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Beste Gilles,

(Zie de rlail van vorige week voor inleiding betreflende dit onderzoek)
Vorige rveek heb ik contact geh
over een opgraving die Cuno op het mornent uitvoert
aan de Bredyk te Wirdum. Kennelijk heeft hij hier vorig jaar juni een voororlderzoek uitgevoerd lvaarbij er
twee sleuven zijn gegraven. Ik heb daarover van Maliëlle het voigende ontvangen:
Maandag 22 jtrni 2015 schreef Cuno Koopstra aan Mariëlle (foto's Cuno zijn toegevoegd als bijlage):
"11ey Mariëlle,

vindt tr,vee schetsen bijgevoegd. Een sporenkaarÍ met de positie van l":et podiunr en eeu foto van edn van
de kolourmen. De breedte van lret podiun': is ca. 40 nretel', de lerrgte is vooralsnog ongewis. Aanvang van
de beu,ouing is ca. 100 voor Christus. Br is een redelijke hoeveelheid streepbandaardewerk geborgetr, die
volgens de disserlatie van Ernst gedateerd kan r.vorden in de periode 100 v. Chr'.- 50 na, Chr. b4ogelijk
bevat het vondstnrateriaal ook nog later aardewerk. Nadere stLrdie nloet hier verdele cluicling aan geven.
Je

De bevindingen verraden minimaal ït'ee afzo:rderlijke fasen. FIet terrein is i:r gebruik genomen toen zich
nog geen klei had afgezet, ofwel ze zijn op lret veen gaan zitten. l)e bijgevoegde kolonr toont een duidelijk
vergraven veenopp€rvlak. Er was \,vaaïschijnlijk sprake vau een vlaknederzetting met rnogelijk een klein
podiunr. Dit hebben 'we dus {nog) nipt kunne:r aantreffen. Llet terrein begorr al spoedig te vernatten, waal"lla
zich klei lieefl afgezet. Somrnige scherven die rve irr de overgang \/een en klei hebben aangetroffen tonen
zelfs zeepokken...!Nadat zich klei heeft afgezet is erwederom eer: podiunr opgeworpen (zie kolorn), Dit
podiur,r zieie dus op de biigevoegde schets er": die dus een ourvang heeft van ca. 40 bij rtinirrraal 50 nieter.
De sloten fungeerden als een afwateringsgracht. Aan beide zijden van de sleuven r,vorden
vondstconcentmties r,velisrvaar nrinder, nraar scherven zijn overal aa:rgetrofl'en. Het gebied rondom het
podium rverd dus cok gebruikt.

Hartelijke gÍoet,
^il
L-U:lO

Ik vind hetjamnrer dat ik nu pas over de opgraving hoor en ook dat ik nu pas over het eerdere
vooronderzoek hoor. Ik heb vooralsnog dan ook geen idee over zijn opgravingsstrategie. Het had wel mooi
geweest als wij er eerder van op de hoogte waren gebracht dat Cuno hier mogelijk een
ontginningsnederzetting uit de ijzertijdlRomeinse tijd te pakken heeft die later is opgevolgd door een terp.
Behalve de datering van de oorspronkelijke ontginningsnederzetting ben ik benieuwd naar de
bodemopbouw. Op de paleogeografische kaarten zou hier geen veen kunnen zitten, maar het zit er dus wel.
Verder lijkt het erop dat de top van het veen inderdaad is vergraven, maar hoe dat precies zit is onduidelijk
aangezien Cuno maar éen kleine profielkolom heeft gedocumenteerd (zie bijlage). Ik hoop daÍ ze nu meer
profielen gaan aanleggen.

Omdat Cuno afgelopen rveek op vakantie in Denemarken was, heb ik hem nog niet over zijrr opgraving
gernaild of gebeld. In plaats daarvan bel ik hem morgen op of ik deze week de opgraving mag bezoeken.
Ir4orgen zelf is niet rnogelijk voor n"rï

lk houd je op de hoagte.
Met vriendelijke groet,
Marco Bakker

