 
en mogelijk uit ophogingslagen die op de aanwezigheid van 
een woonerf op deze locatie wijzen. Interessant is dat in één 
van de sloten onder het laagje een dunne overslibbingslaag is 
aangetroffen (spoor 85; fig. 16). Eenzelfde laag direct onder 
het laagje is ook op enkele andere plekken herkend (spoor 
87), een aanwijzing dat dit deel van de kwelder nog regelma-
tig overstroomd werd tot aan het moment dat het humeuze 
laagje vorm kreeg.

Boven het laagje blijken ophogingslagen aanwezig te zijn; 
daaruit komt onder andere het nog te bespreken skelet van 
een hond. Kleine huisdieren werden meestal op een woonerf 
begraven, en niet buiten de nederzetting op een akker. De bo-
venste lagen in het profiel bestaan eveneens uit ophogingsla-
gen, die echter zijn verploegd en deels in de recente bouwvoor 
zijn opgenomen. 

Op basis van de informatie uit de boringen en het arche-
ologisch onderzoek kan de volgende fasering worden opge-
steld (van oud naar jong, waar mogelijk met vermoedelijke 
datering):
1. natuurlijke wad- en kwelderafzettingen, met betredings-
sporen in de top van het wadzand (wellicht ontstaan tijdens 
verzamelen schaaldieren, het zetten van een fuik of het lopen 
naar een aanlegplaats);

37  oor de kadastrale kaart uit 1832, zie www.hisgis.nl.

2. ontginning (graven van sloten) en mogelijk eerste aanleg 
woonerf;
3. vorming van het donkere laagje (10e-12e eeuw);
4. ophoging van het terrein, met het oog op gebruik als ver-
hoogd woonerf (13e-14e eeuw);
5. akkerland, inclusief de huidige bouwvoor.

De vorming van het donkere laagje vormt een opmerkelijk 
moment in de ontstaansgeschiedenis van de dorpsterp van 
Wijnaldum. In het veld werd verondersteld dat dit laagje een 
oude bodemhorizont is, ofwel een niveau waarin humus (ver-
teerd plantenmateriaal) kon accumuleren. Dit kon enerzijds 
gebeuren omdat de aangroeisnelheid van de kwelders afnam, 
en anderzijds omdat dit deel van de kwelder gedurende een 
langere periode weinig intensief werd gebruikt. Daarnaast 
moeten de plantenresten in natte, zuurstofarme omstandig-
heden zijn afgezet, aangezien plantenresten onder normale 
kwelderomstandigheden spoorloos verteren.

Booronderzoek op de zuidflank van de dorpsterp
Na afronding van de opgraving ten zuiden van de dorpsterp is 
haaks op de lengterichting van de proefsleuf nog een rij borin-
gen vanuit de valge over de zuidelijke flank van de aangren-
zende terp gezet (boorraai B-B’, zie fig. 9). In deze boringen is 
het humeuze bandje alleen herkend in de vulling van de op-
gegraven sloot (fig. 10). Beter zichtbaar was het onderscheid 
tussen de bovenste kwelderlagen en de daarboven liggende 
ophogingslagen, die ter plekke van de terpflank aanzienlijk in 
dikte toenemen. In één van de boringen op de terpflank is de 
opvulling van een kuil of sloot aangeboord. In de top van de 
sloot heeft zich een humeuze laag ontwikkeld, die veel weg-
heeft van het humeuze bandje. Dit wijst erop dat het bovenste 
deel van de sloot enige tijd open heeft gelezen, zodat zich hier 
een vegetatiehorizont kon ontwikkelen.

De vegetatie onder de loep 
Door middel van de analyses van het in de grondlagen be-
waard gebleven stuifmeel van planten (pollen) is geprobeerd 
een beeld te krijgen van de vegetatie voor, tijdens en na de 

Fig. 16 Het humeuze bandje (spoor 72, in het verlengde van spoor 53) en direct eronder een dunne, lichtgrijze, zandige overslibbingslaag (spoor 87) in het 
noordprofiel van de sleuf die zuidelijk van de dorpsterp is gegraven. In de slootvulling op het rechter deel van de foto is eveneens een overslibbingslaag (spoor 
85) herkenbaar. Foto ©Rijksuniversiteit Groningen, Groninger Instituut voor Archeologie.
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vorming van het donkere laagje.38 De bestudeerde grond-
monsters zijn afkomstig uit de al genoemde slootvulling, met 
een datering in de 10e-12e eeuw. Het gaat om monsters uit de 
sporen 59, 66, 54 en 62 (vullingen sloot ónder humeuze band-
je), 53 (humeuze bandje) en 52 en 50 (vulling sloot bóven hu-
meuze bandje en afdekkende ophogingslaag). Bij de studie 
van pollen is het de gewoonte om de plantensoorten in te de-
len in vijf hoofdgroepen: 1. heideachtigen, 2. bomen en strui-
ken, 3. kruiden, 4. grassen en zegges en 5. cultuurgewassen en 
bijbehorende onkruiden (zogenaamde cultuurvolgers). Deze 
indeling, zoals voor de monsters uit Wijnaldum weergegeven 
in figuur 17, geeft een beeld van de mate van openheid en van 
de wijze van gebruik van het landschap.

De pollenspectra worden gedomineerd door grassen en 
zegges. Samen met de relatief lage percentages voor bomen en 
struiken wijst dit op een open, maar niet noodzakelijk boom-
loos landschap. Els (Alnus), berk (Betula), hazelaar (Corylus) 
en wilg (Salix) zijn soorten die op en rond de kwelderwal ge-

38 Er zijn ook macroresten geanalyseerd (door de tweede auteur en dr. M. 
Schepers; ongepubliceerd). Deze resten leveren een vergelijkbaar beeld 
op als uit de pollen naar voren komt.

groeid kunnen hebben toen die zo hoog was geworden dat hij 
vrijwel nooit meer overstroomd werd door zeewater. Dat deze 
soorten in alle monsters met ca. 15-45% van de totale pol-
lensom aanwezig zijn, , wijst daar ook op. Voor het stuifmeel 
van andere soorten bomen en struiken, waaronder eik, den, 
linde en iep, is het aannemelijk dat het van verre met de wind 
is aangevoerd. De aanwezigheid van haagbeuk (Carpinus) be-
vestigt dat de sloot inderdaad uit de middeleeuwen dateert, 
aangezien haagbeuk eerder niet in Nederland voorkwam.

Voor de heideachtigen (Ericales) en de sporen van veen-
mos (Sphagnum) geldt eveneens dat ze door de wind over 
grotere afstand aangevoerd kunnen zijn, of in water uit het 
binnenland zijn meegevoerd. Een alternatieve verklaring 
voor hun aanwezigheid is het gebruik van turf als brandstof. 
Uit verbrande turf zal overigens niet veel pollen bewaard 
blijven, maar tijdens het transporteren en lokaal verplaatsen 
van de turf kunnen heel goed stukken verspreid zijn geraakt. 
Veelzeggend zijn de brokken turf die in de vulling van één van 
de sloten onder het humeuze bandje zijn gevonden (spoor 
40).

Fig. 17 Diagram met de belangrijkste groepen plantensoorten die zijn herkend in acht pollenmonsters, afkomstig uit het humeuze bandje (spoor 53, 1 mon-
ster), de onderliggende vullingen van een sloot (spoor 59, 66, 54 en 62, 5 monsters), en een slootvulling (spoor 52, 1 monster) en ophogingslaag hier direct 
boven (spoor 5, 1 monster). Rechts is de pollenconcentratie per monster met een standaardvolume, als afspiegeling van de snelheid van sedimentatie (S: spoor). 
Tekening G. Aalbersberg.
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Het aandeel kruiden in de pollenspectra ligt rond de 30%, 
met het diepste monster als uitzondering (16,2%). Pollen van 
de ganzevoetfamilie (Chenopodiaceae), de kruisbloemigen 
(Brassicaceae) en samengesteldbloemigen (Asteraceae) zijn 
in elk monster aanwezig met percentages van 2-15%. Helaas 
is er bij pollen geen of slechts beperkt onderscheid op soort 
mogelijk in deze families.

In elk monster is stuifmeel van granen (Cerealia) aange-
troffen, en altijd met meerdere korrels. Dit wijst eenduidig op 
verbouw van granen in de (onmiddelijke) nabijheid van de 
onderzoekslocatie. Naast de granen is in drie monsters ook 
pollen van het Cannabis-type gevonden, dat afkomstig is 
van hennep (Cannabis sativa) of van hop (Humulus lupulus). 
Smalle weegbree (Plantago lanceolata), vaak beschouwd als 
een typische cultuurvolger, is in elk monster met lage percen-
tage vertegenwoordigd. De enige graansoort die met zeker-
heid in de pollenmonsters kan worden aangetoond, is rogge 
(Secale) – afkomstig uit de ophogingslaag boven het humeuze 
bandje. Dat ook gerst (Hordeum vulgare) en gewone of harde 
tarwe (Triticum aestivum/durum) werden verbouwd, blijkt 
uit het onderzoek van macroresten.39

Het is opvallend dat er, ondanks de relatief korte periode 
die in het pollendiagram vertegenwoordigd is, toch vrij veel 
variatie in de pollenspectra te zien is. Uit het hoofddiagram 
(fig. 17) blijkt dat in de monsters uit de slootvullingen onder 
het humeuze bandje een duidelijke afname in de percentages 
bomen en struiken optreedt. Deze afname is grotendeels te 
wijten aan een afname in de percentages van els en hazelaar, 
terwijl de waardes van soorten waarvan aangenomen wordt 
dat ze door wind naar de onderzoekslocatie getransporteerd 
zijn vrijwel gelijk blijven. Er is dus sprake van een daadwerke-
lijke afname in de hoeveelheid elzen en hazelaars in de directe 
omgeving, en niet van variaties in het brongebied voor wind-
getransporteerd pollen. Wat de oorzaak achter deze afname 
is, laat zich niet eenduidig uit de pollenanalyses vaststellen. 
Na de vorming van het ‘donkere laagje’ herstellen de curves 
van Alnus en Corylus zich weer, al bereiken ze niet meer de 
waardes zoals die in de onderste monsters geteld zijn. 

Een van de oorzaken die aan de afname van Alnus en 
Corylus ten grondslag kan liggen, is een toegenomen invloed 
van de zee. Door behalve naar pollen ook naar de andere mi-
crofossielen (de zogeheten non-pollen palynomorphs) in de 
preparaten te kijken, kan een vrij goed beeld van het lokale 
milieu gevormd worden. Het voorkomen van Pediastrum en 
andere zoetwateralgen in alle monsters wijst op een groten-
deels zoet milieu, maar ook indicatoren voor zout water (bijv. 
Hystrichosphaeridae en Microstrychidium) komen regelmatig 
voor. Weliswaar neemt het percentage Pediastrum gelijktijdig 
af met de afname van Alnus en Corylus, maar de indicatoren 
voor zout water nemen niet bijzonder veel toe. Een en ander 
wijst dus op een overwegend zoet milieu met een vrij con-
stante mariene invloed. Dat het humeuze bandje überhaupt 
gevormd kan zijn, wijst tegelijk op vernatting van het land-
schap - wellicht als belangrijkste oorzaak voor de afname van 

39 Beide afkomstig uit spoor 37 (monster 18), de vulling van een middel-
eeuwse sloot ónder het humeuze bandje.

het percentage Alnus en Corylus ten tijde van de vorming van 
dit bandje.

Pollenanalyse zegt niet alleen iets over de vegetatie maar 
ook over de sedimentatiesnelheid. Het uitgangspunt daarbij 
is dat in een gegeven tijd (bijvoorbeeld een jaar) hetzelfde 
aantal pollen uit de lucht op de grond valt. Door monsters 
met een vast volume te nemen en te bepalen hoeveel pollen-
korrels zich daarin bevinden, is te bepalen hoeveel tijd daar-
voor nodig is. Simpel gezegd: hoe meer pollen, hoe langer de 
tijd was die nodig is geweest om die hoeveelheid sediment te 
produceren. Als het donkere laagje in een periode van stag-
nerende sedimentatie is afgezet, is dus een hogere pollencon-
centratie te verwachten dan in de lagen eronder en erboven. 
In het gemaakte diagram is te zien dat dit inderdaad het geval 
is, hoewel de concentratie boven het donkere laagje ook nog 
hoog is (fig. 17). We kunnen dus voorzichtig stellen dat het 
donkere laagje inderdaad een fase vertegenwoordigt waarin 
relatief weinig sediment is afgezet en het landschap hier van-
wege vermoedelijk vernatting niet of hooguit extensief werd 
gebruikt.40

Interpretatie van het humeuze bandje
Rest nog de vraag wat er is gebeurd in de 10e-12e eeuw, dat 
ertoe leidde dat delen van de al ontgonnen kwelder verlaten 
of in ieder geval minder intensief gebruikt werden? De be-
langrijkste aanwijzing leveren de overslibbingslaagjes direct 
onder het humeuze bandje, en in een sloot die door dit bandje 
wordt afgedekt. De afzetting van deze laagjes wijst op een toe-
nemende invloed van de zee, ondanks dat dit niet direct uit de 
pollen en microfossielen blijkt. Overstromingen van de kwel-
der vonden regelmatig plaats voordat zeewerende dijken ver-
moedelijk rond 1100 werden aangelegd.41 De aanleg van een 
zeedijk betekende dat zeewater zich tijdens overstromingen 
niet langer gelijkmatig over het kwelderlandschap kon verde-
len, maar tegen de nog kwetsbare dijken omhoog werd opge-
stuwd. Dit leidde regelmatig tot dijkdoorbraken, waarbij een 
massa water het achterliggende gebied binnenstroomde en 
hier zandig sediment kon afzetten.Tegelijk zorgde de aanleg 
van dijken voor problemen met de afwatering van regenwa-
ter, dat via duikers en later via sluizen werd geloosd. Zeker in 
de beginfase van bedijking kunnen onvoldoende of niet goed 
functionerende duikers tot wateroverlast hebben gezorgd, 
met een vernatting van het landschap als gevolg. Aan de hand 
van de opgravingsgegevens, de resultaten van de pollenana-
lyse en de veronderstelde consequenties van vroege dijkbouw 
kan de volgende reconstructie worden gemaakt, met tussen 
haakjes de mogelijk/vermoedelijk bijbehorende datering:

1. Een pakket natuurlijke wad- en kwelderafzettingen wordt 
afgezet.

40 Dat tegelijk voorzichtig met de uitkomsten van de berekening van pol-
lenpercentages moet worden omgegaan, blijkt uit de aanvullende analyse 
van monsters uit het humeuze bandje: één van deze monsters, genomen 
uit het zuidprofiel (spoor 109), toont om onduidelijke redenen juist een 
laag percentage.

41 Recentelijk De Langen & Mol 2016, 101, met referenties.
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2. Zodra de kwelder hoog genoeg is opgeslibd vindt er ont-
ginning (graven van sloten) van de kweldergronden direct ten 
zuiden van de terpen plaats (11e eeuw). Mogelijk is er op dat 
moment een woonerf aanwezig dat nog niet is opgehoogd, 
omdat men vertrouwde op de eerste zeewerende dijken die 
rond dezelfde tijd zijn aangelegd.
3. Een periode met toenemende overstromingen als gevolg 
van één of meer dijkdoorbraken, resulterend in de afzetting 
van relatief zandige sedimentlaagjes (11e eeuw). Dit leidt 
ertoe dat het gebied direct zuidelijk van de dorpsterp wordt 
verlaten. 
4. Doordat het land nu voor een langere tijd niet of nauwelijks 
gebruikt wordt, kan in een fase van stagnerende sedimentatie 
en vernatting het ‘donkere laagje’ als dunne bodemhorizont 
ontstaan (12e eeuw). 
5. Over het humeuze bandje wordt een maximaal 60 cm dik 
ophogingspakket opgeworpen (13e-14e eeuw). In dit pak-
ket zijn stukken kloostermop en tufsteen, afkomstig van de 
voorganger(s) van de huidige kerk, gevonden. De ophoging 
ligt ten zuiden van de oudste ophogingslagen van de dorp-
sterp, een aanwijzing dat deze in de late middeleeuwen enkele 
tientallen meters naar het zuiden is uitgebouwd. De opge-
hoogde locatie werd (opnieuw) als woonerf gebruikt. 
5. Na de 14e eeuw wordt het voormalige woonerf, evenals het 
terrein ten oosten van dit erf, als akker gebruikt en met sloten 
ingedeeld in rechthoekige percelen.
6. In de 18e of vroege 19e eeuw leidde het dempen van de slo-
ten tot de aaneengesloten akker op de zuidelijke valge, zoals 
we die nu kennen.

De aanwezigheid van een woonerf ten zuiden van de dorp-
sterp blijkt ook uit de hoogtekaart van deze terp: aan de zuid-
zijde is een rechthoekige uitbouw zichtbaar, met een tweede 
uitbouw iets ten oosten van het huidige dorp (fig. 18). Aan te 
nemen is dat op deze verhoogde locaties boerderijen hebben 
gestaan, in het verlengde van de boerderijen die verder naar 
het oosten zuidelijk van de terpenrij liggen. Uit de opgraving 
blijkt dat het woonerf ter hoogte van het dorp in de 13e-14e 
eeuw nog verder naar het zuiden heeft doorgelopen, totdat dit 
erf met de inrichting of uitbreiding van het valgencomplex is 
geëgaliseerd.

Hoe oud de valgen precies zijn en waarom ze zijn aange-
legd, is niet met zekerheid te zeggen. Ze volgen in ieder geval 
op een periode van intensivering van de akkerbouw in de 9e-
10e eeuw; dan worden veel boerderijen naar de flanken van 
terpen verplaatst om zo ruimte te maken voor ‘akkerterpen’.42 
Er zijn verschillende dateringen mogelijk: de 11e eeuw, ten 
tijde van de inrichting van het mogelijk woonerf zuidelijk van 
de dorpsterp, de 13e eeuw, als dit woonerf wordt opgehoogd, 
of de 15e eeuw, als het woonerf wordt verlaten om ruimte te 
maken voor akkerland. 

Een hond uit Wijnaldum
De meest in het oog springende vondst uit de opgraving in 
2016 was ongetwijfeld het skelet van een hond. Het skelet is 
bijna compleet (fig. 19-20).43 Tot de ‘missende’ botten ho-
ren de schouder bladen, het bekken en delen van de schedel, 

42 Zie De Langen & Mol 2016.
43 Analyse en beschrijving van het skelet door E. Scheele (RUG/GIA).

Fig. 18. Hoogtekaart van de dorpsterp, waarop duidelijk zichtbaar is dat aan de zuidzijde van de terp op twee plaatsen een rechthoekig woonerf heeft gelegen 
– op dezelfde lijn als de boerderijen die verder naar het oosten ook zuidelijk van de terpenrij liggen. Een groot deel van de terp is bij de winning van terpaarde 
afgegraven. Uitsnede Actueel Hoogtebestand Nederland, bewerkt door G. Aalbersberg.
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waaronder de onderkaken. Het kan zijn dat deze delen in 
zulke kleine fragmentjes zijn gebroken dat ze tijdens de op-
graving niet meer herkenbaar waren; bovendien is een deel 
van het skelet waarschijnlijk verdwenen toen deze tijdens het 
aanleggen van het vlak door de graafmachine werd geraakt. 
Misschien is daarbij ook het penisbotje (baculum) verdwe-

nen, zodat niet gezegd kan worden of de hond een reu of teef 
was. 

Het skelet zoals opgegraven gaf al een goede indruk van 
de grootte van de hond. Door de lengte van de botten van 
de poten te bepalen, kan de schofthoogte nog nauwkeuriger 
worden berekend. Het blijkt dat die schofthoogte tussen de 40 
en 50 cm lag, waarmee de hond ongeveer zo groot was als een 
moderne Friese Stabij.

Uit de slijtage van de tanden en de vergroeiingen op de 
botten van de poten is verder af te leiden dat de hond al ta-
melijk oud was toen deze overleed. Hoe oud de hond precies 
geworden is, valt helaas niet te zeggen. Er zijn geen aanwij-
zingen voor verwondingen of botbreuken, zodat de hond een 
natuurlijke dood zal zijn gestorven en daarna is begraven op 
het erf van de boerderij waar ze thuishoorde. 

Conclusie
De terpenrij waartoe het huidige dorp Wijnaldum behoort, 
vertelt een boeiende geschiedenis. Nadat bewoners van de 
meer zuidelijk gelegen, oudere terpenrij de kwelderwal waar-
op Wijnaldum ligt eerst als akkerland hebben gebruikt, is de 
wal in de late 2e eeuw hoog genoeg opgeslibd om hier te kun-
nen wonen. Een rij van naast elkaar gelegen huispodia groeit 
geleidelijk uit tot een aaneengesloten cluster terpen. Deze 
cluster kende in de 6e en 7e eeuw een bloeiperiode, als een ko-
ning op de terp Tjitsma woonachtig is en hier kostbare juwe-
len laat maken. In de loop van de middeleeuwen schuiven de 
boerderijen op de terpenrij geleidelijk in zuidelijke richting, 
tot waar de boerderijen van de huidige bewoners liggen. Eén 
van de opgeschoven, ondertussen verlaten woonerven lag di-
rect ten zuiden van de dorpsterp. Ophoging van dit woon-
erf volgt na een korte fase van toenemende overstromingen 
en vervolgens juist een fase van stagnerende sedimentatie 
en vernatting. Uit die laatste fase dateert een humeus bandje 
dat als bodemhorizont vermoedelijk na de aanleg van de eer-
ste zeewerende dijk ten westen van Wijnaldum is gevormd. 

Fig. 19 Het hondenskelet dat tijdens het onderzoek 
in 2016 zuidelijk van de dorpsterp is blootgelegd. De 
hond was begraven in een ophogingslaag, waarschijn-
lijk van een woonerf dat hier in de late middeleeuwen 
lag. Foto ©Rijksuniversiteit Groningen, Groninger 
Instituut voor Archeologie.

Fig. 20 Schematische tekening van het in 2016 gevonden hondenskelet waar-
in met zwart is aangegeven welke botten van de hond vertegenwoordigd zijn. 
Tekening E. Scheele, RUG/GIA.
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Ondanks de bescherming die deze dijk moest bieden, werd 
het woonerf in de 13e-14e eeuw nog opgehoogd. Uiteindelijk 
werd het erf verlaten; als akkerland ging het deel uitmaken 
van de huidige valge ten zuiden van de terpenrij.

Dankwoord
Wij hebben dankbaar gebruik gemaakt van de waardevolle 
commentaren op deze tekst van Gilles de Langen (provincie 
Friesland; RUG/GIA; Fryske Akademy) en Annet Nieuwhof. 
Esther Scheele (RUG/GIA) determineerde het dierlijk bot. 
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nisch vlak en determineerde de macroresten.
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