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Westfriezen graven naar
de bronstijd
Verleden en heden komen samen in de 
nieuwbouwwijk Waterweide in Grootebroek



    
H     Venhuizen w         De Goorn Grosthuizen Hensbroek Opdam Oudendijk Rustenburg Scharwoude Spierdijk Ursem Zuidermeer Blokker Zwaag HoornW   

Oostelijk West-Friesland was in de bronstijd, zo’n 3.500 jaar geleden, een zeer aantrekkelijk
woongebied. De Westfriese bronstijdboeren hebben het land vele eeuwen op grote schaal inge-
richt en dat kan door archeologische opgravingen fraai in beeld worden gebracht. In het voorjaar
van 2018 ontstond een bijzondere kans om dit ingerichte bronstijdlandschap te onderzoeken.
Voorafgaand aan de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Waterweide in Grootebroek, gemeente
Stede Broec, werd van een groot terrein de bovengrond afgegraven en afgevoerd. Dit was voor
de archeologen een unieke mogelijkheid om een omvangrijk deel van het cultuurlandschap uit
de bronstijd in kaart te brengen.

2 Archeologie in West-Friesland

De rechthoekige werkputten van de opgraving Waterweide vanuit de lucht, voorjaar 2018.

Door het grote aaneengesloten on-
derzoeksoppervlak is het mogelijk
doelgericht onderzoek te doen naar
dorpjes uit de bronstijd. Daarnaast
vinden we het belangrijk om het pu-
bliek op de hoogte te houden van
onze ontdekkingen. Dat doen we
vaak via diverse (sociale) media 
en door het organiseren van rond-
leidingen en exposities. Maar mis-
schien wel de beste manier om over
te brengen wat je als archeoloog
doet en waarom je dat doet, is om
mensen echt mee te laten graven en
zelf dingen te laten ontdekken. Die
mogelijkheid was er in Waterweide
.

De omstandigheden waren geschikt
voor een publieksopgraving: een
enorm onderzoeksgebied zonder
machines of andere obstakels en
geen milieukundige beperkingen.
We organiseerden zes veldwerkda-
gen waarvoor de omwonenden zich
konden inschrijven om met ons mee
te graven. Binnen korte tijd waren
de intekenlijsten gevuld, ruim 250
mensen gaven zich op om de han-
den uit de mouwen te steken! In de
meivakantie was het dan zover: de
sporen van boerderijen, slootjes en
diepe waterputten uit de bronstijd
werden met de troffel en de schep

enthousiast uitgespit op zoek naar
vondsten.

Schatkamer voor 
bronstijdonderzoek

In de bodem van West-Friesland ligt
een zeer goed bewaard gebleven
landschap uit de bronstijd verscho-
len. De uitstekende conservering van
grondsporen en vondsten is uitzon-
derlijk en West-Friesland geniet hier-
om dan ook al decennia bekendheid
bij een groot internationaal publiek.
De Westfriese bronstijdboeren heb-
ben dit land naar hun hand ge-
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zet en archeologen doen hier al
ruim 75 jaar onderzoek naar. Dit
begon met het onderzoek van graf-
heuvels in de jaren ‘40 van de vorige
eeuw. Deze heuvels waren toen nog
goed zichtbaar in het land, ze had-
den een omtrek van soms wel 20
meter en waren soms nog een meter
hoog. In deze grafmonumenten wer-
den goed bewaarde skeletten van de
overledenen gevonden. Soms wer-
den er mooie spullen aan de doden
meegegeven. Beroemd is een fraai
bronzen zwaard uit Zwaagdijk en in
2015 werd aan de Binnenwijzend
een gave bronzen beitel gevonden.
Het onderzoek naar de grafheuvels
leverde veel informatie op over het
grafbestel, maar de archeologen had-
den nog geen idee waar en hoe de
Westfriese bronstijdboeren woon-
den. Dat veranderde toen ze in de
jaren ‘60 van de vorige eeuw langs
de Streekweg in Hoogkarspel gin-
gen graven. Voor het eerst werden
de grondsporen van boerderijen op-
getekend en daaromheen enorm
veel slootjes. Uit de opgravingen
bleek dat grote delen van oostelijk
West-Friesland in de bronstijd in
cultuur waren gebracht, de groot-
schaligheid van dat ingerichte land-
schap was echter lastig in kaart te
brengen omdat meestal maar een
klein terrein kon worden onder-
zocht. Halverwege de jaren ‘70 werd
daarom een heel groot gebied door

Lokatie van de opgraving Waterweide. 

Bronzen zwaard uit 
Zwaagdijk-Eendenkooi, 
lengte 45 cm.

Een geknikte randbeitel van brons gevonden
aan de Binnenwijzend-Westwoud.
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Een tekening van de 
archeologische resten 
van boerderijen, 
kringgreppels en 
sloten op de vindplaats 
Bovenkarspel-Het Valkje.

één plaats. Deze dynamiek kan bij
de lang bewoonde gebieden goed
worden bestudeerd, maar het is op
deze plaatsen erg lastig om te bepa-
len welke structuren gelijktijdig in
gebruik zijn geweest. Daarom zijn
de archeologen de laatste jaren ook
naarstig op zoek naar gebieden
waar de bronstijdbewoners maar
kort hebben gewoond. Die plaatsen
zijn zeldzaam en lastig op te sporen.
In Waterweide was het dan eindelijk
raak.

De ontdekking van het 
bronstijddorpje 
Grootebroek-Waterweide

Voordat de opgraving begon hebben
we eerst enkele smalle lange proef-
sleuven gegraven, om te onderzoe-
ken of er sporen uit de bronstijd in
de ondergrond aanwezig waren. Er
werden grondsporen van vele sloot-
jes en kuilen gevonden; het brons-
tijdlandschap van Waterweide was
dus nog goed bewaard gebleven.
Daarom hebben we het afgraven en
afvoeren van de bovengrond goed
begeleid en zorgden ervoor dat de
grond tot het juiste niveau netjes
vlak werd afgegraven. 

archeologen ten noorden van Boven-
karspel, vlakbij het huidige Streek-
bos, onderzocht. Tijdens deze opgra-
ving, die bekend staat als Bovenkars-
pel-Het Valkje, is in vijf jaar tijd een
voor die tijd ongekend gebied opge-
graven: ruim 15 hectare, ofwel zo’n
22 voetbalvelden groot.

Bewoningsduur

Vooralsnog zijn nergens zo veel
bronstijdsporen gevonden als op de
vindplaats Bovenkarspel-Het Valkje.
Het moet een zeer aantrekkelijk
woongebied zijn geweest, men heeft
daar 600 tot 700 jaar gewoond. Deze
lange bewoningsduur kon goed in
kaart worden gebracht door het ont-
rafelen van de vele overlappende
grondsporen en structuren. Hier-
door kregen de archeologen een
goede indruk hoe terreinen in de
loop van de tijd van functie veran-
derden: op een oude akker werd bij-
voorbeeld later een boerderij ge-
bouwd. Toen de boerderij werd af-
gebroken werden er sloten gegraven
op het oude woonperceel. Ook zijn
sommige terreinen juist heel lang
als woonplaats ingericht en vonden 
de archeologen veel boerderijen op 

Alle sporen die tevoorschijn kwa-
men, werden vervolgens digitaal in-
gemeten en van het sporenvlak wer-
den elke dag overzichtsfoto’s ge-
maakt met een drone. Deze luchtfo-
to’s werden vervolgens gekoppeld
aan de digitale tekeningen. Vijf we-
ken lang werd continu gegraven en 
elke dag werd zo’n 1.500 m² van het
bronstijdlandschap van Waterweide
vrijgelegd.
Zo’n omvangrijk werkterrein als in
Waterweide hadden we nog niet
eerder meegemaakt. Door het afgra-
ven en verwijderen van de boven-
grond was een gebied van wel 4
hectare vrijgelegd met in het spo-
renvlak vele tientallen structuren uit
de bronstijd. Als je in het veld was,
stond je eigenlijk gewoon in een in- 
gericht landschap van 3500 jaar
oud. Het was indrukwekkend om
daar rond te lopen, omgeven door
vele sloten die soms over honder-
den meters konden worden gevolgd.
De omvang van dit bronstijdland-
schap kon ook goed vanuit de lucht
worden vastgelegd, iets wat we veel-
vuldig hebben gedaan.
Naast vele slootjes troffen we ook
de resten van twee boerderijen aan.
Deze boerderijen waren 15 meter
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lang en 6 meter breed en boden on-
derdak aan mens en vee. Ze werden
omgeven door smalle slootjes die er-
voor moesten zorgen dat de huis-
plaats na een flinke regenbui droog
bleef. Verspreid over het terrein ko-
men ook vele kleine ronde structu-
ren voor, zogenaamde kringgrep-
pels. Dit zijn kleine slootjes die
waarschijnlijk rondom opgeslagen
gewassen of materialen waren gegra-
ven. In de lange sloten vonden we
soms ook enkele grote ronde sporen.
Dit bleken diepe kuilen of waterput-
ten die waren gegraven om ervoor te
zorgen dat het water weg kon lopen,
maar ook zorgden voor de opvang
van water, bijvoorbeeld als drenk-
plaats voor het vee. Ze staan meestal
in verbinding met de sloten en zul-
len dus geen schoon drinkwater heb-
ben opgeleverd voor de bewoners,
daar hadden ze andere bronnen
voor.

Publieksopgraving

Nadat alle bronstijdsporen in het
gebied waren gedocumenteerd, was
het tijd om met het publiek te gra-
ven en vondsten te verzamelen. Voor-
afgaand aan het onderzoek hebben
we diverse media ingezet om men-
sen uit Grootebroek en omstreken
te informeren over de opgraving en
de mogelijkheid om je op te geven
om mee te graven. De graafdagen
hadden we in de meivakantie ge-
pland om ook kinderen en ouders te
bereiken en heel veel mensen hebben
gehoor gegeven aan onze oproep: we
hadden 250 aanmeldingen.
Er waren zes graafdagen voor het
publiek en men kon in het ochtend-
of middagprogramma meedraaien.
Ook waren er mensen die zich voor
de hele dag en zelfs meerdere da-
gen hadden opgegeven. Voordat we
aan de slag gingen gaf een archeo-
loog eerst een korte uitleg over de
Westfriese bronstijd en de situatie in
Waterweide. We hadden hiervoor
posters gemaakt met daarop afbeel-
dingen van grondsporen, boerde-
rijen en vondsten. Vervolgens kon
iedereen een schep en troffel uit-
zoeken en werd de groep opgedeeld
in kleine groepjes. Toen kon men
onder begeleiding van de archeolo-
gen aan de slag. We gingen natuur-
lijk niet zomaar willekeurig ergens
graven, we hadden enkele onder-

Impressie van de werkzaam-
heden: afgraven bovengrond
en inmeten sporen.

Luchtfoto van het nieuwbouw-
gebied Waterweide vlak na de
opgraving.

Door met de schep de grond 
af te schaven worden de 
overblijfselen zichtbaar.

zoeksobjecten en dat waren de
grondsporen van de slootjes rond
de boerderijen, lange sloten die el-
kaar kruisten en diepe waterputten.

Spannende ontdekkingen

We gaan ervan uit dat de bewoners
van de boerderij hun afval in de sloot-
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De archeologische
resten in de 
Waterweide in
kaart gebracht.

jes gooiden. Daarom kunnen de sloot-
jes rond de boerderijen spectacu-
laire vondsten opleveren en ons iets
leren over de tijd waarin de bewo-
ners leefden en de materialen die ze
gebruikten. In de Westfriese voch-
tig kleiige ondergrond blijft botma-
teriaal goed bewaard. 
De dierenbotten vertellen ons ook
iets over de beesten die toen op en
rond het erf leefden. We hebben de
slootjes rond de boerderijen daarom
heel zorgvuldig uitgelepeld en de
plaats van de vondsten goed vastge-
legd.

In één van de slootjes rond een boer-
derij werd door een van de deelne-
mers een spectaculaire ontdekking
gedaan. Onderin het slootje werden
heel veel kleine botjes gevonden,
bijna 500 in totaal. De botjes zijn af-
komstig van maar liefst 10 biggetjes
die nog geen week oud waren.
Sterfte van pasgeboren dieren is van
alle tijden, het kan door voedselge-
brek of ziekte komen maar bij big-
getjes komt verdrukking door de
zeug soms ook voor. In het slootje
werden door andere deelnemers
nog botten gevonden van volwassen
varkens, koeien, schapen/geiten, een
hond en een vogel.

Één van de
deelnemers
vond onderin
een slootje
uit de 
bronstijd 
botjes van 10
pasgeboren
biggetjes.

De deelnemers lepelen een slootje rond een 
boerderij uit. 
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die waarschijnlijk als trapjes zijn ge-
bruikt. Andere voorbeelden van
vondsten zijn een palingfuik, een
peddel en houten kommetjes. In
Waterweide zijn diverse waterputten
door deelnemers uitgespit en in de
meeste werd op de bodem ook hout
gevonden. Het hout is afkomstig van
de wilg, een boom die veel voor-
kwam in het Westfriese bronstijd-
landschap en die voor allerhande
doeleinden door de bewoners werd
gebruikt. In één waterput werden
veel koeien- en varkensbotten ge-
vonden, waaronder een imposante
hoektand van een volwassen man-
netjesvarken.

Evaluatie publieksopgraving

Enkele weken na de publieksopgra-
ving hebben we de deelnemers ge-
vraagd een enquête in te vullen. We
waren benieuwd naar hun interesse
in de Westfriese archeologie en de
verwachtingen die men had van de
publieksopgraving. Natuurlijk wil-
den we vooral ook weten hoe men
het meegraven heeft ervaren. Zo’n
60 personen hebben de enquête in-
gevuld, waarvan ruim de helft nog
nooit een archeologisch evenement
had bezocht. Iedereen had een leuke
en leerzame dag gehad. Publieksop-
gravingen leveren een wezenlijke
bijdrage aan de kennis en beleving
over archeologie was de mening van 

de geënquêteerden; 93% gaf aan nog-
maals aan een archeologisch evene-
ment deel te willen nemen.
Men wil vooral betrokkenheid voe-
len bij het archeologisch onderzoek.
Behalve het opdoen van kennis over
archeologie en uitleg over het on-
derzoek, werd het begeleid meegra-
ven met professionals en de moge-
lijkheid om vragen te kunnen stel-
len gewaardeerd. Dat er veel aan-
dacht werd besteed aan de kinderen
werd ook op prijs gesteld, meer dan
de helft van hen had kinderen mee-
genomen. 
Kinderen waren het meest enthou-
siast over de vondsten,  het graaf-
certificaat en de goodiebag die zij
aan het eind van de opgraving door
de archeologen kregen uitgereikt.
Jongvolwassenen (19-34 jaar) waren
het meest verrast na deelname aan
de opgraving en gaven het hoogste
eindcijfer (4,5 uit 5). Volwassenen
waardeerden vooral de uitleg die
werd gegeven voorafgaand en tijdens
de opgraving. 
De publieksopgraving was daarom
een groot succes en resulteerde in
veel enthousiasme bij zowel de ar-
cheologen als de deelnemers van de
graafdagen. In de toekomst willen
we dit vaker organiseren en zullen
daarbij de uitkomsten van de en-
quête gebruiken om steeds beter in
te spelen op de wensen en behoef-
ten van omwonenden.

Impressies van de 
publieksopgraving.

De Westfriese bronstijdboeren heb-
ben altijd heel veel sloten gegraven
om ervoor te zorgen dat het woon-
gebied en het bouwland droog bleef
na een regenbui. Het moeten echt
goede watermanagers zijn geweest.
In Waterweide hebben we die verka-
veling heel fraai in beeld kunnen
brengen. Er zijn mooie rechthoekige
kavels te zien die als weiland, akker
of huisplaats in gebruik waren. We
gaan er in Waterweide vanuit dat de
boerderijen en sloten gelijktijdig
zijn gegraven. Om te onderzoeken
hoe oud de grondsporen zijn, heb-
ben we uit heel veel sporen grond-
monsters genomen om materiaal
daaruit te dateren. Tijdens het uit-
graven van de sloten stuitten we
ook op andere vondsten, zoals flin-
ke koeienbotten, stukken natuur-
steen en soms ook scherven van
potten. In één van de sloten vonden
deelnemers grote scherven aarde-
werk. De pot is niet meer helemaal
compleet, maar na het plakken van
de scherven kon de potvorm nog
worden gereconstrueerd.

Voor het opvangen van water groe-
ven de bronstijdboeren in de sloten
diepe waterputten. Dit zijn span-
nende plaatsen, want hier doen ar-
cheologen soms bijzondere ontdek-
kingen. Omdat de putten zo diep
zijn, tot onder het grondwater, blijft
hout bijvoorbeeld nog goed be-
waard. We vinden regelmatig plan-
ken waar gaten in zijn gemaakt en
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De bronstijdboerderij in het 
Zuiderzeemuseum te Enkhuizen.

In een van de bronstijdsloten 
werden grote scherven gevonden, 
waarvan de meeste nog aan elkaar
konden worden geplakt. 
Zo krijgen we een goed beeld 
hoe de pot eruit heeft gezien.


