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Westfriese grafheuvels 
doorgrond
Hernieuwd onderzoek naar de grafheuvels  
uit de Bronstijd
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in West-Friesland gedurende de Mid-
den-Bronstijd A (1.600 tot 1.400 v. Chr.) 
het gebruikelijk was om doden in graf-
heuvels te begraven. Gedurende deze 
fase van de prehistorie hadden de bewo-
ners van West-Friesland, net als in de rest 
van Nederland, vooral een boerenbestaan 
met landbouw en veeteelt. Zoals we zul-
len zien komt dit boerenleven ook naar 
voren in het grafritueel. 

De Westfriese grafheuvels opgegraven
Het eerste archeologisch onderzoek naar 
een grafheuvel in West-Friesland gebeur-
de in 1942. De nestor van de Nederlandse 
archeologie, Professor A. E. Van Giffen, 
groef toen op een akker tussen Zwaag-
dijk en Wervershoof, nabij de Eenden-
kooi, drie grafheuvels op. Dat het hier 
om bijzondere grafheuvels ging, bleek 
uit de goede conservering van de men-
selijke botten in de kalkrijke grond. Deze 
Westfriese grafheuvels hadden vergelijk-
bare afmetingen als elders in Nederland. 
De eerste fase van de grafheuvel, het 
heuvellichaam dat was opgeworpen uit 
afgestoken en omgekeerde graszoden, 
kende een gemiddelde doorsnede van 
13 m. De uit zoden opgebouwde heu-
vellichamen waren vaak nog geen meter 
hoog. De beperkte hoogte van de graf-
heuvels betekende dat het afplaggen van 
een relatief klein areaal volstond om aan 
de zoden te komen voor de bouw van de 
heuvels. Vaak was een stuk van 30 bij 30 
m ruim voldoende. 
Rondom de Westfriese grafheuvels ko-
men relatief weinig palenkransen voor. 
De resten van deze paalkransen tekenden 
zich af in de bodem als donkere vlekken 
waar een paal is vergaan of waar men 
deze uit de grond trok. Uit West-Fries-
land kennen we slechts zeven van deze 
palenkransen. In plaats daarvan komen 
bij veel grafheuvels cirkelvormige sloten 
voor. Deze zogeheten ringsloten gebruik-
te men niet voor het winnen van grond 

Twee archeologen graven een skelet in een grafheuvel op, Oostwoud 1963. Het skelet is uit 
de Late Steentijd en kwam 1500 jaar later onder een grafheuvel uit de Bronstijd terecht.

Elke samenleving kent haar eigen rituelen bij geboorte en dood. Het begra-
vingsritueel is een essentieel onderdeel van het menselijk bestaan. Tegen-
woordig kennen we de christelijke begraving waarbij het lichaam ter aarde 
wordt besteld, maar bijvoorbeeld ook de hindoeïstische lijkverbranding, de 
crematie. In de Bronstijd in West-Friesland cremeerde men de doden en be-
groef de resten in een speciaal opgeworpen kleine heuvel, een grafheuvel. 
Deze heuvels lagen op een bijzondere plaats in het toenmalige landschap. 
Veel van deze heuvels zijn in de afgelopen 80 jaar archeologisch onderzocht. 
Uit nieuw onderzoek blijkt dat het dodenritueel van ongeveer 3.500 jaar ge-
leden veel uitgebreider was dan aanvankelijk werd gedacht. 

Wat is een grafheuvel?
Een grafheuvel is een grafmonument, een 
bouwwerk dat voor een zeer lange perio-
de zichtbaar was in het landschap. Onder 
de grafheuvel begroef men één of meer-
dere personen. Hierbij kwamen zowel 
crematies als normale begravingen voor. 
Zette men een dode bij in een bestaande 
graf-heuvel, dan hoogde de nabestaan-
den soms de heuvel op met een nieuwe 
laag grond. Hierdoor zijn fases in de op-
bouw van het grafmonument ontstaan. 
Tijdens het archeologisch onderzoek van 
een grafheuvel is dit te zien als lagen 
van verschillende kleuren grond boven-
op elkaar. Ook de vegetatie die op een  
eerdere grafheuvelfase groeide is bij on-
derzoek zichtbaar als een zwarte humeu-
ze laag tussen de ophogingslagen. Rond-
om de grafheuvels groeven de bouwers 
een greppel of plaatsten zij een krans van 
palen. Uit opgravingen elders in Neder-
land weten we dat dit laatste vaak vóór 
het opwerpen van de grafheuvel zelf 

plaatsvond. Deze palenkransen zouden 
een symbolische afscheiding zijn tussen 
het gebied van de doden en het gebied 
van de levenden. Ook maakten de pa-
lenkransen de locatie van de grafheuvels 
nog beter zichtbaar in het landschap.  
Op basis van de ontwikkeling van 
het landschap is geconcludeerd dat 

Een impressie van een doorsnede van een grafheuvel zoals gevonden nabij de Eenden-
kooi in Wervershoof.

Wadway
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om de grafheuvels mee op te werpen. 
De primaire heuvellichamen bouwde 
men immers van graszoden. De grond 
uit deze sloten is ook niet gebruikt voor 
de overige bouwfasen van de grafheuvel, 
de sloten waren hiervoor te ondiep. Het 
vermoeden is dat de ringsloten rondom 
de heuvels een ideologische of religieuze 
functie kenden. Welke dit precies is ge-
weest, blijft onduidelijk.
Tijdens deze eerste campagne deed 
Professor Van Giffen een uitzonderlijke 
vondst. Bij Zwaagdijk werd een rechthoe-
kige grafheuvel aangetroffen. Rechthoe-
kige grafheuvels komen op geen enkele 

Professor Van Giffen (met zwarte jas en hoed) bezoekt in 1963 de 
opgraving van een grafheuvel in Oostwoud en geeft zijn visie op 
de vondsten. Regio-archeoloog Maarten de Weerd (met stropdas) 
luistert aandachtig. 

Een scan van de hoogte van de grond nabij het Rijksmonument de Eendenkooi. De cir-
kels zijn restanten van de grafheuvels zoals ze vandaag de dag nog te zien zijn. De heu-
vels liggen ten noorden van het oostelijkste deel van Zwaagdijk-Oost en ten westen van 
het Zijdwerk. De heuvels steken nog maar voor een klein deel boven het maaiveld uit.

andere plek in Nederland voor. Tevens 
werden onder de grafheuvels sporen van 
ploegen waargenomen. Hij bracht dit in 
verband met het ritueel ploegen van de 
bodem voorafgaand aan het opwerpen 
van de grafheuvels. Tegenwoordig weten 
we dat de bronstijdbewoners alle grafheu-
vels op bestaande akkers opwierpen. Dit 
hoeft niet zonder meer samen te hangen 
met een ritueel. Na de opgravingen tus-
sen Zwaagdijk en Wervershoof werden er 
door andere archeologen nog bijna der-
tig heuvels opgegraven. De meeste van 
deze grafheuvels lagen in gebieden die 
tegenwoordig ook nog voor de landbouw 

worden gebruikt, zoals tussen Enkhuizen 
en Oostdijk. In een paar gevallen heeft 
de grond waar voorheen een grafheuvel 
lag een andere bestemming gekregen. 
Bijvoorbeeld ten zuiden van Grootebroek 
tussen de Raadhuislaan en de Voetakkers 
ligt een rij grafheuvels onder de voetbal-
velden van VV de Zoaven. 

Een Westfries grafritueel?
De precieze reden waarom mensen op 
een bepaalde manier zijn begraven is 
maar moeilijk te achterhalen, zelfs wan-
neer graven worden onderzocht met de 
meest moderne technieken. Aangezien 
we voor het doorgronden van het West-
friese Bronstijd grafritueel afhankelijk zijn 
van oudere archeologische onderzoeken, 
die soms met erg veel haast zijn uitge-
voerd, is het nog lastiger om uitspraken 
te doen over bepaalde grafgebruiken. 

De tweede grafheuvel opgegraven bij de 
Eendenkooi tussen Zwaagdijk en Wer-
vershoof had een uitzonderlijke vierkante 
kringgreppel.

Luchtfoto van de huidige voetbalvelden van VV De Zoaven ten 
zuiden van Grootebroek. De cirkelvormige grondverkleuringen 
zijn de restanten van de grafheuvels uit de Bronstijd. 

Wadway
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De interpretatie van een nabij Hoogkar-
spel gelegen ‘drieperioden-grafheuvel’. 
Geel is de vroegste periode met centraal 
de grafkuil met resten van de brandstapel 
en crematie. Oranje is de tweede periode 
met een nieuwe greppel en crematie van 
een volwassene. Hier is later het lijkje 
van een kind bijgezet. Blauw is de derde 
periode waarbij een brede kringgreppel 
wordt gegraven en weer een crematie is 
bijgezet.

Toch heeft de recente her-analyse van de 
opgravingen enkele interessante bevin-
dingen opgeleverd. Zo bleek meer vari-
atie te bestaan in de wijze van begraven 
dan voorheen werd aangenomen. Al ge-
durende de opgravingen in 1942 troffen 
de archeologen crematiegraven van een 
bijzonder type aan. Vaak ging het om 
het oudste centrale graf midden onder 
de grafheuvel. Deze graven omschreef 
men als ‘brandskeletgraven’. Een brands-
keletgraf is een type graf waarbij men de 
crematieresten, vaak inclusief houtskool 
afkomstig van de brandstapel, in een 
grafkuil plaatste. Opvallend is dat de kuil 
groot genoeg was om een onverbrand 
persoon gestrekt in te begraven. 
Omdat resten van een brandstapel ont-
braken, is het vermoeden dat de doden 
elders werden gecremeerd. Dit zou bete-
kenen dat de nabestaanden de verbrande 
stukjes bot en het houtskool na het cre-
meren verzamelden en op de plek van de 
toekomstige grafheuvel neerlegden. In 
de verschillende onderzochte grafheu-
vels in West-Friesland blijkt veel variatie 
te bestaan in de manier waarop precies 

Een voorstelling van een brandstapel met lijk voorafgaand 
aan de crematie. 

Wadway

Luchtfoto van de opgraving van een grafheuvel bij Oostwoud. Vanuit 
de lucht is te zien hoe de archeologen werkten met de ‘kwadranten-
methode’, waarbij steeds een kwart van de heuvel werd opgegraven 
en een dam bleef staan, zodat de dwarsdoornede te zien bleef.
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middeleeuwse krijgers moest gaan. Uit 
het huidige onderzoek blijkt dat dit een 
misvatting was.
De doden kregen soms giften mee, die 
soms de tand des tijd hebben doorstaan. 
In het grafveld Zwaagdijk-Eendenkooi 
werd een zeldzaam bronzen zwaard in 
een grafheuvel aangetroffen en in Groo-
tebroek een sieraad in de vorm van een 
bronzen armband, een zogenaamde spi-
raalring. In de ringsloten van de grafheu-
vels daarentegen zijn veel botten van run-
deren teruggevonden, met name schedels 
en horens. De hoeveelheid en soort botten 
in de ringsloten maakt het onwaarschijn-
lijk dat het hier gaat om slachtafval. Waar-
schijnlijker is het dat het gaat om offers 
als onderdeel van een begrafenisritueel.  
Naast verschillende manieren voor het be-

De tweede grafheuvel opgegraven bij de Eendenkooi 
tussen Zwaagdijk en Wervershoof had een uitzonderlijke 
vierkante kringgreppel.

Een schedel van een rund gevonden bij de opgraving Andijk, 1973. 
Dergelijke schedels en andere runderbotten zijn regelmatig in de 
ringsloten van de Westfriese grafheuvels gevonden en vormen een 
onderdeel van een offer bij een begrafenisritueel. 

werd omgegaan met crematieresten. Zo 
zijn de crematieresten en het houtskool 
niet alleen ingegraven in een grafkuil, 
maar legde men deze ook op het oude 
maaiveld waarna men de zoden van de 
heuvel op de crematieresten stapelde. 
Er zijn echter ook andere voorbeelden. 
Zo onderzocht men in Hoogkarspel een 
grafheuvel waar de resten van de brand-
stapel wel in de heuvel terecht zijn ge-
komen. Voorafgaand aan het opwerpen 
van een nieuwe fase van de heuvel, groef 
men een gat in de flank van een heuvel 
en werd een brandstapel hierboven aan-
gelegd. Tijdens de verbranding vielen de 
resten van de overledene en de brand-
stapel in het gat. Vervolgens dekte men 
het gat af en verspreidde men een nieu-
we laag grond over de gehele heuvel.  

Weer anders werd omgegaan met gestor-
ven kinderen. Zo zijn uit zowel grafheu-
vels nabij Grootebroek als Hoogkarspel 
voorbeelden bekend van gecremeerde 
volwassenen waarvan de crematieresten 
werden bijgeplaatst in grafheuvels samen 
met het niet gecremeerde skelet van een 
kind. Het is mogelijk dat het graf van de 
gecremeerde volwassene later opnieuw 
geopend is om het lichaam van het kind 
bij te zetten. Ook is er sprake van on-
verbrande bijzettingen van volwassenen. 
Na het overlijden van deze volwassenen 
legde men geen nieuwe grafheuvels aan, 
maar groef men hen in de flanken van 
bestaande grafheuvels. In een aantal 
gevallen waren de skeletten dusdanig 
goed geconserveerd dat Professor Van 
Giffen er zelfs van uit ging dat het om 

Wadway

Foto van een bijzetting van een volwassene in het grafveld Zwaagdijk-
Eendenkooi. Alleen de onderzijde van het skelet is nog aanwezig, de 
bovenzijde werd mogelijk door andere bijzettingen doorgraven.

Foto van de bronzen rapier, een zwaard van 45 cm lang, 
gevonden in een grafheuvel van Zwaagdijk-Eendenkooi. 
Wapens van metaal zijn in deze tijd uiterst zeldzaam en 
waardevol.
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van de heuvels toch verklaarbaar te zijn. 
Vrijwel zonder uitzondering bevinden 
de grafheuvels zich op de flanken van 
de zandige vullingen van de voormalige 
getijdengeulen die oostelijk West-Fries-
land doorkruizen. Deze kreekvullingen 
zijn voorafgaand aan de Midden-Brons-
tijd gevormd onder invloed van de zee, 
toen het water vanuit het zeegat van 
Bergen naar binnen stroomde. Geduren-
de het begin van de Bronstijd drong de 
zee steeds minder ver door in het bin-
nenland en begon men met landbouw 
en het begraven van de doden op het 
door de zee afgezette zand. Omdat de 
grafheuvels met name op de flanken van 
deze afzettingen liggen, kunnen we hier 
mogelijk uit afleiden dat bij uitzonderlijk 
hoog water de zee nog tot in het oos-
telijk deel van West-Friesland stroomde. 
Dit zou er voor hebben gezorgd het wa-
ter soms tot aan de voet van de grafheu-
vels reikte. De landschappelijke situatie 
en waterhuishouding is daarmee direct 
verbonden aan het dodenbestel.

De Westfriese grafheuvels in een 
ingericht landschap
De grafheuvels in West-Friesland zijn 
uitzonderlijk omdat de grafmonumen-
ten werden opgenomen in grote doorlo-
pende greppelsystemen. Dit geldt zowel 
voor de periode waarin de grafheuvels 
zijn opgeworpen, als de eeuwen erna. 
In een aantal gevallen werd gedurende 
het onderzoek van een grafheuvel dui-
delijk dat greppels zich afsplitsten van de 

graven van de doden, zijn ook verschillen 
tussen groepen grafheuvels waargeno-
men. Zo zijn de grafheuvels nabij Hoog-
karspel kleiner dan die bij Grootebroek. 
De begraafwijze lijkt samen te hangen 
met de leeftijd van de overledene, maar 
kan ook te maken hebben met geslacht 
of sociale plaats binnen de gemeenschap.
 
Een verdwenen grafheuvellandschap
Ondanks de geringe hoogte van de 
Westfriese grafheuvels, moeten zij in de 
Bronstijd toch goed zichtbaar zijn ge-
weest. De uit zoden opgeworpen heu-
veltjes lagen vaak op duidelijk zichtbare 
plekken in het landschap waar mensen 
waarschijnlijk vaak langs kwamen. De 
grond in de directe nabijheid van deze 
heuvels was namelijk langdurig in ge-
bruik als weidegrond voor het vee, of als 
akker. In West-Friesland zijn vermoede-
lijk rond de 175 van deze grafmonumen-
ten opgeworpen. Hiervan zijn 31 onder-
zocht. Tegenwoordig zijn alleen nog in 
Zwaagdijk Oost bij de Eendenkooi en 
in Grootebroek bij de Overstort resten 
van de heuvels te zien. De grootschalige 
ruilverkaveling, de moderne landbouw 
en de aanleg van omvangrijke nieuw-
bouwwijken veroorzaakten dat vanaf 
1970 de duizenden jaren oude heuvels 
veelal zijn verploegd of overbouwd.  
Gelukkig is dankzij de grootschalige  
archeologische onderzoeken vooraf-
gaand aan de ingrepen meer over de graf-

heuvels bekend. Op basis van luchtfoto’s, 
opgravingen en veldkartering blijkt nu 
dat de grafheuvels zich met name in het 
noordoosten van de regio bevonden, in  
Het Grootslag. 

Wanneer de ligging van de grafheuvels 
wordt geplot op een bodemkaart, blijkt 
de ogenschijnlijke willekeur in locatie 

Wadway

De locatie van de grafheuvels in de Bronstijd. De zwarte lijn is het huidige West-Friesland 
en de kustlijn, in blauw de getijdengeul, in donkergroen de dichtgeslibde geulen, in groen 
het bewoonbare deel van de kwelder, in rood de grafheuvels.  

Een gesimplificeerde overzichtstekening van de opgravingen te Hoogkarspel-Watertoren 
in 1973-74. De zwarte lijnen zijn de sloten en grafheuvels. In het zuiden zijn enkele en 
dubbele cirkels te zien, de grafheuvels. De westelijke grafheuvel is tegen een oudere sloot 
aan gegraven. Bij de dubbele cirkel is te zien dat de heuvel was verbonden aan een ring-
sloot en een groter netwerk van greppels.  
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boeren. Deze laatsten verdwenen maar 
de heuvels overleefden. Nu bieden de 
grafheuvels ons de mogelijkheid om de 
bewoning, het landschap en de gedach-
tewereld in het verre verleden beter te 
begrijpen. De grafmonumenten zijn ooit 
opgeworpen als een in het oog sprin-
gende, tastbare verbinding met het ver-
leden. Helaas is het aantal nog zichtbare 
grafheuvels in het Westfriese landschap 
gereduceerd tot een handvol. Als we 
deze verbinding met het verleden willen 
behouden, zullen we deze dan ook goed 
moeten bewaren.

ringsloot die rondom de heuvel zelf lag. 
In het geval van één heuvel, opgegraven 
bij Hoogkarspel, plaatste men een graf-
heuvel zelfs in de hoek van een oudere 
greppel. Op deze manier incorporeerde 
men de doden in het bestaande land-
schap, en bepaalde men op wat voor 
manier men het grafheuvellandschap 
kon doorkruisen. Door de aanleg van 
greppels creëerde men routes langs de 
grafmonumenten. De wijze waarop de 
toegang tot de grafheuvels werd gecon-
troleerd, blijkt uit een in 1949 uitgevoerde 
opgraving ten zuiden van Grootebroek. 
Hier trof men namelijk een grafheuvel 
aan waarbij de greppels de toegangsweg 
markeerden. In het centrum van deze 
toegangsweg stonden enkele palen, die 
men mogelijk na het voltooien van het 

grafritueel toevoegde om de toegang tot 
de heuvel op een symbolische manier 
te blokkeren. Ook na 1400 v. Chr., wan-
neer de bouw van grafheuvels ten einde 
kwam, bleven de grafheuvels belangrijk 
voor de lokale bevolking. Nieuwe doden 
werden bijgezet in de oude grafheuvels. 
Bij de opgraving te Enkhuizen–Kadijken 
troffen de onderzoekers in een grafheu-
vel een dergelijke bijzetting die op ba-
sis van de C-14 methode tussen 1220 en 
1000 v. Chr. dateert. 
De grafheuvels bleven nog een lange tijd 
belangrijk voor de Westfriese Bronstijd-

Het melkvee graast rustig door naast de 
opgraving in Oostwoud in 1963. 

Wadway

In 1949 werd ten zuiden van Grootebroek opnieuw een grafheuvel 
onderzocht. Deze bleek een rituele toegangsroute te bezitten. Deze 
is te zien als een parallelle grijze greppel richting de heuvel. Van de 
heuvel is pas een kwart onderzocht. 

Een palenkrans gevonden rondom een grafheuvel te Zwaag-
dijk. Op de plekken waar voorheen palen hebben gestaan zijn 
takken de grond in gestoken. 

Aan de Rikkert ten noorden van Enkhuizen zet in de zomer van 2014 de Leidse Universiteit 
het onderzoek naar de grafheuvels door. Na de oogst worden lange proefsleuven in het veld 
gegraven op zoek naar deze heuvels.
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Plattegrond van de driefasen-grafheuvel 
met toegang, opgegraven in Grootebroek.

Professor van Giffen in de jaren ‘30.

Regio-archeoloog Maarten de Weerd meet  
de grafheuvels van Oostwoud in.
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