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Machine-uren: 8 

Bezoek: Gemeente Leeuwarden (Tijhuis), veel mensen van de volkstuintjes

Overleg en gemaakte 
afspraken:

 Overleg gehad Edse Tijsma (uitvoerder voor Jelle Bijlsma) – PvE was 
doorgstuurd ivm plan voor onze werkzaamheden

WERKZAAMHEDEN

aangelegd: Wp 1-3 spoornummers 1-2

getekend: Vlak, coupe S1 vondstnummers 1-12

gewaterpast: Ja fotonummers: 1-4

Technische en wetenschappelijke ontwikkelingen

Begonnen aan de zuidzijde van smalle strook langs de slootkant (werkput 1). De 
putbreedte twee meter uit de waterlijn, een bak breed. Profiel ongeveer 0,5 meter 
hoog. Vooral veel last van rietstengels, maar er kwamen direct vondsten tevoorschijn
zoals een halve kloostermop (steenmaat ?x15x9) en wat kleine fragmenten van 
laatmiddeleeuws kogelpotaardewerk (13e eeuw). Aangezien de sloot zelf ook iets 
verbreed wordt en een deel geheel vergraven zal worden is er langs de slootkant nog
een stuk verdiept. Het profiel is dus getrapt aangelegd maar leverde weinig 
informatie. Er is een bouwvoor van 35-40 cm dik een daaronder lichtgrijze slitlige klei 
die op sommige plekken veel vondsten en bevat. Aangezien de sloot een paar 
flauwe hoeken maakt zijn er drie werkputten onderscheiden voor administratieve 
doeleinden. Het zuidelijk deel bestaat uit werkput 1 en 2 (S11 op plan Tijhuis) en 
loopt tot aan het bruggetje. Het noordelijk deel is werkput 3 (S12-op Plan Tijhuis). 
Vondsten zijn aanvankelijk in vakken van 4 meter verzameld, later is aangeven waar 
een enkele vondst bij de aanleg van de werkput is gevonden. Alleen in werkput 1 
(aan de zuidkant) werden veel vondsten gedaan over de gehele 20 m lengte. Hier 
zijn ook de enige sporen aangetroffen een mogelijk niet heel oude sloot met enkele 
17e eeuwse aardewerkfragmenten en een circa twee meter brede sloot die pas op 
een dieper niveau zichtbaar werd. Het deel direct langs de waterkant, dat toch 
vergraven zou worden is onderzocht. Het gaat om een gelaagd opgevulde sloot of 
greppel met een diepte van 1,60 onder maaiveld. Dit spoor was opvallend rijk aan 
vondsten, enkele scherven waren al direct zichtbaar onder de bouwvoor. Bij het 



uitgraven en couperen van dit spoor kwamen vele tientallen grote fragmenten van 
handgevormde kogelpotten, waaronder veel exemplaren met standringen.  
De kogelpotten uit de greppel dateren vooral in de 13e eeuw. Onderin werd veel zeer
goed geconserveerd dierlijk bot gevonden, waarvan delen gearticuleerd. Andere 
vondsten in dit spoor maar ook verder verspreid over werkput 1 waren kleine 
fragmenten van importaardewerk zoals Pingsdorf en Siegburg.  In werkput 2 ook nog
ten zuiden van het bruggetje werden ook nog tamelijk veel vondsten gedaan 
waaronder vlak bij het bruggetje weer een grote kloostermop (steenmaat ?x16x10). 
Werkput 3 aan de noordkant van het bruggetje was nagenoeg vondstloos. Hier werd 
slechts wat bot gevonden, een musketkogel en een koperen ornament. 

Conclusie

Het beperkte onderzoek heeft aan de veronderstelde rand van de terp vooral aan de 
zuidzijde veel vondsten en een vondstrijke laatmiddeleeuwse greppel en een jongere
(17e eeuwse) sloot opgeleverd. Kijkend naar de maaiveldhoogtenkaart die in 2003 
gemaakt is door RAAP zien we dat deze zuidzijde en de twee sporen het dichtst bij 
de terp liggen en het maaiveld hier nog net iets hoger is dan het noordoostelijke deel 
waar werkput 2 en 3 zijn aangelegd.  In het noordoostelijk deel zijn de terplagen het 
dunst en gezien het vlak  en de geringe heoveelheid vondsten in werkput 2 en 3 
waarschijnlijk afwezig. De twee sporen zouden opgevat kunnen worden als 
voorlopers van de huidige sloot langs de terp, een 13e-14e eeuwse sloot en een 17e 
eeuwse sloot. 
De kloostermoppen zouden te maken kunnen hebben met de State die hier gestaan 
moet hebben. Het betreft De Juckema State die langs de Heege Hearewei (Hoge 
Heerenweg) gestaan moet hebben 
(http://www.stinseninfriesland.nl/JuckemaStateStiens.htm). De State zou al een 
middeleeuwse oorsprong  hebben, wat strookt met grootte van de gevonden 
kloostermoppen. Vergelijkbare kloostermoppen in bijvoorbeeld de kerk van 
Hegebeintum (Hogebeintum) worden gedateerd in de 13e eeuw. De meeste 
vondsten die hier zijn aangetroffen dateren ook in die periode. Aan de noordzijde van
werkput 3 (S12 op plan Tijhuis) maakt de sloot een haakse knik die samenvalt met 
een brede sloot die het terpterrein zou doorsnijden (bureauonderzoek Hollandia- 
Brands 2020). Hier is waarschijnlijk een deel aangesneden van de sloot om de 
Juckema State. In 1754 was het afgelopen met de State en werden de bomen en 
zelfs de stenen “oude Friezen” genoemd verkocht (400 last “oude Friezen). 
Vermoedelijk is de plek van het oude schoolgebouwtje ook ongeveer de plek van de 
Juckema State. Het is ook nog mogelijk dat de aangesneden 17e eeuwse sloot (S2) 
en zelfs de 13e-14e eeuwse sloot eerder iets te maken hebben met de State dan met
de terp. 

Ons is ter ore gekomen dat het schoolgebouw gesloopt gaat worden en er 
nieuwbouw gepland wordt. Hierbij is archeologisch onderzoek wel belangrijk, niet 
aleen vanwege de terp, maar vooral ook vanwege de Juckema State. Er wordt 
gesproken van een vijf meter hoge terp die in 1899 zou zijn afgegraven. 



  Afbeelding 1. werkput 2 kijkend in zuidelijke richting

Afbeelding 2. De 13e eeuwse scherven en botten uit de laatmiddeleeuwse greppel en vooraan 
brokken van “oude Friezen” (kloostermoppen) van de Juckema State?
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