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Een beknopte geschiedenis van de terp Binia, Bynia of Birdinga bij Harlingen. 
 
Inleiding 
De terp Binia is in de ijzertijd aangelegd op een kweldervlakte langs de toenmalige kust van Westergo. 
In de tweede helft van de 19de eeuw is de terp Binia afgegraven, mogelijk voor de verkoop van 
vruchtbare terpaarde. Terpaarde werd gebruikt voor bodemverbetering en bemesting op de arme 
zandgronden. De terp Binia staat op de topografische militaire kaart uit 1864 nog als verhoging (terp) 
aangegeven. Op een topografische kaart uit circa 1900 is die verhoging verdwenen. De terp moet dus 
tussen 1864 en 1900 zijn afgegraven. Archeologisch booronderzoek uit 2006 en 2012 heeft 
uitgewezen dat de terp aan de oostzijde van de N31 tot in de natuurlijke kwelderafzettingen is 
afgegraven en wel tot onder het niveau van de vroegere terpbodem.    
 

   
 
Afbeelding 1: Links de topografische militaire kaart uit 1864 en rechts de Bonnekaart uit circa 1900 (bron: HisGis). 
In 1864 is de terp Binia nog als verhoging aanwezig, zo ook de terpen in de terpenrij bij Ropens; rond 1900 zijn 
alle terpen verdwenen door afgraving. De terp Binia ligt binnen de rode ovalen. 
 
Ontstaansgeschiedenis van het landschap 
De diepere ondergrond van Westergo is tijdens het pleistoceen (tot circa 10.000 jaar geleden) 
ontstaan. Tijdens de ijstijden van het pleistoceen zijn keileem en dekzanden afgezet. In de warmere 
periode tussen de laatste twee ijstijden zijn hierin brede, diepe erosiedalen uitgesleten. Het gebied 
direct ten zuiden van Harlingen lag hier als een hoger gelegen eiland tussen twee dalen. Het 
kleilandschap van Westergo is ontstaan in de loop van het holoceen, de meest recente geologische 
periode. In het holoceen werd het klimaat na een lange, koude ijstijd weer warmer.  
 
Zandlandschap van het pleistoceen 
Nederland was gedurende de laatste ijstijd weliswaar niet met een ijskap bedekt, maar de invloed van 
het koude klimaat was goed merkbaar in ons land. De meest zuidelijke grens van het landijs lag over 
Denemarken en Noord-Duitsland heen. Fryslân bevond zich dus aan de rand van een ‘poolgebied’. 
Tijdens de laatste fase van deze ijstijd ontstond een licht golvend dekzandlandschap. Ter plaatse van 
de terp Binia ligt de top van dit dekzand op een diepte van 4-6 meter onder NAP (en het huidige 
maaiveld). Ten noorden en zuiden van het gebied rond Binia ligt de zandondergrond vele meters 
dieper onder maaiveld (20-10 meter onder NAP). Vanwege het koude klimaat groeiden hier slechts 
grassen, mossen en lage struiken, zoals op een toendra. Alleen in de warmere perioden tijdens deze 
laatste ijstijd bezochten groepen jagers-verzamelaars het toendragebied van Fryslân. De mens trok 
het gebied binnen voor de jacht op rendieren, edelherten, elanden en wilde zwijnen. Tijdens de laatste 
ijstijd stond de zeespiegel ruim 100 meter lager dan nu het geval is. De Noordzee lag in die tijd een 
stuk noordelijker dan nu het geval is: helemaal ten noorden van de Doggersbank. Mens en dier 
konden in de laatste ijstijd ‘over land’ naar Engeland trekken.  
 
Kleilandschap  
Circa 10.000 jaar geleden werd het klimaat geleidelijk aan warmer. Hierdoor smolt landijs dat over 
Noord-Europa lag. Als gevolg van het afsmelten van deze ijskap steeg de zeespiegel. Met het stijgen 
van de zeespiegel begon het dekzandlandschap van een groot deel van Fryslân langzamerhand te 
verdrinken. De eerste overstromingen in de laagst gelegen zandgebieden van Fryslân begonnen rond 
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6000 voor Chr. Tijdens die overstromingen zette de zee zand en klei af. De zeespiegelstijging 
veroorzaakte ook een verhoging van het grondwater en dit had tot gevolg dat er parallel aan de 
toenmalige kust een veengordel ontstond. Deze veengordel breidde zich landinwaarts uit. Ook het 
gebied rond Harlingen was rond 5000 voor Chr. bedekt door een veenpakket (zie afbeelding 2). Aan 
de zeezijde verdronk het veen, omdat de zeespiegel nog steeds bleef stijgen. Delen van het 
veenpakket werden weggeslagen door de zee. In de loop van de eeuwen raakte het veen aan de 
zeezijde bedekt met een laag klei. Op veel plaatsen in het kleigebied zijn deze veenpakketten nog in 
de ondergrond aanwezig. 
 
Rond 3000 voor Chr. ontstond iets ten noorden van de Waddeneilanden een strandwal met duinen. 
Deze duinenrij werd onderbroken door de mondingen van rivieren, zoals de Oer-Boorne en de Marne. 
Tussen de strandwal in het noorden en de kust in het zuiden ontwikkelde zich een waddenlandschap 
met zandplaten, geulen, kreken en kwelders.  
 

  
 
Afbeelding 2: Paleogeografische kaart van het Noord-Nederland rond 3850 voor Chr. In het gebied rond 
Harlingen lag in die tijd een veenmoeras (bruine kleur). Zuidelijk lag de monding van de rivier de Marne(bij de 
zwarte pijl).Het getijdengebied is aangegeven met de groene kleur. Bij de rode ster de locatie van de Binia-terp 
(bron: www.noaa.nl).  
 
Omstreeks 1000 v. Chr. nam de snelheid van de zeespiegelstijging sterk af. Vanaf die tijd ontstond in 
Westergo een uitgestrekt kwelderlandschap. Het kweldergebied  kwam door opslibbing  steeds hoger 
te liggen. Langs de kust ontstonden kwelderwallen en langs de geulen oeverwallen. In het lagere 
achterland werd zware klei of knipklei afgezet. Het kwelderlandschap overstroomde alleen nog bij 
extreem hoge waterstanden en stormvloeden. Dit kweldergebied werd ontwaterd via een systeem van 
geulen en kreken. Er ontstond in de loop van de eeuwen een systeem van kwelderwallen en 
kweldervlaktes dat steeds verder naar het noorden opschoof.  
 
Bewoningsgeschiedenis 
In de vroege ijzertijd trok de mens voor het eerst het kweldergebied binnen. De hooggelegen delen 
van het kweldergebied werden het eerst bewoond. Zodra een kwelder hoog genoeg was opgeslibd, 
was deze geschikt voor bewoning. Voordat het kweldergebied rond 600 v. Chr. permanent bewoond 
raakte, waren de vruchtbare kwelders waarschijnlijk al veel eerder voor zomerbeweiding in gebruik. 
Boeren uit de zandgebieden van het hoger gelegen Fries-Drents plateau trokken in de zomer naar de 
kwelders om daar hun vee te laten grazen. Deze boeren woonden tijdens de zomerperiode in 
eenvoudige hutten met daarbij spiekers, waarin het hooi werd opgeslagen. Rivieren, zoals de Boorne, 
vormden de verbindingsweg tussen de nederzettingen op de zandgronden en de zomerbewoning op 
de kwelders.  
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Afbeelding 3: Kwelderlandschap 
met prielen (foto website RWS). 
Zo zal het kwelderlandschap  
rond Harlingen er ook uit 
hebben gezien in 600 voor Chr. 

 
 
De eerste permanente nederzettingen ontstonden vanaf 600 v. Chr. De eerste nederzettingen waren 
vaak vlaknederzettingen die werden aangelegd op oeverwallen langs de waterlopen. Na verloop van 
tijd kregen de bewoners van deze vlaknederzettingen te maken met periodieke overstromingen en 
waren zij genoodzaakt om hun woonplaatsen te gaan verhogen. In de midden-ijzertijd (500-250 v. 
Chr.) is men met de bouw van verhoogde woonplaatsen ofwel terpen begonnen. Verschillende naast 
elkaar gelegen individuele terpen met daarop een boerderij groeiden door uitbreiding en ophoging uit 
tot dorpsterpen. De terpen werden opgebouwd uit kwelderzoden die werden gestoken op de 
omliggende kwelders. Later kwamen daar ophogingslagen bij, bestaand uit mest en nederzettings-
afval.  
 
Zoals op de paleogeografische reconstructie van het gebied is te zien, moet de terp Binia in de 
midden ijzertijd (500-250 voor Chr.) op de rand van de kweldervlakte en het getijdengebied zijn 
aangelegd (zie afbeelding 4). Maar het is ook mogelijk dat de terp pas in de late ijzertijd of Romeinse 
tijd is ontstaan. 
 

 
 
Afbeelding 4: Paleogeografische kaart van het Noord-Nederland rond 500 voor Chr. Het gebied van de terp Binia 
lag in die tijd op de rand van een kweldervlakte en een uitgestrekt getijdengebied met zandwadden en slikken 
(bron: Provincie Fryslân 2009).  
 
In de ijzertijd hielden de boeren zich aanvankelijk vooral bezig met het weiden van vee (koeien en 
schapen) op de kwelders. Later namen ze de iets hogere kwelders rondom de terp in gebruik voor 
kleinschalige akkerbouw. Op akkertjes omringd door dijkjes (opgebouwd uit kleiplaggen) verbouwden 
de boeren allerlei soorten gewassen, zoals huttentut (oliegewas), vlas, meerrijige gerst, haver, 
raapzaad en duivenbonen (soort tuinbonen) worden. De akkers op de kwelders kregen over het 
algemeen alleen in de winter te maken met overstromingen. Dus in de zomer konden de gewassen 
daar goed groeien. Op de terpen lagen afzonderlijke erven die waren omringd door sloten, greppels of 
omheiningen. Binnen die erven stonden drieschepige woonstalhuizen (met een lengte tussen 10-30 
meter). Deze boerderijen waren gebouwd van hout (aangevoerd vanuit de zandgronden), twijgen en 
leem.  
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Afbeelding 5: Reconstructie van een zodenhuis zoals dat rond 700 na Chr. op een terp moet hebben gestaan. 
Zodenhuis project in Firdgum (bron: https://www.facebook.com/zodenhuis/photos_stream). 
 
Gebrek aan bouwhout heeft er in de vroege middeleeuwen toe geleid dat de bewoners van de terpen 
hun huizen gingen bouwen van gestapelde graszoden (zie afbeelding 5). Deze graszoden werden op 
de kwelder werden. Alleen voor de dakconstructie zijn boomstammen gebruikt. Een dergelijk huis is 
gereconstrueerd bij Firdgum (ten noorden van Tzummarum).  
 
Geschiedenis van de Biniaterp 
Over de bewoningsgeschiedenis van de terp vanaf de ijzertijd tot de middeleeuwen is weinig te 
achterhalen, omdat de terp aan het eind van de 19de eeuw is afgegraven. Bij archeologisch 
booronderzoek in 2002 is een drietal aardewerkscherven uit de late ijzertijd of Romeinse tijd 
aangetroffen, als ook scherven uit de late middeleeuwen. De vondst van de scherven uit de late 
ijzertijd, zou een aanwijzing kunnen zijn dat de terp uit die tijd dateert.  
 
Op de terp Binia stond volgens historische kaarten uit de 19de eeuw geen bebouwing (zie afbeelding 
1: linker kaartje en afbeelding 6). Ook op de kaart van Schotanus uit 1718 staat ter plaatse van Binia 
ook geen bebouwing aangegeven.  
 

     
 
Afbeelding 6: Links uitsnede uit de kadastrale minuut uit circa 1830 (Binia binnen rode lijnen)(bron HisGis); rechts 
uitsnede uit de kaart van Eekhoff uit 1849-1859 van de gemeente Barradeel (Binia bij rode pijl)(bron: Tresoar). In 
het midden: de kaart van Schotanus uit 1718 (bron: Tresoar). 
 
Maar vanaf de ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen moeten er boerderijen op de terp gestaan 
hebben en in de late middeleeuwen heeft er zelfs een stins gestaan. Het oudste huis van de 
hoofdelingenfamilie  Burmania moet op of bij de terp Binia hebben gestaan. Mogelijk betreft het een 
stinswier. Later had deze familie ook nog meer huizen in bezit: een huis in Hitzum, de Gratingastate in 
Almenum en de Wybrandastate in Hichtum.  Upcke of Wopke te Birdingaterp is afkomstig van de 
Biniaterp en leefde in de tweede helft van de 14de eeuw en het begin van de 15de eeuw. Deze Upcke 
of Wopke overleed in 1426 in Hitsum. Zijn zoon Renick Upckes ofwel Rewenic, hovelinget tot 
Bemingatherp komt voor in een vrijbrief van de Graaf van Holland uit 1423. Wat er verder met de stins 
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is gebeurd, is niet duidelijk. Of de stins bij Binia net als vele andere stinzen in Fryslân ook gevallen is 
in de strijd tussen de Schieringers (Skieringers) en de Vetkopers (Fetkeapers), is niet bekend. 
De terp wordt in 1543 het Byngeraterpstergued genoemd, in 1471 Bengeterp, in 1546 Benyeterp en in 
1850 is sprake van de Biniaterp.  
 

 
 
Afbeelding 7:Uitsnede uit de kadastrale minuut uit circa 1830 met daarop aangegeven de terp (lichtpaarse 
driehoek) Binia met stins (rode ster) en de molens in de omgeving van de terp Binia. Op de inzet een uitsnede uit 
de CHK2 met daarop in lichtbruin de stins.  
 
Op de kadastrale minuut uit circa 1830 op de website www.hisgis.nl kunnen ook de stinsterreinen, 
terpen en molens worden aangevinkt. Ter plaatse van de terp Binia staat met een rode ster 
aangegeven dat hier een stinsterreiin heeft gelegen en met een lichtpaarse driehoek dat het hier om 
een terp gaat. Op het perceel ten westen hiervan stonden aan het begin van de 19de eeuw twee 
houtzaagmolens (zie afbeelding 7). De twee houtzaagmolens van de toenmalige houtkoper Okke 
Jacobs Bijlsma staan in feite op het perceel dat op de bodemkaart (zie afbeelding 8) wordt 
aangemerkt als terp. Bij de houtzaagmolens lagen waterpartijen voor het hout. Het is dus de vraag of 
er in het begin van de 19de eeuw nog sprake was van een verhoging. Dergelijke complexen zullen niet 
op een terp zijn aangelegd, maar eerder in een iets lager gelegen gebied. Daar kon het water uit de 
Bolswardervaart makkelijk worden ingelaten. Langs de Bolswardervaart richting Harlingen waren in 
die tijd nog meer molens aanwezig, zoals nog meer houtzaagmolens, een cementmolen en 
pelmolens.   
 
Op de Bonnekaart uit circa 1900 is te zien dat er wegen zijn aangelegd over het afgegraven terrein 
van de Biniaterp. Aan de oostkant van de terp, langs de Kimswerderweg, is een huisje gebouwd.  
 
Op de Cultuurhistorische Kaart (CHK2) van de provincie Fryslân staat de stins ook ingetekend. Deze 
stins beslaat hier het gehele gebied van de terp aan de oostkant van de N31. Op deze kaart is ook te 
zien dat over de Kimswerderweg een tramlijn heeft gelopen, de stoomtram van Harlingen naar 
Bolsward. Verder is op deze kaart te zien dat het eerst bedijkte land (meest linkse zeedijk uit de 10de-
11de eeuw) in de late middeleeuwen (waarschijnlijk in de 13de eeuw) in zee is verdwenen. 
Verondersteld wordt dat (een deel van) de Biniaterp en wellicht daarmee ook de stins in de 13de eeuw 
door de invloed van de zee verdwenen is1. Omdat de terp aan de oostzijde van de N31 geheel 
afgegraven is, kan dit niet meer achterhaald worden. Wellicht zou nader onderzoek op het perceel aan 

                                                 
1 Noomen, P.N., "Consolidatie van familiebezit en status in middeleeuws Friesland", in: J.A. Mol red., Zorgen voor 
zekerheid Studies over Friese testamenten in de 15de en 16de eeuw (Leeuwarden 1994) 73-174. 
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de westzijde van de N31 – waar aan het begin van de 19de eeuw de houtzaagmolens stonden – nog 
inzicht kunnen geven in mogelijke overstromingen in de 13de eeuw.  
 
Archeologische informatie over de terp Binia 
Volgens de bodemkaart was de terp Binia van oorsprong een langwerpige terp (afbeelding 8: 
hardroze vlek) of wellicht was er sprake van twee terpen naast elkaar (oost en west van de N31).  
 
Op de geomorfologische kaart staat alleen een terp ten oosten van de N31 aangegeven. Bij 
onderzoek aan de westkant van de N31 zijn terplagen aangetroffen, wat er op duidt dat hier ook 
sprake is geweest van een terp. Op de topografische militaire kaart uit 1864 staat ook alleen de 
oostelijke terp aangegeven. Mogelijk was de westelijke terp al eerder afgegraven.  
Het gebied ten zuiden van Harlingen is volgens de geomorfologische kaart grotendeels afgegraven. 
De afgegraven klei is waarschijnlijk gebruikt voor de baksteen- en dakpanindustrie. Op de kaart van 
Schotanus uit 1718 staat een tichelwerk (steenfabriek) aan gegeven ten zuiden van Binia (zie 
middelste kaartje op afbeelding 6). Wellicht heeft hier al vanaf de 18de eeuw of eerder kleiwinning 
plaatsgevonden ten behoeve van deze baksteenindustrie.  
 
Binnen de hardroze vlek van de terp liggen volgens de archeologische database van de Rijksdienst 
voor het cultureel erfgoed twee waarnemingen (zie afbeelding 8). De eerste waarneming ligt net ten 
oosten van de N31 en betreft de vondst van aardewerkscherven uit de late ijzertijd (3 scherven) en 
een groter aantal uit de late middeleeuwen. De waarneming ten westen van de N31 betreft een 
hoornpit van een geit die niet nader te dateren is.  
 
Op de FAMKE staat de terp ingetekend zoals deze op de bodemkaart staat aangegeven. Op de CHK 
is de stins op de oostelijke helft van de terp ingetekend (zie afbeelding 8: rechter kaartje). 
 

 
 
Afbeelding 8: Links de bodemkaart van het gebied rond de vroegere terp Binia (bron: ARCHIS). De terp staat 
aangegeven met een hardroze vlek. Onder de rode pijl de terp zoals aangegeven op de geomorfologische kaart. 
Rechts een uitsnede uit de FAMKE en CHK2 met de terp in rood en daar over heen het stinsterrein (lichtbruin). 
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