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Gluren naar bodem hoogste terp
Met een 9 meter
diepe boring glu-
ren archeologen
tot onderin de
hoogste terp van
Nederland. Daar
liggen nog heel
wat geheimen ver-
scholen.

M
ERWIN BOERS

Met al zijn kracht perst
onderzoeker Gerard
Aalbersberg van het
Terpencentrum in Gro-

ningen zijn handboor de terp in. Na
veel gezwoeg toont hij een ‘grond-
monster’, dat bestaat uit klei en
brokken middeleeuwse bak- en tuf-
steen.

Hij demonstreert het met de
hand, maar het echte boorwerk ge-
beurt verderop door een machine,
die telkens een 1 meter lange buis
met terpklei ‘opboort’. Wie de in-
houd van negen buizen tegen elkaar
legt, ziet de gehele bodemopbouw
van de terp voor zich. Dat is precies
wat onderzoekers deze zomer gaan
doen: met nauwkeurig onderzoek
van alle laagjes willen ze de volledige
geschiedenis in beeld brengen.

Geen terp spreekt zo tot de ver-
beelding als die van Hegebeintum.
,,Het is de hoogste van Nederland en
misschien wel van de wereld’’, zegt
Jan van Doesburg van de Rijksdienst
voor Cultureel Erfgoed.

Wie omhoog wandelt, gelooft dat
graag, maar de steile helling biedt
geen eerlijk beeld. Oorspronkelijk
stond deze kerk namelijk op een uit-
gestrekte glooiende heuvel. Terpba-
zen zagen een eeuw geleden handel
in deze vruchtbare aarde en groeven
iedere beschikbare kuub grond weg.
Dit deden ze zo grondig, dat alleen
het huidige steil afgesneden terp-
topje met de kerk overbleef.

Dit steile terprestant biedt te wei-
nig steun voor de middeleeuwse
kerk, die sindsdien ernstig is verzakt.
Als oplossing komt er binnenkort
,,een soort betonnen tafel onder het
gebouw’’, zegt directeur Gerhard
Bakker van de stichting Alde Fryske
Tsjerken. Deze tafel leunt op beton-
nen palen van 13 meter lengte, dus
diep in de terp.

Deze ingreep is voor de Rijks-
dienst voor Cultureel Erfgoed reden

om een bijzonder archeologisch on-
derzoek te doen. Hiervoor kwam
veel steun van het dorp en de ge-
meente, terwijl wetenschappers uit
het hele land meehelpen. Eén boring
gaat 9 meter diep tot de onderste
woonlagen, een tweede boring reikt
12 meter, tot in de diepere veenlagen.

Het boorwerk kost weinig tijd,
maar het echte onderzoek begint la-
ter in Utrecht, waar de grondmon-
sters worden uitgepakt en gesplitst.
Deskundigen van allerlei snit buigen
zich dan over de inhoud.

De één onderzoekt zaadjes van
oude landbouwgewassen, een ander
buigt zich over aardewerkscherven,
de botjes of brokjes hout. Met hun

‘Waarom deze
terp veel hoger
is dan 5 meter,
weten we niet’

samengevoegde analyses proberen
zij de hele Hegebeintumer historie
van de IJzertijd tot in de late middel-
eeuwen te vertellen.

Daarmee is de kous nog niet af,

want het Bezoekerscentrum in He-
gebeintum ontvangt een complete
verticale gronduitsnede, die aan be-
zoekers getoond kan worden. Een
ander monster gaat naar het World
Soil Museum in Wageningen.

De meeste andere Friese woon-
heuvels zijn niet hoger dan 5 meter.
,,Waarom deze terp veel hoger is, we-
ten we niet’’, zegt Van Doesburg. De
boring biedt mogelijk een antwoord,
hoopt hij. In ieder geval zal duidelijk
worden in welke periodes de heuvel
is opgehoogd met kleiplaggen.

Uit eerder onderzoek blijkt dat
Hegebeintum een van de vroegst be-
woonde plekken in het Friese kwel-
dergebied is, zegt Bakker. Archeolo-

gen hopen in de onderste lagen dan
ook zeldzame brokjes aardewerk uit
de periode van 600 tot 300 voor
Christus te vinden.

Bij eerder graafwerk kwamen uit-
zonderlijke vondsten aan het licht,
zoals een grote fibula. De kans dat de
10 meter dikke boorbuizen nu ook
zulke bijzondere voorwerpen ‘van-
gen’, is klein, maar niet uitgesloten.

Naast booronderzoek wroeten ar-
cheologen deze zomer ook zelf in de
bovenste terplagen. De aanleg van
de nieuwe fundering vergt namelijk
veel graafwerk in en om de kerk.
Hierbij kunnen ontdekkingen wor-
den gedaan rond de bouwhistorie
van dit tufstenen godshuis.
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