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Samenvatting 

Tot voor kort was de kartering van oppervlaktevondsten de geijkte manier om het in de 
bronstijd bewoonde gebied in West-Friesland in kaart te brengen. De verspreidingskaart van 
vondsten die tijdens uitgebreide veldkarteringen in de jaren zestig en zeventig van de vorige 
eeuw verzameld zijn heeft dan ook de basis gevormd voor het model van bronstijdbewoning. 
Aan dit model ligt een belangrijke aanname ten grondslag, namelijk dat de aanwezigheid van 
oppervlaktevondsten een indicatie is voor prehistorische bewoning en, vice versa, dat de 
afwezigheid van vondsten afwezigheid van bewoning betekent. 
 
In het met studenten uitgevoerde onderzoek in 2012-2015 is bestudeerd wat de relatie 
tussen de oppervlaktevondsten en de aan- en afwezigheid van bronstijdbewoning in de 
ondergrond was. Om het bewoningsmodel te testen is met verschillende verkennende 
methoden onderzoek uitgevoerd op een AMK-terrein aan de Rikkert in Enkhuizen en enkele 
aangrenzende percelen. Sommige delen van het terrein bleken verstoken van oppervlakte-
vondsten uit de prehistorie, terwijl andere delen rijkelijk bezaaid waren met aardewerk-
scherven uit de bronstijd. Volgens het traditionele bewoningsmodel zouden dit respectievelijk 
onbewoonde en bewoonde terreinen moeten zijn. In de zomer van 2013 zijn we vervolgens 
aan de Rikkert gestart met onderzoek op een terrein dat vondstloos was, en volgens het 
model dus bewoningsloos. Dat bleek zeker niet het geval te zijn. In elke proefsleuf was 
namelijk te zien dat het terrein niet verstoken was van bewoningssporen (hoofdstuk 3). Ook 
de reden waarom desondanks oppervlaktevondsten ontbraken werd snel duidelijk: de 
archeologische resten waren ongeroerd. De afdekkende veenlaag was zelfs nog intact, een 
zeldzaam verschijnsel in West-Friesland. 
In de volgende winter van 2013 is opnieuw een oppervlaktekartering uitgevoerd aan de 
Rikkert. Deze keer op een aangrenzend perceel, ten westen van het in de zomer van 2013 
opgegraven terrein. Ook op dit perceel werden geen oppervlaktevondsten aangetroffen, 
hoewel volgens de bestemmingskaarten van de ruilverkaveling de archeologie wel op grote 
schaal geroerd zou moeten zijn en dus naar verwachting in de bouwvoor en het maaiveld 
zichtbaar zou moeten zijn. Het gangbare model zou dit terrein dus als onbewoond 
classificeren. Kleinschalig gravend onderzoek in 2014 liet zien dat in elke proefsleuf bronstijd-
sporen aanwezig waren: het terrein bleek hier niet diep geploegd, integendeel.  
Het gravend onderzoek in het laatste jaar 2015 had als doel te testen of het mogelijk was om 
ook zonder grootschalige bodemingrepen uitspraken te doen over de verspreiding van 
grondsporen en akkerland. Daartoe werd een terrein ten oosten van het in 2014 onderzochte 
gebied onderzocht met kleine hand-gegraven putjes van 1 x 1 m. Bovendien is in 2015 een 
aantal met weerstandmeting vastgestelde anomalieën in dit terrein onderzocht.  
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Hoofdstuk 1 Probleemstelling en onderzoeksvragen  

1.1 Inleiding 

In november 2012 werd in het kader van de mastercursus Field Archaeology van faculteit 
Archeologie van de Universiteit Leiden een oppervlaktekartering uitgevoerd op enkele 
percelen ten noorden van de Rikkert nabij het buurtschap Oosterdijk, gemeente Enkhuizen 
(afb. 1.1). Tot teleurstelling van de studenten bleek een groot deel van het terrein zo goed als 
vondstloos te zijn. Alleen op het zuidelijke deel hadden ze geluk, want daar lag het aardewerk 
uit de bronstijd voor het oprapen (afb. 3.3). Uiteraard wekte deze vondstrijke akker de 
grootste belangstelling bij de studenten, zoals het waarschijnlijk bij de meeste archeologen 
zou doen. Toch hadden wij als begeleiders de vreemde wens om juist de vondstarme locatie 
verder te onderzoeken. In dit hoofdstuk zullen we uitleggen waarom deze wens minder 
vreemd is dan hij lijkt. 
Het veldonderzoek dat volgde op de verkenning, vond in de maanden augustus van 2013, 
2014 en 2015 plaats. Dat was alleen mogelijk door de vriendelijke medewerking van de 
landeigenaar, dhr. J. Hovenier. Het terrein was verder niet bedreigd, maar hij vond het 
interessant om meer te weten over het verleden in zijn terrein. Van de gemeente Enkhuizen 
kregen we toestemming om ook waardestellend onderzoek te doen op het AMK-terrein dat 
binnen het onderzoeksgebied lag.  
 

Afb. 1.1. Locatie van het onderzoeksgebied (rood kader) en percelen die zijn gekarteerd 
op vondsten (grijs) op de topografische kaart. De kaders in blauw, groen en paars 
geven de aangemelde Archis onderzoeksgebieden weer met het onderzoeksmelding 
nummer. Het oranje gearceerde terrein is het AMK-terrein (AMK nr. 5056).  
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1.2 Probleemstelling: De grenzen van een bronstijdlandschap 

Het onderzoek vond plaats vanuit het NWO-project Farmers of the Coast dat tot doel heeft 
het Westfriese bronstijd landschap te bestuderen. Dat landschap is onder archeologen wel 
bekend, onder meer omdat een reconstructie van een nederzetting uit Bovenkarspel (afb. 
1.2) de voorkant van Nederland in de Prehistorie siert (Louwe Kooijmans et al. 2005). 
Opvallend aan die reconstructie is de regelmatigheid van de inrichting van het landschap, 
maar vooral ook de schaal waarop dit is ingericht; tot aan de horizon reiken de akkers en 
sloten. Een beeld dat lijkt te kloppen. In West-Friesland is bijna 40 ha aan nederzettings-
terreinen blootgelegd, maar daarbij is nog vrijwel nergens een begrenzing van het 
gecultiveerde landschap vastgesteld. Het lijkt erop dat het Westfriese landschap volledig door 
de mens was ingericht. 

Afb. 1.2. Reconstructie van een bronstijd nederzetting (ca. 1200 v.Chr.) nabij het huidige 
Bovenkarspel (Louwe Kooijmans 1998, 336, fig. 10). 

 
Als dat inderdaad het geval was, dan heeft dit belangrijke implicaties voor de manier waarop 
we de conceptuele relatie tussen mens en landschap in de bronstijd moeten begrijpen. West-
Friesland in de bronstijd zou één van de eerste plaatsen in de menselijke geschiedenis kunnen 
zijn waar, zoals vandaag de dag, de mens de natuur zo goed als uit het landschap heeft 
verdreven. Juist daarom is het belangrijk dat we de omvang van het gecultiveerde landschap 
in deze regio in kaart brengen. Maar hoe doen we dit op een correcte en efficiënte manier? 
 
Nieuwe prospectietechnieken 

Tot nu toe was de kartering van oppervlaktevondsten de geijkte manier om het bewoonde 
gebied in West-Friesland in kaart te brengen. De verspreidingskaart van vondsten die tijdens 
uitgebreide veldkarteringen in de jaren ‘zestig en ‘zeventig van de vorige eeuw verzameld zijn 
voor en tijdens de ruilverkaveling heeft dan ook de basis gevormd voor het huidige model van 
bronstijdbewoning (IJzereef & Van Regteren Altena 1991, 65-8, fig. 2). Aan dit model ligt 
echter een set van zeer twijfelachtige aannames ten grondslag, namelijk dat de aanwezigheid 
van oppervlaktevondsten een indicatie is voor prehistorische bewoning en, vice versa, dat de 
afwezigheid van vondsten afwezigheid van bewoning betekent. Of, zoals IJzereef & Van 
Regteren Altena het beschrijven (1991, 65):1  
                                                                 
1 Vetgedrukte tekst uit citaat is ingevuld door huidige auteurs. 
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"De vondstconcentraties, die als teken van bewoning ter plaatse zijn geduid, zijn bij 
de archeologische veldkartering vooral op de zavelige flanken van de brede ruggen en 
op de zavelige smallere ruggen aangetroffen. (...) Lagere delen van het toenmalige 
landschap, de kleiige kommen, waren kennelijk ongeschikt voor bewoning." 

 
Het onderliggende landschapsmodel is eveneens toe aan een kritische beschouwing (Van 
Zijverden 2017), maar het is de veronderstelde relatie tussen concentraties oppervlakte-
vondsten en prehistorische bewoning die we hier willen problematiseren. Zeker ook omdat 
deze aanname van invloed kán zijn bij het vervaardigen van beleidskaarten. Zo valt 
bijvoorbeeld bij de Beleidsadvieskaart Gemeente Enkhuizen te lezen:  
 

"Over het algemeen wordt er vanuit gegaan dat de ligging en verspreiding van het 
archeologisch vondstmateriaal een weerspiegeling vormen van de eertijdse bewonings-
locaties." (Molenaar & Van Berkel 2013, 49) 

 
Op basis van enkele opgravingen mag deze aanname echter sterk in twijfel worden getrokken. 
Zo blijken er op relatief lage plaatsen in het landschap, bijvoorbeeld bij Enkhuizen-Kadijken, 
toch complete nederzettingsterreinen te liggen, terwijl oppervlaktevondsten dit niet deden 
vermoeden (zie bijv. Roessingh & Lohof 2011). Het onderzoek van de ROB in Andijk in 1973 
werd uitgevoerd op een plek met een grote hoeveelheid aardewerk uit de late bronstijd aan 
het oppervlak. Tijdens de opgraving werden echter alleen sporen uit de midden-bronstijd 
aangetroffen. 
Een en ander maakt duidelijk dat de verspreidingskaart van oppervlaktevondsten, zoals deze 
nu wordt toegepast, niet geschikt om (de grenzen van) het gecultiveerde bronstijdlandschap 
in kaart te brengen. Aanvullende prospectietechnieken zijn nodig. Er zijn meerdere non-
destructieve technieken, zoals elektrische weerstandsmeting en infrarood scanning, die tot 
nog toe (merkwaardigerwijs) niet of nauwelijks werden toegepast in de prospectie van 
bronstijd archeologie in West-Friesland. Zij kunnen een waardevolle aanvulling zijn op het 
karteren van oppervlaktevondsten. 
Daarnaast is aanvullende kennis nodig. We zullen moeten begrijpen welke factoren (zoals 
bodemtype, intensiteit en aard van prehistorisch en historisch landgebruik, etc.) de resultaten 
van de verschillende prospectietechnieken beïnvloeden. Wat bepaalt bijvoorbeeld dat 
archeologie op de Westfriese akkers aan het oppervlak zichtbaar is en wanneer betekent het 
ontbreken van oppervlaktevondsten daadwerkelijk de afwezigheid van archeologie in de 
bodem? Alleen als we dit begrijpen, kunnen prospectietechnieken, in combinatie met onder 
meer bodem-, verstorings- en hoogtekaarten, op een juiste wijze toegepast worden om de 
grenzen van het gecultiveerde bronstijdlandschap in kaart te brengen. 
Dat was het uitgangspunt voor het onderzoek dat we op de Rikkert hebben uitgevoerd. 
 
1.3 Casestudy: Rikkert 

Wat maakte nu de Rikkert een geschikt terrein om een nieuwe prospectie-aanpak te 
ontwikkelen? Dit is enerzijds de wisselende geologische samenstelling van zand- en 
zavelgronden (afb. 3.1). Anderzijds ontdekten we op oude kaarten van de ruilverkaveling dat 
er op dit terrein met relatief bescheiden omvang sterk wisselende ‘ingrepen’ waren gepland 
(afb. 1.4). Deze diversiteit maakt het mogelijk oude en nieuwe prospectietechnieken af te 
stemmen op een verscheidenheid aan ondergronden en inzicht te krijgen in verschillende 
factoren die de resultaten van deze technieken beïnvloeden. 
Tijdens veldverkenningen van de ROB in de jaren 70 van de vorige eeuw zijn aan de Rikkert 
enkele percelen gekarteerd, waarbij vondstconcentraties zijn ontdekt. Bovendien bevond zich 
er ooit een aantal grafmonumenten, voor de ruilverkaveling nog herkenbaar als zichtbare 
verhogingen (afb. 1.3). Eén van de grafheuvels is onderzocht door Lehman (1963). Naar 
aanleiding van dat onderzoek is het omliggende perceel en een deel van het perceel ten 
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noorden ervan als AMK-terrein aangemerkt (monumentnummer 5056, zeer hoge archeolo-
gische waarde - onbeschermd). 
In de winter van 2012 is door de Universiteit Leiden op het AMK-terrein en enkele aangren-
zende percelen een oppervlaktekartering uitgevoerd. Sommige delen van het terrein bleken 
verstoken van oppervlaktevondsten uit de prehistorie, terwijl andere delen rijkelijk bezaaid 
waren met aardewerkscherven uit de bronstijd (afb. 3.3). Volgens het oude bewoningsmodel 
zouden dit respectievelijk onbewoonde en bewoonde terreinen zijn. Waarschijnlijk zou de 
aandacht van de meeste archeologen vervolgens vooral zijn uitgegaan naar de vondstrijke 
locaties. Maar om het bewoningsmodel te toetsen, is het nodig om niet alleen te graven waar 
je bewoningsresten verwacht, maar ook daar waar je niets verwacht. Toch is er in West-
Friesland nog nooit echt gericht veldonderzoek gedaan op terreinen zonder vondstmateriaal 
aan het oppervlak. Juist daarom zijn we in de zomer van 2013 aan de Rikkert gestart met 
onderzoek op een terrein dat vondstloos was om te onderzoeken of dit dan ook een locatie 
was zonder sporen van bewoning. 
En dat dit nuttig is werd tijdens de opgraving al snel duidelijk. In elke proefsleuf was namelijk 
te zien dat het terrein zeer zeker niet verstoken was van bewoningssporen (zie hoofdstuk 3). 
Ook de reden waarom desondanks oppervlaktevondsten ontbraken werd snel duidelijk: de 
archeologische resten waren ongeroerd. De afdekkende veenlaag was zelfs nog intact – een 
zeldzaam verschijnsel in West-Friesland. 
In de volgende winter van 2013 werd opnieuw een oppervlaktekartering uitgevoerd aan de 
Rikkert. Deze keer op een aangrenzend perceel, ten westen van het in de zomer van 2013 
opgegraven terrein. Ook op dit perceel werden geen oppervlaktevondsten aangetroffen, 
maar hier zou volgens de bestemmingskaarten van de ruilverkaveling de archeologie wel op 
grote schaal geroerd moeten zijn. Als we er vanuit gaan dat de in 2013 aangetroffen 
bewoningssporen doorlopen in dit aangrenzende terrein, waarom zijn er dan geen vondsten 
aan het oppervlak? Deze vraag vonden we een goede reden om in de zomer van 2014 
aanvullend (gravend) onderzoek te doen. Ook hier waren in elke proefsleuf bronstijdsporen 
aanwezig: het terrein bleek hier niet diep geploegd, integendeel.  
Het gravend onderzoek in het laatste jaar 2015 had als doel het testen van verschillende 
prospectiemethoden om hypothese over cultuurlandschappen uit de bronstijd in de regio op 
efficiënte wijze te toetsen. Tevens werden in deze campagne akkersporen nader onderzocht. 
 
1.4 Onderzoeksdoelen en -vragen 

Het veldonderzoek in 2013-2015 is uitgevoerd met de volgende doelen: 
 
- Ontwikkelen van een efficiënte en effectieve set van technieken voor het prospecteren van 

bronstijdarcheologie in West-Friesland. Hiervoor willen we: 
- Begrijpen hoe verschillende factoren (bodemtype, intensiteit en aard van prehistorisch en 

historisch landgebruik, etc.) de resultaten van prospectietechnieken (oppervlakte-
kartering, elektrische weerstandmeting en infraroodmeting) beïnvloeden; 

 
Het veldwerk van 2013 had het aanvullende doel om de AMK-status van het terrein te 
waarderen. Om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken is voor het veldwerk een vijftal 
onderzoeksvragen geformuleerd (Fokkens, Roessingh & Valentijn 2013):  
 
1 Om te kunnen bepalen in hoeverre de aard van de archeologie (diepte van archeologische 

resten, vondstdichtheid in sporen, etc.) bijdraagt aan de resultaten van (non-destructief) 
prospectieonderzoek, en om de AMK-status van het terrein te kunnen waarderen, willen 
we weten: Wat is de ruimtelijke verspreiding, ouderdom, aard, vondstdichtheid en 
conservering van archeologische sporen en resten op het terrein? Deze vraag kan 
beantwoord worden d.m.v. geofysisch onderzoek in combinatie met een klein aantal 
proefsleuven op een weloverwogen locatie. 
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2 Om te begrijpen hoe lithogenese, bodemgenese en historisch landgebruik (bodemtype, 
afdekking, intensiteit en aard van (pre)historische landgebruik, etc.) bijdragen aan het 
zichtbaar worden van archeologie aan het oppervlak, willen we weten: Wat is de 
geologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond? Wat zijn de conserverende 
eigenschappen van de ondergrond? Wat is de aard en mate van verstoring van de 
ondergrond? Deze vragen worden beantwoord door een combinatie van boringen, 
bodemprofielen in proefsleuven en bodemmonsters en slijpplaten onderzoek. 

 
3 Om de spreidingskaart van oppervlaktevondsten in de toekomst correct toe te kunnen 

passen, zullen aanvullende prospectietechnieken onmisbaar zijn. Om de effectiviteit en 
betrouwbaarheid van verschillende prospectietechnieken voor dit doel te kunnen 
waarderen, zullen de resultaten van de toegepaste methoden vergeleken worden. In 
hoeverre komt het beeld verkregen door geologisch booronderzoek overeen met de 
stratigrafie als herkenbaar in de proefsleuven? Wat zijn de resultaten van het onderzoek 
met de elektrische weerstandmeter en hoe correleren die met de geobserveerde patronen 
bij de oppervlaktekartering en opgraving? 

 
4 Op het te onderzoeken terrein zijn mogelijk de restanten van een in de jaren 60 

gekarteerde (graf?)heuvel aanwezig. De aanwezigheid van een grafheuvel is de grond 
voor het toewijzen van de AMK-status van het terrein. Voor een correcte evaluatie van 
deze status is kartering van de heuvel dan ook onmisbaar. We willen daarom het 
volgende weten: Is er een oud oppervlak en/of een restant van een heuvellichaam 
bewaard gebleven? Is er een randstructuur aanwezig? Wat is de aard (antropogeen of 
non-antropogeen) en de mate van intactheid van het heuvellichaam en eventuele 
randstructuren? Deze vraag zal beantwoord worden d.m.v. van een zeer kleine proefsleuf 
aan de voet van de heuvel waarmee een profiel van de mogelijke restanten van het 
heuvellichaam verkregen kan worden. 

 
5 Eén van de doelstellingen van het Leidse Farmers of the Coast project is een reconstructie 

van het gecultiveerde en natuurlijke landschap in bronstijd West-Friesland. In dit verband 
zullen monsters voor onderzoek van pollen, mollusken, foraminiferen, diatomeeën en 
ostracoden worden genomen van het oud oppervlak, de plaggen en de randstructuur 
(indien aanwezig). Hiermee zoeken we een antwoord op de vraag hoe het landschap er 
uitzag voor het opwerpen van de heuvel of een nieuwe heuvelperiode? 

 
Voor het veldwerk van 2014 waren alleen de onderzoeksvragen 1-3 van toepassing, omdat in 
het onderzoeksgebied geen verwachting was voor grafheuvelrestanten. Voor het veldwerk in 
2015 is er een specifieke vraag geformuleerd die betrekking heeft op het onderzoek naar 
prehistorische akkers:  
 
6 Tijdens het onderzoek in 2013 en 2014 werden bij toeval op verschillende locaties aan de 

Rikkert ploegsporen uit de bronstijd gevonden. We weten nog weinig over omvang van 
akkercomplexen uit de bronstijd. De vraag die hieruit volgt is: Wat is de omvang van dit 
akkercomplex en hoe kun je dat onderzoeken met zo weinig mogelijk ingrepen in de 
bodem. Wij testen of inzicht in de verbreiding van ploegsporen mogelijk is door middel 
van het (met de hand) graven van kleine proefputten (van 1 x 1 m). Daarbij zal met name 
gelet worden op aan- of afwezigheid van ploegkrassen en – indien aanwezig - de 
oriëntatie van de krassen. 

 
7 Aan de Rikkert is op enkele locaties nog een 5-10 cm dik akkerpakket aanwezig. Dit biedt 

de mogelijkheid te onderzoeken of in de prehistorie wellicht huisvuil is gebruikt ter 
bemesting. Als huisvuil bijvoorbeeld als ‘aanrijking’ op de akkers is gebracht, zou je een 
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regelmatige verspreiding van gefragmenteerd materiaal in de akker verwachten. Dat 
willen we onderzoeken door het zeven van monsters uit de akker. 

 
Het veldonderzoek vond plaats in het kader van een veldwerkstage voor bachelor- en 
masterstudenten en stond onder leiding van Wouter Roessingh (Senior KNA-archeoloog) en 
Patrick Valentijn (veldarcheoloog), beiden promovendi van het Farmers of the Coastproject 
aan de Universiteit Leiden. Wilko van Zijverden (Fysisch-geografisch specialist en eveneens 
promovendus) begeleidde vanuit het project het landschapsonderzoek. Renate de Boer 
(veldarcheoloog) werkte mee als veldassistent. Wouter Verschoof (Geofysisch specialist, 
RAAP) voerde weerstandsmetingen uit. Harry Fokkens maakte in 2015 ook vast onderdeel uit 
van het veldteam.  
Tijdens de campagnes werkten de volgende studenten mee: S. Beuger, A. Bosman, N. de Bruin, 
D. IJdo, A. Jansen, I. Jansen, C. de Jong, J. Nobelen, L. Rietveld, B. Steffens, A. Windig, W. Wolzak 
en R. Wouda. Het team werd regelmatig bijgestaan door amateurarcheoloog K. Kiestra. 
Het onderzoek is volledig gefinancierd uit middelen van het NWO-onderzoeksproject ‘Farmers 
of the Coast’ dat werd uitgevoerd aan de Faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden. 
 
Tijdens het onderzoek zijn verschillende veldmethodieken uitgevoerd, waarvan in dit rapport 
een kort verslag wordt gedaan. De onderzoeksmethodiek komt in hoofdstuk 2 aan bod. In 
hoofdstuk 3 worden de resultaten van de verschillende onderzoeken uiteengezet. Het 
vondstmateriaal en de monsters worden in hoofdstuk 4 behandeld. In hoofdstuk 5 ten slotte 
wordt een aanzet gegeven tot een synthese van de onderzoeksresultaten en de beant-
woording van de onderzoeksvragen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 1.3. Overzicht de waarnemingen uit de bronstijd in Archis in en nabij het onderzoeks-
gebied. Legenda: a bronstijdvondst, b grafheuvel bronstijd, c grafheuvel ‘Enkhuizen- 
De Tent’, AMK-terrein 5056, e onderzoeksgebied. 
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Afb. 1.4. Ingrepenkaart van geplande ingrepen in het kader van de ruilverkaveling in en nabij 
het onderzoeksgebied. Legenda: a >80 cm –mv omgeploegd, b 50-80 cm –mv omgeploegd, 
c 0-50 cm –mv geploegd, d niet geploegd, e onderzoeksgebied. 
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Hoofdstuk 2 Veldmethodiek en strategie 

2.1 Inleiding 

Het veldwerk langs de Rikkert is in drie campagnes uitgevoerd (2013-2015) en heeft in totaal 
zes weken in beslag genomen (twee weken per jaar). Het veldwerk is met hulp van maximaal 
zeven studenten per week uitgevoerd en stond onder leiding van W. Roessingh & P. Valentijn. 
Het onderzoek is geheel conform de KNA versie 3.3 uitgevoerd. Protocollen en procedures die 
KNA-conform zijn, worden in dit rapport niet afzonderlijk beschreven. 
De proefsleuven zijn aangelegd met behulp van een minikraan met gladde bak. Vondsten zijn 
in vakken van 4 x 5 m verzameld. Het sporenvlak is volledig met de hand opgeschaafd. In 2013 
is langs de westzijde van het onderzoeksgebied een hoofdmeetlijn (noord-zuid) uitgezet met 
een lengte van 350 m. Om de 50 m is een stalen buis ingeslagen, deze meetbuizen zijn met 
een GPS ingemeten. Vanuit deze hoofdmeetlijn zijn proefsleuven uitgezet binnen een lokaal 
meetsysteem. In 2014 is op eenzelfde wijze een meetsysteem uitgezet langs de oostzijde van 
het onderzoeksgebied. In 2015 is met de hand een klein aantal putjes van 1 bij 1 meter 
gegraven die op basis van het meetsysteem van 2014 zijn uitgezet. Deze putjes zijn ook met 
de GPS ingemeten. In onderstaande paragrafen wordt per campagne een overzicht 
gepresenteerd van de uitgevoerde onderzoeken en strategie. 
 
2.2 Campagne 2013 

2.2.1  Strategie 

In 2013 was het de bedoeling om in de eerste week op het onderzoeksgebied aan de Rikkert 
een veldverkenning en booronderzoek uit te voeren. Door de slechte weersomstandigheden 
moest het gewas echter langer op het perceel blijven staan, zodat we pas in de tweede week 
op het terrein aan de slag konden. Om die reden heeft het veldwerk zich beperkt tot het 
westelijk deel van het perceel. 
In de eerste week zijn we begonnen op een smal terrein van dhr. Van der Lee, de bewoner 
van de boerderij in het noorden van het onderzoeksgebied. Op dit veldje vlak langs de dijk 
konden we de verschillende veldmethodieken in praktijk brengen, als oefening voor de 
studenten: er is een oppervlaktekartering uitgevoerd, er zijn boringen gezet, en er zijn enkele 
1 x 1 m proefputten handmatig uitgeschaafd tot in de onverstoorde ondergrond (afb. 2.1). 
In de tweede week konden we op het beoogde terrein terecht voor het graven van enkele 
kleine proefsleuven (afb. 2.1). Gestart is met het uitgraven van enkele proefsleuven, verspreid 
over het onderzoeksgebied. De locatie van de proefsleuven werd bepaald op basis van 
hoogtegegevens, de aan- , en met name de afwezigheid van vondsten van de veldverkenning 
uit 2012, de intactheid van de bodem en de locatie van een mogelijke grafheuvel. Er werden 
bij de aanleg van de sleuven ook boringen gezet, op basis waarvan de locatie van nieuwe 
proefsleuven kon worden bepaald. Aan het einde van de opgraving zijn met de weerstands-
meter langs twee proefsleuven metingen verricht. 
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Afb. 2.1. Overzicht van 
het werkgebied van cam-
pagne 2013 met de 
proefsleuven 1-7 (rood), 
het grid dat geofysisch is 
onder-zocht (blauw) en 
de boorraai (zwarte stip-
pen). De omtrek van de 
graf-heuvel is in groen 
weer-gegeven. 
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2.2.2 Opgraving 

Verspreid over het perceel zijn met een minikraan zeven proefsleuven aangelegd met een 
breedte van 1,4 m en een variërende lengte (afb. 2.1). In totaal is een oppervlak van 252 m² 
onderzocht. Alle vlakken zijn gefotografeerd en analoog getekend (schaal 1:50).  
Zoals in paragraaf 1.4 is uitgelegd, wijkt de doelstelling van het onderzoek aan de Rikkert af 
van regulier proefsleuvenonderzoek. Het doel is niet het verkrijgen van informatie over 
archeologische waarden op het gehele terrein, maar het begrijpen van de relatie tussen 
verwachte archeologische waarden en de resultaten van (non-destructief) prospectie-
onderzoek. Binnen dit kader is enkel een selectie van de sporen gecoupeerd. Alleen sporen 
waarvan informatie over de omvang, datering, conservering en inhoudelijke kwaliteiten (bijv. 
vondstdichtheid) een verklaring kan bieden voor de resultaten van prospectieonderzoek zijn 
gecoupeerd. Dit waren onder meer sporen in het profiel om de relatie tussen spoor, 
eventuele archeologische laag (‘zwarte laag’) en bouwvoor vast te stellen. De relatie werd 
vastgesteld om de hypothese te toetsen dat het ontbreken van oppervlakte vondsten 
relateert aan onaangeroerde archeologische resten. 
Daarnaast was het bepalen van de vondstdichtheid van sporen van belang, omdat onze 
hypothese was dat de hoeveelheid oppervlaktevondsten correleert met de vondstdichtheid 
van aangeploegde sporen. Om deze hypothese te toetsen is een willekeurige selectie van 
sporen gecoupeerd, waarbij de coupes een vaste omvang hadden om vergelijking van 
vondstdichtheid tussen sporen mogelijk te maken. Om de elektrische weerstandsmetingen te 
kunnen duiden is een selectie van aangetoonde anomalieën nader onderzocht. 
Coupes zijn gefotografeerd en analoog getekend (schaal 1:20). Waar sporen zijn 
geïnterpreteerd als recente verstoring of waar enkel een onaanzienlijk spoorrestant zichtbaar 
was is alleen een foto gemaakt van de coupe. Tijdens de aanleg van de proefsleuven en het 
couperen van de sporen is vondstmateriaal verzameld per spoor en per vulling. De 
onderzoeksmethodiek ter hoogte van de grafheuvel (proefsleuf 5) wordt in de beschrijving 
van de resultaten van die sleuf in hoofdstuk 3 nader toegelicht. 
 

Afb. 2.2. Impressie van het veldwerk in 2013. In de eerste week werden enkele putten van 1 bij 1 meter uitge-
graven ten noorden van het onderzoeksgebied (links). In de tweede week werden de proefsleuven aangelegd 
(rechts). 

 
2.2.3 Geofysisch onderzoek 

Op de laatste veldwerkdag heeft W. Verschoof van RAAP BV weerstandsmetingen uitgevoerd 
om de locatie en het verloop van bronstijdgreppels vast te stellen. De metingen zijn verricht 
in een grid tussen de proefsleuven 5 en 7 (afb. 2.1). 
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2.2.4 Booronderzoek 

Tegelijk met het gravend onderzoek werd een booronderzoek uitgevoerd om de bodem-
opbouw in kaart te brengen. Onder leiding van W. van Zijverden is een noord-zuid raai uitge-
boord (13 boringen) over het centrale deel van het terrein (afb. 2.1).2 
 
 
2.3 Campagne 2014 

2.3.1 Strategie 

Het onderzoek van de campagne in 2014 concentreerde zich op het naastgelegen perceel in 
het westen (afb. 2.3). In de eerste week is gestart met een veldverkenning, een boor-
onderzoek en het (handmatig) graven van proefputten van 1 bij 1 meter. In de tweede week 
zijn enkele proefsleuven met de minikraan gegraven. In deze week zijn ook metingen verricht 
met de weerstandsmeter en is een drone ingezet om sporenvlakken te documenteren. 
 
2.3.2 Oppervlaktekartering 

Op het perceel is van oost naar west om de 10 m een noord-zuid raai uitgezet (acht stuks; zie 
afb. 3.3). Deze raaien zijn belopen waarbij vondsten zijn verzameld en gekarteerd. De 
vondsten zijn per raai om de 10 m verzameld. Tijdens het lopen is niet van de raai afgeweken 
en het oppervlak is over een afstand van ca. 2 m aan weerszijden van de raai bekeken. 
Hierdoor is ongeveer 40% van het terrein onderzocht. De vondstzichtbaarheid was matig: op 
het terrein stonden veel graanstoppels, daartussen was nog wel veel zwarte grond zichtbaar. 
 
2.3.3 Booronderzoek 

Het booronderzoek concentreerde zich op zowel het westelijke perceel, als op het perceel in 
het oosten waar de campagne van 2013 is uitgevoerd (afb. 2.3). Op het westelijke perceel zijn 
15 oost-west raaien uitgeboord. Het aantal boringen per raai varieerde van 2 tot 4. Op het 
oostelijke perceel zijn twee elkaar kruisende raaien uitgeboord. In totaal zijn tijdens deze 
campagne 70 boringen gezet.3 
 
2.3.4 Proefputten 

Er zijn handmatig zes proefputten van 1 bij 1 m gegraven, verspreid over het onderzoeks-
gebied (proefput 1001-1008, afb. 2.3). De proefputten zijn met de hand uitgeschaafd waarbij 
vondsten per laag of spoor zijn verzameld. 
 
2.3.5 Proefsleuven 

In de tweede week is gestart met een kleine verkennende opgraving (afb. 2.3). De locatie van 
de sleuven werd net als in 2013 bepaald op basis van hoogtegegevens (AHN), vondstmateriaal 
(veldverkenning) en de intactheid van de bodem (boringen). Verspreid over het perceel zijn 
met een minikraan acht proefsleuven met een breedte van 1,4 m en een variërende lengte 
aangelegd. Op deze wijze is in totaal 277 m² onderzocht. De onderzoeksmethodiek was gelijk 
aan die van de eerste campagne in 2013. 
 

 

                                                                 
2 Zie ook Van Zijverden 2017, 117-125. 
3 Zie ook Van Zijverden 2017, 117-125. 
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Afb. 2.3. Overzicht van het werkgebied van campagne 2014 met de proefsleuven 1-8 en proefputten 1001-
1008 (rood), het grid dat geofysisch is onderzocht (blauw) en de boorraai (zwarte stippen). In donkergrijs 
de putten van de campagne 2013 en in lichtgrijs het grid dat in 2013 geofysisch is onderzocht. 
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2.3.6 Geofysisch onderzoek 

In de tweede week heeft W. Verschoof van RAAP BV weerstandsmetingen uitgevoerd om de 
aanwezigheid en het verloop van bronstijdgreppels vast te stellen (afb. 2.3). In verband met 
slechte weersomstandigheden konden slechts twee plekken onderzocht worden. Eén locatie 
valt binnen het onderzoeksgebied van 2013. Aanvullend op de in 2013 uitgevoerde metingen 
werd een grid van 50 x 50 m over de grafheuvel gemeten. Een tweede grid van 50 x 50 m 
werd in het onderzoeksgebied van 2014 gemeten, ter hoogte van de proefsleuven 5 en 6. 
Binnen dit grid werden enkele greppels waargenomen die vermoedelijk uit de bronstijd 
dateren. Om dit te toetsen werden nabij het grid de proefsleuven 7 en 8 aangelegd. 
 

Afb. 2.4. Impressie van het veldwerk in 2014. Met de klok mee: oppervlaktekartering, 
boringen, proefsleuven, drone opnames, weerstandsmetingen en proefputten. 
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2.4 Campagne 2015 

2.4.1 Strategie 

Van 10 t/m 21 augustus 2015 is kleinschalig onderzoek uitgevoerd dat tot doel had uit te 
zoeken of de spreiding van het prehistorisch akkerland ook met kleine proefputten te 
onderzoeken was (afb. 2.5). Voor er werd gegraven hebben we eerst een raai uitgeboord, om 
te controleren of de bodemopbouw intact was.4 
 

 Afb. 2.5. Overzicht van het werkgebied van campagne 2015 met de proefputten 2001-2013 en 3001-3002 (rood). 
 In donkergrijs zijn de putten van de campagnes 2013-2014 weergegeven. 

 
 
                                                                 
4 Indien dit het geval was werd op die locatie een proefput uitgegraven. Deze controle boringen zijn niet ingemeten. 
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2.4.2 Proefputten 

Er zijn in totaal 8 proefputten van 1 bij 1 meter gegraven op een oost-west raai (onderlinge 
afstand 20 m) en vier proefputten op een noord-zuid raai haaks hierop (afb. 2.5). Daarnaast is 
nog een put gegraven op een locatie waarvan het vrijwel zeker was dat er ploegsporen 
aanwezig waren (put 2012). Doel van de aanleg van deze put was om tijdens rondleidingen 
aan bezoekers te laten zien hoe prehistorische ploegsporen eruit zagen. In het zuidelijk deel 
van het terrein zijn nog twee proefputten gegraven op plekken waar in 2014 met de 
weerstandsmeter anomalieën te zien waren; locaties waar we een bronstijdgreppel vermoed-
den. 
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Hoofdstuk 3 Resultaten van het veldwerk 

3.1 Landschappelijk setting 

De landschappelijke en stratigrafische situatie is uitgebreid beschreven door Van Zijverden 
(2017). We geven hier alleen een korte samenvatting weer. De opgraving maakte duidelijk dat 
de complete stratigrafie aanwezig was, inclusief sedimenten van na de bronstijdbewoning. In 
afb. 3.1 en 3.2 is te zien dat het grootste deel van de afzettingen volgens Ente te classificeren 
is als kwelderafzettingen, terwijl in het zuidelijk deel restanten van geulen zichtbaar zijn, 
opgevuld met kleiig materiaal en veen. Dit beeld bleek echter onjuist, zoals het profiel van fig. 
3.2 laat zien.  
 

Afb. 3.1 Plot van het onderzoek bij de Rikkert op de bodemkaart van Ente. De sedimenten bestaan vooral uit 
lemig zand en zandig leem (legendaeenheid a-c), en in wat lagere delen kleiig materiaal (d-e) en zelfs veen 
(f). De boringen onder r) geven het profiel aan dat is weergegeven in afb. 3.2. (overgenomen uit: Van 
Zijverden 2017, 107). 
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Afb. 3.2 Bodemopbouw op de Rikkert. Het profiel laat kwelderafzettingen (b) zien met daarin bodemvorming (d) 
en geulrestanten (a) (overgenomen uit: Van Zijverden 2017, 108).  

 
 
De veenlaag die Ente zag, ontbreekt op de plek waar die werd verwacht. Wel is er een 
veenlaag aanwezig onder de wadafzettingen waar de bewoning op ligt. Het zuidelijk deel van 
het onderzoeksterrein ligt iets hoger (20 cm) dan het noordelijk deel. Dat is het gevolg van 
gestapelde geulafzettingen (afb. 3.2). Door selectieve klink is dit gedeelte van het terrein ook 
al in de bronstijd vermoedelijk iets hoger geweest dan het omringende terrein, maar niet heel 
veel. In de bronstijd waren deze geulen niet meer open. 
 
3.2 Resultaten oppervlaktekarteringen 

Veldkarteringen zijn uitgevoerd in 2012, 2013 en 2014. Tijdens de karteringen is een aanzien-
lijke hoeveelheid vondsten opgeraapt. In tabel 3.1 staan de verschillende materiaal-
categorieën per campagne weergegeven. De meest omvangrijke categorie wordt gevormd 
door natuursteen, hiervan is ruim 18 kg verzameld. er zijn tussen de fragmenten geen 
artefacten herkend die uit de bronstijd dateren. Gelet op het voorkomen van relatief veel 
materiaal uit de Nieuwe tijd (en in mindere mate uit de middeleeuwen) verwachten we dat 
de meeste, zo niet alle, stukken een jonge datering hebben. Hetzelfde geldt voor het vuur-
steen en botmateriaal dat is opgeraapt. Het vuursteen vertoonde geen bewerkingssporen en 
ook afslagen waren niet aanwezig.  
 

Materiaal 
2012: Gewicht 

(gram) 
2013: Gewicht 

(gram) 
2014: Gewicht 

(gram) 
Totaal gewicht 

(gram) 
Natuursteen 10646,4 5874,9 1580,2 18101,5 
Aardewerk middeleeuwen/Nieuwe tijd 3751,4 2095,9 3 5850,3 
Vuursteen 2901 590,2 305 3796,2 
Dierlijk botmateriaal 2359,74 65,2 61,3 2486,24 
Aardewerk bronstijd 640,2 13,6 0 653,8 

Tabel 3.1 Vondsten die tijdens de campagnes in 2012-2014 zijn verzameld tijdens de karteringen. 
 
 
Het bronstijdmateriaal laat zich alleen in het aardewerk herkennen (afb. 3.3). In het zuid-
oosten van het onderzoeksgebied komt een grote concentratie scherven uit de bronstijd voor, 
verzameld tijdens de kartering in 2012. De scherven zijn overwegend dunwandig (<10 mm) en 
zijn vermoedelijk alle in de late bronstijd te plaatsen. We veronderstellen dat zich in de 
ondergrond ter plaatse een vindplaats uit deze periode is aangeploegd. Het is ook mogelijk 
dat tijdens het uitbaggeren van de sloot langs de Rikkert een vondstrijke late bronstijdsloot is 
geraakt en dat het materiaal in de loop van de tijd verspreid is geraakt over de akker. We 
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wilden deze vondstrijke akker graag aan een nader onderzoek onderwerpen, om een 
verklaring te vinden waarom hier zoveel late bronstijdaardewerk aan het oppervlak lag. 
Helaas was het betreffende perceel tijdens de andere campagnes ingezaaid en niet beschik-
baar voor vervolgonderzoek. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 3.3. Vondsten die tijdens de veldkartering in de periode 2012-2014 zijn op-
geraapt (grijze stippen). Herkenbare bronstijdvondsten beperkten zich tot 
aardewerk (rode stippen). 
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Tijdens de campagnes in 2013-2015 concentreerde het booronderzoek en gravende onder-
zoek zich op de percelen in het noorden en noordwesten. Hier waren veel vondsten aan het 
oppervlak gedaan, maar slechts een handvol hiervan kon aan de bronstijd worden 
toegewezen. Nabij put 4 en put 6 van de campagne uit 2013 (afb. 2.1) werden drie scherven 
uit de late bronstijd gevonden aan het oppervlak (afb. 3.4). In de nabijgelegen putten 
ontbreken late bronstijdsporen echter. De grondsporen in de putten 4 en 6 (midden-
bronstijd) zijn goed bewaard gebleven onder afdekkende lagen die niet door de ploeg zijn 
aangetast. Wellicht dat sporen uit de late bronstijd meer zuidelijk van het onderzoeksgebied 
kunnen worden verwacht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 3.4. Vondsten van de veldkarteringen (grijze stippen) in de nabijheid van de 
proefsleuven van campagne 2013 (rood), 2014 (blauw) en 2015 (groen). 
Nabij de zuidelijke proefsleuven van campagne 2013 zijn drie scherven late 
bronstijdaardewerk (rode stippen) aan het oppervlak gevonden. 
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3.3 Gravend onderzoek 2013 

Tijdens het onderzoek in 2013 zijn zeven proefsleuven gegraven (afb. 3.5 ). De sleuven 
bevinden zich verspreid binnen het onderzoeksgebied omdat het de bedoeling was een 
globale indruk te krijgen van de intactheid van de bodemopbouw en de aan- afwezigheid van 
bronstijdsporen. De precieze locatie van de proefsleuven is daarnaast bepaald aan de hand 
van de volgende gegevens: 
 
- de aan- en afwezigheid van de vondsten van de kartering van 2013 
- de resultaten van het booronderzoek van 2013 
- de hoogteverschillen van het terrein 
 
Het perceel waarop we de proefsleuven hebben gepland, is volgens de ingrepenkaarten 
tijdens de ruilverkaveling licht geploegd (afb. 1.5). Op basis van deze kaarten is dan ook onze 
verwachting dat het bodemprofiel nog intact is. Deze aanname blijkt correct, tijdens het 
onderzoek troffen we in alle proefsleuven een intact bodemprofiel aan met zeer goed 
geconserveerde grondsporen uit de bronstijd. In onderstaande paragraaf worden de resul-
taten per proefsleuf kort besproken, waarbij we de sleuven van noord naar zuid behandelen 
 
3.3.1 Sporen en structuren 

Proefsleuf 1 

De proefsleuf bevindt zich in het noordelijk deel van het onderzoeksgebied en heeft een 
omvang van 22 m x 1,4 m (afb. 3.5). De reden dat we hier een sleuf hebben aangelegd, was 
dat het maaiveld hier relatief laag ligt. Volgens het oude bewoningsmodel, zou dit ook in de 
bronstijd een laag (en nat?) gebied geweest zijn, waar geen bewoning mogelijk was. Dit 
wilden we testen. 
In de proefsleuf bevinden zich drie greppelsystemen uit de bronstijd (afb. 3.6). De greppels 
hebben alle een min of meer noord-zuid oriëntatie. De westelijke greppel (spoor 1-4/13/14) is 
gecoupeerd in het noordprofiel (afb. 3.6). De gelaagde vulling getuigt van een geleidelijke 
opvulling, althans in de eerste periode van haar bestaan. Daarna kan zij ineens zijn opgevuld, 
maar daar zijn verder geen aanwijzingen voor. Uit de greppels komt geen aardewerk, in twee 
ervan is botmateriaal afkomstig. In het oosten van de proefsleuf bevindt zich een bundel 
greppels waarvan enkele afbuigen in noordoostelijke richting. Dergelijke bundels kennen we 
ook van andere vindplaatsen, zij blijken doorgaans te relateren aan herhaaldelijk op ongeveer 
dezelfde plaatse uitgegraven sloten op nederzettingsterreinen. In het westen bevinden zich 
twee kuiltjes die op basis van kleur vermoedelijk ook uit de bronstijd dateren. 
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Afb. 3.5. Overzicht van de sporen in de proefsleuven van campagne 2013. Op de uitsneden een detail van proef-
sleuf 1, 5 en 7. 
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Afb. 3.6. Links: foto van de sporen in proefsleuf 1 (foto richting westen). Rechts: dwarsdoorsnede door greppelbundel in 
het westen van proefsleuf 1 (spoor 1-4/13/14). De gelaagde opbouw duidt op een geleidelijke opvulling in de eerste 
fase van haar bestaan. 

 
 
Proefsleuf 7 

Deze proefsleuf ligt in het noorden van het onderzoeksgebied, op een van de hoogste delen 
van het terrein omdat bronstijdnederzettingen zich vaak op de wat hogere delen in het 
landschap bevinden. De sleuf is aangelegd om dit te testen. In eerste instantie is hier een 
lange oost-west sleuf aangelegd met een lengte van 34 m en een breedte van 1,4 m (afb. 3.5). 
In het oostelijk deel werd een greppel aangesneden, die op basis van de relatief grote 
hoeveelheid vondsten, als mogelijke huisgreppel werd geïnterpreteerd. Om dit te controleren 
is haaks op de proefsleuf in het noorden een noord-zuid georiënteerde sleuf aangelegd (17 x 
1,4 m) om de ‘tegenhanger’ van de veronderstelde huisgreppel op te zoeken. Die bleek 
inderdaad daar inderdaad aanwezig te zijn (afb. 3.5). 
 
De zuidelijke huisgreppel (spoor 7-2) kenmerkt zich door een rulle donkergrijs zandige vulling 
met daarin relatief veel gefragmenteerd vondstmateriaal. De noordelijke tegenhanger van 
deze greppel kent vier delen. Dat duidt er op dat hier meerfasige huisplaats is aangesneden, 
bestaande uit ten minste drie individuele huisplattegronden. Op vijf locaties zijn in de 
huisgreppels vakjes van 50 bij 50 cm met de troffel verdiept om inzicht te krijgen in (klein) 
vondstmateriaal en de diepte en opvulling van de greppels (afb. 3.7). Alleen vak 1-3 zijn 
volledig verdiept tot in de schone ondergrond. 
In het zuiden zijn drie vakjes onderzocht (vak 1-3). Vak 1 en 2 zijn gegraven in spoor 7-2, hier 
had de greppel een diepte van ruim 50 cm onder het sporenvlak. Het profiel in vak 1 laat een 
homogene vulling zien, bestaande uit donkergrijs zwarte grond met veel gefragmenteerd 
vondstmateriaal. Onderin het profiel was nog een restant van een lichte vulling te zien, 
mogelijk een restant van de oorspronkelijke insteek van de greppel. In vak 2 laat het profiel 
een heel gelaagde vulling zien. Vak 3 is in greppel spoor 7-28 gegraven. Deze greppel had nog 
een diepte van 28 cm en de opvulling is vergelijkbaar met het profiel van de greppel in vak 1.  
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Afb. 3.7. Uit de huisgreppels zijn vijf vakken met de troffel verdiept tot op de schone onder-
grond. De reconstructie van één van de plattegronden (huisgreppel en wand) is met een 
stippellijn weergegeven. 

 
 
Tussen de huisgreppels, waar de boerderijen hebben gestaan, kwamen we een twintigtal 
kleine spoortjes tegen, vermoedelijk staken (afb. 3.8). Vier ervan zijn gecoupeerd en dat 
bleken inderdaad alle ingeslagen staken te zijn, met een diepte van 15 tot 20 cm. Er zijn geen 
duidelijke rijen te herkennen, maar het is niet uit te luiten dat we hier te maken hebben met 
de (achter)wand van een huisplattegrond. Wandconstructies met staken worden maar weinig 
aangetroffen in West-Friesland.5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 3.8. Staken in het sporenvlak van proefsleuf 7, tussen beide huisgreppels. 

                                                                 
5 In Andijk, Hoogkarspel en Bovenkarspel zijn er enkele opgegraven (Roessingh 2018). 
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In de westelijke helft van de proefsleuf bevinden zich een aantal min of meer noord-zuid 
georiënteerde bronstijdgreppels. Daarnaast zijn enkele restanten van (oost-west georiën-
teerde) ploegsporen aangetroffen en enkele kleine kuilen. Enkele greppels zijn gecoupeerd. 
De diepte varieert van een tiental cm (spoor 7-21) tot bijna 30 cm (spoor 7-24). 
 
Proefsleuf 5 

Proefsleuf 5 bevindt zich in het centrale deel van het onderzoeksgebied, in de zuidelijke helft 
van het perceel (afb. 3.5). De proefsleuf is aangelegd met als doel de locatie van de bekende 
grafheuvel6 te controleren en aanvullende informatie over de randstructuur te verkrijgen. Het 
was zeer nadrukkelijk niet de bedoeling de sleuf zo ver door te trekken dat een eventueel graf 
zou kunnen worden aangetroffen. 
Aangezien de grafheuvel is genivelleerd en dus niet langer aan het oppervlak zichtbaar was, 
moest er al gravend naar de heuvel worden ‘gezocht’. Eerst is een proefsleuf van oost naar 
west gegraven, in de richting van de vermoedelijke locatie van de heuvel. Toen aan de west-
zijde indicatoren voor een heuvellichaam werden aangetroffen, is de sleuf naar het zuiden toe 
uitgebreid. Die indicatoren bestonden enerzijds uit de aanwezigheid van een ‘antropogene’ 
laag, anderzijds uit het verdwijnen van een aan de oostzijde van de proefsleuf aangetroffen 
veenlaag. Het verdwijnen van die veenlaag zou in verband kunnen staan met een oplopend 
heuvellichaam. Het doel van de uitbreiding van de proefsleuf was de begren-zing van de 
antropogene laag in kaart te brengen, en het opnieuw verschijnen van het veen.  
De aard van de antropogene laag bleef ook in de uitbreiding onduidelijk. Wel stelden we vast 
dat het veen opnieuw tevoorschijn kwam. De antropogene laag leek niet op heuvellichamen 
zoals we deze kenden uit eerdere grafheuvelopgravingen in (en buiten) de regio. Een 
kijkgaatje van een schep breed en twee schepsteken diep liet zien dat de laag zelfs ver onder 
het prehistorisch oppervlak doorliep. Het zou dus ook kunnen gaan om de bovenzijde van een 
greppelbundel. Binnen het beperkte oppervlak was dit niet vast te stellen en daarom is in 
overleg met C. Soonius (bevoegde overheid) besloten de proefsleuf nog iets verder naar het 
oosten en noorden uit te breiden. Omdat het wegduiken van het veen aangaf dat we ons aan 
de oostrand van een grafheuvel zouden kunnen bevinden, zou uitbreiding van de sleuf aan 
die zijde in principe niets van de grafstructuur kunnen verstoren. 
Al vrij snel werd duidelijk dat de antropogene laag die we hadden aangetroffen niet van een 
heuvellichaam was, maar de bovenzijde van enkele bronstijdgreppels (afb. 3.5 en 3.9). Zij 
waren door een strook ongestoorde grond gescheiden van een tweede laag of spoorvulling in 
het westelijk centrale deel van de proefsleuf. Deze vormde een halve cirkel, met een vulling 
lichter van kleur dan die van de greppels, doorspekt met houtskool en wat kleine witte 
spikkels (vermoedelijk verbrand bot). Ook waren donkere bandjes te zien die erg deden 
denken aan plaggen. Deze laag is hoogstwaarschijnlijk wél het restant van een heuvellichaam.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
6 Archis waarneming nr. 5439. 
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 Afb. 3.9. Sfeerimpressie van het veldwerk nabij de grafheuvel in proefsleuf 5. 
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Er zijn in deze sleuf vier profielen aangelegd: twee langs de oost-west dammen en twee 
noord-zuid profielen aan weerszijden van het heuvellichaam. Het veronderstelde heuvel-
restant zelf is verder ongemoeid gelaten. Eén greppel ligt tegen de heuvel aan, buigt er 
omheen, en loopt langs de noordzijde naar het westen. Dit is hoogstwaarschijnlijk een 
ringsloot rond de heuvel. Uit de profielen werd verder duidelijk dat onder de antropogene 
laag buiten het heuvellichaam vier greppels liggen. De laag dekt deze af en ligt ook over het 
lichter gekleurde heuvellichaam. Van de vier greppels onder de laag lopen er drie langs de 
zuidzijde van de heuvel, buigen om de heuvel heen en lopen door naar het noorden. Dit zijn 
waarschijnlijk greppels die horen bij een nederzettingsterrein. Omdat de greppels af lijken te 
buigen om de heuvel heen, veronderstellen we dat deze tijdens het graven van de greppels 
nog zichtbaar is geweest. Eenzelfde fenomeen is aangetroffen tijdens de opgraving van 
Hoogkarspel-Watertoren, waar twee oudere grafheuvels zijn opgenomen binnen het greppel-
systeem van een nederzettingsterrein uit de Midden-Bronstijd (Bakker et al. 1977).  
Tussen de greppels in werden enkele ploegsporen aangetroffen. Die werden door de greppels 
oversneden en zijn dus ouder. In de ploegsporen zijn drie verschillende richtingen te onder-
scheiden; in het noorden een NO-ZW richting, in het centrale oostelijke deel een bijna NZ en 
OW richting. Of de ploegsporen ook onder de grafheuvel doorlopen, is niet duidelijk 
geworden.  
Verspreid in de sleuf bevonden zich verder nog enkele kuilen, maar door hoge ligging van het 
sporenvlak ten opzichte van de recente bouwvoor is de ouderdom van deze kuilen niet 
bekend. Eén kuil wordt oversneden door ploegsporen en is dus gegraven voordat het terrein 
werd geploegd. 
 
Proefsleuf 2 

Proefsleuf 2 is een kleine sleuf ( 2 x 1,4 m) in het zuidwesten van het terrein (afb. 3.10). Deze 
is op een veilige locatie buiten de grafheuvel aangelegd, om de intactheid van de bodem en 
de aan- of afwezigheid van bronstijdsporen te onderzoeken. Tijdens het verdiepen werden in 
de noordoosthoek ploegsporen zichtbaar (afb. 3.10 en 3.11). Tijdens het verdiepen van de 
oude akkerlaag werden vijf fragmenten bot aangetroffen (vnr. 10). In het akkerland zijn twee 
ploegrichtingen te onderscheiden, no-zw en haaks hierop nw-zo. De ploegvoren hebben een 
breedte van 5-10 cm en zijn nog enkele centimeters diep. De oriëntatie is gelijk aan de 
ploegsporen in proefsleuf 4 en 6, ca. 60 m zuidwestelijk. Mogelijk maken ze onderdeel uit van 
eenzelfde akkercomplex.In het westelijk deel van de sleuf is het vlak hoger aangelegd om al 
schavend de nog te verwachten ploegsporen met de hand op te zoeken. Hier werd echter een 
restant van een greppel zichtbaar. Deze was nog slechts enkele centimeters diep. 
Vermoedelijk is dit de rand van een greppel met nw-zo oriëntatie waarvan de kern zich meer 
naar het zuidwesten, buiten de proefsleuf, bevindt. De greppel heeft dezelfde oriëntatie als 
de ploegsporen. In het vlak lijkt de greppel de ploegsporen te snijden, maar in het profiel was 
dit minder duidelijk (afb. 3.11). 
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Afb. 3.10. Overzicht van de sporen in de proefsleuven van campagne 2013. Op de uitsneden een detail van 
proefsleuf 2, 3, 4 en 6. 
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Afb. 3.11. Links: ploegsporen in het vlak van proefsleuf 2. Rechts: greppel spoor 2-3 in het zuidprofiel van 
proefsleuf 2. 

 
Proefsleuf 3 

Oostelijk van proefsleuf 2 is proefsleuf 3 met een lengte van 7 m en een breedte van 1,4 m 
aangelegd (afb. 3.10). Tijdens het booronderzoek werd op deze locatie een intacte bodem-
opbouw aangetroffen, doel van deze sleuf was om het profiel te bemonsteren (afb. 3.12). 
Direct onder de bouwvoor bevond zich een veenpakket en daaronder een zwarte laag. Het 
veen is met 14C-onderzoek gedateerd, wat een datering in de laat-Romeinse tijd-Vroege 
Middeleeuwen opleverde.7 Onder de zwarte laag werden in het vlak ploegsporen 
waargenomen, maar deze zijn niet gedocumenteerd. Het centrale deel van de put is verdiept 
en het noordprofiel is bemonsterd. 
 

Afb. 3.12. Links: het noordprofiel van proefsleuf 3. Rechts: pollenbak in de lagen op het bronstijdniveau.  
 
Proefsleuf 4 

Proefsleuf 4 (3 x 1,4 m) is aangelegd in het zuidoosten van het onderzoeksgebied (afb. 3.10). 
De reden was, net als bij proefsleuf 1, dat het maaiveld hier relatief laag ligt, hetgeen volgens 
het gebruikelijk interpretatiemodel zou betekenen dat dit ook in de bronstijd een laag (en 
nat?) gebied was waar geen bewoning mogelijk was. Dit bleek niet het geval te zijn: onder de 

                                                                 
7 SUERC-51347: 1608±32BP: 391-539 cal AD (2 sigma). Zie ook Van Zijverden 2017, 42, 105-106; Van Zijverden 2017, 
Appendix 1, 173 (ID 198). 
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bouwvoor werd een akkerlaag zichtbaar, die handmatig opgeschaafd is totdat individuele 
ploegsporen zichtbaar werden (afb. 3.13). Evenals in proefsleuf 2 is er in twee richtingen 
geploegd: no-zw richting en nw-zo. De ploegsporen hebben een breedte van 5-15 cm en zijn 
nog enkele centimeters diep. In het noordprofiel zijn de ploegsporen met enige moeite onder 
de akkerlaag te onderscheiden. De oriëntatie van de ploegsporen is gelijk aan die die in 
proefsleuf 2 en 6 zijn gevonden. Proefsleuf 2 ligt 60 m noordwaarts, proefsleuf 6 ligt 30 m 
naar het zuiden. De consistentie in de oriëntatie maakt het aannemelijk dat eenzelfde 
akkercomplex is aangesneden.  

Afb. 3.13. Foto van de ploegsporen in het sporenvlak van proefsleuf 4. 
 
 
Proefsleuf 6 

Deze proefsleuf (15 x 1,4 m) is aangelegd in het zuiden van het onderzoeksgebied omdat bij 
de veldverkenning uit 2012 op deze locatie enkele scherven uit de late bronstijd waren 
aangetroffen(afb. 3.10 en 3.4). Ze diende om de hypothese te testen dat die scherven 
afkomstig waren uit aangeploegde bronstijdsporen. Er bleken hier inderdaad bronstijdsporen 
aanwezig te zijn, maar deze dateren vermoedelijk uit de midden-bronstijd. Bovendien was de 
bodemopbouw nog intact. In het westen van de proefsleuf bevindt zich een greppelbundel 
met in het sporenvlak een totale breedte van ruim 3 m. De greppels hebben een NO-ZW 
oriëntatie. In het centrale deel van de sleuf is verder een rij van vier forse kuilen aangetroffen 
(afb. 3.14). De rij loopt niet helemaal recht, maar buigt iets naar binnen in westelijke richting. 
Mogelijk hoort een vijfde kuil in de zuidelijke putwand ook tot de rij. Dit zou betekenen ze in 
een bijna half ronde vorm is gegraven. Voorbeelden van dergelijke kuilenrijen vinden we 
vaker op nederzettingsterreinen uit de midden-bronstijd. De functie ervan is niet duidelijk. De 
kuilen hebben een ovale vorm en meten c. 50 x 30 cm, met een tussenruimte van ca. 40 cm. 
In het oosten van de sleuf bleken nog ploegsporen aanwezig te zijn. Hier is met de graaf-
machine verdiept tot op de akkerlaag waarna een deel schavend is verdiept. Drie ploegsporen 
kwamen hier tevoorschijn, twee met een NO-ZW oriëntatie en één met een haaks daarop 
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staande (NW-ZO) oriëntatie. Dezelfde oriëntatie hebben we gezien bij de ploegsporen in 
proefsleuf 4 (30 m noordoostelijk) en proefsleuf 2 (60 m noordwestelijk).  
De greppelbundel in het westen is gecoupeerd in het noordprofiel (afb. 3.15). In de dwars-
doorsnede is te zien dat het twee greppels betreft. Beide zijn laagsgewijs opgevuld met 
zandige klei. In elke greppel zijn minimaal twee fasen te herkennen. Uit de vullingen zijn 
enkele fragmenten bot verzameld. Uit het profiel over de greppels is duidelijk dat de ooste-
lijke greppelbundel de westelijke snijdt. Beide hebben een diepte van ongeveer 60 cm onder 
het opgravingsvlak. De NO-ZW oriëntatie komt overeen met de ploegsporen die 8 m oostelijk 
zijn aangetroffen. Dit wijst op continuïteit in de inrichting van het terrein. Niet bekend is of 
het akkerland en de greppels gelijktijdig zijn. 
Van de rij kuilen in het centrale deel van de sleuf is één kuil gecoupeerd. Ze heeft een diepte 
van 33 cm onder het opgravingsvlak en op doorsnede een trechtervorm, met onderin een iets 
vlakke bodem. In de vulling zijn drie lagen te onderscheiden die wijzen op een langzame 
opvulling. De kuil heeft dus een tijd opengelegen. 
 

Afb. 3.14. Op de voorgrond enkele forse kuilen van de kuilenrij in proefsleuf 6. De donkere 
verkleuring achterin de sleuf is de greppelbundel. 
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Afb. 3.15. Dwarsdoorsnede door de greppelbundel in het westen van proefsleuf 6. 
 
 
De ouderdom van het vondstmateriaal 

Vrijwel alle vondsten die tijdens de opgraving zijn gedaan, kunnen in de bronstijd worden 
gedateerd. Uit enkele subrecente verkavelingsgreppels zijn wat scherven uit de periode 
middeleeuwen-nieuwe tijd gevonden alsmede een fragment van een pijpenkop uit de Nieuwe 
tijd. Van de vondsten uit de bronstijd kan alleen het aardewerk meer specifiek worden 
gedateerd. De scherven behoren tot de Hoogkarspel-oud groep en zijn vermoedelijk in de 
midden-bronstijd te plaatsen, tussen ca. 1500 en 1100 v. Chr. Aardewerk uit de late bronstijd 
(Hoogkarspel-jong aardewerk) ontbreekt. Vrijwel al het aardewerk is afkomstig uit de 
huisgreppels van de huisplaats. 
Er zijn 40 scherven bronstijdaardewerk aangetroffen met een totaalgewicht van 281,8 gram 
(tabel 3.2). Ruim de helft van de scherven is kleiner dan 1 cm² of zodanig verweerd dat het 
niet mogelijk is het aardewerk aan het onderdeel van de pot toe te wijzen. Van 17 scherven 
(209,9 gr) kon dat wel. Hierbij kon worden vastgesteld dat het voornamelijk om wand-
scherven van dikwandige potten gaat. 
 
Context Aantal  Gewicht (gr) 
Huisgreppel 36 226,6 
Greppel 2 26,8 
Grafheuvel 1 15 
Recent 1 13,4 
Totaal 40 281,8 

Tabel 3.2 Enkhuizen-Rikkert 2013. Context van het aardewerk. 
 
 
Relatie vondsten aan het oppervlak en grondsporen 

Tijdens de oppervlaktekarteringen zijn op het terrein veel vondsten opgeraapt, maar van 
slechts enkele (scherven) kon worden vastgesteld dat het om bronstijdmateriaal ging. In de 
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meeste proefsleuven is een intact bodemprofiel aangetroffen. De bronstijdsporen waren 
afgedekt door een 5-10 cm dikke donkere laag die in de regio ook wel bekend staat als 
‘zwarte laag’. Voorzichtig kunnen we hieruit concluderen dat de meeste vondsten (steen, 
vuursteen, bot) jonger zijn dan de bronstijd en vermoedelijk in de periode middeleeuwen-
Nieuwe tijd zijn te plaatsen. De late bronstijdscherven nabij proefsleuf 4 en 6 hebben zijn niet 
gerelateerd aan de grondsporen die in die sleuven zijn aangetroffen. In beide sleuven werd 
immers een intact bodemprofiel vastgesteld, bovendien veronderstellen we dat die 
grondsporen uit de midden-bronstijd dateren. De late bronstijdscherven zullen dus afkomstig 
zijn van een nabijgelegen vindplaats uit die periode, wellicht ten zuiden van het onder-
zoeksgebied. In het zuiden langs de Haling zal zich zeker een vindplaats uit de late bronstijd 
bevinden (of hebben bevonden), daarop wijzen de vele scherven die hier tijdens de 
oppervlaktekartering zijn gevonden (afb. 3.3). Het is niet ondenkbaar dat een deel van het 
vondstmateriaal van die vindplaats door grondwerkzaamheden iets naar het noorden is 
verplaatst. 
 
3.4 Gravend onderzoek 2014 

Tijdens het onderzoek in 2014 zijn acht proefsleuven met de graafmachine gegraven 
(proefsleuf 1-8; afb. 2.3) en daarnaast zijn nog acht kleine proefputten van 1x1 m met de 
hand uitgegraven (proefput 1001-1008; afb. 2.3). De proefputten en sleuven bevinden zich 
verspreid binnen het onderzoeksgebied. Hun locatie is ingegeven door diverse factoren:  
 
- de vondsten veldverkenning 2014; 
- het booronderzoek van 2014; 
- (minimale) hoogteverschillen op het terrein; 
- ruilverkavelingskaarten met verstoringsdiepte. 
 
In onderstaande paragrafen worden de resultaten van de proefsleuven en proefputten kort 
behandeld. Hierbij komen eerst de proefsleuven aan bod (van noord naar zuid besproken) en 
vervolgens de proefputten. 
 
3.4.1 Resultaten onderzoek proefsleuven 

Proefsleuf 6-8 

De proefsleuven 6-8 bevinden zich in het noorden van het onderzochte gebied (afb. 3.16). In 
alle sleuven is een akkerlaag aangetroffen met daaronder ploegsporen. Deze konden over 
vrijwel de volledige lengte van de sleuven worden gedocumenteerd, hetgeen inhoudt dat het 
bronstijdlandschap hier nog vrijwel ongestoord aanwezig was. De gelijke kleur van de ploeg-
krassen en de andere bronstijdsporen maakte het helaas nergens mogelijk vast te stellen wat 
de relatieve chronologie was. 
In proefsleuf 6 bevinden zich drie bronstijdsporen, twee kuilen en een oost-west greppel (afb. 
3.16 en 3.17). In proefsleuf 7 is in het eerste vlak een 4 m brede greppelbundel aangesneden 
(afb. 3.16 en 3.18). Op een dieper niveau (vlak 2) bleken dit drie forse bronstijdgreppels te 
zijn. Halverwege de sleuf bevindt zich een oost-west greppel uit de bronstijd en in het 
zuidoosten bevindt zich een kuil. In proefsleuf 8 hebben enkele diepe recente ploegsporen 
het zuidelijk deel van de sleuf behoorlijk aangetast. Maar ook hier bevinden zich bronstijd-
greppels, ploegsporen en enkele kuilen. Opnieuw lijkt het erop dat we ons hier bevinden in 
een intensief bewoond en gebruikt terrein met verschillende gebruiksfasen. Het akkerland 
vertoond over alle sleuven een constante oriëntatie, en is dan ook vermoedelijk onderdeel 
van een en hetzelfde complex. Alleen blootleggen van een groter vlak zou duidelijk kunnen 
maken of de sloten en kuilen ouder dan wel jonger waren dan het akkerland, maar in principe 
is een afwisseling van functies goed mogelijk, zoals ook op andere vindplaatsen het geval is 
(Roessingh 2018). 
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Afb. 3.16. Overzicht van de sporen in de proefsleuven van campagne 2014. Op de uitsneden 
een detail van de noord-zuid georiënteerde proefsleuven 6-8 in het noorden. 
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Afb. 3.17. Foto van het sporenvlak in proefsleuf 6 en een detail van de ploegsporen in de sleuf. 
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Afb. 3.18. Foto van het sporenvlak in proefsleuf 7 en een coupe door de greppelbundel in het 
noorden van de sleuf. 
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Proefsleuf 1-5 

De proefsleuven 1-5 zijn alle oost-west georiënteerd en bevinden zich verspreid over het 
terrein (afb. 3.19). Alleen in de twee noordelijke sleuven 4 en 5 zijn nog enkele ploegkrassen 
waargenomen. De intactheid van de bodem neemt naar het zuiden toe af, dit heeft er 
mogelijk toe bijgedragen dat de oude akkerlaag is opgenomen in de bouwvoor. 
In proefsleuf 5 bevinden zich relatief veel smalle greppeltjes, vermoedelijk drains (afb. 3.19 en 
3.20). Daarnaast zijn enkele smalle greppels uit de bronstijd aangetroffen. Er is één ronde 
kringgreppel herkend en een deel van een achtvormige kringgreppel. In het oosten bevindt 
zich een nw-zo georiënteerde bredere bronstijdgreppel. Verspreid in de proefsleuf zijn 
restanten van een akkerlaag met ploegsporen waargenomen en gedocumenteerd. De sporen 
kwamen tevoorschijn van onder een dunne zwarte laag, vermoedelijk een jongere akkerlaag. 
In het westelijk deel van de sleuf werden bij het opschaven ook enkele ploegsporen zichtbaar. 
Vondsten zijn in deze sleuf niet gedaan. De kans is dus groot dat dit terrein in veldverken-
ningen of door middel van boringen niet als een bewoond terrein zou zijn herkend. 
Over de volledige lengte van proefsleuf 4 zijn bronstijdsporen aangetroffen (afb. 3.19 en 
3.21). Opvallend zijn vier nw-zo georiënteerde greppels die evenwijdig aan elkaar lopen. In 
het oosten bevinden zich tussen een cluster greppels mogelijk ook enkele kuilen. In de 
westelijke helft van de sleuf werden bovendien restanten van een akkerlaag aangesneden 
waaronder soms nog ploegsporen zichtbaar waren. Theoretisch zouden hier aan het 
oppervlak vondsten verwacht kunnen worden, want de moderne bouwvoor lag direct op het 
sporenvlak. Bij het onderzoek zijn echter geen vondsten aangetroffen. Opnieuw hebben we 
hier dus te maken met een intensief bewoond terrein dat tijdens veldverkenningen 
vermoedelijk niet of nauwelijks herkend zou worden. Met de boor zou men in een slootvulling 
terecht kunnen komen, maar of dat dan herkend wordt, is zeer de vraag. 
In de korte proefsleuf 3 bevinden zich enkele bundels bronstijdgreppels (afb. 3.19). Verspreid 
in de sleuf zijn ook staken gevonden. De bouwvoor bevindt zich bijna overal direct op het 
bronstijd sporenvlak. De kans is dus groot dat tijdens landbewerking (ruilverkaveling / 
ploegen) het bronstijdniveau is aangetast en ter hoogte van de sleuf kunnen dan ook brons-
tijdvondsten aan het maaiveld worden verwacht. 
In proefsleuf 2 beperken de bronstijdsporen zich tot de oostelijke helft van de sleuf (afb. 3.19 
en 3.22). Hier zijn enkele no-zw georiënteerde greppels aangesneden en een stakenrij. De 
westelijke helft wordt gedomineerd door slootjes en ploegsporen uit de Nieuwe Tijd. In grote 
delen van de sleuf bevond de moderne bouwvoor zich direct op het bronstijd sporenvlak. Dat 
desondanks een stakenrij zichtbaar was, geeft aan dat er niet heel erg veel van het 
oorspronkelijk oppervlak kan zijn verdwenen. Dat blijkt ook uit het feit dat op twee locaties er 
nog een (aangeploegde) zwarte laag aanwezig was boven het sporenvlak. Op deze plekken is 
het bronstijdniveau dus nog wel afgedekt en redelijk ‘beschermd’ tegen moderne land-
bewerking. De ruilverkaveling heeft het terrein hier niet verstoord. Uiteraard hebben de 
recente greppels het bronstijdniveau wel aangetast, hetgeen tot een spreiding van 
bronstijdvondsten kan hebben geleid.  
In het zuidelijk deel van het terrein bevindt zich de lange proefsleuf 1 (afb. 3.19 en 3.23). 
Hierin zijn veel bronstijdgreppels gevonden, overwegend met een nw-zo oriëntatie. In het 
oosten bevindt zich een deel van een kringgreppel. De greppels zijn dus in grote mate 
vertegenwoordigd en een dergelijke wirwar van greppels en greppelbundels is te verwachten 
op een nederzettingsterrein dat gedurende lange tijd in gebruik is geweest. De oversnijdingen 
geven ook aan dat de functie van de terreinen wisselde. In veel nederzettingen zien we een 
dynamiek van functieveranderingen, van huiserf naar akkerland of terrein voor oogstopslag 
en omgekeerd (Roessingh 2018). De sporen in proefsleuf 1 kunnen worden geïnterpreteerd 
als een waarschijnlijk langdurig bewoond nederzettingsterrein. 
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Afb. 3.19. Overzicht van de sporen in de proefsleuven van campagne 2014. Op de uitsneden een detail 
van de oost-west georiënteerde proefsleuven 1-5. 
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Afb. 3.20. Foto van het sporenvlak in proefsleuf 5 en een profielopname met intact bodemprofiel in het westen 
van de sleuf. 
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In proefsleuf 1 bevond zich een van de weinige sporen met vondstmateriaal. Het gaat om een 
greppel uit de late bronstijd (spoor 1-21) met (maar liefst) 47 fragmenten Hoogkarspel-jong 
aardewerk. In het materiaal zijn randen, wanden en bodems vertegenwoordigd.  
 

Afb. 3.21. Foto van het sporenvlak in proefsleuf 4 en het begin van een dwarsdoorsnede door de greppel-bundel 
in het oosten van de sleuf. 
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In de gehele proefsleuf bevond de moderne bouwvoor zich direct op het bronstijd sporenvlak. 
De kans is dus groot dat tijdens landbewerking (ruilverkaveling / ploegen) het bronstijdniveau 
is aangetast en met name ter hoogte van de vondstrijke greppel uit de late bronstijd kunnen 
dan ook bronstijdvondsten aan het maaiveld worden verwacht. 
 

Afb. 3.22. Foto van het sporenvlak in proefsleuf 2 en een doorsnede door een van de noord-zuid greppels in 
het noordprofiel. 
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Afb. 3.23. Foto van het sporenvlak in proefsleuf 1. Tijdens een open dag werd de greppel uit de late bronstijd 
(spoor 1-21) verdiept. 
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3.4.2 Resultaten onderzoek proefputjes 

Voordat de proefsleuven werden gegraven, zijn eerst verspreid over het terrein een achttal 
proefputjes van 1 x 1 m gegraven, met als doel de intactheid van het bodemprofiel vast te 
kunnen stellen (afb. 3.24). De bodemopbouw bleek met name in het noorden van het terrein 
intact (tabel 3.3). Hier werden soms ook nog ploegsporen aangetroffen (afb. 3.25). Op basis 
van deze resultaten zijn de proefsleuven uitgezet om de directe omgeving van de proefputjes 
te onderzoeken. 

Afb. 3.24. De eerste proefputten worden gegraven in het noorden van het terrein. Rechts een overzicht van de gegraven 
putjes 1001-1008. 

 
 
Proefput Bouwvoor  Kiekklei Veen Zwarte laag Grondspoor 
1001 ja ja ja ja mogelijk ploegsporen bronstijd 
1002 ja ja ja ja diep grondspoor; bronstijd? 
1003 ja nee ja ja ploegsporen bronstijd 
1004 ja nee ja ja grondspoor, bronstijd? 
1005 ja nee nee nee ja; greppel late bronstijd 
1006 ja nee nee nee - 
1007 ja nee nee nee - 
1008 ja nee nee nee - 

Tabel 3.3. Administratieve gegevens van de proefputjes. 
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Afb. 3.25. Foto’s van enkele proefputjes. Met de klok mee put 1001, 1002, 1003 en 1004. 
 

3.5 Gravend onderzoek 2015 

3.5.1 Proefputten 

In 2014 troffen we in het noorden van het onderzoeksgebied een intacte bodemopbouw en 
onder een zwarte laag waren hier op veel plaatsen ploegsporen uit de bronstijd bewaard 
gebleven. Tijdens de campagne van 2015 wilden we onderzoeken of we dit oud akkerareaal 
konden begrenzen door middel van het graven van kleine proefputjes van 1 x 1 meter. 
Hiervoor zijn we teruggekeerd naar het perceel waar we in 2013 onderzoek deden. Hier 
hebben we 15 proefputjes gegraven (put 2001-2013 en 3001-3002; Afb. 3.26).  
Uitgaand van het eerdere onderzoek in 2013 en 2014, was de verwachting dat we op diverse 
plaatsen ploegsporen zouden aantreffen, vermoedelijk met een zw-no oriëntatie, in vervolg 
op eerder waargenomen akkersporen. Mogelijk zou aan de oostzijde van het huidige perceel 
een grens vastgesteld kunnen worden. Verder was het de bedoeling de akkerlaag uit alle 
putjes te zeven om na te gaan of wellicht huisvuil was gebruikt voor bemesting. Verder 
dienden put 3001 en 3002 om anomalieën te controleren die in het geofysisch onderzoek van 
2014 waren aangemerkt als mogelijke greppelsporen. 
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Afb. 3.26. Overzicht van de proefputjes die in 2015 zijn gegraven. De putjes waarin daad-
werkelijk ploegsporen zijn waargenomen, zijn omcirkeld. De blauwe sleuven zijn 
aangelegd in 2014. 

 
 
Voorafgaand aan het graven van elk putje zijn twee boringen gezet, één met de edelmanboor, 
een ander met de guts. Het doel daarvan was om te zien welk type boring het beste voorspeld 
wat we in elk putje zouden aantreffen. In alle gevallen bleek dat het met de Edelmanboor 
weliswaar mogelijk is om te zien op welke diepte bepaalde lagen veranderen, maar dat de 
gutsboring toch een veel gedetailleerder beeld van de bodemopbouw gaf. 
Bij putje 2001 was die verwachting nihil, en inderdaad bleek de bodem hier tot ver onder 
maaiveld (70cm) antropogeen verstoord te zijn. In put 2002 en 2003 (afb. 3.27) was het 
profiel ongestoord en deze bestond uit een bouwvoor met daaronder een restant grijze klei 
(vermoedelijk ME), een dun humeus pakket (restant veen) en een donkergrijze akkerlaag. Dat 
gold ook voor het 10 m noordelijk van put 2003 gelegen putje 2012. 
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Afb. 3.27 Bovenste twee foto’s: ploegsporen in put 2002 (links op vlak 1 en rechts op vlak 2, 3 
cm dieper). Onderste foto: ploegsporen in put 2003. 

 
 
In put 2004 waren geen eergetouwkrassen zichtbaar, wel was er een zwarte laag, maar 
daaronder was het profiel tot op grotere diepte gevuld met donkere gelaagde grond. 
Vermoedelijk was deze put aangelegd in een greppel. De putjes 2005 -2008 vertoonden 
eenzelfde profielopbouw. Het vermoeden bestaat dat hier, omdat nog wel iets van een 
oorspronkelijke zwarte laag aanwezig is, een bundel greppels ligt. In deze kleine proefputjes 
was dat echter moeilijk vast te stellen. 
 
Putten 2009 en 2011 lieten een profiel zien met een dun restant veraard veen / oude 
akkerlaag net onder de bouwvoor en daaronder een eerst gevlekte en later gelaagde donkere 
‘vulling’ (afb. 3.28). Ploegsporen zijn niet geconstateerd in deze putten. In put 2010 werden 
wel duidelijk zichtbare ploegsporen gedocumenteerd. 
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Afb. 3.28 Links het eerste vlak onder het veraarde veen / oude akkerlaag lijkt op een ongestoord niveau zonder 

ploegsporen, maar is dat duidelijk niet. De rechter foto laat duidelijk zien dat we hier te maken hebben met een 
greppelvulling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 3.29 Put 2013, met aan de 
westzijde een greppel (links) en 
aan de oostzijde mogelijk een 
restant van ploegsporen (rechts). 

 
 
 
In put 2013, 40 meter ten zuiden van rij proefputten 2001-2009 gelegen (afb. 3.29) werd 
vermoedelijk eveneens een greppel aangesneden, maar ook was nog een vrij brede baan 
zichtbaar die als ploegspoor zou kunnen worden geïnterpreteerd. Bij het verdiepen hebben 
we echter vast kunnen stellen dat dit niet het geval was. 
 
Putten 3001 en 3002 werden aangelegd om anomalieën (vermoedelijk greppels) uit het 
geofysisch onderzoek van 2014 te controleren. In beide putten bleken inderdaad greppel-
sporen (en ploegsporen) aanwezig te zijn (Afb. 3.30). 
 
 
 
 
 
 
 



52  |  D E  R I K K E R T  
 

 

 
 
 
 
Afb. 3.30 Put 3001 (gezien naar het zuiden) met een 
greppelspoor in het midden en ploegsporen aan de zuid-
zijde. Rechts een detail van de ploegsporen. 
 

 
3.5.2 Zeefmonsters 

Een van de doelstellingen van het onderzoek van 2015 was te onderzoeken of het zeven van 
prehistorische akkergrond uitsluitsel zou kunnen geven over de aard van de bemesting. Als 
met huisvuil zou zijn bemest, zou men bijvoorbeeld gefragmenteerd scherfmateriaal in de 
akkerlaag verwachten. Helaas bleek het vrijwel onmogelijk alle grond die werd uitgegraven uit 
de als zodanig herkende akkerlaag, te zeven. De grond van vakken 2002 en 2003 is gezeefd 
over een 2 mm zeef, maar bleek enorm kleiig en zonder stromend water eigenlijk niet te 
verwerken (afb. 3.31). We hebben besloten van de overige putten alleen 2 of 3 l monsters te 
zeven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 3.31 Zeven van 
grond uit put 2002 en 
2003. 
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Wel werd duidelijk dat het aantal vondsten in elk geval in put 2003 door het zeefwerk 
beduidend hoger was dan in andere putten, maar ook dat dit materiaal sterk vergruisd was. 
Het zeven van kleine controlemonsters leverde overigens wel iets op (tabel 3.1), maar te 
weinig om hieruit conclusies te trekken. De hogere concentratie vondsten in putten 3001 en 
3002 is vermoedelijk terug te voeren op de hier aanwezige greppels. Geconcludeerd moet 
worden, helaas, dat dit onderdeel van het onderzoek zonder resultaat moest worden 
afgesloten i.v.m. technische problemen. Niettemin is duidelijk dat er wel degelijk sterk 
vergruisd materiaal in alle monsters aanwezig is en dat het systematisch zeven in de toekomst 
zeker zinvol is, mits men beschikt over de juiste zeefmiddelen. 
 

Vnr Put 
Aardewerk 

aantal 
Aardewerk 

gewicht (gr) 
Vuursteen 

aantal 
Vuursteen 

gewicht (gr) 
Bot 

aantal 
Bot gewicht 

(gr) 
Volume 

(liter) 
1 2002 1 1,2 0 0 7 0,4 50 
4 2003 12 1 1 0,5 5 0,5 50 
15 2009 0 0 0 0 0 0 2 
16 2007 0 0 0 0 2 0,1 2 
20 2003 1 0,1 0 0 1 0,1 3 
22 2006 1 0,3 0 0 0 0 3 
28 3001 9 1,8 0 0 28 2,9 3 
31 3002 4 0,4 0 0 14 1,7 3 
36 2012 1 0,1 0 0 0 0 3 
41 2010 1 0,1 0 0 0 0 3 

Tabel 3.4 Hoeveelheden vondstmateriaal per zeefvak. 
 
 
3.5.3 Geofysisch onderzoek 

Tijdens de campagne in 2013 en 2014 is geofysisch onderzoek uitgevoerd. In 2013 is een 
terrein van 75 bij 50 m direct ten zuiden van put 7 onderzocht (afb. 2.1). Doel van dit 
onderzoek was om te onderzoeken of anomalieën op het geofysisch beeld in verband konden 
worden gebracht met de grondsporen die we in werkput 7 aantroffen. Op afb. 3.32 zijn de 
resultaten van dit geofysisch onderzoek weergegeven. Op het beeld zijn diverse rechte lijnen 
te herkennen die we interpreteren als greppels uit de bronstijd en ook is een noord-zuid 
gerichte sloot uit de Nieuwe tijd duidelijk zichtbaar. Enkele prehistorische greppels in put 7 
komen ook terug in het geofysisch beeld. Opmerkelijk is een min of meer rechthoekige 
structuur in het noorden van het onderzochte gebied met een omvang van ca. 32 bij 15 
meter. We vermoeden dat dit de greppels van een huisplaats zijn. Direct ten noorden hiervan 
troffen we in put 7 ook een huisplaats aan met eenzelfde oriëntatie. 
Het geofysisch onderzoek in 2014 had twee doelen. We wilden graag op een terrein met een 
intacte bodemopbouw (met een grote kans op het aantreffen van bronstijdsporen) geofysisch 
onderzoek uitvoeren vóór het gravend onderzoek. Anomalieën op het geofysisch beeld 
konden we dan met smalle sleuven onderzoeken. We kozen hiervoor een terrein in het 
noordwesten van het onderzoeksgebied uit, de boringen die we daar hadden gezet (afb. 2.3) 
wezen uit dat hier een intacte bodemopbouw aanwezig was. Het tweede doel had betrekking 
op het herkennen (en bepalen) van de ringsloot van de grafheuvel op het AMK terrein. 
Tijdens de campagne van 2013 hebben we aan de voet van de heuvel van deze grafstructuur 
een werkput aangelegd (put 5). Met behulp van het geofysisch onderzoek wilden we 
onderzoeken of we het verdere verloop van de ringsloot konden volgen en de vele greppels 
langs de grafstructuur beter konden duiden. 
De resultaten van het geofysisch onderzoek in 2014 zijn weergegeven op afb. 3.33. Het grid in 
het noordwesten heeft een omvang van 50 x 50 m. In het noordwesten zijn enkele kruisende 
greppels te herkennen met een no-zw oriëntatie en haaks hierop. We vermoeden dat dit 
bronstijdgreppels zijn. In het zuiden is het beeld minder duidelijk, hier zijn alleen veel noord-
zuid georiënteerde moderne greppels te zien op het beeld. In het noorden legden we de 
putten 6 en 7 aan om de kruisende greppels te bekijken, in het zuiden de putten 5 en 8 om dit 
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schijnbaar lege terrein te onderzoeken (afb. 2.3). In het noordwesten troffen we in put 7 een 
brede greppelbundel aan die duidelijk te zien was op het geofysisch beeld. De westelijk 
gelegen put 6 leverde maar weinig sporen op, de greppels die we aantroffen waren niet 
duidelijk op het beeld te herkennen. De twee putten in het zuiden, waar op het beeld geen 
duidelijke (prehistorische) greppels te herkennen waren, leverden tot onze verrassing veel 
bronstijdgreppels op. Het zijn overwegend smalle en ondiepe greppels, dat is wellicht de 
reden dat ze niet op het geofysisch beeld te herkennen zijn. 
Het grid dat op en rond de grafheuvel geofysisch is onderzocht, meet 50 bij 50 m. Op het 
beeld is de ringsloot heel duidelijk te herkennen (afb. 3.34). Ook is de forse greppelbundel 
direct ten oosten van de greppel op het beeld te zien en deze buigt net ten zuiden van het 
grafmonument naar het noordwesten af. Daarmee is de grafheuvel ingesloten in een 
verkavelingssysteem dat, gezien de vele greppel fasen, lange tijd is onderhouden. Dit lijkt op 
de situatie die ook op de vindplaats Hoogkarspel-Watertoren is aangetroffen (Roessingh 
2018, 123-129). 
 
3.5.4 Magnetometrie 

Het was de bedoeling om tijdens dit veldwerk ook een test te doen met magnetometrie. 
Daartoe heeft een team uit Frankfurt twee dagen lang metingen uitgevoerd. Helaas heeft dit 
onderzoek geen zichtbaar beeld opgeleverd.  
 

Afb. 3.32. Resultaten van het geofysisch onderzoek in 2013 direct ten zuiden van werkput 7. Op de afbeel-
ding rechts zijn de vermoedelijke greppels met rode lijnen aangegeven. 
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Afb. 3.33. Resultaten van het geofysisch onderzoek in 2014 in het noordwesten van het 
onderzoeksgebied. Op de afbeelding rechtsboven zijn de vermoedelijke greppels met rode lijnen 
aangegeven. In de onderste afbeelding zijn de grondsporen (rood) van de later aangelegde putten 
weergegeven. 
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Afb. 3.34. Resultaten van het geofysisch onderzoek in 2014 op en rond de grafheuvel. 
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Hoofdstuk 4 Samenvatting van onderzoeksvragen en -resultaten 

Bij de start van het onderzoek was het onze ambitie om een efficiënte en effectieve set van 
technieken voor het prospecteren van bronstijdarcheologie in West-Friesland te ontwikkelen. 
Om dat te kunnen doen, wilden we begrijpen hoe verschillende factoren (bodemtype, 
intensiteit en aard van prehistorisch en historisch landgebruik, etc.) de resultaten van pro-
spectietechnieken (oppervlaktekartering, elektrische weerstandmeting en infraroodmeting) 
beïnvloeden. 
Om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken was een aantal onderzoeksvragen geformu-
leerd (zie hoofdstuk 1 voor een uitgebreide verantwoording). Een deel van die vragen is al 
beantwoord in de dissertaties van Van Amerongen (2016), Van Zijverden (2017) en Roessingh 
(2018) en zal niet opnieuw in detail worden besproken. 
 
4.1 De spreiding en dichtheid van het vondstmateriaal  

Om te kunnen bepalen in hoeverre de aard van de archeologie (diepte van archeologische 
resten, vondstdichtheid in sporen, etc.) bijdraagt aan de aan- of afwezigheid van resten aan 
het oppervlak, wilden we weten wat de ruimtelijke verspreiding van archeologische sporen op 
het terrein was. Tegelijkertijd wilden we weten wat de vondstdichtheid was en hoe die aan de 
aan- of afwezigheid van archeologische sporen kan worden gekoppeld. De eerste vraag werd 
beantwoord door het graven van een aantal proefsleuven verspreid over het terrein, en een 
geofysische verkenning (paragraaf 4.2). De tweede vraag werd beantwoord door het 
uitvoeren van een systematische verkenning door middel van veldlopen daaraan 
voorafgaand. We hebben kunnen vaststellen, dat de verspreiding van vondsten in het hele 
onderzoeksgebied laag was, zowel aan het oppervlak (opgeploegd) als in de toch vaak 
zichtbare oude ‘bouwvoor’ of zwarte laag. Een relatieve concentratie van bronstijdscherven 
was te zien in het zuidoostelijk deel van het onderzoeksterrein, maar kon niet worden 
gerelateerd aan sporen (afb. 3.3). 
De selectie van sporen die gecoupeerd is, leverde weinig vondstmateriaal op. Inmiddels hoeft 
dat niet meer te verbazen: grootschalig onderzoek naar vergelijkbare (midden-bronstijd) 
nederzettingsterreinen levert over het algemeen niet veel vondstmateriaal op (zie Roessingh 
& Lohof 2011; Roessingh 2018). De kans dat tijdens ploegen midden-bronstijd vondsten aan 
het oppervlak terecht komen is dan ook klein (IJzereef & Van Regteren Altena 1991, 65). 
Huisgreppels vormen een uitzondering: hierin is relatief veel vondstmateriaal aanwezig. Om 
een idee te krijgen van de vondstdichtheid van de huisgreppels die zijn aangetroffen in 
proefsleuf 7 van de campagne in 2013, zijn in een aantal huisgreppels vakjes van 50x50 cm 
met de troffel uit geschaafd, om zo veel mogelijk vondstmateriaal te verzamelen (tabel 4.1). 
Hierdoor kan een inschatting worden gemaakt van de vondstdichtheid van deze contexten. 
 
 

Vondst Vak Proefsleuf Spoor Aardewerk Dierlijk bot Natuursteen Coproliet Houtskool Vuursteen Totaal 
23 1 7 2 6 29       1 36 
22, 28, 29 2 7 2 8 21 3 2 1   35 
30 3 7 28 4 9 6       19 
31 4 7 51 12 8         20 
32 5 7 52 2 13 1       16 

Tabel 4.1. Enkhuizen-Rikkert 2013. Aantal vondsten verzameld uit de vakken in de huisgreppels in proefsleuf 7. 
 
 
We weten dat huisgreppels relatief veel vondsten bevatten, het is dan ook niet verwonderlijk 
dat in alle vakken over de greppels veel vondsten afkomstig zijn. Van al het bronstijd-
aardewerk dat tijdens het gravend onderzoek is verzameld (N=40), is ruim driekwart afkoms-
tig uit de vakken in de huisgreppels. De meest zuidelijke huisgreppel (spoor 7-2) is over de 
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gehele lengte aangesneden en heeft een oppervlak van ongeveer 20 m². Uit twee vakken van 
50x50 cm (0,5 m²) zijn 71 vondsten geborgen. Als de volledige greppel zou worden uit 
getroffeld zouden dus bijna 3.000 vondsten in de greppel verwacht kunnen worden. 
 
4.2 Ruimtelijke spreiding van archeologische sporen en vondsten 

In vrijwel alle proefputten zijn sporen van akkerland, greppels en paalkuilen aangetroffen 
(afb. 4.1), de laatste categorie in beperkte mate. Het is nauwelijks mogelijk hieraan duidelijke 
conclusies te verbinden wat betreft het karakter van die sporen. Duidelijk is dat greppels en 
akkerland zich bevinden in het grootste deel van het onderzochte terrein. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 4.1 De rode cirkels en ovalen geven de verspreiding van ploegsporen in de 
proefsleuven aan. In een groot grid is de hoofdoriëntatie van die 
ploegsporen (no-zw en haaks daarop) weergegeven. De putten van de 
campagne 2013 en 2014 zijn respectievelijk in rood en blauw weergegeven. 

 
Belangrijke conclusies zijn dat in feite het hele terrein van ca. 10 ha bewoningssporen 
vertoont, ook al is er maar één huisplattegrond aangetroffen. De kans is echter groot dat het 
aantal plattegronden vele malen hoger is in werkelijkheid (zie Roessingh 2018 voor referen-
ties).  
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Voorts is een belangrijke conclusie dat er geen relatie lijkt te zijn tussen de aanwezigheid van 
sporen en vondstdichtheid aan het oppervlak. Een lage vondstdichtheid aan het oppervlak 
zegt niets over de aan- of afwezigheid van grondsporen. Alleen bij huisgreppels zou men een 
verhoogde vondstdichtheid kunnen verwachten indien die recent zijn aangeploegd. Hetzelfde 
is ook het geval bij greppels uit de late bronstijd (Roessingh 2018). 
 
4.3 Akkerland 

Op verschillende locaties aan de Rikkert zijn ploegsporen uit de bronstijd gevonden (afb. 4.1). 
Omdat we nog maar weinig weten over de omvang van akkerland uit de bronstijd, was een 
van de onderzoeksvragen: ‘Wat is de omvang van dit akkercomplex en hoe kun je dat 
onderzoeken met zo weinig mogelijk ingrepen in de bodem?’ Wij testten o.a. of inzicht in de 
verbreiding van ploegsporen mogelijk was door middel van het (met de hand) graven van 
kleine proefputten (van 1 x 1 m). Dat was een belangrijk doel van het onderzoek in 2015.  
Gebleken is dat dit zonder meer mogelijk is (paragraaf 3.5.1). We hebben geprobeerd steeds 
eerst door middel van een boring vast te stellen of de bodem ter plaatse van een gepland 
putje al dan niet verstoord was, dan wel werd ingenomen door andere sporen, zoals sloten. 
Inderdaad bleek dat goed mogelijk, waarbij vooral de gutsboor een goed beeld leek te geven. 
Daarna zijn toch alle proefputjes ontgraven om vast te stellen of de waarneming met de boor 
juist was. Op die manier hebben we kunnen vast stellen dat de ploegsporen niet in het hele 
terrein te zien waren, hoewel het aantal waarnemingen in feite beperkt was. 
Afbeelding 4.1 laat zien dat de ploegsporen zich minimaal uitstrekken over een gebied van 
200 x 300 m, een oppervlak van ca. 6 ha! We weten niet of het hier over een aaneengesloten 
gebied gaat, er kunnen perceelscheidingen tussen liggen, maar in ieder geval is de richting 
over het hele terrein consistent. 
Aan de Rikkert is op enkele locaties nog een 5-10 cm dik akkerpakket aanwezig. Dit bood de 
mogelijkheid te onderzoeken of in de prehistorie wellicht huisvuil is gebruikt ter bemesting. 
Als huisvuil bijvoorbeeld als ‘aanrijking’ op de akkers is gebracht, zou je namelijk een 
regelmatige verspreiding van gefragmenteerd materiaal in de akker verwachten. Dat wilden 
we onderzoeken door het zeven van grondmonsters uit de akker (campagne 2015). Dat bleek 
ook inderdaad het geval te zijn, hoewel de gegevens zoals wij die verzameld hebben niet 
representatief zijn (tabel 3.4). Het verdient aanbeveling om in de toekomst op een systema-
tische wijze van alle akkerlagen 3 litermonsters te nemen om deze hypothese te toetsen. 
 
4.4 Bodemgenese 

Om te begrijpen hoe lithogenese, bodemgenese en historisch landgebruik (bodemtype, 
afdekking, intensiteit en aard van (pre)historische landgebruik, etc.) bijdragen aan het zicht-
baar worden van archeologie aan het oppervlak, wilden we weten wat de geologische en 
bodemkundige opbouw van de ondergrond was. Deze vragen zijn beantwoord door een 
combinatie van boringen, documentatie van bodemprofielen in proefsleuven en de analyse 
van slijpplaten onderzoek. 
Antwoorden op deze vragen zijn uitgebreid besproken in het proefschrift van Van Zijverden 
(2017, hoofdstuk 5). Eén van zijn conclusies is, wat betreft de Rikkert, dat (minimale) 
hoogteverschillen in het bronstijdlandschap niet alleen ontstonden door de aanwezigheid van 
grote, met zandig materiaal opgevulde geulen, maar ook door gestapelde kleine geulen in de 
afzettingen. De grond bleek bij de Rikkert nauwelijks verstoord te zijn, sterker nog: een intact 
bodemprofiel met een veenrestant maakte een datering van het veen mogelijk, of althans van 
houtskool dat in het veen aanwezig was. Dit geeft aan dat het veen vermoedelijk in de laat-
Romeinse tijd is ontstaan (Van Zijverden 2017, 108). 
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4.5 Weerstandsmeting 

Er zijn weerstandsmetingen uitgevoerd om te testen of dit type onderzoek in dit type terrein 
met kleiige afzettingen een betrouwbare prospectiemethode zou kunnen zijn. Daartoe zijn in 
drie blokken weerstandsmetingen verricht op basis waarvan de aanwezigheid van een aantal 
greppelsporen werd vermoed (afb. 3.32-3.34). Op enkele plaatsen zijn proefputten gegraven 
om deze interpretatie van de meetgegevens te testen. Die bleken inderdaad in alle gevallen 
te kloppen. Het was op deze manier mogelijk een beeld te schetsen van het verloop van 
greppelsystemen. Een handicap in dit terrein was de enorme complexiteit van de diverse 
greppelsporen, iets dat ook bleek uit de proefputten. 
 
4.6 Grafheuvel 

Op het te onderzoeken terrein waren mogelijk de restanten van een in de jaren 60 
gekarteerde grafheuvel aanwezig. De aanwezigheid hiervan was de grond voor het toewijzen 
van de AMK-status aan een deel van het terrein. Voor een correcte evaluatie van deze status 
was kartering van de heuvel dan ook onmisbaar. Het was echter nadrukkelijk niet de 
bedoeling de heuvel op te graven: we wilden vermijden een graf te vinden zonder daarbij 
(door de kleinschaligheid van ons onderzoek) de context goed te kunnen bestuderen. Daarom 
is een kleine proefsleuf gegraven tot aan de rand van de vermoedelijke heuvel, nadat deze 
door boringen was gelokaliseerd. 
Hoewel de situatie door de vele greppelsporen niet helemaal duidelijk werd, vermoeden we 
dat er inderdaad een grafheuvel in het terrein aanwezig is (afb. 3.5). Vermoedelijk hebben we 
een deel van een ringsloot om de heuvel vast gesteld. Dit vermoeden wordt wel bevestigd 
door de resultaten van het geofysisch onderzoek op en rond de grafstructuur (afb. 3.34). Het 
advies aan het bevoegd gezag die bij het onderzoek van de heuvel ook nauw betrokken was 
(C. Soonius namens de gemeente Enkhuizen), is om het terrein als AMK-terrein te handhaven 
omdat het toch minder verstoord lijkt dan werd gedacht. Ook de resultaten van de proef-
putjes geven dat aan. 
Het lag in de bedoeling indien een grafheuvel werd aangetroffen, monsters te nemen voor 
onderzoek van pollen, mollusken, foraminiferen, diatomeeën en ostracoden van het oud 
oppervlak, de plaggen en de randstructuur (indien aanwezig). Hiermee zouden we een 
antwoord kunnen vinden op de vraag hoe het landschap er uitzag vóór het opwerpen van de 
heuvel of van een nieuwe heuvelperiode. Omdat we echter maar een heel klein deel van de 
heuvel aangesneden hebben en de situatie wat betreft het oud-oppervlak niet helder was, 
zijn deze monsters ter plaatse van de grafheuvel niet genomen. 
 
4.7 Landschap 

Op diverse plaatsten zijn monsters genomen voor landschapsreconstructie. De resultaten van 
het onderzoek aan de Rikkert zijn verwerkt in de promotieonderzoeken en de landschaps-
modellen daarin van Van Amerongen (2016) en Van Zijverden (2017). Voor de beantwoording 
van vragen over het landschap wordt verwezen naar beide studies. 
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