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West-Friesland: een vergeten schat-
kamer van de Nederlandse Bronstijd  
In de Midden- en Late Bronstijd, 3.800 
jaar en 2.800 jaar geleden, woonde in het 
oostelijk deel van West-Friesland relatief 
veel mensen. Dit werd door archeologen 
voor het eerst rond 1930 opgemerkt. De 
vele tientallen grafheuvels uit de Brons-
tijd, met daarin begraven overledenen, 
waren toen nog duidelijk in het land-
schap zichtbaar als lichte verhogingen in 
de weilanden. Een aantal heuvels werd 
archeologisch onderzocht. De menselijke 
resten verkeerden door de kalkrijke West-
friese bodem nog in uitzonderlijk goede 
staat.

In de jaren 1960-1970 werden alle resten 
uit de Bronstijd door ingrijpende ruilver-
kavelingen in het toen nog ongeschonden 
landschap bedreigd. Hierop besloten ar-
cheologen alle pijlen op West-Friesland 
te richten en voor het eerst werd een 
groot uitgestrekt gebied op systemati-
sche wijze geïnventariseerd door mid-
del van zogenaamde veldverkenningen. 
De akkers in de polder werden belopen 
waarbij vondsten op systematische wijze 

vondsten vormden de locaties waar men 
in de Bronstijd vermoedelijk woonde. 
Op basis van de vondstspreiding werd 
de locatie van vele tientallen nederzet-
tingen vastgesteld. In 1973 werden voor 
het eerst twee kleine opgravingen uitge-
voerd op twee van deze nederzettingster-
reinen. Dit was slechts een proefonder-
zoek, een soort ‘kennismaking’ met de 
nederzettingsresten uit de Bronstijd. Het 
was tevens een voorbereiding op een 
grootschalige opgraving die een jaar la-
ter van start zou gaan: de opgraving van 
Bovenkarspel-Het Valkje ten noorden van 
Bovenkarspel bij De Geerling.

In een periode van vijf jaar werd in Bo-
venkarspel een oppervlakte van 15 hec-
tare (150.000 m²) opgegraven, een onge-
kend groot onderzoeksareaal voor die 
tijd. De opgraving vond plaats op een 
oude kreekrug die voorafgaand aan de 
ruilverkaveling nog steeds als verhoging 
in het landschap aanwezig was. Meer 
dan 100 plattegronden van boerderijen 
uit de Bronstijd werden onderzocht. De 
huisplaatsen waren omgeven door een 
ingewikkeld systeem van sloten. De grote 
hoeveelheid sloten liet niet alleen zien 
dat in de Bronstijd veel wateroverlast be-
stond, ze gaven ook veel informatie over 
de indeling van de verschillende erven en 
de onderlinge structuur. 
Het prachtige cultuurlandschap uit de 
Bronstijd dat is blootgelegd in Bovenkar-
spel, is helaas nooit gedetailleerd uitge-
werkt en gepubliceerd. De ruilverkave-
lingen zijn uitgevoerd en vele honderden 
hectare grond is omgezet, waardoor veel 
resten uit de Bronstijd ongezien verloren 

Ten noorden van de Watertoren van Hoogkarspel wordt in 1958 in het nog open  
landschap een grafheuvel uit de Bronstijd opgegraven. Aan de horizon de kerk  
van Wervershoof. 

West-Friesland in de Bronstijd. In donkergroen de dichtgeslibde geulen, eromheen in 
lichtgroen de bewoonbare kwelders. 1. Medemblik-Schepenwijk, 2. Zwaagdijk-Oost, 
Action, 3. Boevnkarspel-Het Valkje, 4. Hoogkarspel-Watertoren.

Vanaf 2006 houden archeologen de bouwwerkzaamheden in het noorden van 
Enkhuizen, in de nieuwbouwwijk Kadijken, nauwlettend in de gaten. Op de 
plek waar nu een woonwijk verrijst, woonden al in de Bronstijd veel men-
sen. Tijdens enkele grote opgravingen zijn overblijfselen boerderijen, sloten 
en waterputten uit deze tijd gevonden. Al deze structuren vormen samen met 
de overige vondsten een goed beeld van een de boerengemeenschap die hier 
ongeveer 3.500 jaar geleden leefde.

werden verzameld en geadministreerd. 
Deze veldverkenningen resulteerden in 
een archeologische verwachtingskaart 
voor West-Friesland waarop alle vondsten 
werden genoteerd. De concentraties van 
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In weer en wind werd het onderzoek uitgevoerd.

Recontructie van een boerderij uit de Midden Bronstijd. 

zijn gegaan. Na de opgravingen in Bo-
venkarspel bleef het op het gebied van 
het onderzoek naar de Bronstijd in West-
Friesland lang stil. Gelukkig is daar de 
laatste tien jaar verandering in gekomen 
door grote opgravingen in het bedrijven-
park Zwaagdijk-Oost op het terrein van 
de Action langs de Markerwaardweg, in 
Medemblik in de nieuwbouwwijk Sche-
penwijk 2 en recentelijk ook in Enkhui-
zen aan de Haling.

Archeologisch onderzoek in  
Enkhuizen-Kadijken
De gemeente Enkhuizen is al geruime tijd 
bezig met het ontwikkelen van nieuwe 
woonwijken aan de noordzijde van de 
stad. In 2006 raakten archeologen be-
trokken bij de bouwwerkzaamheden en 
werden in het noordelijk deel van het 
bouwplan Kadijken, vlak langs de weg 
de Haling, enkele proefsleuven gegraven. 
Al in de eerste sleuf kwamen overblijfse-
len in de vorm van grondverkleuringen 
en vondsten als bot en aardewerk uit de 
Bronstijd tevoorschijn. Het bleek dat het 
gebied niet aangetast was door de ruilver-
kaveling en dat vlak onder het gras nog 
talloze sporen en vondsten van 3.500 jaar 
geleden bewaard waren gebleven. Was 
het slechts een deel van een nederzetting, 
of een terrein buiten de nederzettingen 
waarop de archeologen waren gestuit? 
De oude opgravingen waren namelijk al-
lemaal uitgevoerd op de hogere kreekrug-
gen en lange tijd werd verondersteld dat 

de bewoning in de Bronstijd zich vooral 
op deze hogere delen concentreerde. 
Het terrein Kadijken in het lager gelegen 
kweldergebied lag ver verwijderd van 
een dergelijke hoge rug. Was bewoning 
hier überhaupt wel mogelijk? Om op deze 
vragen antwoord te kunnen geven wer-
den meerdere proefsleuven gegraven om 
de aard en omvang van de resten uit de 
Bronstijd nader te onderzoeken. Al snel 

bleek dat op het gehele terrein veel over-
blijfselen van bewoning uit de Bronstijd 
aanwezig waren. Om deze resten nader 
te onderzoeken zijn tot en met 2009 grote 
opgravingen uitgevoerd. Hierbij is in to-
taal bijna 6 hectare opgegraven.

Wat is er tijdens deze onderzoeken al-
lemaal tevoorschijn gekomen? Verspreid 
over het terrein zijn twaalf huisplaatsen 
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gevonden waar houten boerderijen ston-
den. De hoofdconstructie van de boerde-
rijen bestond uit twee rijen palen. Deze 
rijen waren opgebouwd uit zes tot ne-
gen paarsgewijze palen, die het grootste 
deel van de daklast droegen. De afstand 
tussen de palen bedroeg ongeveer 3 m. 
De palen waren vermoedelijk door mid-
del van een liggende paal verbonden. 
Van de wanden zijn helaas geen sporen 
bewaard gebleven. Andere Westfriese 
bronstijdboerderijen lieten ter hoogte van 
de wand een rij kleine paaltjes zien. Ver-
moedelijk bestond de wand uit een stapel 
graszoden die door deze paaltjes werd 
gestut. De boerderijen waren ongeveer 7 
m breed en de lengte varieerde van 16 
tot wel 22 m. De ingang bevond zich aan 

de korte zijde van de boerderij en was 
herkenbaar door twee dicht naast elkaar 
geplaatste sluitpalen.

Om elke boerderij was een smalle sloot 
gegraven, de huisgreppel. De greppel 
was bedoeld om de huisplaats droog te 
houden. Het hemelwater dat van het dak 
afstroomde werd erin opgevangen. Voor 
archeologen zijn deze huisgreppels van 
groot belang. Niet alleen zijn de huisplaat-
sen hierdoor goed te herkennen, in de 

De schedel van een rund uit de Bronstijd.

Verbrande mest van koeien.

De bronstijdboeren aan het ploegen.

In de nederzetting wordt in zelfgemaakte potten de dagelijkse voedzame kost gekookt.
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greppel bevinden zich vaak veel interes-
sante vondsten. Bij het archeologisch on-
derzoek wordt de inhoud van juist deze 
greppels over een fijne zeef met water uit-
gespoeld. Hierdoor kunnen ook de klei-
nere vondsten worden verzameld.
Veruit de meeste vondsten uit de Kadijken 
bestonden uit dierlijk botmateriaal en dan 
vooral runderbotten. De veeteelt moet 
voor de Westfriese bronstijdboer een be-
langrijke rol hebben gespeeld. Melk en 
vlees zorgden voor een belangrijke verrij-
king van het dieet. De koeienmest werd 
gebruikt om de akkers vruchtbaar(der) te 
maken. Dezelfde akkers werden geploegd 
met behulp van de runderen. De mest is 
waarschijnlijk ook als brandstof gebruikt. 
Tijdens de opgraving zijn enkele brokken 
verbrande mest aangetroffen. De gevilde 
huid van de runderen bood natuurlijk de 
mogelijkheid om allerlei gebruiksvoor-

De wilgentenen visfuik wordt opgegraven, winter 2008-2009.

Bronstijdboerinnen plaatsen een fuik vanuit hun kano.

De 3.200 jaar oude visfuik is uitgepre-
pareerd en in een stevige kist klaar voor 
expositie.

werpen maar ook kleding  te vervaardi-
gen. De runderen waren zodoende onlos-
makelijk verbonden met het leven van de 
bewoners.
Het uitzeven van de grond uit huisgrep-
pels leverde ook veel vissenbotjes op. 
Vooral zoetwatervissen zoals snoek, baars 
en karperachtigen zijn indertijd gegeten. 
Ook zijn er vrij veel resten van paling zijn 
gevonden. Dat er op paling werd gevist, is 
ook nog eens vastgesteld door een spec-
taculaire vondst. Onderin een diepe wa-
terput vonden de archeologen een vrijwel 
complete visfuik van 130 cm lang. De fuik 
was opgebouwd uit wilgentenen die dicht 
op elkaar werden gehouden door ge-
vlochten windingen van touw, dwars over 
de fuik. Aan het einde van de fuik waren 
de wilgentenen bij elkaar geknoopt met 

De schedel van een hond, gevonden nabij een van de boerderijen.
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een dik windsel van touw. Deze uitzon-
derlijke vondst is volledig geconserveerd 
en zal hopelijk in de nabije toekomst wor-
den tentoongesteld. Een andere opmerke-
lijke vondst zijn de schedel van een hond 
en de botten van een bruine beer.

De overblijfselen uit de Bronstijd binnen 
het onderzoek van Kadijken zijn te date-
ren in de periode tussen 3.600 en 2.800 
jaar geleden. De oudste resten bestaan uit 
een restant van een grafheuvel, waarin 
later de resten van een jonge man zijn bij-
gezet. Tot deze oudste fase behoren even-
eens enkele smalle slootjes die mogelijk 
de locatie van huisplaatsen aangeven. 
Sporen van deze eerste boerderijen ont-
breken echter. Misschien werden de boer-
derijen in deze periode op een andere 
wijze gebouwd, bijvoorbeeld met minder 
diep ingegraven palen. 
De meeste sporen dateren uit de periode 
1400-1200 v. Chr. Dat geldt voor vrijwel 

Tijdens de opgraving werden ronde greppels gevonden. In deze kringen werden  
gewassen zoals graan opgeslagen. De greppel eromheen zorgde dat dit droog bleef.

alle huisplaatsen en de meeste sloten. In 
deze twee eeuwen lijkt sprake van een 
piek in de bewoning. Deze neemt in de 
eeuwen daaropvolgend af. Of deze af-
name geleidelijk of juist plotseling is ge-
gaan, vormt een van de vraagstellingen 
van het verdere onderzoek. Het is bekend 
dat het in West-Friesland in de loop van 
de Bronstijd het natuurlijk milieu steeds 
natter werd. Dat zal zeker van invloed zijn 
geweest op de continuïteit van bewoning. 
Uit de laatste bewoningsfase, aan het ein-
de van de Late Bronstijd (1000-800 v. Chr.) 
zijn maar enkele sloten aangetroffen. Deze 
sloten zijn een indicatie voor de aanwe-
zigheid van mensen binnen het gebied.  

Op de botten van een bruine beer, die in 
de buurt van de nederzetting rondzwierf, 
zitten haksporen.

Kaart van de locatie Kadijken ten noorden van de stad Enkhuizen. Overzicht van alle sporen uit de opgraving Kadijken 2008-2009.

Conclusies van de Kadijken en ver-
der onderzoek
Het onderzoek in Kadijken heeft de studie 
naar de Westfriese Bronstijd een enorme 
impuls gegeven. Eén van de belangrijkste 
conclusies van het onderzoek is dat de 
bronstijdbewoning in West-Friesland veel 
uitgestrekter is dan voorheen  werd aan-
genomen. De hoger gelegen kreekruggen 
waren in de Bronstijd een zeer belangrijke 
vestigingsplaats, maar ook in het lager gele-
gen kweldergebied zoals bij Kadijken werd 
door de boeren geschikt gemaakt voor 
bewoning. Woonplaatsen werden omge-
ven door akkers en op de nabijgelegen 
weilanden werden de runderen gehouden.
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De opgraving aan de Haling. De donkere rechte grondsporen zijn de sloten van de 
middeleeuwse ontginning. De krom lopende sloten de resten van de bewoning uit  
de Late Bronstijd.

In deze sloten, gesitueerd aan de rand 
van de opgraving uit 2009, is een grote 
hoeveelheid vondsten gedaan. Naast bot-
materiaal vonden de onderzoekers nu ook 
veel vondsten van aardewerk waaronder 
grote potten, kleine schaaltjes en fraaie le-
peltjes. Boerderijen uit deze periode zijn 
in heel West-Friesland en ook in Kadijken 
nog niet aangetroffen. Het is onduidelijk 
waar ze hebben gestaan en hoe ze eruit 
hebben gezien.
In Bovenkarspel-Het Valkje zijn eveneens 
sloten uit de Late Bronstijd gevonden, die 
wel volledig konden worden blootgelegd. 
Enkele sloten lijken kleine rechthoekige 
percelen te omsluiten, vermoedelijk huis-
plaatsen. De sloten zijn door de onderzoe-
kers als terpsloten geïnterpreteerd. Deze 
werden gegraven rond een op een terp 
staande boerderij. Van de terp zelf zijn 
echter weinig sporen bewaard gebleven 
en zodoende ook van de boerderijen. 
Het vormt wel een mooie aanwijzing voor 
het steeds natter worden van het gebied. 
Dit is tevens de periode waarin de grote 
vuursteen sikkels voor het snijden van de 
graszoden voorkomen. Met deze graszo-
den zijn vermoedelijk de terpen uit deze 
tijd gebouwd (zie: Archeologie in West-
Friesland 7).
De opgravingen in Kadijken hebben een 
klein deel van een enorm bewoningsare-
aal uit de Bronstijd aan het licht gebracht. 
Ondanks het omvangrijke oppervlak van 
de opgravingen is het echter nog steeds 
lastig omuitspraken te doen over de dy-
namiek van de bewoning. Hoe moeten 
we ons de erven en nederzettingen pre-
cies voorstellen? Kunnen we eigenlijk 
wel spreken van nederzettingen of dor-
pen? De opgraving van Bovenkarspel-
Het Valkje bevindt zich ongeveer 1200 m 

Lepel van aardewerk, 7 cm lang,  
uit de Late Bronstijd.

ten westen van Kadijken. Maakte de be-
woning van Kadijken deel uit van een 
uitgestrekt nederzettingsareaal dat zich 
over vele tientallen hectares uitstrekte? 
Daar begint het nu echt wel op te lijken. 
Nog nergens is een duidelijke ‘grens’ van 
het bewoonde areaal in West-Friesland 

aangetoond. Het lijkt haast wel of er een 
doorlopende nederzetting is, een ‘Brons-
tijd-Randstad’ in noordoostelijk West-
Friesland. Meer onderzoek en grote op-
gravingen zullen hier meer duidelijkheid 
over moeten geven. In het voorjaar van 
2012 is aan het aangrenzende perceel 
van Kadijken nog eens 3 hectare opge-
graven. De uitwerking van dit onderzoek 
is nog in volle gang, maar een overzicht 
van alle sporen laat al in één oogopslag 
zien dat de nederzetting uit de Bronstijd 
zich in alle richtingen uitstrekt. 

In augustus 2011 is aan de Universiteit 
van Leiden een wetenschappelijk onder-
zoeksprogramma gestart met als titel: 
Farmers of the coast. Coastal farming 
communities on the southern North Sea 
coast, 2000-800 BC. Aanleiding hiervan 
was dat veel onderzoeken uit het verle-
den na het archeologisch veldwerk veelal 
direct de kast in zijn gegaan en bruik-
bare rapporten over de bevindingen ont-
braken. Daardoor konden de gegevens 
uit de recente opgravingen niet worden 
vergeleken met het oude waardevolle on-
derzoek. Het overzicht van de Westfriese 
Bronstijd was daardoor afwezig. Daarom 
zullen in vier jaar tijd vier onderzoekers 
zich op diverse aspecten van de Westfrie-
se Bronstijd richten. De nadruk ligt daar-
bij op landschap, nederzettingen, boe-
renbedrijf en culturele identiteit. De oude 
opgravingstekeningen, botten, scherven, 
foto’s en dia’s zullen tijdens dit onder-
zoek weer uit de kast worden gehaald en 
nader worden bestudeerd. Het zal leiden 
tot een reeks van artikelen en publicaties 
die de Westfriese Bronstijd nationaal als 
internationaal op de kaart zullen zetten.In een waterkuil wordt een onderkant van een houten trapje gevonden, 3.200 jaar oud.
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Verder lezen?
Roessingh, W., & E. Lohof, 2011:  
Bronstijdboeren op de kwelders.  

Archeologisch onderzoek in Enkhuizen-
Kadijken (ADC-rapport 2200), Amersfoort.
Informatie over het project Farmers of the 
coast is te vinden op: www.westfrisia.com
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