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Samenvatting 
 
De aanleiding tot de hier beschreven archeologische begeleiding, protocol opgraven zijn de plannen van 
de Stichting Vrienden van de Kerk Hiaure voor het realiseren van een toiletvoorziening met septictank en 
leidingwerk op het kerkhof van Hiaure. Omdat deze plannen met bodemverstorende ingrepen gepaard 
gaan, is er een archeologisch onderzoek noodzakelijk. De werkzaamheden vinden plaats binnen de 
grenzen van een beschermd archeologisch monument. De bevoegde overheid, de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, heeft op grond hiervan besloten de werkzaamheden onder archeologische begeleiding 
uit te laten voeren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd conform de Monumentenwet van 1988.  
  
De archeologische begeleiding bij de kerk van Hiaure heeft aangetoond dat in de bodem nog 
archeologische resten terug te vinden zijn die informatie bieden over de afgebroken 12

e
-eeuwse kerk en 

over de opbouw van de terp. Tevens zijn resten aangetroffen die inzicht geven in de manier waarop de 
huidige kerk uit 1869 is gebouwd. Hoewel de omvang van de archeologische begeleiding beperkt was, en 
daarmee ook de hoeveelheid aangetroffen archeologische sporen en vondsten, heeft het onderzoek wel 
nieuwe informatie opgeleverd met betrekking tot de kerk van Hiaure en de terp waarop deze is gebouwd. 
Tijdens het veldwerk zijn waarnemingen gedaan door bouwhistoricus de heer R. de Vries, die ook in dit 
rapport zijn opgenomen. 
 
Van de afgebroken middeleeuwse kerk zijn enkel uitbraaksleuven aangetroffen, ontstaan bij de afbraak van 
de kerk in 1869. Er zijn geen muurresten aangetroffen. De locatie van de uitbraaksleuven toont aan dat de 
toren van de 12

e
-eeuwse kerk op vrijwel dezelfde locatie heeft gelegen als de huidige toren uit 1869. De 

uitbraaksleuven zijn aangetroffen langs de gevel van de huidige toren. De westelijke gevel van de  
12

e
-eeuwse kerk lijkt net iets verder naar het westen te hebben gestaan. Er was al bekend dat voor de  

12
e
-eeuwse kerk naast kloostermoppen (laatmiddeleeuwse bakstenen) ook tufsteen was gebruikt. Het in 

het kader van de archeologische begeleiding uitgevoerde aanvullend bouwhistorisch onderzoek in 
combinatie met de hoeveelheid bij de archeologische begeleiding waargenomen tufsteen leidt tot de 
conclusie dat de bouw van de kerk iets nauwkeuriger te dateren is. Omdat rond 1200 de meeste kerken in 
de omgeving al volledig uit kloostermoppen waren opgebouwd, moet de kerk van Hiaure enige jaren eerder 
dan 1200 gebouwd zijn, globaal tussen 1100 en 1175. Van de oude, middeleeuwse fundering van de kerk 
zijn in de uitbraaksleuven tevens veldkeien en kloostermoppen teruggevonden. Ook zijn kloostermoppen 
van de middeleeuwse kerk hergebruikt in de fundering van de huidige kerk uit 1869. Op deze 
kloostermoppen zijn nog resten van de kalkmortel terug te zien waarmee ze oorspronkelijk zijn gevoegd. In 
de huidige fundering zijn ze opnieuw gevoegd met harde mortel. Voor het hergebruik in de nieuwe 
fundering zijn waarschijnlijk de beste stenen uitgekozen. Het betreft de relatief hardst gebakken stenen, 
zoals te zien is aan de verglazing van de stenen.  
 
Tijdens de archeologische begeleiding is ook de wijze waarop de huidige kerk gefundeerd is, 
gedocumenteerd. De fundering bestaat uit de hergebruikte kloostermoppen, gevolgd door diverse lagen 
kleinere, harder gebakken baksteen. De kloostermoppen zijn deels bekapt en ze liggen in koppenverband, 
een metselverband dat vaak bij hergebruik wordt toegepast. Bij de kleinere bakstenen uit 1869 wisselen de 
lagen met strekken en lagen met koppen elkaar af. Het betreft een getrapte fundering: de lagen springen 
naar onderen toe naar voren. Bij de zuidwesthoek van de toren is op de fundering een versnijding te zien 
van de bovenliggende pilasters (muurpijlers), een muurverzwaring die gebruikt werd om de fundering te 
verstevigen. Tenslotte is een werkvloer aangetroffen die gebruikt is bij de bouw van de kerk uit 1869. De 
restanten hiervan bestaan uit een rij estriken (plavuizen), los gelegd langs de westgevel van de kerk. Ook 
is langs de westgevel van de toren een vlijlaag te zien onder de fundering, gebruikt als versteviging voor 
deze fundering. Binnen in de toren zijn twee leemlagen aangetroffen. Het kan hierbij gaan om vlijlagen of 
om een werkvloer. Bij de bovenste van de twee lagen kan het ook gaan om een verstevigde onderlaag van 
de recent verwijderde vloer van het ‘baarhok’, waar in de kerk de overledenen werden opgebaard, alvorens 
deze op het kerkhof werden begraven. 
 
Er zijn enkele terplagen gedocumenteerd van de terp waarop de kerk staat. Dit zijn lagen die zijn ontstaan 
door ophoging van de terp. De oudste lagen bevinden zich het diepst onder het maaiveld. Er zijn vier 
terplagen gedocumenteerd, op twee verschillende plekken. Gezien het verloop van de hoogte van de lagen 
en de hoogte van het maaiveld liggen de sporen 905 en 906 (werkput 6) onder de sporen 18 en 19 
(werkput 5 en 7) en zijn deze ouder, hoewel niet met zekerheid te zeggen valt of de terplagen in de sporen 
18 en 19 hebben doorgelopen naar het westen en nu door recente verstoring zijn verdwenen of dat deze 
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terplagen alleen in het centrum van de terp voorkomen. De terplagen in de sporen 905 en 906 betreffen vrij 
schone ophogingspakketten. In de onderste van de twee, spoor 906, zijn de plaggen terug te zien die 
gebruikt zijn voor de ophoging. De sporen 18 en 19 liggen meer naar het centrum en het hoogste deel van 
de terp, nabij de kerk. Deze lagen bevatten zowel middeleeuws puin als puin uit de nieuwe tijd. Aangezien 
de huidige kerk in 1869 is gebouwd, stamt het nieuwetijdse puin waarschijnlijk uit deze periode. Omdat de 
terp na de bedijking in de middeleeuwen niet meer zal zijn opgehoogd, zullen de terplagen uit de 
middeleeuwen of eerder stammen en in de nieuwe tijd zijn vergraven. De toplaag in het onderzoeksgebied, 
spoor 904, kan beschouwd worden als (sub)recent verstoorde terplaag. Dit is de laag waarin ook de graven 
van het kerkhof zijn ingegraven. 
 
De resultaten van het onderzoek en de inhoud van dit rapport zijn getoetst en onderschreven door de 
bevoegde overheid, in deze de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (de heer J. Stöver,  
T: (033) 421 72 65, E: j.stover@cultureelerfgoed.nl).   
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding voor het onderzoek 

De aanleiding tot de hier beschreven archeologische begeleiding, protocol opgraven zijn de plannen van 
de Stichting Vrienden van de Kerk Hiaure voor het realiseren van een toiletvoorziening met septic tank en 
leidingwerk op het kerkhof van Hiaure. Omdat deze plannen met bodemverstorende ingrepen gepaard 
gaan, is er een archeologisch onderzoek noodzakelijk. De werkzaamheden vinden plaats binnen de 
grenzen van een beschermd archeologisch monument. De bevoegde overheid, de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, heeft op grond hiervan besloten de werkzaamheden onder archeologische begeleiding 
uit te laten voeren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd conform de Monumentenwet van 1988. De  
Stichting Vrienden van de Kerk Hiaure heeft MUG Ingenieursbureau b.v., afdeling Archeologie, opdracht 
gegeven de begeleiding uit te voeren.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd op 6 en 7 oktober 2014 en stond onder leiding van mevrouw  
T.N. Krol-Karsten. Tevens zijn tijdens het veldwerk waarnemingen gedaan door bouwhistoricus de heer  
R. de Vries

1
. De uitwerking vond plaats tussen 10 juni en 7 juli 2016. Het onderzoek is uitgevoerd conform 

de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.3, en de richtlijnen van het 
Programma van Eisen (PvE), opgesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Stöver 2014).

2
 De 

uitwerking van het onderzoek is uitgevoerd conform het uitwerkingsvoorstel in het voor het onderzoek 
opgestelde evaluatierapport (Krol 2014).   
   

1.2 Ligging van het onderzoeksgebied 

De onderzoekslocatie bevindt zich aan de westzijde van de kerk van Hiaure, gemeente Dongeradeel, 
provincie Fryslân. Het onderzoeksgebied is op afbeelding 1 globaal aangegeven met een pijl. De ligging is 
gedetailleerder weergegeven op bijlage 2. De totale oppervlakte van het onderzoeksgebied is circa 20 m

2
. 

Het gebied is in gebruik als kerkhof; een deel valt tevens binnen de toren van de kerk. 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
1
  Reitse de Vries Bouwhistorie 

2
  De inhoud van de KNA kan geraadpleegd worden op www.sikb.nl.  
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193/597 

 
  195/595 

Afbeelding 1.  Het onderzoeksgebied op de topografische kaart, bij de zwarte pijl (bron: Topografische Dienst 

Nederland). Het onderzoeksgebied is gedetailleerder weergegeven op bijlage 2 

 

1.3 Objectgegevens 

Tabel 1.  Algemene gegevens van het onderzoeksgebied 

Provincie    Fryslân 

Gemeente    Dongeradeel 

Plaats     Hiaure 

Toponiem    Hantumerwei 4 / Hiaure-Dorp  

Kaartblad    06B 

Coördinaten    NW 193.964 / 595.884   
     NO 193.990 / 595.890 
     ZO 193.995 / 595.867 
     ZW 193.978 / 595.865    

Oppervlakte plangebied   20 m
2
 

Oppervlakte onderzoeksgebied  20 m
2
 

Periode     late ijzertijd / vroeg-Romeinse tijd - nieuwe tijd 

Landschapstype   terp in kwelderlandschap, klei op zand 

CMA/AMK-status   terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd 

Archis-monumentnummer  1580 

 

1.4 Overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden 

De aanleiding van het onderzoek is de aanleg van een toilet en bijbehorende installatie voor afvalwater bij 
de kerk met in- en uittredeput. De plantekening van de uitgevoerde werkzaamheden is opgenomen als 
bijlage 1. 
 



projectnummer 95157013 
26 augustus 2016 

pagina 5 van 29 

 

1.5 Doel van het onderzoek 

Het doel van een archeologische begeleiding, protocol opgraven is het documenteren van gegevens en het 
veiligstellen van materiaal van vindplaatsen, om daarmee informatie te behouden die van belang is voor de 
kennisvorming over het verleden.  
 

1.6 Onderzoeksgeschiedenis en gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel  

Zie voor de hieronder genoemde archeologische perioden tabel 2.1. 
 
In het AMK-register in Archis, de landelijke database voor archeologie van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, staat vermeld dat het terrein waarbinnen het onderzoeksgebied ligt een beschermd monument 
betreft. Het gaat om een terrein van zeer hoge archeologische waarde.

3
 Het betreft een terp uit de late 

ijzertijd of vroeg-Romeinse tijd. Het terrein is in de jaren 1964 (door Halbertsma), 1967 en 1975 (door Klok) 
geïnspecteerd. Hierover zijn geen nadere gegevens vermeld en deze zijn ook bij navraag bij de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed niet te achterhalen.

4
 De belangrijkste gegevens zijn echter vermeld in de 

beschrijving van het monumentterrein in Archis en zijn bekend uit een aantal overige hier uitgevoerde 
onderzoeken.  
  
Halbertsma geeft ten westen van het huidige onderzoeksgebied een stinswier aan (in Archis is van deze 
geen literatuurverwijzing vermeld). Direct ten oosten en zuidoosten van het onderzoeksgebied bevinden 
zich volgens de kaart van Eekhoff uit 1849-1859 ook nog resten van de dorpsterp van Hiaure. De terp 
waarop de kerk staat, is in het AMK-register vermeld als ‘Hiaure-Dorp’. Samen met drie andere terreinen 
zijn dit de restanten van de afgegraven dorpsterp van Hiaure. De terp staat op de kaart van Schotanus uit 
1664 vermeld, met als toponiem voor het dorp ‘Joure’. Op de grens met de terp ligt volgens Schotanus een 
bebouwd terrein/stemhebbende plaats. Op Eekhoff en latere kaarten is het terrein vermeld als terp met 
kerk en bebouwing en is de dorpsnaam aangegeven als ‘Hiaure’ (Stöver 2014).  
 

 

Afbeelding 2. Kaart met de AMK-terreinen die samen de dorpsterp van Hiaure vormen (bron: downloadbare 

bestanden van Archis2, 14 december 2014; Esri Nederland en Community Maps Contributors) 

                                                      
3
  Archis3: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, via https://zoeken.cultureelerfgoed.nl. Omdat hier 

 niet alle gegevens in worden vermeld, zijn de gegevens aangevuld met informatie uit de downloadbare bestanden 
van Archis2, 14 december 2014 

4
  Mailwisseling de heren W. de Jong (11 maart 2016), C. van Rooijen (14 en 15 maart 2016), J.W. de Kort  

(22 en 23 maart 2016) en J. Stöver (11 maart, 9 mei 2016) 
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Uit een bouwhistorische verkenning, die is uitgevoerd in 2013 (Schiphof 2013), komt het volgende naar 
voren: ten zuiden en oosten van de kerk ligt de begraafplaats, waarop een 17

e
- en een 18

e
-eeuwse zerk 

aanwezig zijn. De huidige hervormde kerk stamt uit 1869 en bezit een klokkenstoel met een klok van een 
anonieme gieter uit vermoedelijk de 15

e
 eeuw. In 1979 en 1980 is de kerk gerestaureerd. Er is een 

tekening van deze voorganger van de huidige kerk bekend, die uit 1722 stamt (zie afbeelding 3). De kerk 
heeft een Romaans venster. Abraham Jacob van der Aa vermeldt in 1840 over de kerk dat zowel bij de 
bouw van de toren als de kerk veel tufsteen is gebruikt. Op basis van het vele tufsteen moet deze 
voorganger van de huidige kerk vermoedelijk in de 12

e
 eeuw gedateerd worden. Het betrof een langwerpig 

gebouw, met een stenen gewelf met hierin de preekstoel, en aan het eind voorzien van een stompe toren. 
In 1840 was geen orgel aanwezig. In de Leeuwarder Courant uit 1850 wordt gesproken over het 
gedeeltelijk opbouwen van een nieuwe voorgevel en de bouw van een spitstoren op de kerk. De oude kerk 
is in oktober 1868 in ieder geval niet meer in gebruik.   
 
Op het onderzoeksterrein zijn in 1999 een visuele inspectie en archeologisch booronderzoek uitgevoerd 
(Marinelli & Rosenbrand 2002). Hierbij zijn geen oppervlaktevondsten gedaan. De verhoging van de terp is 
vanaf de weg goed te zien. Het terrein rond de kerk vormt samen met een aantal omliggende percelen een 
terp. Het verloop van het reliëf lijkt geleidelijk te zijn. De kerk ligt op het hoogste deel van de terp (zie 
afbeelding 4). Er zijn twee boringen aan de westzijde van de kerk gezet, ten noorden en zuiden ervan en  
vlak naast de kerk (boringen 15 en 16; zie afbeelding 5). Meer naar de noordrand van de terp, in boringen 
1 en 2, is het dekzand aangeboord op respectievelijk 1,55 m-NAP en 1,80 m-NAP (circa 1 m-mv; het 
maaiveld in het huidige onderzoeksgebied ligt tussen de circa 0,5 m+NAP nabij de weg en 2,0 m+NAP 
nabij de kerk). In boring 1 is houtskool aangetroffen, dat kan duiden op bewoning uit de prehistorie op het 
dekzand. Er zijn diverse terplagen aangeboord, tot een maximale diepte van 1,2 m-NAP in boring 12. In 
boringen 10 en 12 zijn onder het terplichaam archeologische sporen aangeboord, met hierin houtskool, 
puin en botspikkels daterend uit de middeleeuwen of nieuwe tijd. In boringen 9 en 13 komen rond de  
0 m+NAP al natuurlijke kleilagen voor. In boringen 15 en 16, gelegen binnen het huidige 
onderzoeksgebied, komt tot respectievelijk 2 m-mv en 1,7 m-mv met puin een houtskool vermengde 
zandige klei voor. Hieronder ligt natuurlijke klei met zandlagen (kwelderlagen). De bouwvoor is 0,2 tot 0,5 
m dik. In boring 16 is een fragment bot aangetroffen. De klei in de terplagen bevat veel fosfaat. Fosfaat 
komt vaak in terplagen voor en ontstaat door de aanwezigheid van dierlijke mest. 
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Afbeelding 3.  De kerk van Hiaure, getekend door J. Stellingwerf in 1722 (bron: Schiphof 2013) 

 

 

Afbeelding 4.  Foto waarop de ligging van de kerk op de terp is te zien (bron: http://www.kerkhiaure.nl/) 
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Afbeelding 5.  De boorpuntenkaart van het onderzoek uit 1999 (bron: Marinelli en Rosenbrand 2002) 

 
Nadat de in dit rapport beschreven archeologische begeleiding is uitgevoerd, zijn in 2015 enkele boringen 
gezet door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hierbij zijn zes boringen op de terp gezet, waarvan 
drie op het perceel van de kerk (boringen 1, 2 en 3; zie afbeelding 6). Hieruit komt naar voren dat tot de 
einddiepte van de boringen (respectievelijk 1,2, 1,2 en 0,9 m-mv) veel baksteen voorkomt en dat de 
laagopbouw uit met name siltige, maar ook zandige klei bestaat. In de boringen op het perceel ten noorden 
van de kerk komen alleen spikkels baksteen voor en is sprake van fosfaatvlekken, in boring 4 tot de 
einddiepte van de boring, op 1,2 m-mv.

5
 

 
 
 

                                                      
5
  Bestanden booronderzoek 2015 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
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Afbeelding 6.  De boorpuntenkaart van het booronderzoek uit 2015 (bron: bestanden Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, Esri Nederland & Community Maps contributors) 

 
Tabel 2.1  Vereenvoudigde archeologische tijdsschaal (naar Brandt et al. 1992) 

Periode Datering 

Paleolithicum tot 8800 voor Chr. 

Mesolithicum 8800 - 4900 voor Chr. 

Neolithicum 5300 - 2000 voor Chr. 

Bronstijd 2000 - 800 voor Chr. 

IJzertijd 800 - 12 voor Chr. 

Romeinse tijd 12 voor Chr. - 450 na Chr. 

Vroege middeleeuwen 450 - 1050 na Chr. 

Late middeleeuwen 1050 - 1500 na Chr. 

Nieuwe tijd 1500 - heden 
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2 De archeologische begeleiding 

2.1 De opzet van het onderzoek 

Binnen het onderzoeksgebied zijn op een aantal plekken werkzaamheden uitgevoerd (zie bijlage 1). Het 
gebied is ten behoeve van de archeologische administratie opgedeeld in zeven werkputten: 
- werkput 1: de sleuf langs de ingang van de kerk (4 m

2
); 

- werkput 2: boorput in de berm langs de weg (0,5 m
2
); 

- werkput 3: aansluiting in de noordelijke toren van de kerk (1,2 m
2
); 

- werkput 4: aansluiting in de zuidelijke toren van de kerk (0,3 m
2
); 

- werkput 5: oostelijke deel sleuf richting septictank (5 m
2
); 

- werkput 6: septictank (3 m
2
); 

- werkput 7: westelijke deel sleuf richting septictank (6 m
2
). 

 
Bij de graafwerkzaamheden is gebruikgemaakt van een minikraan met een gladde bak, waarbij op 
aanwijzing van de archeoloog laagsgewijs verdiept is. Ook is een deel van de graafwerkzaamheden 
handmatig uitgevoerd door vrijwilligers van Stichting Vrienden van de Kerk Hiaure, waaronder de 
werkputten 3 en 4, die in de toren van de kerk gelegen waren. De maximale ontgraven diepte varieert van 
0,4 m-mv in werkput 3 tot circa 1,8 m-mv in werkput 6. In alle werkputten is één vlak aangelegd, op de 
einddiepte van de werkzaamheden, met uitzondering van werkput 4, waar in verband met de aanwezigheid 
van funderingsresten boven de maximaal te ontgraven diepte drie vlakken zijn aangelegd. Van elke put is 
tenminste één profiel gedocumenteerd. Wegens de geringe breedte van de sleuf in de werkputten 3, 5 en 7 
was het profiel hier moeilijk te fotograferen en te documenteren. Het profiel en de vlakken zijn 
gefotografeerd en getekend (het vlak op schaal 1:50 en het profiel op schaal 1:20 of 1:10). Tijdens het 
ontgraven zijn vondsten verzameld per put en per laag van 10 cm dikte. De vondsten zijn, voor zover dit 
mogelijk was, gerelateerd aan de sporen en lagen waaruit deze afkomstig zijn. Bij het verzamelen van de 
vondsten is intensief gebruikgemaakt van metaaldetectie.  
 
In overleg met de heer J. Stöver is een bouwhistoricus ingezet die in het veld waarnemingen van de 
aangetroffen bouwhistorische resten heeft gedaan (de heer R. de Vries, Reitse de Vries Bouwhistorie). 
 
De allesporenkaart met de vlakken en profielen is opgenomen in bijlage 2, de sporenlijst in bijlage 3, de 
vondstenlijst in bijlage 4 en het bouwhistorische rapport in bijlage 5. 
 

 

Afbeelding 7.  Impressie van de archeologische begeleiding (bron: http://www.kerkhiaure.nl) 
 



projectnummer 95157013 
26 augustus 2016 
pagina 11 van 29 

 

 

Afbeelding 8.  Impressie van de archeologische begeleiding (foto: MUG Ingenieursbureau) 

 

2.2 Onderzoeksvragen 

In het Programma van Eisen, dat is opgesteld door de heer J. Stöver (Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed; Stöver 2014), zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 
 
Algemene vraagstelling: 
1. In hoeverre bevinden zich in het onderzoeksgebied gave terplagen, al dan niet met bijbehorende 

bewoningssporen?  
2. Wat is de diepteligging en de aard en datering van deze sporen? In hoeverre is er sprake van resten 

van menselijke begravingen?  
3. Is er sprake van funderingen van een voorganger van het huidige kerkgebouw?  
4. Wordt de pleistocene ondergrond aangesneden, en zo ja, op welke diepte bevindt die zich?  
5. Is er sprake van sporen van menselijke activiteit (houtskool, artefacten) in de terp en de eventuele 

pleistocene afzettingen? 
 
Vraagstelling die specifiek van belang is voor het archeologisch toezicht van het monument:   
6. Zijn er op de locatie terplagen aanwezig, en zo ja, wat is de aard, omvang, datering en 

conserveringstoestand (gaafheid) daarvan? 
7. Indien er sprake is van gave terplagen, wat is daarvan de stratigrafische opbouw? 
8. In hoeverre is er sprake van bewoningssporen samenhangend met de terplagen? Wat is daarvan de 

aard, omvang en datering/fasering en fysieke kwaliteit? 
9. Bevinden zich in de bodem menselijke begravingen? Wat is de aard en datering en 

conserveringstoestand van deze begravingen en in hoeverre hebben deze geleid tot aantasting van 
de terp? 

10. Bevinden zich in het onderzoeksgebied resten van het kerkgebouw dat aan het huidige kerkgebouw 
voorafging? Wat is de aard, omvang en datering en conserveringstoestand van deze resten? 
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11. In hoeverre is er sprake van een pleistocene opduiking en bevinden zich hierop sporen van menselijke 
activiteit? Zo ja, wat is de aard, omvang en de datering hiervan? 

 

2.3 Bodemopbouw en gaafheid vindplaats 

2.3.1 Algemeen: ontstaan van het landschap 

De onderzoekslocatie ligt in het kwelderlandschap van Noord-Nederland. Dit landschap is gevormd vanaf 
de tweede helft van het holoceen (vanaf 10.000 jaar voor heden). Oudere afzettingen uit het pleistoceen 
(dekzand) zijn in deze periode afgedekt door veen en klei. 
 
Kenmerkend voor het holoceen is de snel stijgende zeespiegel, die het gevolg was van de stijgende 
gemiddelde jaartemperatuur en de daarmee samenhangende afsmelting van de poolijskappen. De 
zeespiegel steeg, en op het land steeg de grondwaterspiegel evenredig mee. Als gevolg van de hoge 
grondwaterstanden groeide in het begin van het holoceen op grote schaal veen op het dekzand. 
Omstreeks 7000 jaar geleden bereikte de Noordzee de huidige kustlijn. Er waren perioden van grote en 
minder grote activiteit. Tijdens zeer actieve perioden werden grote delen van het veen geërodeerd. De 
basis voor het huidige Noord-Nederlandse kustlandschap werd pas in de 8

e
 eeuw voor Chr. gelegd. 

Tussen 800 en 600 voor Chr. werd op de restanten van het veengebied een kleipakket afgezet, waardoor 
het kwelderlandschap ontstond. In de 6

e
 eeuw voor Chr. nam de zeespiegelstijging enigszins af, waardoor 

de kwelders droogvielen en er kustuitbouw plaatsvond. Voor de drooggevallen kwelders (aan de zeezijde) 
werden nieuwe kwelders gevormd, die op hun beurt uiteindelijk ook droogvielen. In deze periode raakte het 
kweldergebied bewoond door de mens, waarbij terpen werden opgeworpen. Het kleigebied van Friesland 
en Groningen staat daarom ook wel bekend als het terpengebied (zie afbeelding 9). Terpen zijn 
woonheuvels, waar men kon wonen zonder last te hebben van overstromingen. De terpen werden 
opgeworpen met plaggen uit het kweldergebied, van dierlijke mest en van huisafval.  
 
Veel terpen liggen op de van nature hoger gelegen zones in het landschap. Dit geldt ook voor Hiaure. Deze 
zones waren relatief droog en hoefden minder ver opgehoogd worden om er te kunnen wonen. Rond 
Hiaure lagen de natuurlijke verhogingen in het landschap relatief ver uit elkaar. Daardoor stonden de 
boerderijen en huizen rond Hiaure ook ver uit elkaar, zoals bijvoorbeeld is te zien op de Atlas van Eekhoff 
uit 1849-1859 (zie afbeelding 10; De Vries 2016). De dorpsterp, waarop de kerk staat, is op deze kaart 
aangegeven als ronde verhoging. 
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Afbeelding 9.  Het Noord-Nederlandse kustgebied met de locatie van de terpen (Gronings: wierden)  
(bron: Vos & De Vries, via http:/www.archeologieinnederland.nl van 13-5-2016) 

  

 

Afbeelding 10.  Hiaure op de Atlas van Eekhoff uit 1849-1859 (bron: http://digicollectie.tresoar.nl/) 

  
 
 
 



projectnummer 95157013 
26 augustus 2016 
pagina 14 van 29 

 

2.3.2 De bodemopbouw op de onderzoekslocatie 

Uit de overige uitgevoerde booronderzoeken op de terp kwam naar voren dat de bodemopbouw bestaat uit 
dekzand (aangeboord op het perceel ten noorden van het huidige onderzoeksgebied), in één geval met 
podzolprofiel, afgedekt door natuurlijke kleilagen en gevolgd door terplagen (zie paragraaf 1.6). In het 
dekzand is in één van de boringen houtskool aangetroffen. Dit duidt erop dat mogelijk sprake is van 
archeologische resten uit de steentijd, in de top van het dekzand. De onderste kleilagen zijn veelal zandig 
of bevatten zandlaagjes (kwelderlagen) en de bovenste lagen bestaan uit siltige (zwaardere) klei. De klei 
bevat veelal roestvlekken, die ontstaan door de grondwaterwerking in de bodem. In de terplagen zijn 
fosfaatvlekken waargenomen. 
   
Tijdens het huidige onderzoek is de natuurlijke ondergrond alleen bereikt in werkput 6, op een diepte van 
circa 1,2 m-mv (0,6 m-NAP; spoor 907 in het profiel en spoor 9 in het vlak; zie bijlage 2 en afbeelding 11). 
Bij het eerder uitgevoerde booronderzoek bevond het dekzand zich op 1 m beneden dit niveau (vanaf  
1,55 m-NAP). De natuurlijke klei in werkput 6 bestaat uit zwak siltige klei met zeer fijn zand, zandlenzen en 
schelpen. Dit is vermoedelijk een relatief jonge kleilaag, met hieronder de oudere kwelderafzettingen van 
meer zandige klei. Bovenop deze natuurlijke klei volgen terplagen (de spoornummers 18, 19, 905 en 906). 
De terplagen zijn waargenomen in werkputten 5, 6 en 7. In werkput 5, het dichtst bij de kerk gelegen, 
komen deze terplagen voor vanaf 1,2 m+NAP. Richting de weg loopt de terp af en liggen de terplagen 
dieper: in werkput 7 vanaf 0,7 m+NAP en in werkput 6 vanaf circa 0 m+NAP. De terplagen in het vlak van 
werkputten 5 en 7 zijn het jongst (sporen 18 en 19; zie bijlage 2). Deze bevatten zowel nieuwetijds puin als 
puin van laatmiddeleeuwse kloostermoppen. Uit de onderste en oudste terplaag in werkputten 5 en 7, 
spoor 18, komen een bodemfragment van een kopje van faience aardewerk, uit de 17

e
 eeuw of later en 

een pijpenkop die in de 18
e
 of waarschijnlijk 19

e
 eeuw te dateren is (zie ook paragraaf 2.5). De lagen 

bestaan uit sterk siltige klei, vermengd met zand. In de onderste van deze twee terplagen, spoor 18, is 
fosfaat aanwezig. Aangezien de terp na de bedijking in de middeleeuwen niet verder zal zijn opgehoogd, 
zullen deze lagen middeleeuws of ouder zijn en in de nieuwe tijd zijn vergraven. 
 
De terplagen in het profiel van werkput 6 zijn ouder en ‘schoner’. De bovenste, spoor 905, bevat nog 
enkele puinspikkels, spoor 906 bevat deze niet meer. In spoor 905 zijn fosfaatvlekken te zien. In spoor 906 
zijn de plaggen, die gebruikt zijn om de terp op te hogen, nog vaag te zien. Hoe oud de lagen zijn, is niet te 
zeggen door het ontbreken van vondstmateriaal. Er kan alleen gesteld worden dat deze niet ouder zullen 
zijn dan daterend uit de late ijzertijd of vroeg-Romeinse tijd, wat de begindatering van de terp is. 
 
In het hele onderzoeksgebied bestaat de bovenste circa 0,5 tot 0,9 m van de bodem uit een recent 
verstoord pakket grond. Dit pakket zal (onder meer) door het gebruik van het kerkhof vergraven zijn. 
Hetzelfde pakket vormt ook het sloottalud van de sloot langs de noordelijke perceelsgrens. Hier komt 
recent puin in voor en glas, maar ook ouder materiaal, met name nieuwetijds puin. Er is vrijwel geen 
kloostermoppuin in deze laag waargenomen. Deze bovengrond kan beschouwd worden als een terplaag, 
die (sub)recent is vergraven. 
 



projectnummer 95157013 
26 augustus 2016 
pagina 15 van 29 

 

 

Afbeelding 11.  Profiel 7 in werkput 6. De in de tekst besproken bodemlagen zijn aangegeven met de lijnen 
en de cijfers 

 

2.3.3 Gaafheid van de vindplaats 

De bovenste circa 0,5 tot 0,9 m bestaat uit een verstoorde terplaag. Daaronder zijn de terplagen intact.  
Van de voorganger van de huidige kerk zijn met name uitbraaksporen aanwezig en restanten van een 
vloer. Deze resten zijn sterk fragmentarisch, door de afbraak van deze kerk in het verleden.  
 

2.4 Sporen en structuren 

Afgezien van de terplagen staan de aangetroffen sporen in verband met zowel de 12
e
-eeuwse kerk als met 

de huidige kerk uit 1869. Deze twee fasen zullen hieronder na elkaar worden besproken, waarbij zowel de 
archeologische gegevens als de bouwhistorische gegevens worden gebruikt. Het volledige rapport van het 
bouwhistorisch onderzoek is opgenomen in bijlage 5 (De Vries 2016).  
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2.4.1 Sporen van de 12
e
-eeuwse, middeleeuwse kerk 

Van de 12
e
-eeuwse voorganger van de huidige kerk zijn slechts weinig sporen aangetroffen. Er zijn geen 

resten van muurwerk aangetroffen, er is enkel sprake van uitbraaksleuven. Dit zijn de sporen waar in 1869 
de 12

e
 eeuwse kerk is gesloopt. De uitbraaksleuven betreffen de spoornummers 13, 14 en 15 in werkput 1. 

Spoor 13 loopt door in het oosten van werkput 5. De uitbraaksleuven hebben betrekking op de sloop van 
de toren van de oude kerk, die op min of meer dezelfde plek heeft gestaan als de huidige toren. 
 
Spoor 13 bevat zowel puin van laatmiddeleeuwse kloostermoppen als harder baksteenpuin uit de nieuwe 
tijd. Mogelijk heeft deze vermenging ermee te maken dat hier later een elektriciteitsleiding is gelegd, of is 
het jongere puin aangebracht ter verharding van de bodem voor de bouw van de kerk in 1869. Spoor 14 
bevat alleen kloostermoppuin en een enkele veldkei. Deze beide sporen bestaan uit een mengsel van klei, 
zand en dit puin. Spoor 15 bestaat volledig uit kloostermoppuin en tufsteen. Deze kloostermoppen, de 
veldkeien en het tufsteen hebben alle deel uitgemaakt van de 12

e
-eeuwse kerk. Behalve bakstenen (de 

kloostermoppen) en het tufsteen werden in deze periode ook vaak veldkeien gebruikt voor het maken van 
een fundering. De baksteenmaat in deze periode was veel groter dan die van de latere bakstenen. Eén van 
de hier aangetroffen kloostermoppen heeft bijvoorbeeld een afmeting van 30 x 14 x 9 cm. De 
uitbraaksporen zijn slechts moeilijk terug te zien op de foto’s van de werkputten (zie afbeelding 12).  
 
De voorganger van de huidige kerk is bij de eerder uitgevoerde bouwhistorische verkenning gedateerd in 
de 12

e
 eeuw (Schiphof 2013; zie paragraaf 1.6). Uit het in het kader van de archeologische begeleiding 

uitgevoerde bouwhistorische onderzoek komt naar voren dat de kerk vermoedelijk iets nauwkeuriger 
gedateerd kan worden. Dit kan uitgevoerd worden op basis van de tekening van J. Stellingwerf uit 1722, 
waarop de kerk is afgebeeld als gotische kerk met gotische spitsvensters en een toren met een Romaans 
venstertje, in combinatie met de vermelding in een historische bron uit 1840 dat voor zowel de kerk als de 
toren veel tufsteen is gebruikt. Dit laatste wordt door de archeologische begeleiding bevestigd. Omdat rond 
1200 de meeste kerken in de omgeving al volledig uit kloostermoppen werden gebouwd, leidt deze 
combinatie van gegevens tot de conclusie dat de kerk enige jaren eerder dan 1200 gebouwd moet zijn, 
globaal tussen 1100 en 1175. 
 

 

Afbeelding 12.  Foto van de zuidhoek van werkput 1. De bakstenen betreffen de fundering van de huidige 
kerk. Het puin in het vlak betreft spoor 15 
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2.4.2 De huidige kerk uit 1869 

De fundering van de huidige kerk is in enkele van de archeologische werkputten gedocumenteerd, zoals 
deze zich aftekent beneden het huidige maaiveld en beneden de huidige vloer in de toren. Deze fundering 
is gebouwd op enkele lagen van hergebruikte kloostermoppen, die afkomstig zijn van de 12

e
-eeuwse kerk. 

Er zijn restanten aangetroffen van de vlijlaag waarop de fundering is gebouwd en van een werkvloer die is 
gebruikt bij de bouw van de toren. Ook in de toren is een vlijlaag aangetroffen, die kan worden gezien als 
werkvloer. Daarnaast zijn resten aangetroffen van een tweede vlijlaag, die dienst gedaan zou kunnen 
hebben als werkvloer of als verstevigde onderlaag van de recent verwijderde vloer van het baarhok. In het 
baarhok werden de overledenen opgebaard, alvorens deze op het kerkhof werden begraven. 
 
Funderingsmuren 
De fundering van de huidige kerk is gedocumenteerd in werkput 1, langs de westgevel van de toren en in 
werkputten 3 en 4, binnenin de toren. Onderlangs de westgevel, in werkput 1, zijn in de fundering 
kloostermoppen hergebruikt (sporen 16 en 17 in het vlak en spoor 10 in profiel 8; zie afbeelding 13). Hieruit 
blijkt dat de kerk niet werd gebouwd op de bestaande middeleeuwse fundering. Voor het opnieuw 
optrekken van de fundering zullen de beste kloostermoppen geselecteerd zijn. Dit blijkt uit het feit dat de 
kloostermoppen relatief hard gebakken zijn. Kloostermoppen werden bij lagere temperaturen gebakken 
dan de latere bakstenen en het bakproces was onregelmatiger dan bij de latere baksteenproductie, 
waardoor de temperatuur kan variëren. De hergebruikte kloostermoppen zijn veelal verglaasd, wat duidt op 
een hoge baktemperatuur. De stenen zijn deels bekapt en ze liggen in koppenverband, een metselverband 
dat vaak bij hergebruik wordt toegepast. Binnen in de toren is dezelfde fundering gedocumenteerd in 
werkput 4 (vlakken 1, 2, 3 en het profiel). Spoor 7 betreft het gedeelte van hergebruikte kloostermoppen. 
Hierboven volgt de rest van de fundering, opgetrokken uit 19

e
-eeuwse baksteen (spoor 911 in profiel 8 en 

sporen 6/913 in werkput 4). De fundering is opgetrokken uit 19
e
-eeuwse, hard gebakken stenen, met een 

steenmaat van circa 20 x 10,5 x 5 cm en gelegd in harde mortel. Hiervan zijn acht lagen te zien. Bovenin is 
de fundering aangesmeerd met hard cement en recente betonmortel (spoor 902). Lagen met strekken en 
lagen met koppen wisselen elkaar af. Het betreft een getrapte fundering; de lagen springen naar onderen 
toe naar voren.  
 
In het zuiden van werkput 1 is op de fundering een versnijding voor de bovenliggende pilasters van de 
geveltoren aangebracht, die in het vlak naar voren steekt (zie ook profiel 9 en afbeelding 14). Ook hier zijn 
hergebruikte kloostermoppen gebruikt (sporen 16 en 17), met hierop de lagen 19

e
-eeuwse baksteen (spoor 

911). Pilasters worden ook wel ‘muurpijlers’ genoemd. Het zijn vooruit stekende, rechthoekige 
muurverzwaringen, om de fundering te verstevigen. 
 
In werkput 3 is in het vlak en het profiel de fundering van de tussenmuur tussen de voorkerk en het schip 
gedocumenteerd (spoor 5). Ook dit betreft een getrapte fundering, opgetrokken uit 19

e
-eeuwse baksteen. 

Hier zijn geen hergebruikte kloostermoppen te zien. 
 
 
Overige sporen 
In werkput 1 is voor de westgevel van de kerk een spoor aangetroffen dat moet worden geïnterpreteerd als 
werkvloer (spoor 20; zie afbeelding 15). Een werkvloer werd gebruikt om de fundering gemakkelijker vlak 
en droog op te kunnen aanleggen. Dergelijke werkvloeren worden niet vaak aangetroffen. De vloer biedt 
informatie over hoe er in de 19

e
 eeuw gebouwd werd. De werkvloer bestaat uit één strook los gelegde 

estriken (een type plavuizen). De werkvloer is later afgedekt met een ophogingslaag (spoor 912 in profiel 
10), om de grond aan te vullen tot aan het maaiveld. 
In werkput 4 zijn twee vlijlagen aangetroffen (sporen 3 en 8; zie afbeeldingen 16 en 17). De bovenste 
hiervan (spoor 3 in vlak 1) betreft een laag rode leem of zacht baksteenpuin. Het kan ook gaan om een 
versteviging voor de vloer van het baarhok. Spoor 8 is de onderste vlijlaag. Deze kan ook gezien worden 
als werkvloer, gebruikt bij de bouw van de kerk in 1869. 
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Afbeelding 13.  Het metselwerk van hergebruikte kloostermoppen in een metselverband van koppen  
(spoor 10 in profiel 8 van werkput 1) en in kleinere bakstenen een herstelling in verband 
met het aanbrengen van een elektriciteitskabel (spoor 11) (bron: De Vries 2016)  

  

 

Afbeelding 14.  De getrapte fundering van de westgevel van de kerk met versnijdingen voor de 
bovenliggende pilasters van de geveltoren (sporen 16 en 17, werkput 1)  
(bron:  De Vries 2016)  
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Afbeelding 15.  De strook met plavuizen langs de westgevel van de toren (spoor 20, werkput 1)  

 

 

Afbeelding 16.  Lemen vlijlaag of vloer (spoor 3 in werkput 4, vlak 1) in het verlengde van de eerste 
versnijding van de fundering uit 1869 (spoor 7) 
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Afbeelding 17. Vooruitspringende funderingslaag van kloostermoppen (spoor 7; werkput 4, vlak 3) onder 
de lagen 19

e
-eeuws baksteen (spoor 6) met op de voorgrond de tweede vlijlaag (spoor 8)  

   

2.5 Vondstmateriaal 

Tijdens de archeologische begeleiding zijn 74 vondsten verzameld. Het overgrote deel hiervan betreft 
bouwmateriaal: veldkeien die voor de fundering van de middeleeuwse kerk zijn gebruikt (fragmenten), 
baksteen, plavuizen, tufsteen en leisteen. De vondsten zijn veelal aangetroffen bij de aanleg van het vlak, 
in de uitbraaksleuven van de middeleeuwse kerk en in de terplagen. 
 
Het meeste bouwmateriaal betreft slechts fragmenten. Het betreft slooppuin van de gesloopte 
middeleeuwse kerk en bestaat uit fragmenten puin van middeleeuwse kloostermoppen, grotere stukken 
kloostermop en één (vrijwel) volledige kloostermop. De steenmaat van de (vrijwel) volledige kloostermop is 
29 x 14 x 9,5 cm (vondstnummer 9; zie afbeelding 18, links boven). Op het meeste kloostermoppuin is 
kalkmortel aanwezig. Dit is zachte mortel met schelpen, die is gebruikt bij de bouw van de middeleeuwse 
kerk. Op enkele fragmenten kloostermop is hardere mortel aanwezig, die in verband staat met later 
hergebruik van de stenen. Ook zijn enkele fragmenten harder gebakken baksteenpuin uit de nieuwe tijd 
aangetroffen. Van de sloop van de middeleeuwse kerk zijn verder enkele fragmenten tufsteen afkomstig 
(zie afbeelding 18, midden rechts). Aan de fragmenten is duidelijk te zien dat de stenen zijn bekapt om 
deze te kunnen gebruiken als bouwmateriaal. De aangetroffen fragmenten leisteen zullen gebruikt zijn als 
dakbedekking voor de kerk (zie afbeelding 18, midden links). De aangetroffen veldkeien zijn gebruikt als 
onderdeel van de fundering van de kerk, als stevige ondergrond om muren op te kunnen bouwen (zie 
afbeelding 18, rechts boven). Hiervoor zijn stenen uitgekozen die aan één zijde plat zijn. Op de veldkeien 
zijn restanten kalkmortel aanwezig. De afmeting van de veldkeien ligt rond de 15 x 10 x 9 cm. Verder zijn 
enkele fragmenten plavuis verzameld, waaronder één van de estriken van de werkvloer voor de westgevel 
van de toren, in werkput 1 (zie afbeelding 18, links onder). Het fragment is afkomstig van een 
roodbakkende plavuis met lichtgroen glazuur, is vrij zacht gebakken en heeft een afmeting van 12,5 x 3 cm 
(vondstnummer 6; zie afbeelding 18). Tenslotte zijn vijf fragmenten natuursteen aangetroffen, in en nabij de 
toren van de kerk. Dit kunnen fragmenten van een dorpel zijn, van de omranding van ramen of deuren of 
een drempel. Het is echter niet uit te sluiten dat het om fragmenten van een grafzerk gaat. 
 
In terplaag spoor 18 in werkput 7 is een bodemfragment van een kopje aangetroffen, daterend uit de  
17

e
 eeuw of later (vondstnummer 22; zie afbeelding 19, links boven). Het betreft zogenaamd faience 

aardewerk, dat in blauw versierd is. Het motief is niet goed te zien. Er lijkt in ieder geval een plant te zijn 
afgebeeld. In dezelfde terplaag is een grote ovoide pijpenkop aangetroffen, uit de 18

e
 of 19

e
 eeuw 
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(vondstnummer 25; zie afbeelding 19, links onder). In werkput 2, bij de weg, zijn enkele fragmenten 
roodbakkend aardewerk uit de nieuwe tijd en een fragment pijpensteel aangetroffen. 
 
Tenslotte zijn enkele losse vondsten verzameld. Het betreft enkele spijkers met een hoekige kop en 
schacht. Dit zijn handgesmede spijkers, die in verband zullen staan met de bouw van de 19

e
-eeuwse kerk. 

Tegenwoordig worden machinaal gefabriceerde draadnagels gebruikt. Tenslotte zijn fragmenten menselijk 
bot aangetroffen in de toplaag die bestaat uit kerkhofgrond (spoor 904, vondstnummer 15; zie  
afbeelding 19, rechts). Deze zullen hierin terechtgekomen zijn bij het ruimen van graven in de loop der tijd. 
Het betreft vooral kleine fragmenten. Enkele grotere fragmenten zijn afkomstig van een opperarmbeen 
(humerus; vondstnummer 23; zie afbeelding 20).  
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Afbeelding 18.  Aangetroffen bouwmateriaal. Linksboven: kloostermop uit vondstnummer 9,  
rechtsboven: veldkeien uit vondstnummer 10, midden links: leisteen uit vondstnummer 11, 
midden rechts: tufsteen uit vondstnummer 5, linksonder: plavuis uit vondstnummer 6  
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Afbeelding 19.  Linksboven: fragment faience uit vondstnummer 22, linksonder: pijpenkop uit 
vondstnummer 25, rechts: spijker uit vondstnummer 15 
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Afbeelding 20.  Boven: fragmenten humerus uit vondstnummer 23. Onder: de plek van de humerus in de 
bovenarm (bron: http://www.informatielichaam.nl) 
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3 Conclusie en beantwoording onderzoeksvragen  

3.1 Conclusie 

De archeologische begeleiding bij de kerk van Hiaure heeft aangetoond dat in de bodem nog 
archeologische resten terug te vinden zijn die informatie bieden over de afgebroken 12

e
-eeuwse kerk en 

over de opbouw van de terp waarop de kerk staat. Tevens zijn resten aangetroffen die inzicht geven in de 
manier waarop de huidige kerk uit 1869 is gebouwd. Hoewel de omvang van de archeologische 
begeleiding beperkt was, en daarmee ook de hoeveelheid aangetroffen archeologische sporen en 
vondsten, heeft het onderzoek wel nieuwe informatie opgeleverd met betrekking tot de kerk van Hiaure en 
de terp waarop deze is gebouwd. Tijdens het veldwerk zijn waarnemingen gedaan door bouwhistoricus de 
heer R. de Vries, die ook in dit rapport zijn opgenomen. 
 
Van de afgebroken middeleeuwse kerk zijn enkel uitbraaksleuven aangetroffen, die ontstaan zijn bij de 
afbraak van de kerk in 1869. Er zijn geen muurresten van de middeleeuwse kerk aangetroffen. De locatie 
van de uitbraaksleuven toont aan dat de toren van de 12

e
-eeuwse kerk op vrijwel dezelfde locatie heeft 

gelegen als de huidige toren uit 1869. De uitbraaksleuven zijn aangetroffen langs de gevel van de huidige 
toren. De westelijke gevel van de 12

e
-eeuwse kerk lijkt net iets verder naar het westen te hebben gestaan. 

Er was al bekend dat voor de 12
e
-eeuwse kerk naast kloostermoppen (laatmiddeleeuwse bakstenen) ook 

tufsteen was gebruikt. Het in het kader van de archeologische begeleiding uitgevoerde aanvullende 
bouwhistorische onderzoek in combinatie met de hoeveelheid bij de archeologische begeleiding 
waargenomen tufsteen leidt tot de conclusie dat de kerk iets nauwkeuriger te dateren is. Omdat rond 1200 
de meeste kerken in de omgeving al volledig uit kloostermoppen werden opgebouwd, moet de kerk van 
Hiaure enige jaren eerder dan 1200 gebouwd zijn, globaal tussen 1100 en 1175. Van de oude fundering 
van de middeleeuwse kerk zijn in de uitbraaksleuven tevens veldkeien en kloostermoppen teruggevonden. 
Ook zijn kloostermoppen van de oude kerk hergebruikt in de fundering van de huidige kerk uit 1869. Op 
deze kloostermoppen zijn nog resten van de kalkmortel terug te zien, waarmee ze oorspronkelijk zijn 
gevoegd. In de huidige fundering zijn ze opnieuw gevoegd met harde mortel. Voor het hergebruik in de 
nieuwe fundering zijn waarschijnlijk de beste stenen uitgekozen. Het betreft de relatief hardst gebakken 
stenen, zoals te zien is aan de verglazing van deze stenen.  
 
Tijdens de archeologische begeleiding is ook de wijze waarop de huidige kerk gefundeerd is, 
gedocumenteerd. De fundering bestaat uit de hergebruikte kloostermoppen, gevold door diverse lagen 
kleinere, harder gebakken baksteen. De kloostermoppen zijn deels bekapt en ze liggen in koppenverband, 
een metselverband dat vaak bij hergebruik wordt toegepast. Bij de kleinere bakstenen uit 1869 wisselen de 
lagen met strekken en lagen met koppen elkaar af. Het betreft een getrapte fundering: de lagen springen 
naar onderen toe naar voren. Bij de zuidwesthoek van de toren is op de fundering een versnijding te zien 
van de bovenliggende pilasters (muurpijlers), een muurverzwaring die gebruikt werd om de fundering te 
verstevigen. Tenslotte is een werkvloer aangetroffen die gebruikt is bij de bouw van de kerk uit 1869. De 
restanten hiervan bestaan uit een rij estriken (plavuizen), los gelegd langs de westgevel van de kerk. Ook 
is langs de westgevel van de toren een vlijlaag te zien onder de fundering, die gebruikt is als versteviging 
voor deze fundering. Binnen in de toren zijn twee leemlagen aangetroffen. Het kan hierbij eveneens gaan 
om vlijlagen of om een werkvloer. Bij de bovenste van de twee kan het ook gaan om een verstevigde 
onderlaag van de recent verwijderde vloer van het ‘baarhok’, waar in de kerk de overledenen werden 
opgebaard alvorens deze op het kerkhof werden begraven. 
 
Van de terp waarop de kerk staat zijn enkele terplagen gedocumenteerd (zie afbeelding 21). Dit zijn lagen 
die zijn ontstaan door ophoging van de terp. De oudste lagen bevinden zich het diepst onder het maaiveld. 
Er zijn vier terplagen gedocumenteerd, op twee verschillende plekken. Gezien het verloop van de hoogte 
van de lagen en de hoogte van het maaiveld liggen de sporen 905 en 906 (werkput 6) onder de sporen 18 
en 19 (werkputten 5 en 7) en zijn deze ouder, hoewel niet met zekerheid te zeggen is of de terplagen in de 
sporen 18 en 19 hebben doorgelopen naar het westen en nu door recente verstoring zijn verdwenen of dat 
deze terplagen alleen in het centrum van de terp voorkomen. De terplagen in de sporen 905 en 906 
betreffen vrij schone ophogingspakketten. In de onderste van de twee, spoor 906, zijn de plaggen terug te 
zien die gebruikt zijn voor de ophoging. De sporen 18 en 19 liggen meer naar het centrum en op het 
hoogste deel van de terp, nabij de kerk. Deze lagen bevatten zowel middeleeuws puin als puin uit de 
nieuwe tijd. Aangezien de huidige kerk in 1869 is gebouwd, stamt het nieuwetijdse puin waarschijnlijk uit 
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deze periode. Omdat de terp na de bedijking in de middeleeuwen niet meer zal zijn opgehoogd, zullen de 
terplagen uit de middeleeuwen of eerder stammen en in de nieuwe tijd zijn vergraven. De toplaag in het 
onderzoeksgebied, spoor 904, kan beschouwd worden als (sub)recent verstoorde terplaag. Dit is de laag 
waarin ook de graven van het kerkhof zijn ingegraven (kerkhofgrond). 
  
 

 

Afbeelding 21.  Globaal verloop van de terp op basis van hoogtegegevens, de aangetroffen terplagen en 
de historische tekening van de oorspronkelijk 12

e
-eeuwse kerk, zoals getekend door  

J. Stellingwerf in 1722 (bron: gegevens archeologische begeleiding; Schiphof 2013) 

 

3.2 Beantwoording onderzoeksvragen 

De onderzoeksvragen uit het PvE (Stöver 2014) kunnen als volgt worden beantwoord.  
 
Algemene vraagstelling: 
1. In hoeverre bevinden zich in het onderzoeksgebied gave terplagen, al dan niet met bijbehorende 

bewoningssporen?  
 In het onderzoeksgebied zijn vier terplagen aangetroffen. In de terplagen zijn geen bewoningssporen 

aangetroffen. De bovenste twee lagen zijn in de nieuwe tijd vergraven, de onderste twee zijn intact. 
De toplaag in het onderzoeksgebied kan worden beschouwd als (sub)recent vergraven terplaag en 
betreft tevens kerkhofgrond.  

2. Wat is de diepteligging en de aard en datering van deze sporen? In hoeverre is er sprake van resten 
van menselijke begravingen?  

 De twee oudste terplagen liggen het verst van het centrum van de terp af. Dit zijn vrij ‘schone’ 
ophogingspakketten. In de oudste van de twee zijn plaggen terug te zien. Een datering van deze 
terplagen is niet te geven, afgezien van het feit dat ze ouder zijn dan de sporen 18 en 19, die meer 
naar het centrum van de terp toe liggen, en niet ouder zijn dan daterend uit de late ijzertijd of  
vroeg-Romeinse tijd (de begindatering van de terp). De sporen 18 en 19 stammen uit de 
middeleeuwen of eerder en zijn later vergraven. De lagen bevinden zich onder de (sub)recent 
vergraven toplaag/terplaag, die maximaal circa 1 m dik is. Bij de begeleiding zijn geen begravingen 
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aangetroffen. Bij de aanleg van het vlak zijn enkele fragmenten menselijk botmateriaal aangetroffen 
zonder duidelijke context. 

3. Is er sprake van funderingen van een voorganger van het huidige kerkgebouw?  
 Van de 12

e
-eeuwse voorganger van de huidige kerk zijn geen funderingsresten aangetroffen, enkel 

uitbraaksleuven. In de uitbraaksleuven is wel bouwmateriaal aangetroffen dat van de sloop van de 
middeleeuwse fundering afkomstig is. Het betreft veldkeien, kloostermoppen en tufsteen. Er zijn 
kloostermoppen van de middeleeuwse fundering hergebruikt in de fundering van de huidige kerk. 

4. Wordt de pleistocene ondergrond aangesneden, en zo ja, op welke diepte bevindt die zich?  
 De pleistocene ondergrond is bij het onderzoek niet bereikt. 
5. Is er sprake van sporen van menselijke activiteit (houtskool, artefacten) in de terp en de eventuele 

pleistocene afzettingen? 
 In de oudere terplagen zijn geen resten van menselijke activiteit aangetroffen. In de jongere terplagen 

zijn puin en enkele vondsten aangetroffen, maar geen bewoningssporen. 
 

Vraagstelling die specifiek van belang is voor het archeologisch toezicht van het monument:   
6. Zijn er op de locatie terplagen aanwezig, en zo ja, wat is de aard, omvang, datering en 

conserveringstoestand (gaafheid) daarvan? 
 Gezien de aard van de ontgraving zijn de aanwezige terplagen slechts fragmentarisch 

gedocumenteerd, waardoor deze vraag slechts ten dele te beantwoorden is. De twee terplagen die 
nabij het centrum van de terp zijn gedocumenteerd, zijn in de nieuwe tijd vergraven, getuige het 
aanwezige nieuwetijdse puin en enkele aardewerkvondsten uit de periode tussen de 17

e
 en de  

19
e
 eeuw. Ze bevatten veel puin. Van wanneer de lagen precies dateren is niet duidelijk. Omdat de 

terp na de bedijking in de middeleeuwen niet meer opgehoogd zal zijn, zullen de lagen uit de 
middeleeuwen of eerder stammen. Ze zijn matig intact te noemen. De twee terplagen die aan de 
westrand van het onderzoeksgebied zijn aangetroffen, zijn ouder dan de hiervoor genoemde lagen. 
Gezien de begindatering van de terp zijn deze lagen niet ouder dan afkomstig uit de late ijzertijd of  
vroeg-Romeinse tijd, een nadere datering is niet te geven. Deze twee terplagen zijn ‘schonere’ 
terplagen, die niet door latere vergraving verstoord lijken te zijn en dus goed geconserveerd zijn. 

7. Indien er sprake is van gave terplagen, wat is daarvan de stratigrafische opbouw? 
De twee terplagen nabij het centrum van de terp liggen hoger dan de twee terplagen tegen de 
westrand van de terp. 

8. In hoeverre is er sprake van bewoningssporen, samenhangend met de terplagen? Wat is daarvan de 
aard, omvang en datering/fasering en fysieke kwaliteit? 

 Er zijn geen bewoningssporen in de terplagen aangetroffen. 
9. Bevinden zich in de bodem menselijke begravingen? Wat is de aard en datering en 

conserveringstoestand van deze begravingen en in hoeverre hebben deze geleid tot aantasting van 
de terp? 

 Er zijn geen begravingen aangetroffen. Bij de aanleg van het vlak zijn enkele losse fragmenten 
menselijk botmateriaal aangetroffen. De toplaag in het onderzoeksgebied betreft de kerkhofgrond. 
Deze laag kan beschouwd worden als een terplaag die vergraven is bij de aanleg van de graven op 
het kerkhof. Deze laag is circa 1 m dik. De dieper liggende lagen zijn niet aangetast. 

10. Bevinden zich in het onderzoeksgebied resten van het kerkgebouw dat aan het huidige kerkgebouw 
voorafging? Wat is de aard, omvang en datering en conserveringstoestand van deze resten? 

 Van het kerkgebouw van de voorganger van de huidige kerk zijn geen funderingsresten aangetroffen, 
enkel uitbraaksleuven. Het aangetroffen bouwmateriaal bevestigt de 12

e
-eeuwse datering van de kerk 

en helpt deze aan te scherpen (veldkeien, kloostermoppen en tufsteen).  
11. In hoeverre is er sprake van een pleistocene opduiking en bevinden zich hierop sporen van menselijke 

activiteit? Zo ja, wat is de aard, omvang en de datering hiervan? 
 Onbekend, de pleistocene ondergrond is niet bereikt. 

 

De resultaten van het onderzoek en de inhoud van dit rapport zijn getoetst en onderschreven door de 

bevoegde overheid, in deze de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (de heer J. Stöver,  

T: (033) 421 72 65, E: j.stover@cultureelerfgoed.nl).   
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Bijlage 3 Sporenlijst 
 



spoornummer put vlak vulling aardspoor kleur/gevlekt lithologie insluitsels/nieuwvorming opmerking

1 2 1 1 laag, verstoord dgrbr kz2h2 rec pn1 berm, =s901

2 1 1 1 vloer fragment vloertje,  estrikken, één rij breed, los gelegd

3 3,4 1, prof 1 vlijlaag/vloertje orro n.v.t. mo4,  pn4/leem4 mogelijk lemen vloertje of vlijlaag met zacht pn

4 3 1 1 fragment zerk

5 3 1 1 fundering ro n.v.t. baksteen

eerste trap, steekt 10cm naar voren; harde baksteen, 

zeer harde mortel; steenmaat 20 x 10,5 x 5 cm

5 3 1 2 fundering ro n.v.t. baksteen tweede trap, steekt 8 cm naar voren; idem v1

6 4 1,2,3,prof 1 fundering ro n.v.t. baksteen

één vertrapping, 15cm baar voren; steenmaat 20 x 

10,5 x 5 cm; zeer harde mortel

7 4 2,3, prof 1 fundering or n.v.t. baksteen

kloostermop, hergebruikt, met deels nog kalkmorter 

er op/tussen, deels zeer harde mortel en klei; 

gebroken/bekapte stenen; steenmaat 15/14 x 10/12

8 3,4 1,2,3,prof 1 vlijlaag gr, wi gevl zs4 kb, pn2, zb

9 6 1 1 laag, natuurlijk dgrgr ks1+zf z sc1 zandlenzen

10 1 1 1 fundering or n.v.t. baksteen

hergebruik in fundering 19B kerk, kloostermoppen; 

steenmaat 16x12, 15x9, 17x10; restanten kalkmortel, 

zeer harde mortel; koppen

11 1 1 1 fundering ro n.v.t. baksteen

recente herstelling i.v.m. aanbrengen 

electriciteitsleiding, recente baksteen en mortel

12 1 1 1 recente verstoring plastic mantelbuis electriciteitskabel

13 1,5 1 1 uitbraaksleuf grbr k+z pn2, mortel2, kalk kloostermop puin en jong puin

14 1 1 1 uitbraaksleuf grbr k+z pn4, kalkmortel4

alleen kloostermoppen puin, enkel klein veldkeitje 

(zie ook vondsten)

15 1 1 1 uitbraaksleuf ligr + ro n.v.t.

vergruisd tufsteen4 + 

kloostermoppuin, brokken tufsteen

16 1 1 1 fundering or n.v.t. baksteen

is fundering hoek smalste deel huidige toren samen 

met s17, springt naar voren, 2 lagen, hergebruik in 

fundering 19B kerk, kloostermoppen; steenmaat 

16x12, 15x9, 17x10; restanten kalkmortel, zeer harde 

mortel; koppen

17 1 1 1 fundering or n.v.t. baksteen

idem s16; 3 lagen, in profiel: strek, koppen, koppen 

(bekapt); onderste springt 12cm naar voren

18 5,7 1 1 terplaag gngr ks3 fo1, mn1, fe1, pn1, iets aw NT pn en ME pn

19 5 1 1 terplaag dgrbr ks3+z pu2, mo2 NT+ME pn en mortel

20 1 1 1 vloer

fragment vloertje,  estrikken, één rij breed, los 

gelegd, in slechte staat: zacht, in veel stukken 

gebroken; roodbakkend, geglazuurd, estrikken: 20 

cm, maar de rij is ca. 30 cm breed; 1 laag

900 2 prof 1 laag, verstoord zwbr kz2h2 zb2 berm, =s2 

901 2 prof 1 laag, verstoord dgrbr kz2h2 rec pn1 berm, =s1



spoornummer put vlak vulling aardspoor kleur/gevlekt lithologie insluitsels/nieuwvorming opmerking

902 3 prof 1 fundering ligr n.v.t. cement

fundering huidige kerk, aangesmeerd met moderne 

(beton)mortel

902 3 prof 2 fundering ro n.v.t.

4 lagen zichtbaar = 24 cm; deels aangesmeerd met 

mortel, alles strekken, zeer harde mortel en harde 

steen; 19 x 5

903 4 prof 1 laag, opgebracht brgr kz4h1 pu1, mo2

904 6 prof 1 laag, opgebracht dgrbr ks2+z rec pn, ouder pn  bovengrond

905 6 prof 1 terplaag gr ks3 fo1, fe1, pnspik1, mn1

906 6 prof 1 terplaag gr ks1+ zf z fe2

matig stevig, schoon terppakket, iets plaggen 

zichtbaar

907 6 prof 1 laag, natuurlijk dgrgr ks1+zf z sc1 zandlenzen, slap

908 6 prof 1 sloot grbr ks4 zb, wo1, rec pn, plastic recente slootdemping; zeer stevig

909 6 prof 1 sloot dgrbr ks2h1 rec pn2, rec glas recente slootdemping; stevig

910 6 prof 1 sloot zwgr ks1h3 rec pn1, rec kachelonderdeel recent(e verstoorde) slootbodem; slibachtig/venig

911 1 prof 1 fundering ro n.v.t. baksteen

fundering huidige kerk; harde baksteen, zeer harde 

mortel; steenmaat 20 x 10,5 x 5 cm; 5 lagen = 29cm, 

6 lagen zichtbaar (prof 9)

912 1 prof 1 laag, opgebracht grbr k+z pu2, mo2 NT+ME pn en mortel

913 4 prof 1 fundering ro n.v.t. baksteen

fundering huidige kerk; steenmaat 19 x 10,5 x 5; 8 

rijen, 8 lagen = 48cm, 5 lagen = 29cm, zeer harde 

mortel, harde baksteen, laag 1/mt 3 = strekken, laag 

4 koppen, laag 5 strekken, 6 koppen, 7 strekken, 8 

koppen

Leeswijzer:

prof profiel s silt zb zandbrokken

gr grijs zf zeer fijn wo wortels

d donker h humus rec recent

br bruin pn puin

zw zwart 1 zwak mo mortel

ro rood 2 matig fe roest

3 sterk mn mangaan

k klei 4 uiterst fo fosfaat

z zand



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 4 Vondstenlijst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



vondst- 

nummer materiaal categorie categorie specifiek werkput vlak spoor vak opmerking omschrijving aantal

gewicht 

(g) datering

1 ker_awg roodbakkend 2 0a 20-30 cm randfragment dubbelzijdig glazuur en wandfragment enkelzijdig glazuur, beroet 2 25 ME-NT

1 ker_pijp pijpensteel 2 0a 20-30 cm fragment pijpensteel 1 4 18/19

1 ker_bouwmat baksteen, dakpan 2 0a 20-30 cm

fragment rood zachtgebakken (wrschl. kloostermop) met fragment kalkmortel, 

fragment geelbakkend, fragment rode, geglazuurde dakpan(?) 2 25 ME-NT

2 mfe spijker 1 0a 30-40 cm spijker met grote hoekige of ovale kop 1 17 ME-19

2 omb 1 0a 30-40 cm fragment rib 1 5 ME-NT

3 ker_bouwmat plavuis 1 0a 60-70 cm, leidingsleuf fragment plavuis, roodbakkend, groen glazuur, 2 dik 1 48 NT

4 ker_bouwmat baksteen 1 oa 50-60 cm, leidingsleuf baksteen, hardgebakken, rood, niet geheel recht, met harde mortel; ?x8-10x4,5 1 1189 NT

4 omb 1 oa 50-60 cm, leidingsleuf fragmenten 2 34 ME-NT

5 stu 1 1   fragment tufsteen, bekapt, met schelpmortel 1 357 ME

6 ker_bouwmat plavuis 1 1 14 zuidhoek boven vloer

direct boven in 

situ vloer s20 fragment plavuis, roodbakkend, lichtgroen glazuur, vrij zacht, 12,5x3 cm 1 446 ME-NT

7 stu 1 0a 60-70 cm, noordhoek fragmenten tufsteen, bekapt, 7,5 dik (7,5x15x9; 7,5x19x13); 2 2361 ME

7 omb 1 0a 60-70 cm, noordhoek fragment schedel 1 9 ME-NT

7 ker_bouwmat

kloostermop, 

baksteen 1 0a 60-70 cm, noordhoek

2 fragmenten kloostermop met harde mortel en kalkmortel, 7,5 dik; fragment redelijk 

harde oranje baksteen 3 2875 NT

8 sxx dorpel/grafsteen 1 0a 20-30 cm fragment dorpel/grafsteen (9 dik7) en 2 kleine fragmenten 3 5139 ME-NT

9 ker_bouwmat kloostermop 4 1a 7 kloostermop, bijna volledig, met harde mortel (hergebruikt); steenmaat 29x14,5x8,5 1 6171 NT

10 sxx veldkei 1 oa 30-40 cm 2 veldkeitjes met elk één platte zijde; 12x9x7 en 16x10x9); met resten kalkmortel 2 3672 ME

11 sle 3 0a 10-20 cm fragment leistein, dakbedekking 1 116 ME-NT

11 ker_bouwmat kloostermop 3 0a 10-20 cm kleine fragmenten kloostermop met kalkmortel, grijs van rode en gele baksteen 8 110 ME-NT

12 sle 3 1 3 fragment leistein (dakbedekking) 1 38 ME-NT

12 ker_bouwmat kloostermop 3 1 3 fragmenten kloostermop met kalkmortel 8 640 ME

13 ker_bouwmat baksteen 3 0a 0-10 cm fragmentjes baksteen/harde mortel 3 11 NT

13 sxx dorpel/grafsteen 3 0a 0-10 cm fragment dorpel/grafsteen, 9 dik 1 15418 ME-NT

14 mfe spijker 3 0a 20-30 cm spijker, erg roestig, met aangekoekte mortel; lijkt hoekige schacht te hebben 1 7 ME-19

15 mfe spijker 2 0a 10-20 cm spijker, met hoekige kop en schacht 1 11 ME-19

16 omb 1 0a 30-40 cm fragment 1 0,9 ME-NT

17 ker_bouwmat 2 0a 40-50 cm fragment baksteen, rood, vrij zacht, wrschl. kloostermop 1 15 ME

18 ker_bouwmat kloostermop 4 0a 30-40 cm fragment baksteen, rood, redelijk hard gebakken, met ?x?x7,5) 1 376 ME-NT

19 ker_bouwmat

kloostermop, 

baksteen 5 0a 20-30 cm 

2 fragmenten kloostermop met harde mortel en kalkmortel, ?x15x9,5; fragment vrij 

harde rode baksteen, harde mortel,4 cm dik 3 5002 NT

19 omb 5 0a 20-30 cm fragment langbot en fragment rib 2 8 ME-NT

20 sxx dorpel/grafsteen 5 0a 40-50 cm fragment dorpel/grafsteen (10 dik) 1 2911 ME-NT

20 omb 5 0a 40-50 cm fragment lang bot 1 27 ME-NT

20 ker_bouwmat kloostermop, plavuis 5 0a 40-50 cm

fragment kloostermop met kalkmortel (?x13,5x6,5); fragment plavuis, roodbakkend, 

groen glazuur, 2,5 dik 2 976 ME-NT

21 mfe spijker 6 0a 70-80 cm spijker met hoekige schacht, lang 1 22 ME-19

22 ker_awg faience 7 0a 18 50-60 cm, zuid top terp bodemfragment kopje, blauw beschilderd, dikwandig faience 1 27 17-18

23 omb 6 0a 40-50 cm

uit slootdem- 

ping bovenarm 6 231 ME-NT

24 ker_bouwmat

kloostermop, 

baksteen 6 0a 18 120-130 cm top terp

fragment kloostermop met resten kalkmortel, ?x15x8; fragment rode baksteen, vrij 

zacht, met kalkmortel, ?x9,5x4,5 2 3231 ME-NT

25 ker_pijp pijpenkop 7 0a 18 70-80 cm, noord top terp grote ovoïde kop 1 16 18/19

26 sxx veldkei 7 0a 20-30 cm, zuid veldkei, met enigzins platte zijde en kalkmortel, 14x10x9 1 1979 ME

26 ker_bouwmat plavuis 7 0a 20-30 cm, zuid fragment plavuis, roodbakkend, groen glazuur, 16x 2,5 1 773 NT



Leeswijzer

materiaal categorie datering

ker_awg aardewerk, gedraaid 17 17e eeuw

ker_pijp pijp 18 18e eeuw

ker_bouwmat bouwmateriaal 19 19e eeuw

mfe ijzer ME middeleeuwen

omb menselijk bot NT nieuwe tijd

stu tufsteen

sxx natuursteen

sle leisteen



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 5 Bouwhistorisch rapport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
BOUWHISTORISCH ONDERZOEK 

 

Kerk Hiaure 
 
n.a.v. Archeologische opgraving 
 

 
 

APRIL 2016 



 1 

Colofon 
 
 
Betreft: 
 
Bouwhistorisch onderzoek 
NH Kerk Hiaure 
n.a.v. Archelogische opgraving in de voorkerk en voorlangs de 
westgevel 
Hantumerwei 4 
9148 BE Hiaure 
 
 
Opdrachtgever: 
 
MUG Ingenieursbureau b.v. 
Zernikelaan 8 
9351 VA Leek 
Postbus 136 
9350 AC Leek 
T 0594 552420 
 
 
Contactpersonen: 
 
MUG Ingenieursbureau 
Mevr. T. Krol 
T 0594 552420 
 
 
Onderzoek: 
 
Reitse de Vries Bouwhistorie 
Friese Veldweg 17 
8398 ET Blesdijke 
T 06 48792898 
info@reitsedevries.nl 
www.reitsedevries.nl 
 

 
 

mailto:info@reitsedevries.nl
http://www.reitsedevries.nl/


Bouwhistorisch onderzoek Kerk Hiaure n.a.v. archeologisch onderzoek         Inhoud 

 

 2 

Inhoud 
 
 
 
Inleiding           3 
 
 
Objectgegevens          4 
 
 
1. Samenvatting          5 
 
1.1 Samenvatting bouwhistorie        5 

1.2 Samenvatting waardestelling        5 

1.3 Samenvatting archeologisch onderzoek 2014      5 
1.4 Samenvatting bouwhistorische verkenning 2013     6 
 
 
2. Stedenbouwkundige context        7 
 
 
3. Beschrijving bouwhistorie         9 
 
3.1 Huidige kerk           9 

3.2 De middeleeuwse kerk en toren        10 
3.3 Opgraving voorlangs de westgevel en in de voorkerk 11 
 De oude kerk / toren     11 

 Fundering kerk 1869     13 

 Vloeren in de voorkerk     13 

 
 
4. Bouwhistorische analyse van de sporen   15 
 
 
5. Waardestelling      20 

 
 
Bronnen       21 

 

 
 
 
 
 

 
Foto tijdens de archeologische werkzaamheden, oktober 2014



Bouwhistorisch onderzoek Kerk Hiaure n.a.v. archeologisch onderzoek                      Inleiding 

 

 3 

Inleiding 

 
 
In oktober 2014 is er een archeologische opgraving gedaan bij de kerk van 
Hiaure. Aanleiding was de realisatie van een toiletvoorziening en de 
hiervoor benodigde aanleg van leidingwerk in de voorkerk en op het kerkhof 
aan de westzijde van de kerk. 
Op basis van de verzamelde gegevens en documentatie van 
Ingenieursbureau MUG en een kort bezoek ter plekke van ondergetekende, 
ten tijde van de opgraving, zijn enkele bouwhistorische analyses gemaakt. 
Het rapport bevat in enkele gevallen vermoedelijke conclusies op basis van 
door derden aangeleverde informatie 
 
Een van de belangrijkste doelen van bouwhistorisch onderzoek is het 
vastleggen van de bouw- en verbouwgeschiedenis. Aan de hand van 
gevelaanzichten, de constructie, de indeling, de interieurafwerking en 
beperkt gebruik van archieven, oude kaarten, tekeningen, foto‟s en literatuur, 
wordt getracht de bouwgeschiedenis zo nauwkeurig mogelijk te 
reconstrueren. Hiermee wordt een globaal overzicht gemaakt van de 
monumentale waarden van de onderzochte objecten.  
 
In de voorkerk zijn opgravingen gedaan, maar ook aan de voorzijde van de 
huidige kerk: op de plaats waar de toren van de voorloper van de kerk heeft 
gestaan. Alle opgravingen zijn gedocumenteerd. Het onderzoek zal de 
kennis over de bouwgeschiedenis van de kerk (en voorloper) van Hiaure 
vergroten. 
 
Voordat de bouwhistorische analyse wordt gemaakt van de gevonden 
sporen, volgen eerst samenvattingen van de bouwhistorie en van de 
relevante gegevens van het archeologisch onderzoek uit 2014 en een 
bouwhistorische verkenning uit 2013.  
Om de gegevens in een context te plaatsen is er ook kort aandacht besteed 
aan de stedenbouwkundige ontstaansgeschiedenis van het betreffende 
terrein. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van: 

- foto‟s en het archeologisch onderzoek van Ingenieursbureau MUG, 
d.d. 31-10-2014; 

- bouwhistorisch onderzoek J. Schiphof, dd. mei 2013; 
- gegevens Stichting Vrienden van de kerk Hiaure. 

 
 
R. de Vries, MA 
april 2016
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Objectgegevens 
 
Adres:   
 
Hantumerwei 4 
9148 BE Hiaure 
Gemeente Dongeradeel 
Friesland  
 
 
Gegevens rijksmonument: 
 
Monumentnummer:  38702 (klokkenstoel, torenuurwerk en  

zerken) 
 
Inschrijving register:  21-11-1967 
 
Redengevende omschrijving:   
 
De Hervormde kerk uit 1869 die zelf niet op de lijst wordt geplaatst, bezit 
een klokkenstoel met klok van anonieme gieter uit de 15e eeuw?, diam. 66 
cm. Mechanisch torenuurwerk, eerste kwart 20e eeuw, is in 1979/1980 
gerestaureerd en voorzien van electrische opwinding. Op het kerkhof een 
17e eeuwse en een 18e eeuwse zerk 
 
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 

 
 
Kadastrale gegevens: 
  
1832:   Ternaard Sectie C, volgnr. 1 (Hantum); kaartnummer MIN02092C01 

Kavelnummer: 163 
 
1887:  Ternaard Sectie C1; kaartnummer 16360a; 

kavelnummer 1212 
 

2016:  Kadastrale gemeente: Ternaard 
Sectie H; kadastraal object 516 en 517 
Kadaster deel/nummer: 3189/99 

 
Kaart: 
 

 
Luchtfoto 2016: Hiaure ligt centraal op de kaart. Bron: Google Maps.
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1. Samenvatting 

 
1.1 Samenvatting bouwhistorie 
 
Voorloper 
Op basis van de volgende gegevens kan de voorloper van de huidige kerk 
gedateerd worden op 1100-1175: 

- Tekening J. Stellingwerf 1722 waarop een kerk met gotische 
spitsvensters en een toren met een romaans venstertje is te zien; 

- Beschrijving van de kerk en toren uit 1840: ‘aan de kerk en den 
toren is veel tufsteen’; 

- Tufstenen kerken uit de omgeving dateren uit de twaalfde eeuw. 
Rond 1200 worden kerken in de buurt al volledig in kloostermoppen 
gebouwd; 

- Veel brokken tufsteen aangetroffen tijdens het archeologisch 
onderzoek; 

In 1850 wordt de oude kerk voorzien van een gedeeltelijk nieuwe voorgevel 
(west) en een spitstorentje op de kerk. De tufstenen zadeldaktoren was er 
toen dus al niet meer. 
 
Huidige kerk 

De huidige kerk werd in 1869 gebouwd. Onderlangs de westgevel zijn in de 
fundering kloostermoppen hergebruikt. Er werd dus niet gebouwd op een 
bestaande / middeleeuwse fundering. 
 
 
1.2 Samenvatting waardestelling 
 
De hergebruikte kloostermoppen in de fundering hebben hoge 
monumentwaarde. De vloeren van plavuizen hebben positieve 
monumentwaarde. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.3 Samenvatting archeologisch onderzoek 2014 
 
Hieronder volgt een beknopt overzicht van de bouwhistorisch gerelateerde 
onderzoeksresultaten uit: 
MUG Ingenieursbureau, T.N. Krol MA, Evaluatierapport archeologische 
begeleiding bij de kerk te Hiaure, gemeente Dongeradeel (FR),  
18 december 2014 
 
Werkput 1: 
- voorlangs de gehele westgevel van de kerk; 
- fundering van de huidige kerk; 
- vloertje van los gelegde estriken; 
- uitbraaksleuven met mortel, kloostermoppuin en brokken tufsteen; 
- fragmenten leisteen; 
- kloostermopfragmenten met jongere mortel. 
 
Werkput 3: 
- sleuf langs de binnengevel noord in de noordwesthoek van de kerk; 
- fundering van de huidige kerk. 
 
Werkput 4: 
- kleine put binnenzijde tegen de fundering van de voorgevel (zuidwest); 
- fundering van de huidige kerk. 
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1.4 Samenvatting bouwhistorische verkenning 2013 
 
Hieronder volgt een beknopt overzicht van de voor dit onderzoek 
gerelateerde onderzoeksresultaten uit: 
Schiphof Bouwhistorie, J. Schiphof, Bouwhistorische verkenning Kerk 
Hiaure, 25 mei 2013 
 
1840 
Abraham Jacob Van der Aa schrijft in 1840 over de oude kerk van Hiaure:  
“De inw., die allen Herv. zijn, behooren tot de gem. van Hiaure en Bornwird, 
die in dit dorp eene kerk heeft. Het is een langwerpig gebouw, met een 
steenen verwulfsel en den predikstoel aan het eind en van eenen stompen 
toren voorzien, doch zonder orgel. Aan de kerk en den toren is veel 
tufsteen.” 
 
1850 
In de Leeuwarder Courant van 14 augustus 1850 is een aanbesteding te 
vinden om “het gedeeltijk opbouwen van een nieuwe voorgevel voor de 
kerk”. In de negentiende eeuw was blijkbaar de bouwkundige toestand al 
gewijzigd. We lezen dat er een spitstorentje op de kerk moet worden 
gebouwd wat aangeeft dat de grote stompe toren zoals Stellingwerf die 
tekent al niet meer bestond. De oude kerk is in oktober 1868 al niet meer in 
gebruik. 
 

 
 
 
 

1869  
In 1869 wordt oude kerk afgebroken en het huidige kerkgebouw gebouwd 
naar de plannen van G.P. Keuning

1
 een timmerbaas uit Ternaard. Het is 

aannemelijk dat de bestaande fundamenten van de oudere voorganger zijn 
gebruikt. In de Leeuwarder Courant van 29 december 1868 is de 
aanbesteding aangekondigd. 
 

                                                 
1
 Stenvert, Ronald; Monumenten in Nederland. Fryslan. Zwolle 2000 
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2. Stedenbouwkundige context 
 
Hiaure is een klein terpdorp, dat vermoedelijk in de vroege middeleeuwen is 
ontstaan, niet al te lang voor het begin van de dijkenbouw in de elfde eeuw. 
Het dorp is door de eeuwen heen erg dun bevolkt gebleven en ook 
tegenwoordig wonen er nog geen honderd mensen.

2
  

 
 

 
Atlas van Schotanus, 1718. 

 

                                                 
2 P. Karstkarel, 419x Friesland: Van Slijkenburg tot Moddergat, Leeuwarden 2005, p. 590 

 

 
Aan Hiaure is nu nog te zien hoe de dorpen destijds begonnen met hun 
ontwikkeling. De meeste dorpen zijn ontstaan in de tijd dat de zee nog over 
het land kon vloeien omdat er nog geen zeedijken waren: een 
kwelderlandschap. Doordat de zee op de ene plek meer slib aanvoerde dan 
op de andere ontstonden er verhogingen. De huizen werden, om droog te 
kunnen wonen, op deze hoogten of verhogingen in het land gebouwd. Op 
plaatsen waar de hoogten dicht bij elkaar lagen kon een terp worden 
gebouwd door de laagten ertussen op te vullen. In Hiaure lagen deze 
hoogten echter te ver uit elkaar om er een terp van te maken, waardoor de 
boerderijen en huizen ver uit elkaar kwamen te staan.

3
 

 

 
Kadastrale minuut 1832: detail. Bron: Tresoar. 

                                                 
3 https://nl.wikipedia.org/wiki/Hiaure 
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Dit is nog goed te zien op een kaart uit de atlas van Schotanus (1718): het 
dorp „Joure‟ bestaat slechts uit een kerk met een paar huizen en een 
handvol boerderijen, allemaal gelegen op natuurlijke verhogingen in het 
landschap. Het dorp werd ontsloten door het water van de Hantumervaart 
van Dokkum naar de Waddenzee. 
In de loop van de negentiende eeuw is er in de buurt van de kerk 
mondjesmaat wat bebouwing bijgekomen, zodat men kon spreken van een 
woonbuurt. Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw werd de weg 
naar Hantum aangelegd. 
Pas in het midden van de twintigste eeuw ontstaan er nog enkele buurtjes 
aan de Wylgen en de Krûdikker, haaks op de huidige doorgaande weg. 
Deze doorgaande weg (De Ham) naar Dokkum was in 1950 nog niet 
aangelegd. 
 
 
 

 
Atlas van Eekhoff, 1848-1849. Bron: frieslandopdekaart. 

 
Kadastrale kaart 1887, detail. De oude kerk met toren is nog ingetekend. Bron: Tresoar. 
 

 
Chromotopografische kaart 1950. Bron: Tresoar.
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3. Beschrijving bouwhistorie 
 
3.1 Huidige kerk 
 
De huidige kerk van Hiaure werd in 1869 gebouwd. De timmerman F.Y. de 
Jong krijgt een kleine 4000,- gulden „wegens het bouwen der nieuwe kerk 
en toren‟ en G.P. Keuning te Ternaard „voor het opmaken van het bestek en 
tekening van de nieuwe kerk‟ en het toezicht.

4
 

Op een kleinschalige verbouwing gelijktijdig met de plaatsting van het orgel 
na, is er sinds de bouwtijd weinig aan de kerk met geveltoren veranderd. 
Een beschrijving van de huidige kerk valt te lezen in de bouwhistorische 
verkenning van J. Schiphof. 
 

 
Interieur van de kerk van Hiaure, gezien richting het westen.  Foto 1959. Bron: RCE. 

                                                 
4
 H.M. van den Berg 

 

 
De kerk van Hiaure. Foto 1959. Bron: RCE. 
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3.2 De middeleeuwse kerk en toren 
 
Gezien de beschrijvingen uit 1840, het vernieuwen van de voorgevel in 
1850 en het afbreken van de oude kerk in 1869, mag het duidelijk zijn dat er 
op de plaats van de huidige kerk eerst een andere kerk heeft gestaan. 
Ook hergebruik van kloostermoppen in 1869 en de vondst van veel brokken 
tufsteen tijdens het archeologisch onderzoek draagt hieraan bij. 
In 1722 werd de kerk getekend door Jacobus Stellingwerf. Hoewel deze 
tekeningen niet altijd geheel betrouwbaar zijn, krijgen we toch een goede 
indruk van de voorloper van de huidige kerk. De spitsbogige vensters en 
steunberen maken een gotische indruk. Een romaans venstertje in de 
onderste geleding van de toren verraadt een hogere ouderdom en doordat 
we van een beschrijving van Abraham Jacob Van der Aa weten dat er aan 
de kerk en toren veel tufsteen was te zien, kan de oude kerk van oorsprong 
ook uit de elfde- of twaalfde eeuw dateren. De gotische spitsboogvensters 
zijn dan mogelijk in de late middeleeuwen ingepast. 
In de fundering van de huidige kerk zijn veel kloostermoppen hergebruikt. 
De afgebroken middeleeuwse kerk en toren zal dus ook gedeeltelijk uit 
kloostermoppen hebben bestaan. 
Een summier onderzoek naar kerken in de buurt leert dat de kerken van 
Brantgum en Hantum in de twaalfde eeuw in tufsteen werden opgetrokken. 
In Bornwird, Aalsum, Hantum, Waaxens en Foudgum (toren) werd rond 
1200 al in kloostermoppen gebouwd.

5
 

De oude kerk van Hiaure zal waarschijnlijk in de periode 1100-1175 
gebouwd zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5
 P. Karstkarel, Alle Middeleeuwse kerken: van Harlingen tot Wilhelmshaven, Leeuwarden 

2007 

 
 

 
Tekening van de oude kerk van Hiaure door J. Stellingwerf, 1722. 
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3.3 Opgraving voorlangs de westgevel en in de voorkerk 
 
Op de afbeelding hiernaast zijn de relevante werkputten te zien. Werkput 1 
voorlangs de westgevel en werkput 3 en 4 in de kerk. De grijze kleur geeft 
de contouren van de huidige kerk aan. 
De sporen die zijn aangegeven met een „s‟ en een getal worden behandeld 
in de tabel van hoofdstuk 4. 
 
 
De oude kerk / toren 

 
De opgraving voorlangs de huidige voorgevel van de kerk heeft 
plaatsgevonden op de plek waar de toren van de oude kerk heeft gestaan. 
Er is geen gemetseld muurwerk aangetroffen, maar wel uitbraaksleuven 
(van de oude toren) met mortel, kloostermoppuin, veldkeien (met resten van 
harde mortel) en brokken tufsteen. Deze resten zullen afkomstig zijn van de 
oude kerk en toren uit de twaalfde eeuw. 
Ter plekke van de oude toren lag op bijna een meter diepte een strook met 
plavuizen. De plavuizen hadden een opmerkelijk formaat (19,5 bij 30 cm en 
slechts 2 cm dik) en lagen niet in verband. De roodgebakken plavuizen met 
resten van glazuur liggen los in het zand, met een dikke voeg en waren in 
veel stukken gebroken. Het zou kunnen gaan om een resterend fragment 
van de oude torenvloer, maar het ligt meer voor de hand om te denken dat 
het een werkvloer is geweest, welke is aangelegd en gebruikt tijdens de 
bouw van de nieuwe kerk in 1869. De strook is namelijk niet veel breder dan 
30 cm. Wel kunnen de plavuizen hergebruikt zijn van de oude kerk. Onder 
de plavuizen is klei en tufsteenpuin aangetroffen. 
Een complete kloostermop is aangetroffen met een afmeting van 30 x 14 x 9 
cm. Het is niet mogelijk om een primaire datering te geven aan de 
aangetroffen kloostermoppen, omdat ze niet in oorspronkelijk 
metselverband voorkomen. 

 
Overzicht van de werkputten van het archeologisch onderzoek. In grijs de contour van de kerk. 
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Strook met plavuizen voorlangs de westgevel van de kerk, ter plekke van de oude toren. 
 

 
Kloostermop van de oude kerk. 

 
Strook met plavuizen voorlangs de westgevel van de kerk, ter plekke van de oude toren. 
 

 
Strook met plavuizen voorlangs de westgevel van de kerk, ter plekke van de oude toren. 
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Fundering kerk 1869 
 
De fundering van de huidige kerk is gemaakt van hergebruikte 
kloostermoppen, vermoedelijk afkomstig van de oude kerk. Het is met 
zekerheid vast te stellen dat deze fundering in 1869 opnieuw is 
opgemetseld en dat de huidige kerk dus niet op de oude fundering is 
gebouwd. Hiervoor zijn de volgende aanwijzingen: 

- De fundering volgt het opgaande metselwerk: ter plekke van de 
pilasters van de geveltoren is de fundering verbreed en getrapt. Hier 
is geen sprake van middeleeuwse versnijdingen. 

- Het metselwerk van de fundering is uitgevoerd in koppenverband. 
Dat wil zeggen dat er vanaf de buitenzijde alleen koppen (14 x 9 cm) 
te zien zijn en geen strekken (30 x 9 cm). Koppenverband wordt 
vaak gehanteerd bij hergebruik. 

- De kalkvoegen zijn redelijk hard (jong) en dik (10 mm). Dit past bij 
metselwerk van hergebruikte kloostermoppen in de negentiende 
eeuw; 

- Aan de binnenzijde (zichtbaar in werkputten 3 en 40 worden de 
lagen kloostermoppen afgewisseld met bakstenen uit 1869. 

Het valt op dat de hergebruikte kloostermoppen nog erg hard (niet poreus) 
zijn. Deze hardheid valt ook af te lezen aan de gesinterde koppen en 
hittescheuren.

6
 Bij hergebruik werden natuurlijk de beste stenen gekozen. 

Of dit secundaire metselwerk ook geldt voor de fundering onder de zijgevels 
en kloosteromgang is niet duidelijk, maar het lijkt aannemelijk, gezien boven 
beschreven aanwijzingen bij de westgevel. 
 
 
 

                                                 
6
 J. de Vree: Als bakstenen of kloostermoppen gebakken worden bij een temperatuur hoger 

dan 1125 graden, gaat de steen sinteren of verglazen. Sinteren is het begin van smelten van 
het zand, klei of aarde. Sinteren maakt de steen harder en daardoor minder gevoelig voor 
vocht, maar kan ook nadelig zijn voor de steen als er holten ontstaan. Zout in de gebruikte klei 
leidt hierbij tevens tot een groenachtig zoutglazuur op de steen (verglazen). Het 
verglazingsproces kan versterkt worden door de koppen te bestrijken met een kleipap gemaakt 
van zout en loodoxide (glazuren of engoberen). 

 
Metselwerk van hergebruikte kloostermoppen in koppenverband als fundering van de kerk uit 
1869. De kleinere bakstenen eronder betreffen een latere dichtzetting voor kabelwerk. 
 

 
 
Vloeren in de voorkerk 
 
In het zuidelijke deel van de voorkerk zijn twee verschillende vloeren 
aangetroffen. De analyse hiervan is gedaan op basis van foto‟s van de 
archeologe. 
De lemen vlijlaag en de plavuizenvloer eronder kunnen niet ouder zijn dan 
1869. Ze zijn aangebracht boven de versnijdingen van de fundering van 
1869. Ze hebben vermoedelijk gediend als werkvloer tijdens de bouw, of als 
verstevigde onderlaag voor de recent verwijderde plavuizenvloer van het 
baarhok. 
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Getrapte fundering van de westgevel van de kerk, met versnijdingen voor de bovenliggende 
pilasters van de geveltoren. 
 

 
Vloer van estriken in het baarhok (vermoedelijk 1869), vóór de opgraving. Foto: J. Schiphof. 

 
Lemen vlijlaag in verlengde van eerste versnijding van de fundering uit 1869. Foto: MUG. 
 

 
Laag van plavuizen onder de lemen vlijlaag naast versnijding van de fundering uit 1869. MUG.
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4. Bouwhistorische analyse van de sporen 
 
In de tabel op de volgende pagina‟s zijn de sporen van het archeologisch 
onderzoek overgenomen, voorafgaand aan twee overzichtstekeningen van 
de werkputten en de profielen met de aanduiding van de plek van de 
gevonden sporen. 
In de laatste kolom van de tabel staat de bouwhistorische analyse van elk 
spoor. Als er in de laatste kolom niets staat, kan uit worden gegaan van de 
analyse van de archeologe.  
 
Leeswijzer: 
ME = Middeleeuwen (450-1500) 
NT = Nieuwe Tijd (1500-1795) 
XV     = 1400-1500 
XVI    = 1500-1600 
XVII   = 1600-1700 
XVIII  = 1700-1800 
XIX = 1800-1900 
XX = 1900-2000 
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Spoor Put Vlak Aardspoor Materiaal Kleur Beschrijving MUG Datering MUG Beschrijving en datering Reitse de Vries 

 
S3 

 
3,4 

 
1, 
prof 

 
Vlijlaag / 
vloertje 

 
Mortel 
Puin 
Leem 
 

  
Mogelijk lemen vloertje of 
vlijlaag met zacht puin 

 
ME / NT 

 

S4 3 1    Fragment zerk ME / NT  
  

S5 3 1 Fundering baksteen rood Eerste trap, steekt 10 cm naar 
voren; harde baksteen, zeer 
harde mortel; steenmaat 
20x10,5x5 cm 

19B Fundering van de tussenmuur voorkerk 
/ schip: 1869 

 
S3 

 
4 

 
1 

 
Vlijlaag / 
vloertje 

 
Mortel 
Puin 
Leem 
 

  
Mogelijk lemen vloertje of 
vlijlaag met zacht puin 

 
ME / NT 

 

S6 
 
 
 
S7 
 
 
 
 
 
 
S11 
 
 
 
 
S12 
 

4 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 

1,2,3, 
prof 
 
 
1,2,3 
Prof 
4,5 
 
 
 
 
1, 
prof 
8 
 
 
1, 
prof 
8 
 

Fundering 
 
 
 
Fundering 
 
 
 
 
 
 
Fundering 
 
 
 
 
Recente 
verstoring 
 

Baksteen 
 
 
 
Baksteen 
 
 
 
 
 
 
Baksteen 
 
 
 
 
 

rood 
 
 
 
rood 
 
 
 
 
 
 
rood 

Eén vertrapping, 15 cm naar 
voren; steenmaat 20x10,5x5 
cm; zeer harde mortel 
 
Kloostermop hergebruikt, met 
deels nog kalkmortel er 
op/tussen, deels harde mortel 
en klei; gebroken / bekapte 
stenen; steenmaat 15/14 x 
10/12 cm 
 
Recente herstelling i.v.m. 
aanbrengen 
elektriciteitsleiding, recente 
baksteen en mortel 
 
Plastic mantelbuis 
elektriciteitskabel 
 
 

19B 
 
 
 
19B 
 
 
 
 
 
 
Recent 
 
 
 
 
Recent 
 

Binnenzijde getrapte fundering: primair 
1869 
 
 
Binnenzijde getrapte fundering: 
secundair 1869 

         



Bouwhistorisch onderzoek Kerk Hiaure n.a.v. archeologisch onderzoek            4. Bouwhistorische analyse  van de sporen 

 

 18 

Spoor Put Vlak Aardspoor Materiaal Kleur Beschrijving MUG Datering MUG Beschrijving en datering Reitse de Vries 

 
S13 

 
1 

 
1 

 
Uitbraaksleuf 

 
Puin 
Mortel 
Kalk 
 

 
grijs; 
bruin 
 

 
Kloostermoppuin en jong puin 

 
19B 

 

S15 1 1 Uitbraaksleuf Vergruisd 
tufsteen; 
kloostermop 
puin; 
brokken 
tufsteen 
 

licht 
grijs; 
rood 

 19B Tufsteen afkomstig van oude kerk en 
toren: 1100-1175. Kloostermoppen 
zonder primair metselverband kunnen 
niet worden gedateerd. 

S16 1 1 Fundering Baksteen 
 

rood  Is fundering hoek smalste deel 
huidige toren, springt naar 
voren, 2 lagen, hergebruik in 
fundering 19B kerk, 
kloostermoppen; steenmaat 
16x12, 15x9, 17x10; restanten 
kalkmortel, zeer harde mortel; 
koppen 
 

19B Getrapte fundering van de westgevel 
van de kerk, met versnijdingen voor de 
bovenliggende pilasters van de 
geveltoren: 1869 secundaire 
kloostermoppen. 

S17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baksteen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rood 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idem S16; 3 lagen, in profiel: 
strek, koppen, koppen 
(bekapt); onderste springt 12 
cm naar voren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Getrapte fundering van de westgevel 
van de kerk, met versnijdingen voor de 
bovenliggende pilasters van de 
geveltoren: 1869 secundaire 
kloostermoppen. 
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S902 
 
 
 
 
 
 
S911 
 
 
 
 
 
S912 
 
 
S999 
(913) 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
4 

prof 
2 
 
 
 
 
 
prof 
8,9 
 
 
 
 
prof 
9,10 
 
prof 
4 

Fundering 
 
 
 
 
 
 
Fundering 
 
 
 
 
 
Laag 
opgebracht 
 
Fundering 

Cement 
 
 
 
 
 
 
Baksteen 
 
 
 
 
 
Puin; Mortel 
 
 
Baksteen 

licht 
grijs 
 
 
 
 
 
rood 
 
 
 
 
 
grijs; 
bruin 
 
rood 

Fundering huidige kerk, 
aangesmeerd met moderne 
betonmortel; 4 lagen zichtbaar 
= 24 cm; alles strekken, zeer 
harder mortel en harde steen 
19 x 5 cm. 
 
Fundering huidige kerk; harde 
baksteen, zeer harde mortel; 
steenmaat 20 x 10,5 x 5 cm; 5 
lagen = 29cm, 6 lagen 
zichtbaar (prof 9) 
 
NT+ME puin en mortel 
 
 
Fundering huidige kerk; 
steenmaat 19 x 10,5 x 5; 8 
rijen, 8 lagen = 48 cm, 5 lagen 
= 29 cm, zeer harde mortel, 
harde baksteen, laag 1/mt 3 = 
strekken, laag 4 koopen, laag 5 
strekken, 6 koppen, 7 strekken, 
8 koppen. 
 

19B 
 
 
 
 
 
 
19B 
 
 
 
 
 
19B 
 
 
19B 

Fundering primair 1869 en recent. 
 
 
 
 
 
 
Fundering primair 1869. 
 
 
 
 
 
Laag uit 1869, met puin van oude kerk 
en toren: 1100-1175 
 
Fundering en opgaand metselwerk in 
kruisverband, primair 1869. 
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5. Waardestelling 
 
Algemeen 
 
In dit hoofdstuk worden uitspraken gedaan over de waarden van het object 
van onderzoek, gebaseerd op de interpretaties en gekoppeld aan 
referenties en vergelijkingen. Het is een onafhankelijke en objectieve 
waardestelling, zuiver en alleen gebaseerd op de cultuurhistorische 
waarden van de bestaande situatie. De bouwtechnische toestand en 
toekomstige gebruikersbelangen zijn niet meegenomen in de afweging. 
Aan de hand van een beschrijving worden de verschillende onderdelen 
gewaardeerd. Ze krijgen op basis van gaafheid en/of zeldzaamheid een 
hoge monumentwaarde, een positieve monumentwaarde of een indifferente 
monumentwaarde. Binnen de context van het object wordt gekeken naar de 
vondsten tijdens de archeologische opgraving. 
 
Het toekennen van waarde aan het gebouw is gedaan aan de hand van de 
Richtlijnen voor bouwhistorisch onderzoek, uitgegeven in 2009.

 7
 In deze 

Richtlijnen worden drie categorieën aangegeven:  
 
Hoge monumentwaarden (blauw): van cruciaal belang voor de structuur 
en/of de betekenis van het object (categorie 1, behoud noodzakelijk). 
 
Positieve monumentwaarden (groen): van belang voor de structuur en/of de 
betekenis van het object (categorie 2, behoud wenselijk). 
 
Indifferente monumentwaarden (geel): van relatief weinig belang voor de 
structuur en/of betekenis van het object (categorie 3, aangepaste 
vervanging mogelijk). 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Stichting Bouwhistorie Nederland, Vereniging 
Nederlandse Gemeenten, Atelier Rijksbouwmeester, Rijksgebouwendienst, Richtlijnen 
bouwhistorisch onderzoek, Den Haag 2009 

 
 
Fundering 
 
De fundering van hergebruikte kloostermoppen heeft hoge 
monumentwaarde vanwege de herinneringswaarde aan de middeleeuwse 
voorloper, maar ook vanwege de kenmerkende uitvoering van hergebruik in 
koppenverband. 
 
 
Vloeren 
 
De vloeren van plavuizen met een afmeting van 19,5 x 30 cm hebben 
positieve monumentwaarde vanwege de zeldzaamheid van het materiaal en 
mogelijk vanwege de context als werkvloer. Het zegt iets over de manier 
van bouwen in de tweede helft van de negentiende eeuw. 
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