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Aartswoud, flonkerend  
verleden uit de steentijd.
De archeologie van Het Hoog en Maantjesland,  
monumentale gebieden van 4.500 jaar geleden. 
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Aartswoud, of in het Westfries ‘Ierswoud’ 
ligt in de provincie Noord-Holland, bin-
nen de gemeente Opmeer tegen de 
noordkant Westfriese Omringdijk aan. Dit 
deel van West-Friesland heet De Gouw. 
Ten oosten van het dorp liggen twee 
unieke vindplaatsen, Het Hoog en het 
Maantjesland die de tand des tijds hebben 
overleefd en nu beschermde archeologi-
sche monumenten zijn. Echter, onbekend 
maakt onbemind, de schatkamer uit het 
Laat Neolithicum gaat maar zelden open.

len van Noord-Holland afsloten voor in-
vloeden vanuit de stijgende Noordzee. Het 
zeewater drong nabij Bergen tussen de 
strandwallen twee maal per etmaal diep 
het achterland binnen. Deze getijdengeu-
len brachten het zeewater in de natuurlij-
ke wildernis van het latere West-Friesland. 
De grote geulen werden landinwaarts 
kleine kreken. In het huidige landschap 
is van deze kreken nagenoeg niets meer 
te zien. De omvang en plek van de grote 
getijdengeulen veranderden in de loop 
van de tijd voortdurend. Aan het eind van 
het Neolithicum lag ter hoogte van Aarts-
woud een stelsel van geulen en kreken. 
Door de aanvoer van zeeklei, zeezand en 
de getijdenwerking, slibde het achterland 
van de geulen langzaam op. De kwelders 
en kleine oeverwallen kwamen hoger in 
het landschap te liggen. In het landschap 
groeiden wilgen, berken en bessenstrui-
ken, maar uitgestrekte bossen ontbraken. 
De hoge kwelders vormden ideale plek-
ken voor menselijke bewoning. 
De locatie van de nederzettingen Het 
Hoog en Maantjesland mag strategisch 
worden genoemd. Ze lagen precies op de 
grens van zout zeewater, zoet water uit 
het achterland en in de luwte van de grote 
getijdengeul. Op de resten van deze pre-
historische getijdengeul ligt iets ten zuiden 
van Aartswoud het middeleeuwse dorp 
Hoogwoud. Voor een stam uit de prehis-
torie was het gunstig zich hier te vestigen: 
er was volop zeevis en schaaldieren in de 
kreken, zoet water met weer andere soor-
ten vis en vers drinkwater voor het vee 
en de mensen. In dit open landschap op 
de hoge kwelders kon men veilig houten 

‘Aartswoud’ is in de Nederlandse archeologie een klinkende naam. De 
naam staat voor uitzonderlijk goed bewaard gebleven archeologische vind-
plaatsen van 4.500 jaar geleden, de allerlaatste fase van het Neolithicum (of 
Nieuwe Steentijd) in ons land. De vindplaatsen zijn bijzonder omdat er van 
deze periode behalve in de omgeving van Aartswoud nergens zulke goed 
geconserveerde resten van menselijke bewoning in Nederland zijn overge-
bleven. In de vorige eeuw werden deze vindplaatsen ontdekt. Archeologen 
vonden hier barnsteen kralen, messen van vuursteen, pijlpunten en speer-
punten van lange werpsperen. 
Daarnaast werd een keur aan voedselresten aangetroffen zoals botten van 
koeien, varkens, schapen en geiten. Tevens zijn ook botten van wilde die-
ren als ree, eland en beer en gevogelte als wilde eend en smient gevonden. 
Ook trof men resten van prehistorische tarwe aan en stenen om dit te ver-
malen. Verder werden een boerderijhond en een mensenbeeldje van klei 
opgegraven. Het scala aan vondsten duidt op een ontwikkelde cultuur van 
een groep mensen die langzaam maar zeker de natuur naar hun hand kon 
zetten. Zij bebouwden het land, joegen in de wildernis met hun jachthond, 
vingen vis, verzamelden schaaldieren en hielden van sieraden. 

Reconstructie van het getijdenlandschap van 4500 jaar geleden in West-Friesland.
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Het natuurlijk landschap van  
Aartswoud
West-Friesland zag er 4.500 jaar terug vol-
ledig anders uit dan nu. Dijken, sloten en 
dorpslinten ontbraken, de zee had vrij 
spel. Heel Noord-Holland, inclusief West-
Friesland, liep als gevolg van het smelten 
van de ijskappen na de laatste ijstijd, zo’n 
10.000 jaar geleden, als een badkuip vol 
met water, klei en zand. 
Zesduizend jaar geleden ontwikkelden 
zich strandwallen en duinen die grote de-

Professor Glasbergen bekijkt het  
standvoetbekeraardewerk in  
Aartswoud, juli 1978.
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huizen neerzetten. Andere hoge en droge 
delen werden gebruikt om op te akkeren. 
Op de lagere grazige landen weidde men 
het vee. Via het stelsel van natuurlijke 
waterwegen kon men zich makkelijk ver-
plaatsen in kano’s. De zee was dichtbij. 
Het landschap uit deze periode kan het 
best worden vergeleken met het huidige 
Verdronken Land van Saeftinge aan de 
Westerschelde in Zeeuws-Vlaanderen. 
Hier heeft de zee nog steeds vrij spel. 

Het Laat Neolithicum; van jagen naar 
boeren
De laatste fase van het Laat Neolithicum 
is een belangrijke periode in de ontwik-
keling van de mensheid: er vond toen 
een sterke verandering in de levenswijze 
plaats. Tijdens het Mesolithicum (Midden-
Steentijd) joeg de mens nog het wild ach-
terna en verzamelde eetbare planten. Men 
trok door het landschap. Langzaam maar 
zeker gingen de jagers over tot het wonen 
op een vaste plek. Deze tijd kenmerkt 
zich door de bouw van huizen, het tem-
men van wilde dieren tot mak vee, het 
veredelen van wilde plantensoorten tot 
bruikbare voedselgewassen en het ma-
ken van aardewerk om te in te koken en 
voedsel in op te slaan. In Zuid-Limburg 
zijn de eerste sporen van landbouwers 
circa 7.400 jaar oud, terwijl zij in West-
Friesland in het dorp Zandwerven 5.400 
jaar geleden zich hebben gevestigd. 

Ontdekking van de prehistorische 
vindplaatsen in Aartswoud
In de vorige eeuw kregen de Westfrie-
zen oog voor de geschiedenis in hun 
landschap. Op de weiden en in de ak-
kers troffen boeren bij het ploegen of het 
schouwen van de sloot steeds vaker aar-
dewerk en vuursteen uit de prehistorie 
aan. Dit werd veelal binnengebracht bij 

het Westfries Museum in Hoorn. Dat de 
Westfriezen dit onderwerp ter harte ging, 
blijkt onder andere uit de publicaties van 
het Westfries Genootschap vanaf haar 
eerste jaarboek in 1927. 
Zo blijkt dat de vindplaats Het Hoog, ge-
legen aan weerszijden van de Veersloot 
en Blôtebienepad en ten zuiden van de 
Braakweg al vanaf 1932 lokaal bekend 
is. De aartsvaders van de Nederlandse 
archeologie, professor Van Giffen van de 
Groningse Universiteit en later ook pro-
fessor Glasbergen van de Amsterdamse 
Universiteit, stortten zich geestdriftig op 
de prachtige vindplaatsen in de Westfriese 
klei. In 1968 werden de eerste vondsten 
bij de Rijksdienst voor het Oudheidkun-
dig Bodemonderzoek (ROB) in Amers-
foort gemeld. Vanaf de 1969 verrichtte de 
Universiteit van Amsterdam archeologisch 
onderzoek. In eerste instantie bleef het 
beperkt tot het aflopen van molshopen in 
de hoop daar in het bewijs voor vroege 
menselijke bewoning te vinden in de vorm 
van scherven van aardewerk, vuursteen 
en botjes. Later gebruikte men een andere 
techniek, het graven van telefooncel-grote 
proefputten tot op de onderkant van de 
vondstlaag uit de prehistorie. Deze dikke 
zwarte vochtige laag, boordevol bijzonde-
re resten, begon al op de top van de ak-
ker en stak 50 cm tot meer dan 1 m diep. 
De overblijfselen verscholen in deze laag 
bleken de laatste tastbare resten van een 
verdwenen volk uit de periode van 4.600 
tot 4.400 jaar geleden. Deze periode werd 
voorheen de ‘Standvoetbekercultuur’ ge-
noemd, tegenwoordig heet dit de ‘Enkel-
grafcultuur’. In 1972 wilde men het zeker 
weten; was het toeval of was er sprake 
van een echte grote vindplaats? Daartoe 
paste men een derde techniek toe, het gra-
ven van smalle proefsleuven  De vondst-
laag werd uitgetroffeld en onderzocht op 

Akkers met graan en huizen uit de late prehistorie.

De dikke zwarte vondstlaag van de 
nederzetting Aartswoud in 1972.  
De horizontale witte bandjes in de laag 
zijn resten van schelpen en botten.

De vondstlaag wordt met de troffel afgeschraapt, 1978.

vondstmateriaal. Vanaf 1975 ging men de 
vondstlaag ook zeven. Door deze wijze 
van onderzoek werd steeds duidelijker dat 
de aanwezige vondstlaag niet een incident 
was, maar een eerste blik bood in een 
intensief bewoonde nederzetting uit de 
prehistorie. De stam die ooit in Aartswoud 
woonde gaf langzaam maar zeker haar ge-
heimen prijs. 
Het Maantjesland ligt tussen de Westfriese 
Omringdijk en de Braakweg. Deze vind-
plaats werd in 1987 ‘ontdekt’ tijdens het 
archeologisch vooronderzoek in het kader 
van het ruilverkavelingsproject De Gouw. 
Harrie van der Meij, amateurarcheoloog uit 
Hoogwoud, was bij deze ontdekking aan-
wezig. In de winter van 1986-1987 kwam 
hij terug van een schaatstocht langs de 
Westfriese Omringdijk en nam een korte 
weg over het ijs langs het ‘Land van Schrie-
ken’. Hierbij zag hij allerlei vondstmateriaal 
uit de steentijd liggen. Het was het begin 
van de bescherming van het terrein.
De laatste steentijdboeren moesten ver-
trekken omdat het gebied steeds natter 
werd. De geulen sloten zich; de zee had 
geen vat meer op het gebied rond Aarts-
woud. Daardoor kon het water niet meer 
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afwateren naar zee en ontstond er veen-
groei. De grote geul verlegde zich zuid-
waarts en ruimde delen van het eens 
bewoonbare gebied weer op. Het zou on-
geveer 3.400 jaar duren voordat de eerste 
pioniers het gebied introkken om het veen 
te ontginnen. Toen rond 1100 na Chr. de 
drainagesloten waren aangelegd, konden 
de middeleeuwse boeren niet vermoeden 
dat ze op de akkers van hun prehistorische 
voorgangers terecht waren gekomen. In de 
Middeleeuwen heeft de zee weinig invloed 
gehad in dit deel van West-Friesland. Aarts-
woud kwam in de late 12de eeuw binnen 
de dijk te liggen, de latere Westfriese Om-
ringdijk, die het ‘oude land’ beschermde. 
Binnen de dijk zijn door dijkdoorbraken 

fragmenten van vuurstenen werktuigen 
opgegraven. Daaronder bevonden vuur-
steen messen waarmee bijvoorbeeld werd 
geslacht. De gevonden speer- en pijlpun-
ten, de zogenaamde ‘dennenboompjes’, 
zijn een indicatie dat op vogels, pelsdie-
ren en kleine zeezoogdieren werd ge-
jaagd. Met boortjes en priemen maakte 
met gaatjes in barnsteen en huiden. Alle 
vuurstenen voorwerpen zijn relatief klein 
van formaat. Het ruwe vuursteenmateriaal 
is op Wieringen en Texel gevonden. Dit is 
door de eerste bewoners van Aartswoud 
meegenomen en ter plaatse bewerkt tot 
pijlen en messen. Van dit ‘afslaan’ van 
vuursteen tot een stuk gereedschap ont-
staan talloze splinters waarvan de resten 
zijn teruggevonden. Er zijn ook voor-
werpen van bijzondere steensoorten als 
kwartsiet, dioriet en gabbro, zoals klop-
stenen en fragmenten van gepolijste ha-
merbijlen met hierin een gat voor de steel.

De grond wordt op grote zeven met  
veel water schoongespoeld. Op de  
achtergrond de stompe toren van  
de kerk van Aartswoud.

De locatie van het Rijks- en Provinciaal 
Monument te Aartswoud.

Vuurstenen pijlpunten gevonden in Aarts-
woud waaronder de ‘dennenboompjes’ 
4.500 jaar oud.

Aartswoud
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in de Middeleeuwen grote prehistorische 
woongebieden verdwenen, bijvoorbeeld 
op de locatie van de Weelpolder. In de 
Braakpolder is echter een deel van het pre-
historische landschap bewaard gebleven.

Archeologisch onderzoek op de  
akkers van Het Hoog in Aartswoud. 
De akkers van Het Hoog en Drie Bunders 
liggen aan de oostkant van de Veersloot 
en de wandelroute het ‘Blôtebienepad’. 
Dit deel is sinds 1984 beschermd. In 2011 
is het archeologisch monument een stuk 
uitgebreid. Bij de aanleg van het Blôte-
bienepad en een nieuwe sloot in 2005 is 
door de amateurarcheoloog Harrie van 
der Meij veel vondstmateriaal aangetrof-
fen. Zo bleek dat nederzetting Het Hoog 
zich meer naar het westen uitstrekte. Het 
monument is nu bijna 9 ha groot. Op Het 
Hoog is in de afgelopen tientallen jaren 
maar heel weinig opgegraven, 400 vier-
kante meter op een terrein van bijna 9 hec-
tare, nog geen 0,5 % van het hele gebied. 
Belangrijke zaken voor de interpretatie 
van de bewoning, zoals plattegronden van 
huizen uit deze tijd, zijn daarom ook nog 
niet geïdentificeerd. Op basis van het be-
perkte onderzoek is het zonneklaar dat het 
om een zeer informatierijk archeologisch 
gebied gaat. 

Wat heeft het onderzoek tot nog toe op-
geleverd? In de zwarte vondstaag zijn 
losse natuurstenen maar eveneens veel 

Het gebruik van pijl en boog in het  
Laat Neolithicum.

Wadway
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Onder het dikke zwarte afvalpakket is ook 
een haardplaats ontdekt. Deze haardplaats 
was gevuld met meer dan twee ons graan 
in de vorm van gerstekorrels en stengel-
fragmenten van naakte gerst (Hordeum 
vulgare) en emmertarwe (Triticum dicoc-
cum). De overdadigheid van botmateriaal 
van rund, varken, geit en schaap zijn het 
bewijs voor veeteelt. Ook zijn hoefafdruk-
ken waargenomen. Door het rondlopen 
van vee en het knagen aan botten door 
ratten en andere dieren, zijn de botfrag-
menten steeds kleiner geworden.

De bewoners vulden hun dieet aan met 
wild en vis. In de geulen werd volop gevist 
op bijvoorbeeld vissen die zowel in zoet als 
zout water leven als paling, steur en zalm, 
maar ook zoutwatervis als kabeljauw, bot 
en rog en zoetwatervis als snoek, brasem 
en baars. Wild is in kleine hoeveelheden 
vertegenwoordigd. Resten van ree, eland 
en de bruine beer kwamen tussen de ge-
vonden botten voor, maar ook vogels als 
de rietgans, de smient, de wilde eend en 
de wulp. Daarnaast zijn botten van de be-
ver gevonden, mogelijk is hiervan het bont 
gebruikt. Resten van de woelrat gaven aan 
dat ook ongedierte op het erf rondliep. 
Een opmerkelijke vondst is de schedel van 
een hond die naast hondenbotten en ver-
steende hondenpoep het bewijs is dat op 
het erf ook honden rondliepen. Het zijn 
vermoedelijk waak- en jachthonden ge-
weest. Hazelnootdoppen geven aan dat in 
de natuur naar noten werd gezocht. Zaden 
van wilde appels en eikels zijn het bewijs 
voor fruitconsumptie van de stam. Daar-
naast werden schaaldieren als mosselen, 
alikruiken, kokkels en oesters genuttigd. 
De overstelpende hoeveelheid mossel-
schalen laat zien dat dit zeer voedzame 
schaaldier in het juiste seizoen een belang-
rijk bestanddeel van het dieet uitmaakte. 

In de nederzetting aan Het Hoog werd 
aardewerk gemaakt: tulpvormige bekers 
van 13 tot 20 cm hoog zonder oor en 
met een vlakke bodem, een zogenaamde 
standvoet. Aan de buitenzijde hebben de 
bekers een ingekraste versiering in de 
vorm van een visgraat. Dit ‘standvoetbe-
keraardewerk’, mag typerend voor deze 
periode worden genoemd. Deze stand-
voetbekers zijn echter vooral bekend uit 
graven. Het aardewerk uit de nederzet-
ting is voor een groot deel onversierd. In 
de vondstlaag zijn vooral kleine scherven 
van versierd en onversierd aardewerk op-
gegraven. Na flink puzzelen konden hier 
enkele potten van worden gereconstru-
eerd. Ook grote stukken van golfbandpot 

Fragmenten van Neolithische bijlen, 
afkomstig uit de vondstlaag van Het Hoog, 
gemaakt van gabbro en dioriet.

Een gerestaureerde standvoetbeker met 
visgraat versiering uit Aartswoud,  
15 cm hoog.

aardewerk werd gevonden. Het mederen-
deel van de fragmenten waren echter los-
se scherven. Onder de vondstlaag werden 
kuilen waargenomen waaruit klei werd 
gewonnen. Uit deze kuilen groef men klei 
op voor het maken van de potten. Met be-
hulp van experimentele archeologie is met 
dezelfde klei geprobeerd dergelijke bekers 
te maken. Dat lukte wonderwel, waardoor 
viel vast te stellen dat de inhoud van deze 

Verschillende versieringsmotieven op scherven aardewerk afkomstig 
uit de vondstlaag van Het Hoog.

kuilen inderdaad voor het maken van het 
eigen aardewerk geschikt was. Een van de 
‘topstukken’ van de opgravingscampagne 
van 1975 was de vondst van een aarde-
werken figurine van 2,5 cm hoog, in de 
vorm van een mens. Het zou om een af-
godsbeeldje kunnen gaan. 

Barnstenen kralen kwamen regelmatig 
voor in de vondstlaag. Deze werden ge-
regen tot een halsketting. Aangezien naast 
kralen ook halffabricaten werden opgegra-
ven, kan worden vastgesteld dat de bewo-
ners ter plaatse ruwe barnsteen hebben 
bewerkten tot kralen. Van dit productie-
proces allerlei bewerkte brokken en onbe-
werkte brokjes overgebleven. De kleur van 
het veelal mooie amberkleurige barnsteen 
varieerde van witgeel tot roodbruin. Lan-
ge tijd vermoedden de onderzoekers dat 
barnstenen voorwerpen als eindproduct 
in het gebied werden binnengebracht van-
uit het Oostzeegebied. Dat bleek niet het 

Fragmenten van maalstenen 
afkomstig van Het Hoog.

Wadway

Een figurine van klei, 2,5 cm hoog,  
4.500 jaar oud.
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Een hamerkopnaald 
van 5,5 cm lang.

geval. In Aartswoud verzamelde men het 
barnsteen langs de toenmalige kust, waar 
het gewoon aanspoelde. Hier ligt barn-
steen net als vuursteen aan het oppervlak. 
Behalve barnsteen kralen zijn ook voor-
werpen van been gevonden. Door de 
gunstige conserveringstoestand bleven 
fraaie benen priemen en een zogenaamde 
hamerknopnaald. Ook zijn doorboorde 
tanden van een bruine beer opgegraven, 
kon deze gediend hebben als totem die de 
drager moest beschermen?

De kop van de Europese bruine beer.

Op basis van botanisch onderzoek kon 
eveneens worden vastgesteld dat de be-
woners van Het Hoog maar ook van het 
Maantjesland vlas verbouwden. Verder zijn 
spinsteentjes om wol maar wellicht ook 
vlas te spinnen en weefgewichtjes opge-
graven. Daarnaast is een stuk van dik ge-
twijnd touw van natuurlijke vezels gevon-
den. Touw werd ook ter plaatse gemaakt 
en kende vanzelfsprekend vele nuttige toe-
passingen. Een fragment van de wand van 
een kano, toont aan dat de stam zich over 
water snel kon verplaatsen. Als klapstuk 
werden in 1974 de overblijfselen van een 
menselijke voet opgegraven. Waarom deze 
losse voet in de vondstlaag zat, blijft duister. 

Onderzoek op het Maantjesland
Het Maantjesland ligt tussen de Westfrie-
se Omringdijk en de Braakweg. Het be-
schermde monument is 23 ha groot. Hier 
werden door de ROB in 1989 drie proef-
putten van 2 x 1 m gegraven. Vervolgens 
zijn grondboringen gedaan om te zien 
hoever de vondstlaag doorliep. Met behulp 
van boringen laten vondstlagen uit de Laat 
Neolithicum zich namelijk goed opsporen. 
Uit de boringen en het proefonderzoek 
kwam naar voren dat op 40 cm onder 
het oppervlak een vondstlaag 15 cm dik 
ligt, iets dunner dan de vondstlaag van 
Het Hoog. De hoeveelheid archeologische 
vondsten uit deze bescheiden onderzoe-

ken was niettemin overdadig. Bijna 150 
stuks bewerkt vuursteen waaronder pijl-
punten schrabbers, messen, bijlen en een 
wrijfsteen kwamen aan het licht. Ook wer-
den veel scherven van aardewerk aange-
troffen. Het botmateriaal bleek eveneens 
in kleine fragmenten voor te komen, totaal 
bijna 5000 stuks. Naast de reeds verwachte 
boerderijdieren als rund, varken, schaap 
en geit, zijn ook resten van eenden, gan-
zen en veel soorten vis, zoals de snoek 
aangetroffen maar ook wilde dieren als 
marter, oeros en wild zwijn. Het botanisch 
onderzoek gaf voor Maantjesland eenzelf-
de beeld als Het Hoog; vooral granen wer-
den hier verbouwd. 

Overige vindplaatsen uit de Enkelgraf-
cultuur in West-Friesland
In De Gouw en directe omgeving zijn veel 
sporen van nederzettingen, akkers en be-
gravingen aanwezig uit de Enkelgrafcul-
tuur. De Enkelgraf cultuur dankt zijn naam 
aan de begraafwijze waarbij doden niet 
gezamenlijk in hunebedden of grafheuvels 
zoals in de Bronstijd werden bijgezet, maar 
er voor elk individu een eigen graf werd 
aangelegd waarin de persoon werd be-
graven. In West-Friesland zijn vooralsnog 
twee graven uit deze periode opgegraven: 
het ‘Woiffie van Soibekarspel’ of ‘Mies’ van 
de vindplaats De Veken en ‘Cees’ van de 
Mienakker in Aartswoud. De dame uit Sij-
bekarspel lag in een hurkhouding op de 
linkerzij, was 1,53 m lang en tussen de 30 
en 35 jaar oud. De man van de Mienakker 
werd voordat men hem begroef, aange-
vreten door wolven of wilde honden, hij 
was 1,72 m lang en tussen de 20 en 25 jaar 
oud. In beide graven ontbraken geschen-
ken voor in het hiernamaals.
Behalve Het Hoog en Maantjesland zijn 
meer vindplaatsen uit de Enkelgrafcul-
tuur bekend. Op 2,5 km ten noordwesten 
van Aartswoud ligt in de Groetpolder de 
vindplaats Zeewijk. Deze is tussen 1992 en 
1994 voor een groot deel opgegraven. Hier 
zijn twee huisplattegronden gevonden met 
een breedte van 3-4 men een lengte van 
7-14 m. Het grootste huis was 7 m breed 
en 22 m lang. Zeewijk, Aartswoud en 
Maantjesland zijn grote nederzettingen in 
de buurt van open water, die mogelijk het 
hele jaar bewoond waren. De opgraving 
van een kleine nederzetting op de Mienak-

Priemen en spatels van bot, 10-15 cm lang.

Een klopsteen van kwartsiet uit Aartswoud.

Wadway

Doorboorde tanden van de bruine beer.

Een stuk touw uit de steentijd, 10 cm lang.
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ker, gelegen op 2,5 km ten zuidwesten van 
Het Hoog heeft uitgewezen dat de kleinere 
woonplaatsen dichter bij het open water 
liggen en werden gebruikt voor seizoens-
gebonden activiteiten zoals bijvoorbeeld 
visvangst of robbenjacht. Mogelijk wa-
ren kleine nederzettingen ook een soort 
verkenningsposten. Pas als een gebied 
voldoende voedsel kon leveren voor per-
manente bewoning ging men over tot het 
bouwen van grote boerderijen, op grotere 
afstand van het open water.

Monument van onzichtbare en on-
schatbare waarde
Sommige archeologische monumenten 
in Nederland zoals hunebedden, kasteel-
heuvels en verdedigingswallen zijn goed 
zichtbaar in het landschap. De meeste 
monumenten liggen echter ondergronds 
of onder water en zijn moeilijk herken-

baar. Dit geldt ook voor de monumenten 
in Aartswoud. Deze monumenten zijn 
toch door hun zeldzaamheid, gaafheid en 
informatiewaarde van groot maatschap-
pelijk en wetenschappelijk belang. Een 
ander probleem met de ondergrondse 
monumenten is dat in tegenstelling tot 
gebouwde monumenten, vaak moeilijk 
te bepalen is in hoeverre ze beschadigd 
zijn. Om te voorkomen dat de twee waar-
devolle monumenten in de Gemeente Op-
meer achteruit gaan is Het Hoog in 1984 
als Rijksmonument aangewezen -met een 
kleine westelijke uitbreiding in 2011- en 
het Maantjesland in 2009 als Provinciaal 
Monument. Op het Maantjesland is voor 
een goed behoud de grond aangekocht 
door de provincie Noord-Holland, waar-
door hier niet mag worden geploegd of 
ander bodemverstorende zaken mogen 
plaatsvinden. Ook is de grondwaterstand 

met 30 cm verhoogd en mag op het gras-
land geen riet groeien. 
Het Rijksmonument is niet door het Rijk 
aangekocht. Al in de jaren ’80 van de vo-
rige eeuw heeft de Rijksdienst onderkend 
dat alleen een bescherming op papier vol-
strekt ontoereikend is voor een dergelijk 
kwetsbaar monument. Plannen voor be-
houd van het monument in de bodem zijn 
wel gemaakt, maar nooit ten uitvoer ge-
bracht. Dit betekent dat het normaal agra-
risch gebruik zoals ploegen wordt toege-
staan. Elke keer dat er geploegd wordt 
verdwijnt een deel van de vondstlaag. Be-
houd op lange termijn van dit unieke ter-
rein is zonder pro-actief beheer daardoor 
zeer twijfelachtig.

Maneschijn of zwanenzang
Tijdens de opgravingscampagnes op Het 
Hoog zijn ruim 200.000 vondsten gebor-
gen, een enorme hoeveelheid. Slechts het 
onderzoek uit 1972 is geheel uitgewerkt en 
gepubliceerd. Voor de overige opgravings-
campagnes geldt dat enkele vondstcate-
gorieën zijn uitgewerkt, bijvoorbeeld de 
barnsteen kralen. Het overgrote deel van 
de vondsten staat verpakt in honderden 
kartonnen dozen in het Noord-Hollandse 
Provinciaal Depot voor Bodemvondsten 
en wacht al veel te lang op uitwerking en 
publicatie.

Het Maantjesland is in beheer bij Land-
schap Noord-Holland. Blijvend behoud 
van dit zeer kwetsbare monument is hier-
door gewaarborgd. Het Rijksmonument 
wordt alleen op papier beheerd en gaat 
vermoedelijk sterk achteruit. Als een beter 
behoud van het Rijksmonument door de 
Rijksoverheid niet kan worden waarge-
maakt, is het verstandig om het op te gra-
ven om zo de informatie veilig te stellen. 
De flonkerende schatkamer uit het Laat 
Neolithicum komt dan aan het licht.

De wetenschappelijk leider van het on-
derzoek, Frits van Iterson Scholten (IPP) 
werkt ’s avonds aan zijn dagrapport,  
juli 1977.

Luchtfoto van Rijksmonument Het Hoog, boven de Veersloot, rechtsboven de Braakweg. 
De kronkelige witte banen zijn de zandige oeverwallen aan weerszijden van de donkere 
restgeulen. De donkere ronde vlekken, zijn opgeploegde cultuurlagen uit het Neoliticum.

De profielen op Het Hooge worden in 1974 
vastgelegd door archeologe Willy Metz van 
het Albert Egges van Giffen Instituut voor 
Prae- en Protohistorische Archeologie van 
de Universiteit van Amsterdam (IPP).

Een overzicht van het proefonderzoek in 
de zomer van 1978. Belangstellenden uit de 
buurt komen steeds even kijken. Op de achter-
grond het staande werk van de watermolen 
Westuit No. 7 aan de Kolkweg in Aartswoud.
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Cover: Luchtfoto van Aartswoud in 1980. De kronkelende 
vormen in de graslanden duiden op de restgeultjes en 

oeverwallen. Linksboven de kruising Zuiderzeestraat met 
de Schoolstraat en de Braakweg. Barnstenen kralen van 

4500 jaar oud uit de opgraving Aartswoud-Het Hoog.

Colofon
© Archeologie West-Friesland, Hoorn, 2012.
Deze folder is een uitgave van Archeologie 

West-Friesland, het Gemeentelijk samen- 
werkingsverband van 1  Drechterland,  

2  Enkhuizen, 3  Hoorn, 4  Koggenland,  
5  Medemblik, 6  Opmeer en 7  Stede Broec.

Maantjesland en Het Hoog 

Tekst Carla Soonius
Redactie: Michiel Bartels 

Ontwerp en productie: Vind Magazine, Hoorn

Meer informatie? 
Postbus 603, 1620 AR Hoorn, NL
www.archeologiewestfriesland.nl

of 0229-252587

Dank gaat uit naar 
Harrie van der Meij, Hoogwoud; George de 

Boer, Aartswoud; Provinciaal Depot voor Bo-
demvondsten, Wormer.

©Afbeeldingen: Archeologie West-Friesland,  
pag. 2-1, 4-1 George de Boer, pag. 2-2, 3-2,  

4-3, 7-2, 7-4,  Maura Huig, pag. 1-2, 4-2, 5-1, 5-3, 
5-6, 6-1, 6-2, National Geographic, 6-6,  

PRAE Hans Splinter, pag. 3-1, 4-4, RAAP/RCE, 
2-1, Universiteit van Amsterdam (IPP), pag. 3-3,  

5-4, 6-4, 7-3, Willy Metz, pag. 1-1, 7-1,  
Provincie Noord-Holland, pag. 5-2, 6-3, 6-5, 

ISSN 2212-4365 (print)
ISSN 2212-4373 (web)

Noot voor de lezer:
Het zoeken op of graven in de monumenten is zonder toestemming 
verboden (Wet op de Archeologische Monumentenzorg 2007).!
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