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Samenvatting

Dit rapport beschrijft een inhoudelijk kader voor 
archeologisch onderzoek naar prehistorische 
vindplaatsen en landschappen in het Noord-
Nederlandse kustgebied. Er zijn in het Fries-
Gronings kleigebied en de randzone ervan (het 
onderzoeksgebied in dit kader) weinig vind-
plaatsen bekend uit oudere periodes, dat wil 
zeggen uit het laat-paleolithicum tot en met de 
vroege ijzertijd. Het is de vraag of dit geringe 
aantal vindplaatsen een goede afspiegeling 
vormt van de aard en intensiteit van het gebruik 
en de bewoning van het gebied in het grootste 
deel van de prehistorie. Vertegenwoordigen ze 
de prehistorische realiteit of mogen we 
aannemen dat er nog een (zeer) onvolledig beeld 
bestaat van het bodemarchief uit de Fries-
Groningse prehistorie? Het laatste is het meest 
waarschijnlijk, want vergelijkbare landschappen 
in aangrenzende delen van Nederland en 
Duitsland laten een intensieve prehistorische 
bewoning en gebruik zien van veen- en  
kleigebieden.
Het kader richt zich op het laat-paleolithicum tot 
en met de vroege ijzertijd en op de gebieden die 
tegenwoordig nog met holocene veen- en/of 
kleipakketten zijn afgedekt. De Waddeneilanden 
zijn buiten beschouwing gelaten vanwege hun 
relatief jonge ouderdom. 
Dit inhoudelijk kader is bedoeld voor de 
gemeenteambtenaar die een beter idee wil 
krijgen van de archeologische potentie van zijn/
haar gemeente en voor de archeoloog bij een 
archeologisch bedrijf die informatie zoekt voor 
een bureauonderzoek of Programma van Eisen. 
Het kader kan dienen als inspiratiebron voor 
iedereen die betrokken is bij archeologisch 
onderzoek in dit gebied, naast bestaande kaders 
en regelgeving. 
Met de inventarisatie van oude en nieuwe kennis 
waarin het onderzoeksgebied centraal staat, 
willen we meer inzicht krijgen in onze kennis-
lacunes. Het onderzoeksgebied is hiervoor in 
vier deelgebieden onderverdeeld. De inventa-
risatie is echter niet uitputtend, want alleen 
sleutelvindplaatsen en bepaalde proxy-gegevens 
zijn meegenomen. Uit deze inventarisatie is 
gebleken dat er kennislacunes zijn voor het 
onderzoeksgebied die worden veroorzaakt door 
de diepteligging en de afdekking van archeo- 
lo gische resten ten opzichte van het maaiveld en 
het gebrek aan grootschalige onderzoeken in het 
onderzoeksgebied (behalve in en rond de 
gemeente Groningen). Archeologische resten uit 

deze periode zijn namelijk door de aard van de 
resten, de diepere ligging, en door de afdekking 
met klei en veen vaak ook moeilijker te vinden 
door middel van gangbaar archeologisch 
onderzoek (bijvoorbeeld prospectief booronder-
zoek en oppervlaktekarteringen).
Mogelijke oplossingen om deze lacunes weg te 
werken is het uitwerken van achterstallig 
onderzoek en het gericht verzamelen van 
gegevens. Hierbij gaat het niet alleen om 
archeologische, maar ook om paleo-ecologische 
gegevens. Bij toekomstig onderzoek moet de 
ensemblewaarde van archeologische resten 
centraal komen te staan. Dat betekent dat 
archeologisch, landschappelijk en ecologisch 
onderzoek geïntegreerd uitgevoerd moet 
worden. Het is belangrijk dat het onderzoek 
begint met een overkoepelende vraagstelling, 
met aandacht voor welke kennis over de 
pre historie van een regio of gebied middels een 
AMZ-onderzoek kan worden verzameld.
Voor het opsporen van vindplaatsen uit de 
periode laat-paleolithicum - vroege ijzertijd is de 
gangbare uitgevoerde en vaak voorgestelde 
veldmethode, -techniek en -strategie in beleids-
richtlijnen van gemeenten en/of provincies niet 
afdoende. In veel gevallen wordt (te veel) op 
booronderzoek vertrouwd. Veel vindplaatsen 
zijn namelijk helemaal niet met booronderzoek 
op te sporen, omdat archeologische lagen/indi-
catoren (bijvoorbeeld prehistorische akkers met 
alleen eergetouwkrassen) ontbreken, of door de 
geringe omvang van vindplaatsen waarin 
archeologische lagen/indicatoren voorkomen 
(bijvoorbeeld kleine jachtkampjes). Dit wil echter 
niet zeggen dat booronderzoek geen goede 
methode zou zijn; vaak is gericht (landschappe-
lijk) booronderzoek wel geschikt om archeolo-
gisch relevante landschapszones op te sporen. 
Op basis van de kennis over de gespecificeerde 
archeologische verwachting en de daarbij 
behorende ‘prospectiekenmerken’ van een 
vindplaats moet vervolgens de meest geschikte 
onderzoeksmethode, -techniek en -strategie 
worden ingezet. Dit kunnen boringen zijn, maar 
kan – afhankelijk van de verwachte prospectie-
kenmerken – ook karterend proefputten- of 
proefsleuvenonderzoek zijn.

In dit inhoudelijk kader houden we een pleidooi 
om meer onderzoek te doen naar de in potentie 
hoogwaardige en gevarieerde archeologie in het 
onderzoeksgebied. Wij hopen dat dit kader het 
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begin kan worden van nadere en geïnten-
siveerde samenwerking tussen de verschillende 
belanghebbenden in het onderzoeksgebied: de 
provincies Groningen en Friesland, de 
gemeenten, de archeologische bedrijven 
werkzaam in het gebied, onderzoeksinstituten, 
archeologische depots, amateurarcheologen en 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 

samenwerking zoals het geval is bij onderzoek 
van jongere perioden in het gebied. Het doel 
hiervan is om tot meer overkoepelende synthe-
tiserende studies te komen op het gebied van 
archeologie, landschap en paleo-ecologie. De 
hulp die wij hebben gehad van tal van instanties 
bij het schrijven van dit kader is hoopvol en 
toont ieders betrokkenheid.
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1 Archeologische landschappenkaart, 
Rensink et al. 2015; Rensink et al. 2019.

2 Onder de randzone wordt verstaan: het 
deel van het Noordelijk kustveengebied 
en de Jonge zee-inbraken die grenzen 
aan het Fries-Gronings kleigebied en de 
overgangszone tussen het landschap 
Fries-Gronings kleigebied en de 
landschappen Keileemgebied en het 
Noordelijk zandgebied.

3 Lauwerier & Lotte 2002, vergelijk 
archeoregio 7 Fries-Gronings klei en 
archeoregio 9 Fries veengebied met 
archeoregio 1 Drents zandgebied en 
archeoregio 8 Noord-Hollands 
kleigebied.

4 Groenewoudt & Bloemers 1997, 164.
5 Voor vijf van de zeven gebieden 

(Veluwe/Gelderse vallei, Twente/
Achterhoek, Limburgse Maasdal, West-
Brabant en West-Nederlandse 
duinengebied) waar in 2002 nog maar 
weinig archeologische kennis over was, 
is inmiddels door universitair 
onderzoek, Oogst voor Malta-syntheses 
en het programma Visie Erfgoed en 
Ruimte de kennisachterstand 
(grotendeels) ingehaald. De provincie 
Zeeland en het Fries-Gronings 
kleigebied zijn de overgebleven 
gebieden met een serieuze 
kennislacune. De provincie Zeeland 
komt in de nieuwe reeks Oogst voor 
Malta-syntheses aan de orde.

6 Noord-Nederland deelt dit lot met 
Zeeland. Om het aantal rapporten te 
bepalen is op 10-3-2017 gekeken in het 
bibliotheekcollectiesysteem van de RCE 
onder het tabblad ‘Archeologische 
Rapporten’. Het verzamelen en meta-
dateren van archeologische rapporten 
van gravend onderzoek is uitgevoerd in 
het kader van het Programma 
Kenniskaart Archeologie van de RCE, zie 
De Groot & Groenewoudt 2014. In totaal 
zijn voor de periode 2007-2013 voor het 
onderzoeksgebied ca. zestig 
onderzoeksrapporten verschenen 
waarin gravend onderzoek 
(proefsleuven en opgravingen) is 
gerapporteerd. De helft van deze 
onderzoeken vond plaats in de 
gemeente Groningen. Kortom, er is 
sprake van een zeer scheve verhouding 
in de verspreiding van onderzoeken 
over het studiegebied.

7 Hierbij dient wel te worden gesteld dat 
de conserverende en/of eroderende 
werking van geologische processen en 
de effecten hiervan op het 
archeologisch bodemarchief pas goed 
in beeld kunnen worden gebracht door 
middel van veldonderzoek.

8 Vos 2015, Vos et al. 2018; Cohen et al. 
2017; Rensink et al. 2015; Pierik 2017; 
Smit & Feiken 2017; Rensink et al. 2019. 
Deze kaarten moeten uiteraard op de 
juiste schaal gebruikt worden.

9 Relevante opgravingsrapporten uit de 
periode 2005-2014 zijn in dit kader 
meegenomen. 

1 Inleiding

1.1 Probleemstelling en aanleiding

De wierden en terpen van Noord-Nederland 
vormen een uitzonderlijk en zichtbaar deel van 
het Nederlandse bodemarchief. Ze liggen voor 
het grootste deel in het Fries-Gronings klei-
gebied.1 De meeste zijn wettelijk beschermd. 
Sommige hebben een ouderdom van ca. 2500 
jaar. De meeste werden in fasen opgeworpen in 
de late (Romeinse) ijzertijd of de vroege en volle 
middeleeuwen. Vele zijn tot op de dag van 
vandaag bewoond. Er zijn in het Fries-Gronings 
kleigebied en de randzone ervan2 echter weinig 
vindplaatsen bekend uit oudere periodes, dat wil 
zeggen uit het laat-paleolithicum tot en met de 
vroege ijzertijd.3 Het is de vraag of dit geringe 
aantal vindplaatsen een goede afspiegeling 
vormt van de aard en intensiteit van het gebruik 
en de bewoning van het gebied in het grootste 
deel van de prehistorie.4 Vertegenwoordigen ze 
de prehistorische realiteit of mogen we 
aannemen dat er nog een (zeer) onvolledig beeld 
bestaat van het bodemarchief uit de Fries-
Groningse prehistorie? Het laatste is waarschijn-
lijk, want vergelijkbare landschappen in 
aangrenzende delen van Nederland en Duitsland 
laten een intensieve prehistorische bewoning en 
gebruik zien van veen- en kleigebieden. Dat 
meer omvangrijke gegevens voor prehistorisch 
Noord-Nederland ontbreken is opmerkelijk, 
want al sinds het begin van deze eeuw is het in 
heel Nederland gebruikelijk om bij de meeste 
ruimtelijke ingrepen archeologisch onderzoek te 
doen. In veel gebieden in Nederland heeft dat in 
de afgelopen jaren tot een enorme inhaalslag 
geleid en is men in staat voor het eerst een goed 
beeld te geven van de bewoningsgeschiedenis.5 
Dat geldt echter niet voor Noord-Nederland.6 
Wat zouden de oorzaken kunnen zijn dat we in 
de laatste twintig jaar geen completer beeld 
hebben gekregen van de prehistorie van het 
Noord-Nederlandse kleigebied? Komt het door 
de diepteligging en natuurlijke afdekking van de 
archeologische resten?7 Worden de juiste pros-
pectieve methoden, technieken en strategieën 
ingezet? Is sprake van weinig en/of kleine ruim-
telijke ingrepen? Is het gemeentelijk, provinciaal 
en rijksbeleid voor de archeologie niet 
adequaat?
Om bovenstaande vragen te beantwoorden 
wordt in deze studie een overzicht geboden van 

de ontwikkeling en aard van de stand van kennis 
met betrekking tot de prehistorie van dit gebied: 
van het paleolithicum tot en met de vroege 
ijzertijd. Deze synthese mondt uit in een reeks 
onderzoeksvragen, - strategieën en -werkwijzen 
die leidend kunnen zijn voor toekomstig 
onderzoek.
De aanleiding om dit inhoudelijk kader nu op te 
stellen is tweeledig. Ten eerste zijn er nu regio-
dekkende, betrouwbare paleogeografische en 
andere aardwetenschappelijke kaarten (land-
schapskaarten, ‘erosiestatus’-kaarten en een 
pleistocene hoogtekaart) beschikbaar voor het 
hele gebied, met dien verstande dat deze 
bronnen informatie weergeven op nationale/
regionale schaal.8 Ten tweede wordt de kennis-
lacune die bestaat voor het onderzoeksgebied, 
steeds sterker gevoeld; het relatief gering aantal 
rapporten maakt het onderzoeksgebied namelijk 
geen kandidaat voor een Oogst voor Malta-
project. 9 Als er niets wordt ondernomen zal de 
kennislacune blijven bestaan, vandaar onze 
inspanning om deze lacune zichtbaar te maken 
en een basis te leggen voor nieuw onderzoek.

1.2 Doelstelling en doelgroep

Deze studie (verder: inhoudelijk kader) wil steun 
en inspiratie geven aan iedereen die betrokken is 
bij archeologisch onderzoek in het Fries-
Gronings kleigebied of zijn randzone. Dat 
gebeurt op drie manieren. In de eerste plaats 
wordt een beeld gegeven van de landschaps-
ontwikkeling en van de kennis die over 
pre historische vindplaatsen in het gebied 
beschikbaar is. In de tweede plaats zal ingegaan 
worden op de potentiële archeologische 
voorraad. De verwachting is dat er door 
afdekking goed bewaarde prehistorische land-
schappen in de ondergrond aanwezig zijn, met 
een grote kans dat zij in situ behouden zijn. In de 
derde plaats zullen onderzoeksthema’s, -vragen 
en -strategieën worden benoemd die een basis 
kunnen zijn voor toekomstig onderzoek. 
Dit inhoudelijk kader kent verschillende doel-
groepen. Zo is het bedoeld voor de gemeente-
ambtenaar die een beter idee wil krijgen van de 
archeologische potentie van zijn/haar gemeente 
met betrekking tot de prehistorie vóór het begin 
van de midden-ijzertijd, voor bijvoorbeeld de 
actualisatie van de gemeentelijke verwachtings-
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10 Groenewoudt & Smit 2014 (versie 
augustus 2014).

kaart. Ook is het gericht op de archeoloog bij 
een archeologisch bedrijf die informatie zoekt 
voor een bureauonderzoek of Programma van 
Eisen. Dit inhoudelijk kader is een hulpmiddel bij 
het beschrijven van de gespecificeerde archeo-
logische verwachting van een onderzoeksgebied 
en een inspiratiebron voor onderzoeksvragen. 
Tot slot is het werk interessant voor iedereen die 
geïnteresseerd is in de oudste landschaps- en 
bewoningsgeschiedenis van het Fries-Gronings 
kleigebied en de randzone ervan.

1.3 Vraagstelling en onderzoeksvragen

De kernvraag in dit rapport is of het geringe 
aantal vindplaatsen uit het laat-paleolithicum 
tot en met de vroege ijzertijd een goede afspie-
geling vormt van de aard en intensiteit van het 
gebruik en bewoning van het onderzoeksgebied: 
vertegenwoordigen ze de prehistorische realiteit 
of mogen we aannemen dat er nog een (zeer) 
onvolledig beeld bestaat van het bodemarchief 
uit de Fries-Groningse prehistorie?

Verder staan in dit inhoudelijk kader de volgende 
vragen centraal:
• Wat is de landschapsgenese op regionale 

schaal in het Fries-Gronings kleigebied en zijn 
randzone vanaf het laat-paleolithicum tot en 
met de vroege ijzertijd? (hoofdstuk 3);

• Wat is er bekend over de bewoning en het 
landgebruik op regionale schaal in het Fries-
Gronings kleigebied en zijn randzone vanaf 
het laat-paleolithicum tot en met de vroege 
ijzertijd? (hoofdstuk 3 en hoofdstuk 5);

• Wat is er bekend over de bewoning en het 
landgebruik in de aangrenzende en vergelijk-
bare gebieden vanaf het laat-paleolithicum 
tot en met de vroege ijzertijd? (hoofdstuk 4);

• Welke potentie heeft het Fries-Gronings 
kleigebied en zijn randzone voor onderzoek 
naar archeologie uit het laat-paleolithicum tot 
en met de vroege ijzertijd? (hoofdstuk 6);

• Wat zijn de lacunes in de kennis over de 
archeologie van het Fries-Gronings kleigebied 
en zijn randzone vanaf het laat-paleolithicum 

tot en met de vroege ijzertijd? (hoofdstuk 6);
• Welke kennisvragen kunnen op regionaal 

niveau over het Fries-Gronings kleigebied en 
zijn randzone worden gesteld voor de periode 
vanaf het laat-paleolithicum tot en met de 
vroege ijzertijd? (hoofdstuk 6);

• Welke onderzoeksmethoden, -technieken en 
-strategieën passen bij het oplossen van de 
kennisvragen? (hoofdstuk 6);

• Waar dienen de onderzoeksmethoden, 
-technieken en -strategieën te worden 
toegepast? (hoofdstuk 6).

1.4 Afbakening in tijd en ruimte

Dit inhoudelijk kader richt zich op de periode 
vanaf het laat-paleolithicum tot en met de 
vroege ijzertijd. Bewust is gekozen om het 
midden-paleolithicum buiten beschouwing te 
laten (zie kadertekst En het midden-paleo-
lithicum dan?). Hierbij wordt het archeologisch 
periodensysteem van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed gehanteerd.10 Dit systeem 
geeft een indeling in vier perioden, waarbij 
rekening wordt gehouden met belangrijke  
cultureel-economische verschillen (met name 
verschillen in bestaanswijze) en met wezenlijke 
verschillen in (voor prospectie relevante) 
archeologische verschijningsvormen. De indeling 
ziet er als volgt uit: 
• hoofdperiode 1 - jagers, verzamelaars en 

eerste boeren: paleolithicum tot en met 
midden-neolithicum A (3400 v.Chr.);

• hoofdperiode 2 - vroege landbouwsamen-
levingen: midden-neolithicum B tot en met 
midden-bronstijd A (1500 v.Chr.);

• hoofdperiode 3 - late landbouwsamen-
levingen: midden-bronstijd B tot en met 
vroege middeleeuwen C (900 n.Chr);

• hoofdperiode 4 - staatssamenlevingen: 
vroege middeleeuwen D tot en met nieuwe 
tijd (1950).

De indeling wordt in dit onderzoek enigszins 
aangepast gebruikt. Alleen de hoofdperioden 1, 
2 en de eerste helft van hoofdperiode 3 komen 
aan bod.
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11 Niekus & Van Ginkel 2019; Van der 
Sanden 2018 en verwijzingen in deze 
publicaties.

12 Niekus & Van Ginkel 2019.
13 Weliswaar in zogenaamde ‘grijze 

literatuur’: Verpoorte 2016; Buhrs & Van 
Kolfschoten 2016. 

14 Expeditie Vuistbijl een initiatief van de 
Provincie Limburg uitgevoerd door 
RAAP, Haghtanak en ArcheoPro.

15 Huizer et al. 2020.
16 Rensink & Smit 2020; Rensink & De Kort 

2020.
17 In de provincies Friesland en Groningen 

vormen de landschappen Fries-
Gronings kleigebied, Jonge zee-
inbraken en Jonge aanwas een gebied 
van ca. 2700 km2. De randzone hiervan 
is ca. 2000 km2 groot.

18 Lauwerier & Lotte 2002.
19 Bakker 1976, 84-86; Johansen, Niekus & 

Stapert 2009, 1-3; Stapert, Boekschoten 
& Johansen 2011; Stapert, Johansen & 
Niekus 2013; Stapert et al. 2013. Op Texel 
worden artefacten vanaf het midden-
paleolithicum op een opduiking van 
pleistocene afzettingen in situ 
aangetroffen. Hiervoor kan de kennis 
over de bewoning en het gebruik van de 
pleistocene gronden in Noord-
Nederland als referentiekader worden 
gebruikt.

En het midden-paleolithicum dan?

De midden-paleolithische geschiedenis van 
Noord-Nederland en de resten die hiervan 
getuigen zijn in feite net zo goed een deel 
van het bodemarchief als de resten uit de 
perioden waar dit rapport zich op richt.11 
Noord-Nederland is rijk aan resten uit het 
midden-paleolithicum en tonen eveneens de 
wetenschappelijke en publieke aantrekkings-
kracht van vondsten uit deze periode.12 
Desondanks kan gerust gesteld worden dat 
onderzoek en beheer van het bodemarchief 
uit deze periode binnen de archeologie geen 
prioriteit hebben en ook binnen de archeo-
logische monumentenzorg (AMZ) geen grote 
rol spelen. 
Inmiddels zijn er verschillende voorbeelden 
waar dit mondjesmaat toch wordt geïniti-
eerd. Zo zijn de onverwachte midden-paleo-
lithische vondsten uit de binnenstad van Den 
Bosch inmiddels gepubliceerd.13 In de 
provincie Limburg is onlangs een project 
gestart om meer grip te krijgen op het 
voorkomen en de spreiding van resten uit 
het midden-paleolithicum.14 Op de nieuwe 
Markerwadden en de versterkte Houtribdijk 
zijn in het opgespoten zand artefacten uit 
deze periode gevonden. Deze vondsten zijn 
van context voorzien door gedetailleerd 
onderzoek van de opbouw van de diepere 
ondergrond.15 Langs de Nederlandse 
stranden en ook op de Waddeneilanden 
worden met enige regelmaat vuurstenen 
werktuigen uit het midden-paleolithicum 
gevonden. Kortom, de resten zijn aanwezig, 
worden zo nu en dan gevonden, worden 
onderzocht en bieden inzicht in de enorme 
tijdsdiepte van bewoning en gebruik van het 
landschap in Nederland. Recentelijk is, in 
aanvulling op het door de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed uitgevoerde onderzoek 
naar de Neanderthalervindplaats Esbeek-
Diessen, een pleidooi gehouden om naast 
archeologische resten ook aandacht te 
schenken aan de paleontologische en paleo-
ecologische resten uit deze periode.16

In Noord-Nederland wordt en is de overgrote 
meerderheid van deze vondsten gedaan op 
de pleistocene afzettingen van Drenthe en 
Friesland, ten zuiden van het onderzoeks-
gebied. Ondanks de dichtheid en versprei-
ding van deze archeologische resten zijn hier 

nog veel vragen over. Ook de theoretische 
modelvorming over menselijk gedrag in het 
midden-paleolithicum is nog niet volledig 
uitgekristalliseerd. Om deze redenen, en 
omdat het archeologisch onderzoek en de 
archeologische monumentenzorg van deze 
periode om een specifieke benadering 
vraagt, is dit onderwerp in dit inhoudelijk 
kader buiten beschouwing gelaten, ondanks 
(de verwachting) dat resten uit deze periode 
onder holocene sedimenten in het onder-
zoeksgebied aanwezig zullen zijn. Dit neemt 
niet weg dat inzichten uit dit inhoudelijk 
kader benut kunnen worden voor toekom-
stige en gerichte initiatieven ten aanzien van 
het bodemarchief uit het midden-paleo-
lithicum (paragraaf 6.4).

Het inhoudelijk kader richt zich op de gebieden in 
Friesland en Groningen die tegenwoordig nog met 
holocene veen- en/of kleipakketten zijn afgedekt. 
Het gaat hierbij om het landschap van Fries-
Gronings kleigebied en de randzone ervan  
(afb. 1.1).17 De randzone, een buffer van 10 km ten 
zuiden van het Fries-Gronings kleigebied, is in dit 
inhoudelijk kader meegenomen om de relatie 
tussen het onderzoeksgebied en het pleistocene 
achterland te kunnen onderzoeken. Op deze wijze 
wordt ook aandacht besteed aan het kustveen-
gebied, waarover archeologisch gezien nog maar 
weinig bekend is.18 De Waddeneilanden worden 
gezien hun jonge ontstaans- en bewonings-
geschiedenis buiten beschouwing gelaten. Op de 
stranden van de Waddeneilanden worden (vuur)
stenen artefacten gevonden die dateren vanaf het 
midden-paleolithicum tot en met de bronstijd, 
maar worden over het algemeen ex situ gevonden.19

Het onderzoeksgebied grenst (van west naar 
oost) aan de hogere delen van het Fries-Drents 
Plateau, de Hunzevlakte en de hogere delen van 
Westerwolde. Dit zijn landschappen die onder 
het Keileemgebied en het Noordelijk zandgebied 
vallen. Gebieden die in het verleden met veen 
afgedekt zijn geweest, maar grootschalig zijn 
ontgonnen - zoals de Veenkoloniën of de Friese 
Wouden - worden niet of slechts zijdelings 
besproken. De archeologische resten in deze 
gebieden liggen tegenwoordig (vrijwel) aan het 
maaiveld en zijn hierdoor relatief makkelijk op te 
sporen. Ze zijn voor dit inhoudelijk kader wel 
interessant, omdat op basis van de aard en 
dichtheid van de archeologische resten in deze 
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gebieden inzicht verkregen kan worden in de 
mogelijke potentie van de gebieden die nu nog 
met holocene afzettingen bedekt zijn.

1.4.1  De vier deelgebieden

Het onderzoeksgebied is om pragmatische 
redenen verdeeld in vier deelgebieden. Daarbij 

zijn zoveel mogelijk natuurlijke grenzen gevolgd, 
vooral (pre)historische waterlopen. Tevens heeft 
de aanwezigheid van sleutelvindplaatsen een rol 
gespeeld bij de afbakening van de noordgrens 
van de deelgebieden. De opdeling heeft het 
voordeel dat de onderscheiden gebieden (net 
iets) groter zijn dan de gemeentes in het gebied, 
het primaire niveau van de archeologische 
monumentenzorg (AMZ) (afb. 1.2). Hierdoor 
komt voor de gebruiker uit het gemeentelijke 
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Afb. 1.1 Het onderzoeksgebied (rode omlijning) met de vier deelgebieden. In oranje staat de begrenzing van het 

Fries-Gronings kleigebied aangegeven, in donkerblauw de (binnen)grenzen van de deelgebieden. Op de achtergrond 

staat de archeologische landschappenkaart versie 3.0 afgebeeld (Rensink et al. 2019). 
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20 De deelgebieden 1 t/m 3 worden aan de 
noordzijde begrensd door middel van 
een bufferzone. De landschapszone 
kwelder ligt daarom voor een klein deel 
in deze drie deelgebieden (en voor het 
grootste deel in landschapszone 4). 

21 Zomer 2016, 19. Voor de namen van 
(openbare) wateren in Friesland wordt 
in dit rapport de officiële Friese naam 
gebruikt, zoals voorgeschreven door de 
provincie Friesland.

veld ook informatie van buiten de eigen 
gemeente beschikbaar en ontstaat de mogelijk-
heid om de archeologie uit de eigen gemeente in 
een groter kader te interpreteren. 
De volgende vier deelgebieden worden onder-
scheiden (afb. 1.1):20

• deelgebied 1: de westrand en noordkant van 
het Fries-Drents Plateau. Het omvat het 
gebied tussen Gaasterland in het zuidwesten 
en het Peizerdiep in het zuidoosten. 
Belangrijke (natuurlijke) waterlopen in het 

gebied zijn De Boarn, Kromme Ie, De Lauwers 
en Oude Diep;21

• deelgebied 2: de noordelijke uitlopers van de 
Hondsrug. Dit is het gebied tussen het 
Peizerdiep en de Hunze. Ook de keileem-
opduiking Sauwerd-Winsum (ook wel bekend 
als het keileemeiland Sauwerd-Winsum) 
wordt tot deelgebied 2 gerekend. Belangrijke 
(natuurlijke) waterlopen in het gebied zijn de 
Drentse Aa en de Hunze. Zij liggen respectie-
velijk ten oosten en ten westen van de 

zijn zoveel mogelijk natuurlijke grenzen gevolgd, 
vooral (pre)historische waterlopen. Tevens heeft 
de aanwezigheid van sleutelvindplaatsen een rol 
gespeeld bij de afbakening van de noordgrens 
van de deelgebieden. De opdeling heeft het 
voordeel dat de onderscheiden gebieden (net 
iets) groter zijn dan de gemeentes in het gebied, 
het primaire niveau van de archeologische 
monumentenzorg (AMZ) (afb. 1.2). Hierdoor 
komt voor de gebruiker uit het gemeentelijke 
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22 In dit kader wordt daarmee de 
archeologische resten buiten de 
nederzettingen bedoeld.

23 Vos 2015; Vos et al. 2018; Cohen et al. 
2017; Pierik 2017; Rensink et al. 2015.

24 Deze kaarten en modellen van de 
pleistocene ondergrond bieden ook een 
basis voor onderzoek naar midden-
paleolithische resten.

25 Rensink et al. 2015, zie http://dx.doi.
org/10.17026/dans-xf6-ywnd en https://rce.
webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=A
rcheologischeLandschappenkaart.

26 Vos et al. 2018.
27 Rensink et al. 2015; Cohen et al. 2017; 

Smit & Feiken 2017.

Hondsrug, komen iets ten noorden van 
Groningen bij elkaar en stromen vanaf dit 
punt als de Hunze richting zee;

• deelgebied 3: midden- en Oost-Groningen. 
Het gebied ligt tussen de Hunze en het 
noordelijk deel van Westerwolde. Belangrijke 
(natuurlijke) waterlopen in het gebied zijn de 
Hunze, de Oude Ae en de Westerwoldsche Aa;

• het overgebleven gebied is samengevoegd tot 
deelgebied 4. Dit gebied (of deze zone) is het 
deel van Noord-Nederland dat gekenmerkt 
wordt door een dik pakket holocene getijden-
afzettingen, die grote delen van het onderlig-
gende (pleistocene) substraat hebben 
afgedekt. Het gebied wordt in de tweede helft 
van het holoceen gekarakteriseerd door 
grootschalige mariene invloed. Ook is het 
gebied waar kwelderafzettingen worden 
aangetroffen die in de afgelopen ongeveer 
7500 jaar zijn afgezet. De begrenzing van het 
deelgebied is enigszins arbitrair, maar wordt in 
essentie gevormd door de gebieden ten 
noorden van de door ons gedefinieerde deel-
gebieden 1 tot en met 3.

1.5  Een landschapsgerichte aanpak

In dit inhoudelijk kader wordt een landschaps-
gerichte aanpak gehanteerd: de archeologische 
gegevens worden geplaatst in de context van de 
landschappelijke ontwikkeling van het gebied 
(hoofdstuk 2). Binnen het gebied zijn veenvor-
ming, de vorming van kwelders en de vorming 
van geulen de belangrijkste (holocene) land-
schapsvormende processen. Ze zijn niet alleen 
bepalend geweest voor de gebruiksmogelijk-
heden door de prehistorische mens, maar ook 
voor de conservering en de zichtbaarheid van 
archeologische resten. Door niet alleen aandacht 
te besteden aan archeologische vindplaatsen, 
maar ook aan het landschap eromheen, wordt 
ook een prominente plaats ingeruimd voor de 
zogeheten off-site archeologie.22

1.5.1  Landschappelijke bronnen

Om de landschappelijke ontwikkeling in het 
gebied te beschrijven wordt een gestapeld 
perspectief gehanteerd.23 Aan de basis van de 

beschrijving ligt de morfologie van de pleisto-
cene ondergrond. De beschrijving vervolgt met 
de paleogeografische ontwikkeling van het 
gebied. Tot slot wordt inzicht gegeven in de 
natuurlijke verstoringen van landschappelijke 
eenheden.
Kaarten van de hoogteligging en morfologie van 
het pleistocene oppervlak geven een gedetail-
leerd beeld van het fundament voor de land-
schappelijke ontwikkeling vanaf het laat-paleo-
lithicum.24 Het betreft de volgende pleistocene 
landschapseenheden: keileemruggen, keileem-
vlakten, dekzandruggen, dekzandvlakten, 
dekzandlaagtes, pingoruïnes en beekdal-
bodems.25 Het grootste deel, en vooral de oude 
pleistocene rivierdalen, is afgedekt met forse 
pakketten klei, zand en veen uit het holoceen. 
In de laatste ca. 4000 jaar, zijn de volgende land-
schapseenheden gevormd: veenvlakten, 
kreekruggen, kwelderwallen, kreken, prielen en 
kwelders. In sommige gevallen ligt het pleisto-
cene oppervlak echter als lokale opduikingen 
direct onder of aan het oppervlak. In een enkel 
geval is sprake van een forse helling, zoals aan 
de oostzijde van de Hondsrug in de stad 
Groningen.
Paleogeografische kaarten geven een beeld van 
de geografische situatie van een bepaald gebied 
op een specifiek moment in het verleden. Een 
serie van deze kaarten visualiseert de ontwikke-
ling van het landschap door de tijd heen. Grote 
delen van het onderzoeksgebied raken vooral 
tussen 3850 v.Chr. en 2750 v.Chr. bedekt met 
veen. Deze overvening had serieuze consequen-
ties voor de bewonings- en gebruiksmogelijk-
heden van het gebied.26 In de periode tussen 
1500 v.Chr. en 500 v.Chr. wordt de noordkant van 
het onderzoeksgebied overspoeld door de zee, 
waardoor het veen grotendeels wordt 
opgeruimd en het gebied wordt afgedekt door 
kwelderafzettingen. De verdrinking van het 
Noord-Nederlandse kustgebied heeft dus zowel 
geleid tot afdekking als tot erosie. Als onderdeel 
van de kartering van begraven landschappen 
dient expliciet te worden vastgesteld of een oud 
landschap nog aanwezig is.27 In sommige 
gevallen zijn (oudere) landschapseenheden 
verdwenen door (mariene) erosie. Soms is deze 
erosie slechts lokaal, terwijl in andere gebieden 
grote delen van het landschap niet bewaard zijn 
gebleven. Informatie over de conservering van 
landschapseenheden is van groot belang voor de 
beantwoording van de vraag of in bepaalde 

http://dx.doi.org/10.17026/dans-xf6-ywnd
http://dx.doi.org/10.17026/dans-xf6-ywnd
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28 Cohen et al. 2017 hebben een 
classificatie gemaakt die een inschatting 
geeft op een regionaal niveau over de 
conservering van landschapseenheden 
in de ondergrond (de zogenaamde 
erosiestatus), zie hiervoor ook https://
rce.webgispublisher.nl/Viewer.
aspx?map=landgebruik_in_lagen_T0T4.

29 Fokkens 1991, Groenendijk 1993; Feiken 
2001 en Spruijt 2017.

30 In deze gevallen spelen vaak 
beleidsbeslissingen een rol waardoor 
vindplaatsen niet nader zijn onderzocht 
of slechts onderworpen zijn aan een 
archeologische begeleiding zonder 
resultaat.

31 Losse vondsten die zijn gedaan bij 
aardappelmeelfabrieken (Foxhol en 
Alteveer) zijn niet meegenomen, omdat 
de herkomst van deze vondsten veelal 
niet te achterhalen is. Waarnemingen 
die zijn gedaan op meerdere locaties in 
een lang tracé, maar die als één 
waarneming (met één locatie) zijn 
ingevoerd, zijn niet benut.

32 Definitie is aangepast aan Isarin et al. 
2015.

33 De inschatting is dat alle, of in ieder 
geval het merendeel van de 
vindplaatsen voor de periode laat-
paleolithicum - vroege ijzertijd die door 
middel van gravend onderzoek in het 
onderzoeksgebied zijn onderzocht in 
tabel 3.1 staan.

34 Archis, Fokkens 1991, Groenendijk 1993; 
Feiken 2001; Spruijt 2017 en diverse 
Malta-rapportages.

gebieden in potentie archeologische resten 
aanwezig kunnen zijn. In dit rapport zijn ten 
aanzien van conservering de regionale modellen 
gebruikt, zoals gepubliceerd door Cohen et al.28 
Deze modellen zijn niet nader getoetst of gecon-
troleerd op basis van informatie uit recent 
uit gevoerde veldonderzoeken. Voor de strekking 
van het betoog in dit rapport is dat niet nodig. 
Voor toepassing van deze modellen in de 
dagelijkse praktijk is lokale toetsing echter wel 
wenselijk. Net als bestaande ideeën en modellen 
met betrekking tot de prehistorische bewoning 
in het onderzoeksgebied kunnen deze ‘conser-
veringsmodellen’ benut worden om het 
onderzoek en de onderzoeksvragen richting te 
geven, en kunnen ze dienen voor het opstellen 
van hypothesen.

1.5.2  Archeologische bronnen

Voor de bestudering van de verspreiding van de 
vindplaatsen in het paleolandschap door de tijd 
heen wordt een overzicht gebruikt van archeo-
logische waarnemingen (vindplaatsen) uit de 
inventariserende studies van Fokkens, 
Groenendijk, Feiken en Spruijt.29 Aan dit bestand 
is een selectie van relevante vindplaatsen 
genoemd in Archis toegevoegd. Gesteld moet 
worden dat ook binnen de Malta-context een 
flink aantal waarnemingen van (vuursteen)vind-
plaatsen is gedaan tijdens verkennend en/of 
karterend onderzoek. Lang niet altijd zijn deze 
nader onderzocht door middel van gravend 
onderzoek, waardoor ze slechts beperkt 
bruikbaar zijn in dit inhoudelijk kader.30 Alle 
waarnemingen zijn in een GIS ondergebracht 
(afb. 1.3). De waarnemingen zijn per periode 
(laat-paleolithicum, mesolithicum, neolithicum, 
bronstijd, vroege ijzertijd) uitgesplitst. Om 
verschillende redenen zijn bepaalde waar-
nemingen uit Archis niet in de analyses 
meegenomen. Het gaat hierbij om waar-
nemingen die betrekking hebben op de 
volgende vondstcategorieën/materialen: bot, 
onbekend, hutteleem/verbrande leem en 
houtskool. Voor de vroege ijzertijd zijn waar-
nemingen die bestaan uit afslagen en klingen 
niet meegenomen. Ook zijn de waarnemingen 
met een te ruime datering niet meegenomen 
(zie bijlage 1).31 Van alle waarnemingen die in het 
GIS-bestand staan, zijn minimaal de coördinaten 

en de datering bekend. In de meeste gevallen is 
ook het complextype bekend. Dezelfde vind-
plaatsen kunnen in twee of meerdere datasets 
voorkomen. Er is geen poging ondernomen om 
waarnemingen te ontdubbelen.
Voor de beschrijving van de bewoning en het 
gebruik van het onderzoeksgebied (hoofdstuk 3) 
wordt in dit inhoudelijk kader gebruikgemaakt 
van sleutelvindplaatsen en proxy-gegevens 
(proxy-data). De sleutelvindplaatsen vormen de 
basis van het archeologische verhaal en geven 
inzicht in het archeologisch potentieel van het 
onderzoeksgebied. De proxy-gegevens worden 
gebruikt als aanvulling hierop. Hieronder 
worden deze twee bronnen nader toegelicht.

Sleutelvindplaatsen zijn archeologische vind-
plaatsen in het onderzoeksgebied die door 
middel van gravend onderzoek (proefsleuven of 
opgraving) zijn onderzocht en die belangrijke 
informatie over de locatiekeuze in het verleden 
en de aard van de ter plekke uitgevoerde acti-
viteiten hebben opgeleverd.32 Omdat veel vind-
plaatsen binnen het onderzoeksgebied (helaas) 
nog niet volledig zijn uitgewerkt, is bij de selectie 
van sleutelvindplaatsen de beschikbaarheid van 
een Malta-conforme standaardrapportage niet 
als voorwaarde gesteld. In veel gevallen zijn 
daarom in dit rapport korte vondstmeldingen in 
Archis en ‘grijze’ literatuur gebruikt. In dit 
in houdelijk kader worden 29 sleutelvindplaatsen 
gebruikt om een beeld te krijgen van het archeo-
logische potentieel van het onderzoeksgebied. 
De kernkenmerken van de sleutelvindplaatsen 
worden in tabel 3.1 kort samengevat: complex-
type, datering, ligging (in X/Y-coördinaten), 
ligging deelgebied, landschappelijke situering, 
wijze van ontdekking, wijze van natuurlijke 
afdekking, diepteligging (ten opzichte van 
maaiveld en NAP) en bron(nen) waarin het 
onderzoek van de sleutelvindplaats staat 
beschreven.33 Genoemde informatie is samen-
gevoegd in een GIS en daarmee is het mogelijk 
om verschillende gegevens met elkaar te 
combineren en te analyseren. Voor de inven-
tarisatie van sleutelvindplaatsen is gebruik-
gemaakt van nationale en regionale inven-
tarisaties en databases.34

Proxy-gegevens zijn gegevens die voortkomen 
uit verschillende vormen van specialistisch 
natuurwetenschappelijk onderzoek, die al dan 
niet in relatie met archeologisch onderzoek zijn 
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uitgevoerd. Voorbeelden zijn paleo-ecologisch 
en micromorfologisch onderzoek. Het gaat om 
vormen van onderzoek die informatie hebben 
opgeleverd over het milieu, de bewoning en het 
landgebruik (hoofdstuk 3).

Er is voor gekozen om in dit inhoudelijk kader de 
focus te leggen op de bovengenoemde 
‘bronnen’. Automatisch betekent dit dat zeer 

relevante informatie die verscholen is in Malta-
rapporten of gegevenssets, in voorlopige 
verslagen van onderzoeken en/of in ‘grijze’ 
literatuur is gepubliceerd niet allemaal is 
meegenomen in dit inhoudelijk kader. Dat met 
deze aanpak wellicht relevante inzichten over 
het hoofd zijn gezien, is onvermijdelijk. Feit is 
wel dat in vergelijking met andere delen van 
Nederland er kwantitatief bezien te weinig 
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Afb. 1.3 Impressie van het verspreidingspatroon van vindplaatsen uit de periode midden-neolithicum tot en met 

midden-bronstijd in het noordelijk deel van deelgebied 1 (rechtsboven is het Lauwerszee-systeem uit deelgebied 4 

zichtbaar). De sleutelvindplaatsen (rood), de vindplaatsen uit de database van Kevin Spruijt (groen), uit het 

inventariserend onderzoek (blauw), en uit Archis (oranje) uit deze periode zijn afgebeeld op de paleogeografische 

kaart rond 2750 v.Chr. (Vos et al. 2018).



15
—

omvangrijke archeologische publicaties op vind-
plaatsniveau beschikbaar zijn. Het ontbreken 
van deze publicaties is ook een reden waarom 
deze regio niet in het kader van de Oogst voor 
Malta-syntheses is onderzocht.

1.6 Leeswijzer

Het onderzoeksgebied is een sedimentatie-
gebied, waarin een afwisseling van kleilagen en 
veenpakketten het pleistocene oppervlak heeft 
afgedekt. Hierdoor zijn ook archeologisch 
relevante niveaus afgedekt. Het is dus van 
belang inzicht te krijgen in de holocene 
geo genetische ontwikkeling van het gebied. 
Deze ontwikkeling en de archeologiebeoefening 
van het gebied in verleden en heden wordt in 
grote lijnen in hoofdstuk 2 besproken.
In hoofdstuk 3 staat de inventarisatie van 
archeologische kennis centraal. Hiervoor is 
informatie van 29 sleutelvindplaatsen gebruikt. 
Deze sleutelvindplaatsen hebben met elkaar 
gemeen dat ze door middel van gravend 
onderzoek (proefsleuven of opgraving) in de 
afgelopen ca. zestig jaar zijn onderzocht. Het 
onderzoeksgebied is opgedeeld in vier deelge-
bieden waarbinnen beschikbare archeologische 
informatie is geïnventariseerd. Systematisch 
worden de volgende onderdelen per 
deelgebied besproken: de landschapsgenese, 
waarbij de landschapsontwikkeling, de 
morfologie van pleistocene afzettingen en de 
conservering van het landschap (op regionale 
schaal) aan bod komen. Vervolgens, de lokale 
landschappelijke  en vegetatieontwikkeling, de 
prehistorische bewoning en het landgebruik, 
waarbij de sleutelvindplaatsen en aanvullende 
informatie uit proxy-gegevens worden 
beschreven. Bij de sleutelvindplaatsen worden 
voor de bruikbaarheid in de praktijk van de 
archeologische monumentenzorg de land-
schappelijke ligging, de omvang, het 
voorkomen van archeologische indicatoren en 
de diepteligging besproken.
In hoofdstuk 4 wordt de bewoning en het land-
gebruik in de aangrenzende (en in landschap-
pelijke opzichten vergelijkbare) gebieden gepre-
senteerd. De archeologische kennis uit deze 
gebieden wordt in dit hoofdstuk beschreven om 
daarmee de potentiële kenniswinst in het onder-
zoeksgebied te schetsen.

In hoofdstuk 5 worden de inzichten en 
uitkomsten van de uitgevoerde inventarisatie 
gesynthetiseerd. De archeologische kennis van 
de sleutelvindplaatsen wordt beschreven in 
paragraaf 5.2. De regionale conservering van 
(begraven) landoppervlakken wordt per periode 
en per deelgebied samengevat in paragraaf 5.3. 
Daarna volgt in paragraaf 5.4 de beschrijving van 
de bewoningsgeschiedenis en het landgebruik in 
het noordelijk kustgebied. Eerst komen per 
hoofdperiode bewoningsmodellen aan bod. 
Vervolgens wordt ingezoomd op het onder-
zoeksgebied, waarbij het verspreidingspatroon, 
en in sommige gevallen de functie van vind-
plaatsen, en de voorkeur voor landschappelijke 
zones wordt beschreven. 
In hoofdstuk 6 volgen ten slotte de conclusies en 
aanbevelingen voor toekomstig onderzoek. In 
paragraaf 6.2 staat een beschrijving van de 
aanwezige kennislacunes per deelgebied. In 
paragraaf 6.3 volgt een overzicht van kennis-
kansen voor het onderzoeksgebied. In paragraaf 
6.4 staan voorbeelden van acties waardoor de 
kennisachterstand voor het onderzoeksgebied 
kan worden verkleind. Aanbevelingen voor 
toekomstig onderzoek in de vorm van nieuwe 
onderzoeksvragen staan in paragraaf 6.5. 
In paragraaf 6.6 ten slotte wordt de operationali-
sering van deze onderzoeksvragen besproken. 
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2 Algemeen kader: landschapsgenese 
en archeologiebeoefening in 
verleden en heden

2.1  Inleiding

Om het bekende bodemarchief op waarde te 
schatten, moet rekening worden gehouden met 
verschillende aspecten. Het potentieel aan vind-
plaatsen in een bepaald gebied wordt door vier 
factoren bepaald35: 1) de wijze waarop de mens 
in het verleden het landschap daadwerkelijk 
heeft gebruikt; 2) de werking van (natuurlijke) 
post-depositionele processen (erosie en 
depositie) en de mate waarin prehistorische 
landschappen (of delen ervan) hierdoor zijn 
bewaard of verdwenen; 3) verstoringen als 
gevolg van menselijk handelen en 4) onderzoek-
intensiteit.36 Verschillende recente ontdekkingen 
van vindplaatsen, zoals die bij Wetsingermaar of 
in de spoordriehoek bij Haren-De Vork, laten 
zien dat in het onderzoeksgebied in werkelijk-
heid sprake is van een bijzondere combinatie 
van deze vier factoren. De kans is groot dat 
slechts een topje van de ijsberg zichtbaar is, 
terwijl sprake is van een rijk en goed afgedekt 
bodemarchief.37 Het onderzoeksgebied is een 
sedimentatiegebied waarin het pleistocene 
oppervlak is afgedekt door kleilagen en veen-
pakketten.38 Hierdoor zijn ook archeologisch 
relevante niveaus afgedekt. Het is met andere 
woorden dus van belang inzicht te krijgen in de 
holocene geogenetische ontwikkeling van het 
gebied. Paleogeografische reconstructies 
kunnen worden gebruikt om dit inzicht te 
verkrijgen.
In het onderzoeksgebied is over een lange 
periode landschappelijk en paleo-ecologisch 
onderzoek uitgevoerd dat zich richtte op de 
holocene geologie, de paleogeografie en de 
landschappelijke ontwikkeling van het gebied. 
Voortrekker sinds het begin van de twintigste 
eeuw was het Biologisch-Archaeologisch 
Instituut en zijn directeur A.E. van Giffen. Bij Van 
Giffen en zijn opvolgers stond interdisciplinari-
teit altijd op de voorgrond. Er werd altijd vanuit 
een paleo-ecologisch perspectief intensief 
samengewerkt met andere disciplines.39 Het 
onderzoek werd voornamelijk uitgevoerd in het 
terpengebied.40 In de randzone is vooral klein-
schalig paleo-ecologisch onderzoek gedaan.41

Niet alleen archeologen hadden aandacht voor 
het onderzoeksgebied. Vanaf de jaren zeventig 
tot en met de dag van vandaag zijn verschillende 
geologische, paleogeografische en archeo-land-

schappelijke studies verricht, ieder met een 
eigen detailniveau en focus.42 Deze verschillende 
nationale, regionale en lokale studies vormen 
een belangrijke informatiebron voor de ontwik-
keling van het landschap in het verleden, met 
inbegrip van sedimentatie en erosie in het 
onderzoeksgebied.

2.2  Landschapsgenese

Het estuarium van de Eems was al in het pleisto-
ceen actief.43 De getijdenbekkens van De Boarn, 
Hunze en Fivel zijn gevormd in de eerste helft 
van het holoceen toen de pleistocene 
dal systemen als gevolg van de zeespiegelstijging 
onder water liepen (afb. 2.1).44 Lokale (veen)
riviertjes van het Fries-Drents Plateau 
stroomden in deze bekkens uit. Omdat de 
bekkens een open verbinding met zee hadden, 
kon mariene klei in de bekkens worden afgezet.45 
Doordat in de laatste helft van het holoceen de 
zeespiegelstijging sterk afnam, slibden de getij-
denbekkens voor een groot deel dicht. Het 
achterliggende veengebied kon zich door de 
verslechterde natuurlijke afwatering vanaf dit 
moment sterk uitbreiden.46 De verschillende 
bekkens van het Noord-Nederlandse kustgebied 
werden op deze wijze feitelijk vanaf twee kanten 
opgevuld; vanuit het noorden met zeeklei en 
vanuit het zuiden met veen. Op deze wijze 
ontstond een klei- en veenlandschap dat 
omstreeks 500 v.Chr. zijn volle omvang bereikte. 
Het gevolg hiervan is dat de delen van het pleis-
tocene landschap (dekzandruggen, keileem-
opduikingen) waarop in het laat-paleolithicum 
tot en met de bronstijd werd gewoond, in de 
loop van de tijd werden afgedekt door klei en 
veen.

Archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat 
in de ijzertijd veengebieden langs de 
Nederlandse kust door de mens in gebruik 
werden genomen. Om het natte gebied 
bewoonbaar te maken, werden sloten gegraven 
om overtollig water af te voeren.47 Voor het 
Noord-Nederlandse kustgebied zijn de eerste 
aanwijzingen voor kolonisatie van de veen-
gebieden onder andere gevonden bij Wartena, 
Sneek en Leeuwarden-Bullepolder. Het gaat 
hierbij om aanwijzingen voor nederzettingen. De 
ingebruikname van veengebieden voor andere 
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grote geulen (zeegaten) van tientallen meters 
diep. In de middeleeuwen was sprake van groot-
schalige bedijking. In meerdere gevallen was 
sprake van catastrofale dijkdoorbraken en 
grootschalige vernietiging van het achterland. 
De Dollard is hiervan een goed voorbeeld. 
Genoemde erosieve processen hebben natuurlijk 
grote betekenis voor de archeologie. In de diepe 
geulen komen uiteraard (behalve mogelijke 
maritieme resten) geen archeologische resten in 
situ voor. Aan de randen van de zeegaten, in 
gebieden met minder dynamiek, is echter vaak 
sediment afgezet en daar zijn archeologische 
resten afgedekt en hierdoor beschermd. 

2.3 Archeologiebeoefening in verleden 
en heden

2.3.1 Geschiedenis van het archeologisch 
onderzoek

Het archeologisch onderzoek in het onderzoeks-
gebied is hoofdzakelijk uitgevoerd door het 
Groningen Instituut voor Archeologie (GIA) van 
de Rijksuniversiteit Groningen en diens 
voorganger het Biologisch-Archaeologisch 
Instituut (BAI), en vanaf 1995-2000 voornamelijk 
door archeologische bedrijven. Het BAI/GIA had 
als focus de bewoningsgeschiedenis van wierden 
en terpen in het Fries-Gronings kleigebied en 
grootschalig nederzettingsonderzoek op het 
Drents Plateau.54 Verrassend genoeg is, waar-
schijnlijk door de geringe hoeveelheid archeo-
logische vondsten, relatief weinig aandacht 
besteed aan de zone tussen deze twee 
aandachtsgebieden. De randzone van het klei- 
en veengebied en afgedekte prehistorische vind-
plaatsen buiten de wierden en terpen in het 
Fries-Gronings kleigebied zijn nooit belangrijke 
aandachtspunten geweest voor het instituut. De 
reden hiervoor was dat in eerste instantie de 
aandacht uitging naar zichtbare monumenten 
(wierden en terpen, grafheuvels en hunebedden) 
en bijzondere vondsten. Later werd de focus van 
het instituut vooral bepaald door archeologische 
vindplaatsen die bedreigd werden door afgra-
vingen (wierden en terpen), ontginningen 
(heidevelden) en de aanleg van nieuwe 
woonwijken rond dorpen en steden. Door de 
commerciële afgravingen van terpen en wierden 

Afb. 2.1 De relatieve zeespiegelstijging in het Nederlandse Waddengebied (Relative MSL reconstruction for the Wadden Sea 

region) overgenomen uit Meijles et al. (2018, figure 6). 

doeleinden dan bewoning zal eerder zijn 
begonnen. Door micromorfologisch onderzoek 
en tijdens veldopnames zijn brandlaagjes 
aangetoond in veenlagen in het onderzoeks-
gebied, namelijk in de Peizermaden, 
Werpsterhoek, Zuidbroek en Sneek-
Harinxmaland.48 Het is mogelijk dat veen-
gebieden werden afgebrand ter verbetering van 
de begrazingsmogelijkheden. De oudste 
datering van de brandlaagjes op deze vier 
locaties dateert in de midden-bronstijd, tussen 
ongeveer 1800 v.Chr. en 1400 v.Chr. Ontginning 
van de veengebieden begint gemiddeld 
genomen in de vierde eeuw v.Chr.49 Als gevolg 
van de antropogene drainage van het veen trad 
er inklinking op waardoor het veen oppervlak 
daalde. Ook werd veen afgegraven en gewonnen 
om als brandstof te worden gebruikt. Door deze 
twee processen ontstonden gaten en depressies 
in het veenlandschap. Door de daling en 
vervening van het veenlandschap werd het 
zogeheten kombergingsvermogen van het 
kustgebied vergroot, en kon de zee bij heftige 
stormen het gebied steeds makkelijker binnen-

stromen en overstromen.50 De zee drong het 
achterland binnen via bestaande veenriviertjes 
of langs een bestaande zeeboezem. Bij 
dergelijke gelegenheden werden de getijden-
geulen fors groter. De grotere getijdengeulen 
vergemakkelijkten op hun beurt de toevoer van 
het zeewater, waardoor het proces zichzelf 
versterkte: meer en meer land werd overspoeld 
en veen werd opgeruimd. De komberging nam 
verder toe en vervolgens werden de geulen weer 
groter. Met het water dat via de getijdengeulen 
over het veen uitstroomde, werd klei afgezet. 
Het veen klonk door de druk van de kleilaag in. 
Hoewel de veenontginningen al in de ijzertijd 
begonnen, zijn in Noord-Nederland de meeste 
overstromingen vooral het gevolg van groot-
schalige veenontginningen in de (vroege) 
middeleeuwen.51 De Middelzee en de Lauwerszee 
zijn hierdoor gevormd of uitgebreid. Soms sleet 
de zee een aantal diepe getijdengeulen uit tot 
ver in het oude veenlandschap.52 De zee-
inbraken vanaf de vroege middeleeuwen resul-
teerden in sterke erosie van het bestaande kwel-
derlandschap.53 De inbraken vormden namelijk 
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Archeologisch Depot (http://www.
nadnuis.nl) zijn de vondsten uit deze 
periode gecatalogiseerd. 

56 Gerrets 2010; Nieuwhof 2014, 2015; 
Bazelmans et al. 1999; Nicolay 2010; 
Nicolay & De Langen 2015. 

57 De vondst van het dolmen en de 
steenkist bij Heveskesklooster wordt 
ook beschouwd als toevalsvondst. Deze 
twee monumenten werden toevallig bij 
de opgraving van de terp van 
Heveskesklooster gevonden. Deze 
sleutelvindplaats is nog steeds niet 
volledig gepubliceerd. De steenkist is 
gelukkig recentelijk uitgewerkt en 
gepubliceerd in Kamstra, Peeters & 
Raemaekers 2016.

58 Boersma 1983, 1988, 1990; Schreurs et al. 
2008; Raemaekers et al. 2012.

59 Rutte & Abrahamse 2014, 74-77.
60 Onder andere Van Es 1970; Boersma 

1985; Kortekaas 1990.

grote geulen (zeegaten) van tientallen meters 
diep. In de middeleeuwen was sprake van groot-
schalige bedijking. In meerdere gevallen was 
sprake van catastrofale dijkdoorbraken en 
grootschalige vernietiging van het achterland. 
De Dollard is hiervan een goed voorbeeld. 
Genoemde erosieve processen hebben natuurlijk 
grote betekenis voor de archeologie. In de diepe 
geulen komen uiteraard (behalve mogelijke 
maritieme resten) geen archeologische resten in 
situ voor. Aan de randen van de zeegaten, in 
gebieden met minder dynamiek, is echter vaak 
sediment afgezet en daar zijn archeologische 
resten afgedekt en hierdoor beschermd. 

2.3 Archeologiebeoefening in verleden 
en heden

2.3.1 Geschiedenis van het archeologisch 
onderzoek

Het archeologisch onderzoek in het onderzoeks-
gebied is hoofdzakelijk uitgevoerd door het 
Groningen Instituut voor Archeologie (GIA) van 
de Rijksuniversiteit Groningen en diens 
voorganger het Biologisch-Archaeologisch 
Instituut (BAI), en vanaf 1995-2000 voornamelijk 
door archeologische bedrijven. Het BAI/GIA had 
als focus de bewoningsgeschiedenis van wierden 
en terpen in het Fries-Gronings kleigebied en 
grootschalig nederzettingsonderzoek op het 
Drents Plateau.54 Verrassend genoeg is, waar-
schijnlijk door de geringe hoeveelheid archeo-
logische vondsten, relatief weinig aandacht 
besteed aan de zone tussen deze twee 
aandachtsgebieden. De randzone van het klei- 
en veengebied en afgedekte prehistorische vind-
plaatsen buiten de wierden en terpen in het 
Fries-Gronings kleigebied zijn nooit belangrijke 
aandachtspunten geweest voor het instituut. De 
reden hiervoor was dat in eerste instantie de 
aandacht uitging naar zichtbare monumenten 
(wierden en terpen, grafheuvels en hunebedden) 
en bijzondere vondsten. Later werd de focus van 
het instituut vooral bepaald door archeologische 
vindplaatsen die bedreigd werden door afgra-
vingen (wierden en terpen), ontginningen 
(heidevelden) en de aanleg van nieuwe 
woonwijken rond dorpen en steden. Door de 
commerciële afgravingen van terpen en wierden 

in de periode 1840 - 1940, en door de archeo-
logische opgravingen in het kader van ontgin-
ningen en bouwprojecten in de periode  
1920 - 1990 is relatief veel bekend over de 
bewoning vanaf de midden-ijzertijd in het Fries-
Gronings kleigebied.55 De laatste 25 jaar hebben 
met name het steilkantonderzoek van het GIA 
(onder andere bij Dongjum, Peins, Englum, 
Wierum, Anjum en Achlum) en opgravingen bij 
Wijnaldum en Winsum bijgedragen aan de 
kennis van het Fries-Gronings kleigebied.56

In de afgelopen vijftig jaar zijn wel degelijk 
(diepgelegen) archeologische resten bij toeval 
gevonden, bijvoorbeeld de midden-neolithische 
vindplaatsen bij Heveskesklooster57, 
Wetsingermaar, Oostrum en aanwijzingen voor 
bewoning van de kwelders in de vroege 
ijzertijd.58 Deze toevalsvondsten hebben vrijwel 
nooit geleid tot regulier onderzoek van nieuwe 
vindplaatsen. Een uitzondering hierop is het 
onderzoek binnen de gemeente Groningen. Hier 
is sprake van twee omstandigheden die hebben 
geleid tot een bredere focus van het onderzoek. 
In vergelijking met andere delen van het onder-
zoeksgebied staat de gemeente onder 
‘permanent toezicht’ van archeologen: ze heeft 
als enige in Noord-Nederland een eigen archeo-
logische dienst en het GIA is er gevestigd. 
Daarnaast is Groningen vanaf de jaren vijftig 
enorm gegroeid59, waarbij veel archeologisch 
onderzoek werd uitgevoerd.60 Het gaat hierbij 
om de aanleg van woonwijken (onder andere 
Paddepoel, Helpman, Meerstad en Hoogkerk) en 
bedrijventerreinen (Zernike, Westpoort, 
Euvelgunne en het Europapark). De vele onder-
zoeken en opgravingen in de gemeente 
Groningen hebben ervoor gezorgd dat er relatief 
veel vondsten uit de prehistorie zijn gedaan. 
Deze vondsten bieden een ‘kijkvenster’ op een 
mogelijk verborgen potentieel voor het hele 
onderzoeksgebied. 
Buiten de gemeente Groningen is in het onder-
zoeksgebied relatief weinig (gravend) onderzoek 
gedaan. Het overgrote deel van het gebied heeft 
een agrarisch karakter en is relatief dunbevolkt. 
Er zijn hier, behalve de aanleg van wegen en 
hoofdgasleidingen, vanaf de jaren vijftig vrijwel 
geen grote infrastructurele werken uitgevoerd. 
Uitzonderingen hierop zijn de gebieden ten 
zuiden van Leeuwarden en bij Knooppunt Joure. 
Bij het onderzoek ten zuiden van Leeuwarden 
lag de focus vooral op de verkenning van een 
klei- en veenlandschap uit de ijzertijd en 

Afb. 2.1 De relatieve zeespiegelstijging in het Nederlandse Waddengebied (Relative MSL reconstruction for the Wadden Sea 

region) overgenomen uit Meijles et al. (2018, figure 6). 

http://www.nadnuis.nl
http://www.nadnuis.nl
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61 Exaltus, 2000, 2001, 2002. 
62 Mondelinge mededeling A. Mennens 

(gemeente-archeoloog gemeente 
Leeuwarden, oktober 2018).

63 Wullink 2012.
64 Gerealiseerd moet worden dat het 

regelmatig voorkomt dat (uniforme) 
beleidseisen ten aanzien van het uit te 
voeren archeologische onderzoek, 
vanuit een inhoudelijk archeologisch 
perspectief bezien niet altijd de meest 
geschikte onderzoeksmethoden, 
-technieken en -strategieën zijn. Vanuit 
een beleidsoogpunt is een zekere 
uniformiteit wenselijk, terwijl vanuit 
inhoudelijk oogpunt individueel 
maatwerk gewenst is.

65 Verhagen et al. 2011; Hebinck 2012 met 
inachtneming van de op dat moment 
gangbare beleidsadviezen van de 
FAMKE. 

66 Van Beek & Vos 2008, beleidskaarten 
zijn in 2016 geïmplementeerd door de 
(toenmalige) gemeenten Winsum, 
Loppersum, Appingedam en Delfzijl.

Romeinse ijzertijd.61 Daarnaast werd er slechts 
geboord tot maximaal 3,5 m -mv waardoor de 
onderliggende pleistocene ondergrond niet of 
nauwelijks is onderzocht. Hierbij dient wel 
vermeld te worden dat delen van dit gebied in 
de voormalige Middelzee liggen; hier zijn waar-
schijnlijk delen van de pleistocene ondergrond 
geërodeerd. Overigens dient voorzichtig 
omgegaan te worden met uitspraken over erosie 
als gevolg van jongere inbraken. Recent 
uitgevoerd, maar niet uitgewerkt onderzoek, 
heeft aangetoond dat aan de randen van de 
Middelzee overslibde en niet aangetaste archeo-
logische resten uit de ijzertijd en Romeinse tijd 
liggen.62 In het kader van de aanleg van het 
knooppunt Joure, wat voor Noord-Nederlandse 
begrippen een grootschalige infrastructurele 
ingreep is, is in 2012 veldonderzoek uitgevoerd. 
Helaas zijn de resultaten van dit onderzoek niet 
gerapporteerd vanwege het faillissement van 
het uitvoerende archeologische bureau. Het is 
dan ook onduidelijk of het veldwerk heeft geleid 
tot de ontdekking van nieuwe vindplaatsen. De 
beoogde opzet voor dit onderzoek is beschreven 
in het rapport van het bureauonderzoek en 
afgestemd met het verantwoordelijke bevoegd 
gezag.63 Echter, bij deze opzet kan wel de vraag 
gesteld worden in hoeverre de voorgeschreven 
en gebruikte prospectiemethoden, -technieken 
en strategieën geschikt zouden zijn geweest 
voor het aantreffen van vindplaatsen.64 In de 
voorgestelde onderzoeksopzet waren de op dat 
moment al gepubliceerde ‘nieuwe’ inzichten ten 
aanzien van de prospectie van steentijdvind-
plaatsen niet verwerkt.65 Juist dergelijke groot-
schalige ingrepen in een landschap dat archeo-
logisch gezien grotendeels terra incognita is, 
bieden wellicht kans voor een andere onder-
zoeksaanpak en -opzet dan de gangbare AMZ- 
benadering.
Oppervlaktekarteringen van (amateur)archeo-
logen hebben voor het onderzoeksgebied 
nauwelijks positief effect gehad op het vind-
plaatsenbestand uit het laat-paleolithicum tot 
en met de vroege ijzertijd, omdat vindplaatsen 
uit deze periodes zijn afgedekt door veen en klei 
en daardoor met deze onderzoeksmethode niet 
kunnen worden opgespoord. Daarnaast worden 
in het gebied, als uitvloeisel van het archeolo-
gisch beleid (zie paragraaf 2.3.2), niet vaak 
proefsleuven aangelegd, waardoor de trefkans 
beduidend lager ligt dan in pleistocene 
gebieden. Hoewel met de komst van de Malta-

archeologie de mogelijkheid ontstond nieuwe 
gebieden met nieuwe methoden en technieken 
te onderzoeken (dit in vergelijking met de 
universitaire, selectieve onderzoekstraditie) is 
het de vraag of de kansen binnen het nieuwe 
bestel zijn benut. ‘Malta’ heeft in ieder geval in 
het onderzoeksgebied niet tot grootschalige 
kenniswinst voor de periode laat-paleolithicum 
tot en met de vroege ijzertijd geleid.

2.3.2 Archeologisch beleid en het 
huidige archeologisch onderzoek

Belangrijke factor in het opsporen van archeo-
logische vindplaatsen is het hanteren van de 
meest geschikte prospectieonderzoeks-
methoden, -technieken en -strategieën. In de 
huidige Malta-context worden in sommige 
gevallen in het archeologiebeleid van 
gemeenten en provincies specificaties 
meegegeven over de wijze van onderzoek of 
welk type onderzoek (methode, techniek en 
strategie) wenselijk of verplicht is. Een snelle 
analyse van de beleidskeuzes en voorgeschreven 
richtlijnen doet echter de vraag rijzen of de door 
de overheid voorgeschreven onderzoeks-
methoden, -technieken en -strategieën het wel 
mogelijk maken om ‘nieuwe’ vindplaatsen te 
ontdekken. Cruciaal hierbij is de vraag of de in de 
Nederlandse archeologie algemeen gangbare 
methoden, technieken en strategieën van 
onderzoek wel geschikt zijn om de afgedekte 
prehistorische resten in het onderzoeksgebied 
daadwerkelijk op te sporen. In zijn algemeen-
heid zien we dat men zich vooral richt op 
onderzoek op plekken waar men op voorhand al 
denkt iets te kunnen vinden. Tegelijkertijd 
worden alleen gangbare methoden, technieken 
en strategieën gehanteerd. Het voorgeschreven 
archeologische beleid binnen het onderzoeks-
gebied laat zien dat het niet echt voorziet in het 
opsporen van archeologische resten die op 
grotere diepte liggen, afgedekt onder klei en 
veen. Hierbij gaat het niet alleen om resten die 
aan de top van het pleistocene zand liggen, maar 
ook om de resten die in veen- en kleilagen 
voorkomen. Vaak zijn er bij verplicht onderzoek 
grenzen gesteld aan de maximale diepte (door 
onder andere enkele gemeenten in Groningen).66 
Deze ondergrenzen zijn niet alleen gerelateerd 
aan de beoogde diepte van verstoring, maar 
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67 Onder andere voorschriften van FAMKE, 
maar ook voor enkele gemeenten in de 
provincie Groningen. Het gaat om de 
voormalige gemeente Slochteren (nu 
onderdeel van de gemeente Midden-
Groningen) en de gemeente Oldambt, 
zie Molema et al. 2010a en 2010b.

68 FAMKE is de Friese Archeologische 
Monumentenkaart Extra. De FAMKE is 
in eerste instantie gebaseerd op twee 
bestaande landelijke kaarten: de 
Archeologische Monumentenkaart 
(AMK) en de Indicatieve Kaart 
Archeologische Waarden (IKAW) 
aangevuld met informatie uit de 
provincie en wordt gebruikt als 
archeologische verwachtings- en 
beleidskaart voor Friese gemeenten in 
het onderzoeksgebied.

69 Tol, Verhagen & Verbruggen 2012.

soms ook aan (algemene) inzichten over de 
diepteligging en aard van aan te treffen archeo-
logie. Daarnaast worden in sommige gevallen 
methoden, technieken en strategieën voor-
geschreven die, gezien de aard en prospectie-
kenmerken van de aan te treffen archeologische 
vindplaatsen, niet zullen leiden tot een betrouw-
baar resultaat en het vinden van dergelijke vind-
plaatsen.67

De huidige versie van de FAMKE68 schrijft voor de 
uitvoer van verkennend veldonderzoek 
specifieke methoden, technieken en strategieën 
voor, waarbij er een sterke focus ligt op boor-
onderzoek en een standaard aantal boringen per 
hectare. Door het expliciet voorschrijven van een 
beperkte methodisch-technische standaardset 
voor vooronderzoek, wordt een flexibele 
benadering (maatwerk) van het archeologisch 
onderzoek verhinderd. Het is hierdoor niet 
mogelijk rekening te houden met de specifieke 
prospectiekenmerken van de verwachte vind-
plaatsen. Het lijkt erop dat de inzichten van Tol 
et al. (zie vooral hoofdstuk 4)69, waarin de pros-
pectiekenmerken van vindplaatsen worden 
vertaald naar de meest effectieve onderzoeks-
methoden, -technieken en -strategieën, niet zijn 
geïntegreerd in FAMKE. De adviezen zijn nu erg 
gericht op het opsporen van grotere nederzet-
tingen door middel van booronderzoek. Kleinere 
nederzettingen en archeologische resten buiten 
nederzettingen (akkerlagen, brandlagen, 
(afgedekte) nederzettingen met lage vondst-
dichtheid, off site-archeologie, etc.) kunnen met 
de aanbevolen methoden (boringen) en 
technieken niet worden opgespoord. Hiervoor 
zijn proefsleuven of -putjes beter geschikt.
Op basis van het beleid dat door bevoegde 
overheden wordt gevoerd (gemeente, provincie) 
lijkt het erop dat grote delen van het onder-
zoeksgebied in het kader van de archeologische 
monumentenzorg niet door gravend onderzoek 
onderzocht zullen worden, omdat aanwezige 
archeologie niet als zodanig geprospecteerd 
wordt. De gebieden worden daardoor mogelijk 
onterecht vrijgegeven; in feite worden 
bestaande ideeën over de aard en spreiding van 
archeologische resten niet getoetst. In ieder 
geval worden gebieden waarover relatief weinig 
kennis is niet steekproefsgewijs getoetst. 
Overigens is dit een observatie die geldt voor de 
gehele Nederlandse archeologie en niet alleen 
voor Noord-Nederland. Daar komt bij dat in het 
gebied weinig grootschalige ruimtelijke ontwik-

kelingen worden uitgevoerd. Het gevolg hiervan 
is dat er mogelijk te weinig wordt gedaan met 
het mogelijk aanwezige archeologische 
potentieel. 

2.4  Conclusie

Belangrijke oorzaken van het nagenoeg 
ontbreken van kennis over oudere archeo-
logische resten in het onderzoeksgebied zijn de 
diepteligging en de afdekking van archeo-
logische resten ten opzichte van het maaiveld en 
het gebrek aan grootschalige onderzoeken in het 
gebied (behalve in en rond de gemeente 
Groningen). De archeologische resten zijn 
bovendien door de aard van de resten, de 
diepere ligging, en door de afdekking met klei en 
veen vaak ook moeilijker te vinden door middel 
van gangbaar archeologisch onderzoek (bijvoor-
beeld prospectief booronderzoek en oppervlak-
tekarteringen). Samen vormen de weinige vind-
plaatsen uit de periode laat-paleolithicum tot en 
met de vroege ijzertijd in het onderzoeksgebied 
mogelijk slechts het topje van de ijsberg. De 
indruk bestaat dat maar een kleine selectie van 
de aanwezige archeologische resten in het 
gebied is gevonden en onderzocht. Door deze 
gebrekkige kennis is het aannemelijk dat het 
voor dit gebied moeilijk is om voor specifieke 
locaties tot een goede omschrijving van de 
archeologische verwachting te komen. Doordat 
er relatief weinig Malta-onderzoek plaatsvindt in 
het Fries-Gronings kleigebied en de randzone, is 
er relatief weinig informatie beschikbaar over de 
bewoning en het gebruik van specifieke deel-
gebieden. Zo is het bijvoorbeeld onduidelijk of 
naast pleistocene dekzand- en keileemruggen 
ook jonge holocene afzettingen door de mens 
werden benut. De volgende vragen zouden 
daarom gesteld moeten worden: welke delen 
van het landschap zijn in de prehistorie door de 
mens gebruikt en waarvoor werden ze gebruikt? 
En hebben we daarmee genoeg informatie om 
de archeologische potentie van de deelgebieden 
goed in te schatten? In het volgende hoofdstuk 
wordt een inventarisatie gegeven van de 
beschikbare archeologische informatie per 
deelgebied. Dit overzicht biedt een basis voor 
het bepalen van de kennislacunes en kennis-
kansen van deze gebieden. 
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70 Het kleine (ca. 5 x 5 m) laat-
paleolithische jachtkampje Hoogkerk-
Ruskenveen (Niekus 2004) in deelgebied 
1 wordt niet meegenomen, omdat het 
niet duidelijk is of deze vindplaats met 
klei of veen bedekt is. Ter plekke van de 
vindplaats zijn destijds geen profielen 
getekend (schriftelijke mededeling C. 
Tulp, 23-3-2020). Het vroege 
ijzertijdniveau van Wommels-Stapert 
(deelgebied 4, Bos et al. 1997; 2000) is 
niet in de inventarisatie meegenomen, 
omdat het niveau onderdeel is van de 
terp Wommels-Stapert. De algemene 
verwachting is dat de basis van terpen in 
Westergo uit de vroege ijzertijd kunnen 
stammen; hier wordt al rekening mee 
gehouden tijdens het AMZ-onderzoek.

3 Inventarisatie oude en nieuwe 
kennis

3.1  Inleiding

Om inzicht te krijgen in het archeologisch 
potentieel is het onderzoeksgebied opgedeeld in 
vier deelgebieden waarbinnen beschikbare 
archeologische informatie is geïnventariseerd 
(afb. 1.1). De archeologische informatie bestaat uit 
kennis opgedaan uit oude opgravingen (bijvoor-
beeld het onderzoek bij sleutelvindplaats 
Bornwird in 1967) en nieuwe opgravingen 
(bijvoorbeeld het onderzoek bij sleutelvindplaats 
Scheemderzwaag-Medemertol / Knooppunt 
Zuidbroek A7-N33 in 2013, 2014 en 2017). In dit 
hoofdstuk worden ook proxy-gegevens 
meegenomen om het archeologische potentieel 
van de deelgebieden te bepalen. De ligging van 
de 29 vindplaatsen is weergegeven op afbeel-
dingen 3.1 en 3.2. Op afbeelding 3.3a-f staan de 
sleutelvindplaatsen op de paleogeografische 
kaarten van 9000 v.Chr., 5500 v.Chr., 3850 v.Chr., 

2750 v.Chr., 1500 v.Chr. en 500 v.Chr. afgebeeld. 
Omdat sommige sleutelvindplaatsen in meerdere 
perioden gebruikt zijn, komen deze ook voor op 
verschillende paleogeografische kaarten.

In dit hoofdstuk worden systematisch de 
volgende punten per deelgebied besproken: 
• landschapsgenese:  

landschapsontwikkeling  
morfologie pleistocene afzettingen  
conservering landschap (‘erosiestatuskaarten’) 

• lokale landschaps- en vegetatieontwikkeling
• prehistorische bewoning en het landgebruik:  

sleutelvindplaatsen (hierbij komt aan de orde: 
landschappelijke ligging, omvang, indicatoren 
en diepteligging)

• aanvullende informatie uit proxy-gegevens

Elk deelgebied wordt afgesloten met een korte 
conclusie. De belangrijkste informatie van de 
29 gebruikte sleutelvindplaatsen staat 
beschreven in tabel 3.1.70

Tabel 3.1. Een overzicht van de 29 gebruikte sleutelvindplaatsen

# Sleutel-
vindplaats

Complex-
type

Datering X-coör-
dinaten 

Y-coör-
dinaten

Deel-
gebied

Landschap-
pelijke situe-
ring

Hoe  
ontdekt

Afdekken-
de laag/
lagen (van 
boven naar 
beneden)

Dieptelig-
ging tov mv 
/ NAP

Bron

1 Oldeboorn 1 neder-
zetting, 
seizoens-
kamp

MESO, 
NEOL , 
BRONSV, 
BRONSM

189730 562340 1 dekzandrug, 
langs de 
oevers van de 
Boorne

toeval knipklei, 
veen

0,65 m –mv 
/ 1,25 m - 
NAP

Fokkens 1991, 
113-118; Lanting 
2008, 297-303; 
Smit et al. 2012a; 
Fokkens, Steffens 
& van As 2017.

2 Hempens/
N31

neder zetting 
(MESOL), 
jacht kamp 
(NEOM)

MESOL, 
NEOM, 
BRONSV

186403 576135 1 dekzandrug boor onder zoek klei, veen 2,5 m – mv / 
2,8 m – NAP

Hielkema 2006; 
Noens & Crombé 
2007; Beckerman 
2008, 56; Noens 
2011.

3 Terkaple-
Roordahiem

neder zetting MESO, 
NEOV

181889 558630 1 dekzandrug boor onder zoek klei, veen 0,8 m –mv / 
2 m - NAP 

Hielkema & Van 
der Kroft 2010; 
Veenstra 2018.

4 Tietjerk-Lytse 
Geast 1

neder zetting, 
seizoens-
kamp 
(MESO)

MESO, 
NEO

188250 579840 1 dekzandrug toeval veen 0,3 m – mv / 
1 m – NAP

Huiskes 1988.

5 Bornwird akker-
complex

NEOL 192840 594750 1 dekzand-
helling

toeval klei, veen 1,5 m – mv / 
1,6 m – NAP

Fokkens 1982; 
Fokkens 1991, 184; 
Fokkens, Steffens 
& van As 2017.

6 Dokkum-
Jantjes 
Zeepolder

neder zetting 
(MESO), 
akker-
complex 
(NEO)

MESO, 
NEO

196220 591900 1 dekzandrug toeval klei 0,4 m – mv 
/ onbekend 

Elzinga 1983, 191; 
Lanting & Van der 
Plicht 1998, 137; 
documentatie 
Noordelijk 
Archeologisch 
Depot.
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# Sleutel-
vindplaats

Complex-
type

Datering X-coör-
dinaten 

Y-coör-
dinaten

Deel-
gebied

Landschap-
pelijke situe-
ring

Hoe  
ontdekt

Afdekken-
de laag/
lagen (van 
boven naar 
beneden)

Dieptelig-
ging tov mv 
/ NAP

Bron

7 Oostrum neder-
zetting, 
vlakgraf

MESO, 
NEOM

199890 594160 1 dekzandrug 
op keileem

toeval (terplaag,) 
klei, veen

2,35-0,45 m 
- mv / 0,5 m 
– NAP

Fokkens 1991, 184; 
Beckerman 2006; 
Schreurs et al. 
2008.

8 Birdaard-
Steenendam

neder zetting MESO, 
NEOL

189340 588340 1 dekzandlaagte toeval klei, veen onbekend / 
1,35-1,8 m 
– NAP

Elzinga 1973, 140; 
Elzinga 1974, 135-
136; Fokkens 1991; 
Beckerman 2008, 
54; Fokkens, 
Steffens & van As 
2017, 135-138.

9 Groningen-
UMCG1992

neder-
zetting, 
transit camp 
(PALEOL), 
neder zetting 
(MESO)

PALEOL, 
MESO

234250 582410 2 dekzand op 
keileem, 
gesitueerd op 
de helling van 
de Hondsrug

toeval klei, veen 2,5 m –mv / 
2,3 m – NAP

Kortekaas & 
Stapert 1993.

10 Groningen-
UMCG2001

neder-
zetting, 
akker-
complex

NEOM 234130 582450 2 dekzand op 
keileem, 
gesitueerd op 
de helling van 
de Hondsrug

begeleiding klei 2 m – mv / 
2,1-2,2 m 
- NAP

Kortekaas 2002a; 
Overeem 2005.

11 Groningen-
Damsterdiep

akker-
complex

NEOM 234424 581888 2 dekzand op 
keileem, 
gesitueerd op 
de helling van 
de Hondsrug

opgraving klei onbekend / 
tussen 1,1 
en 2,5 m 
– NAP

Wieringa 2012.

12 Groningen-
Oosterpoort-
wijk

neder zetting 
(NEOM), 
akker-
complex 
(NEOL)

NEOM, 
NEOL

234730 581290 2 dekzand op 
keileem, 
gesitueerd op 
de helling van 
de Hondsrug

toeval klei, 
stuifzand, 
veen

1,4 m – mv / 
tussen 1,1 
en 1,94 m 
- NAP

Kortekaas 1987; 
Van Zeist & 
Mooks-Kamps 
1987.

13 Groningen-
Helperzoom-
De Linie-
Europapark

kampe ment 
(MESOL), 
neder zetting 
(NEOM, 
BRONSV, 
BRONSL, 
IJZV), akker-
complex 
(NEOM of 
IJZV)

MESOL, 
NEOM, 
BRONSV, 
BRONSL, 
IJZV

235100 580500 2 dekzand op 
keileem, 
gesitueerd op 
de helling van 
de Hondsrug

begeleiding knipklei, 
zandige klei

onbekend / 
tussen 0,4 
en 1,4 m 
- NAP 
(deelgebied 
Europapark)

Daleman 2007; 
Daleman 2010; 
Wieringa 2013; 
Fens & Mendelts 
2015; schriftelijke 
mededeling Van 
Kruining (17-12-
2020)

14 Wetsinger-
maar

neder zetting NEOM 231280 592180 2 keileemeiland 
Sauwerd-
Winsum

toeval klei 2,5 m –mv / 
1,65 m - 
NAP

Feiken et al. 2001; 
Raemaekers et al. 
2012

15 Haren-De 
Vork

seizoens-
kamp 
(NEOM)

MESO, 
NEOM

236880 579220 2 dekzand proef sleuven-
onder zoek

veen, klei, 
veen

tussen 0,5 
– 0,8 m -mv 
/ tussen 
0,46 – 0,84 
m - NAP

Van Kruining & 
Schrijer 2018; 
schriftelijke 
mededeling Van 
Kruining (4-12-
2021)

16 Haren-
Transferium

kampement 
(PALEOL, 
MESO), 
neder zetting 
(NEOM), 
neder-
zetting? 
(NEOL, 
BRONSM)

PALEOL, 
MESO, 
NEOM, 
NEOL, 
BRONSM

235540 576750 2 dekzand op 
keileem, 
gesitueerd op 
de helling van 
de Hondsrug

proef sleuven-
onder zoek

veen, klei 
(deel van de 
vindplaats 
is niet 
bedekt)

0,2-0,9 m 
–mv / 0,4 m 
NAP - 0,16 
m - NAP

Mendelts, van der 
Kroft &  van der 
Veen 2017

17 Slochteren 
- Meerstad 2a

kampe ment MESO 239484 582733 3 dekzand booronderzoek veen 0,5 m – mv / 
tussen 2,2 
en 2,9 m 
- NAP

Arnoldussen & 
Mendelts 2011; 
Arnoldussen et al. 
2012; Woldring et 
al. 2012
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# Sleutel-
vindplaats

Complex-
type

Datering X-coör-
dinaten 

Y-coör-
dinaten

Deel-
gebied

Landschap-
pelijke situe-
ring

Hoe  
ontdekt

Afdekken-
de laag/
lagen (van 
boven naar 
beneden)

Dieptelig-
ging tov mv 
/ NAP

Bron

18 Slochteren 
Woudbloem–
Lageland

neder zetting MESO 243150 583945 3 dekzandrug begeleiding klei, veen 0,1-0,5 m 
–mv / 2,0 m 
– NAP (top 
dekzand)

De Roever et al. 
1996; Niekus, de 
Roever & Smit 
1997

19 Finster-
wolde-
Ganzedijk

tijdelijke 
kampement

MESO 269982 582176 3 dekzandrug booronderzoek klei, veen 2 m – mv / 
1,22 m – 
NAP (top 
dekzand)

Veenstra & 
Molema 2007; 
Ilson & 
Aalbersberg 2012; 

20 Scheemder-
zwaag-
Scheemda

tijdelijk 
kampe ment

MESO 259370 578645 3 dekzandrug booronderzoek klei, veen ca. 1 m - 
mv/ 1,5 m 
– NAP 

Van Beek et al. 
2007; Ilson 2013

21 Scheemder-
zwaag-
Medemertol-
Knooppunt 
Zuidbroek 
A7-N33

tijdelijk 
kampe ment 
(MESOL)

MESOL, 
NEOV, 
NEOM, 
BRONSM

257000 577400 3 dekzandrug en 
dekzandvlakte

Begeleiding en 
proef sleuven-
onder zoek

klei, veen onbekend / 
1 m - NAP

Groenendijk & 
Smit 1992; 
Groenendijk 1997; 
Van der Kroft, van 
der Veen & 
Mendelts 2018

22 Oostwold neder zetting MESO 266800 581800 3 dekzandrug boor onder zoek klei, veen 2 m – mv / 
1-4-1-5 m 
- NAP

Molema & 
Veenstra 2004; 
Veenstra & 
Molema 2007

23 Zuidbroek neder zetting 
(MESO)

MESO, 
NEOV

255420 575270 3 dekzandrug Begeleiding klei, veen 1 m – mv / 
1,9 m - NAP

Van der Kroft 
2015; Veldhuis et 
al. 2018

24 Heveskes-
klooster 

hunebed, 
steenkist 
(beide 
NEOM), 
neder-
zetting? 
(MESO, 
NEOV, NEOL)

MESO, 
NEOV, 
NEOM, 
NEOL

260650 591660 3 dekzandrug toeval (tijdens 
opgraving)

(terplaag,) 
klei, veen, 

hunebed ca. 
3 m – mv / 
1,5 m - NAP

Schoneveld 1985; 
Boersma 1988; 
Kamstra, Peeters 
& Raemaekers 
2016

25 Siddeburen-
Oostwolder 
polder

seizoens-
kamp

MESO, 
NEOM

255220 583640 3 dekzandrug toeval klei, veen onbekend / 
1,7-2,1 m 
– NAP

Feiken 2001; 
Documentatie 
Noordelijk 
Archeologisch 
Depot

26 Slochteren-
Hooilands-
polder

kampement PALEOL, 
MESO

246800 583350 3 dekzandrug toeval veen 0,2 m – mv / 
0,6 m - NAP

Kortekaas & 
Niekus 1994

27 Eemspoort periferie 
neder-
zetting, 
akker-
complex

IJZV 237250 582000 4 oeverwal opgraving klei 0,4 m – mv 
/ 1 tot 2 m 
– NAP

Kortekaas 2000; 
2002b; 2004; 
2006; Kortekaas, 
Wieringa & Huis 
in ’t Veld 2007; 
Kortekaas et al. 
2008; Schrijer & 
Vos 2004; 
Wieringa 2011

28 Middelstum-
Boer-
damster weg

neder zetting IJZV 238160 595080 4 kwelder toeval klei 0,85 m – mv 
/ 0,3 m - 
NAP

Boersma 1983; 
Klungel et al. 
1975; Gelder-
Ottway 1988; 
Stapert 1988; van 
Zeist 1989.

29 Vierhuizen neder zetting IJZV 214370 597520 4 kwelder begeleiding klei 2 m – mv / 
0,5 tot 0,7 
m - NAP

Vos 2001; 
Groenendijk & 
Vos 2002b

Legenda voor de afkortingen genoemd bij de datering: PALEOL=laat-paleolithicum, MESO=mesolithicum, 

MESOL=laat-mesolithicum, NEO=neolithicum, NEOV=vroeg-neolithicum, NEOM=midden-neolithicum, NEOL=laat-

neolithicum, BRONSV=vroege bronstijd, BRONSM=midden-bronstijd, BRONSL=late bronstijd, IJZV=vroege ijzertijd.
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Afb. 3.1 Ligging van sleutelvindplaatsen 1-8 en 29 in het westelijk deel van het onderzoeksgebied. Op de achtergrond 

staat de archeologische landschappenkaart versie 3.0 afgebeeld (Rensink et al. 2019).
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staat de archeologische landschappenkaart versie 3.0 afgebeeld (Rensink et al. 2019).
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Afb 3.3a-f: Serie van paleogeografische kaarten (Vos et al. 2018) waarop sleutelvindplaatsen zijn weergegeven per 

periode zijn weergegeven; 3.3a) op de de paleogeografische kaart van rond 9000 v. Chr. staan de laat-paleolithische 

sleutelvindplaatsen 9, 16 en 26 afgebeeld.
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Afb. 3.3b Op de paleogeografische kaart van rond 5500 v.Chr. staan de mesolithische sleutelvindplaatsen 1, 2, 3, 4, 6, 

7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 en 26 afgebeeld.
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Afb. 3.3c Op de paleogeografische kaart van rond 3850 v.Chr. staan de vroeg- en midden-neolithische 

sleutelvindplaatsen 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24 en 25 afgebeeld.
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Afb. 3.3d Op de paleogeografische kaart van rond 2750 v.Chr. staan de laat-neolithische sleutelvindplaatsen 1, 5, 8, 

12, 16 en 24 afgebeeld.
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Afb. 3.3e Op de paleogeografische kaart van rond 1500 v.Chr. staan sleutelvindplaatsen 1, 2, 13, 16 en 21 uit de vroege- 

en midden-bronstijd afgebeeld.
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Buitenwater

Sleutelvindplaatsen met nummer
Onderzoeksgebied
Deelgebieden

1:300.000
13

Deelgebied 4

Deelgebied 1

Deelgebied 2

Deelgebied 3

Deelgebied 4

Deelgebied 4Deelgebied 4

Deelgebied 1

Deelgebied 2

Deelgebied 2Deelgebied 2

Deelgebied 3

Afb. 3.3f Op de paleogeografische kaart van rond 500 v.Chr. staan sleutelvindplaatsen 13, 27, 28 en 29 uit de late 

bronstijd en vroege ijzertijd afgebeeld.
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71 Vos et al. 2018.
72 Cohen et al. 2017.
73 De classificatie van matig en/of sterk 

aangetast is een uitspraak over de 
relatieve aantasting van het horizontale 
oppervlak van in de ondergrond 
bewaard gebleven landoppervlakten, 
voor uitgebreide toelichting zie Cohen 
et al. 2017, 17-20. 

74 Fokkens 1991.
75 Fokkens 1991, 37-40.

3.2  Deelgebied 1: westrand en 
noordrand Fries-Drents Plateau

3.2.1  Landschapsgenese

Landschapsontwikkeling: tussen 3850 en 2750 
v.Chr. was bijna de hele westelijke rand van het 
Fries-Drents Plateau een veengebied.71 Alleen de 
keileemhoogte van het Gaasterland bleef in deze 
hele periode hoog en droog. Volgens de paleo-
geografische kaart raakte de noordkant van het 
Fries-Drents Plateau tussen 2750 en 1500 v.Chr. 
begroeid met veen. Het gebied werd tussen 1500 
en 500 v.Chr. bedekt met zeeklei. Langs de 
randen van het veengebied vormden zich in deze 
periode kwelders.

Morfologie pleistocene afzettingen: in het 
meest westelijke deel van dit deelgebied loopt 
de top van de pleistocene afzettingen vanaf de 
hogere delen van het Fries-Drents Plateau gelei-
delijk af naar het noordwesten. In dit deel van 
het deelgebied zijn de belangrijkste ingesneden 
beekdalen die van De Boarn en de Kromme Ie. 
Voor het noordelijke deel van het deelgebied 
geeft de hoogtelijnenkaart een onregelmatiger 
beeld dan het westelijke deel van het 
deelgebied. Hogere delen van het pleistocene 
landschap zijn zichtbaar als plateaus met 
rondom dalen van kleine beken, waarvan een 
deel is ingesneden door jongere mariene insnij-
dingen. Meer naar het oosten is de pleistocene 
opduiking van Zuidhorn-Noordhorn duidelijk 
zichtbaar.

Conservering landschap: de erosie- en conser-
veringskaarten laten de landschapseenheden/
landoppervlakken zien die gedurende de betref-
fende periode aanwezig waren en nu nog in 
ondergrond aanwezig zijn.72 De landschaps-
eenheden en landoppervlakken uit de periode 
jagers, verzamelaars en eerste boeren zijn langs 
de randen van het westelijke deel van het Fries-
Drents Plateau onaangetast, en in deze zone 
kunnen goed geconserveerde en gave vind-
plaatsen uit deze periode voorkomen. De land-
schapseenheden en landoppervlakken langs de 
randen van het noordelijke deel van het Fries-
Drents Plateau, tussen Dokkum en Aduard, zijn 
door latere mariene erosie van het Paessens-

systeem en het Lauwerszee-systeem sterk 
aangetast. De gebieden tussen de mariene 
geulen zijn over het algemeen matig aangetast.73

Landschapseenheden en landoppervlakken uit 
de periode vroege landbouwsamenlevingen zijn 
langs de randen van het westelijke deel van het 
Fries-Drents Plateau grotendeels niet aangetast. 
Op sommige plekken langs de randen, het gaat 
hierbij om de meren en de polders in het gebied, 
zijn de eenheden en oppervlakken matig 
aangetast. Het gebied tussen Dokkum, Reitsum 
en Leeuwarden zijn volgens de kaarten niet 
aangetast. Hier kunnen goed geconserveerde en 
gave vindplaatsen uit deze periode worden 
gevonden. Het gebied tussen Dokkum en 
Kollum is door het Lauwerszee-systeem sterk 
aangetast en grotendeels niet bewaard 
gebleven. De eenheden en oppervlakken tussen 
Kollum en Zuidhorn zijn grotendeels bewaard 
gebleven, en tussen Zuidhorn en Aduard voor 
een groot deel matig aangetast.
Landschapseenheden en landoppervlakken uit 
de periode late landbouwsamenlevingen komen 
vrijwel overal onaangetast voor in Oostergo 
(omgeving Bartlehiem - Dokkum). Hier kunnen 
goed geconserveerde vindplaatsen voorkomen. 
Op basis van de modellen van Cohen et al. is, in 
de periode late landbouwsamenlevingen, het 
veengebied tussen het zeekleigebied en daar 
waar het pleistoceen aan het oppervlak komt, 
langs de hele rand van het Fries-Drents Plateau 
matig aangetast. Op de plekken van meren of 
polders zijn deze sterk aangetast. 

3.2.2  Lokale landschappelijke en 
vegetatieontwikkeling

Fokkens heeft in zijn proefschrift over het Fries-
Drents Plateau de datering en ruimtelijke veen-
verspreiding op een rijtje gezet.74 Hierbij zijn 
verschillende gegevens gebruikt om de 
veengroei te reconstrueren. De archeologische 
gegevens, zoals nederzettingssporen of graven, 
vormen een terminus post-quem voor de 
veengroei. Depotvondsten die gevonden zijn in 
het veen werden door hem niet meegenomen. 
Het ontbreken van archeologische vondsten in 
een bepaald gebied is niet als gegeven in de 
reconstructie gebruikt.75 Fokkens deelt zijn 
onderzoeksgebied op in vijf regio’s. In tabel 3.2 
staan bij de verschillende regio’s van Fokkens die 
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in deelgebied 1 liggen de begindateringen van 
veenvorming vermeld. Hierbij gaat het om de 
regio’s ‘het noordelijk zandgebied’ en ‘het lage 
midden en zuidwesten’. De regio’s ‘westelijk en 
noordelijk kustgebied’, ‘het zuidoostelijk 
zandgebied’ en ‘het oostelijk grensgebied’ van 
Fokkens staan niet in tabel 3.2, omdat deze 
gebieden buiten deelgebied 1 liggen.
Door Brinkkemper is gekeken naar de veengroei 
in het dal van De Boarn en de lagere delen in de 
Mieden, die allebei liggen in de regio noordelijk 
zandgebied van Fokkens.76 Volgens Brinkkemper 
begint de veenvorming in de lagere delen in het 
dal van De Boarn vanaf het midden-neolithicum. 
Volgens Fokkens raken de hogere dekzandruggen 
in het gebied vanaf de midden-bronstijd begroeid 
met veen.77 De lagere delen in de Mieden (het 
gebied rond Buitenpost) raakten in het vroeg-
neolithicum bedekt met veen.78 Deze lagere delen 
werden gevormd door de hoofd- en zijgeulen van 
de voormalige smeltwaterdalen. Het toenmalige 
veenlandschap bestond uit drie zones: langs de 
hoofdgeulen en de belangrijkste zijgeulen een 
zone met voornamelijk rietveen en bosveen, 
hoger in het landschap een zone met zeggeveen 
en broekveen en nog hoger een reeks van kleine 
hoogveenkoepels. De hogere delen, de hogere 
keileemruggen, zijn vervolgens waarschijnlijk al in 
het begin van het eerste millennium v.Chr. bedekt 
geraakt met hoogveen.79 De lokale hoogveen-
gebiedjes hebben zich waarschijnlijk rond het 
begin van de jaartelling aaneengesloten tot één 
uitgestrekt hoogveencomplex.
Naast afdekking met veen is het pleistocene 
oppervlak afgedekt met zeeklei. Door de 
invloed van de zee zijn tevens delen van het 
landschap geërodeerd. De zeeboezem van de 
Middelzee wordt in de vroege middeleeuwen 

sterk vergroot. De oorzaak hiervan is waar-
schijnlijk veenwinning aan het einde van de 
negende eeuw n.Chr. In de tiende tot en met de 
achttiende eeuw werd het gebied ingepol-
derd.80 De Lauwerszee werd omstreeks 
700-800 n.Chr. gevormd. De grootste uitbrei-
ding vond in de twaalfde eeuw plaats. In de 
dertiende tot en met de negentiende eeuw 
werd dit gebied ingepolderd.81 Bij de vorming 
van de Middelzee en de Lauwerszee 
ontstonden diepere geulen die de ondergrond 
erodeerden. Echter, deze erosie was niet overal 
even sterk, bijvoorbeeld langs de oostelijke en 
westelijke rand van de Middelzee komt onder 
Middelzee-afzettingen een door sedimenten 
afgedekt cultuurlandschap uit de Romeinse 
ijzertijd voor.82 Oudere landschappen zijn dan in 
potentie bewaard gebleven en eventuele 
hiermee geassocieerde archeologische resten 
ook. Langs de randen van de Lauwerszee bij 
Vierhuizen en Grijpskerk zijn onder 
Lauwerszee-afzettingen op oude kwelder-
afzettingen twee nederzettingen uit de ijzertijd-
Romeinse ijzertijd gevonden.83

3.2.3  Prehistorische bewoning en 
landgebruik

Vanaf het midden-paleolithicum werd op de 
keileemhoogte van Gaasterland gewoond.84 
Het bekendste bewijs van de aanwezigheid van 
mensen in het neolithicum is de steenkist van 
Rijs.85 De keileemhoogte is tegenwoordig (en 
waarschijnlijk in het verleden ook) niet bedekt 
met veen of klei en is daarom niet opgenomen 
in de inventarisatie.

Tabel 3.2. Veenvorming op het Fries-Drents Plateau (Fokkens, 1991, 37-40).

Regio Plaats Veenvorming Wijze van dateren

Het noordelijke zandgebied omgeving Drachten hoogveen na 3250 BP archeologische vondsten 

omgeving Opende begin van de veengroei in het Subatlanticum pollenanalyse

bovenlopen De Boarn, De Tsjonger en 
Oude Diep

begin van de veengroei na midden-ijzertijd archeologische vondsten

Het lage midden en zuidwesten Akmarijpsterpolder overgang van voedselrijk naar voedselarm veen rond 4500 BP. 
Plaatselijk hoogveen ca. 7000 BP. 

14C-dateringen

Oldeboorn na ca. 3400 BP langzaam door rietveen bedekt. 14C-dateringen

gebied tussen De Tsjonger en De Boarn maximale verbreiding van de veengordel waarschijnlijk na de 
midden bronstijd. Op zijn vroegst rond de overgang 
Subboreaal-Subatlanticum: oligotroof veen.

archeologische vondsten 
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Sleutelvindplaatsen: in het deelgebied komen 
acht sleutelvindplaatsen voor (afb. 3.1) Twee van 
de acht sleutelvindplaatsen (sleutelvindplaats 2: 
Hempens/N31 en sleutelvindplaats 3: Terkaple-
Roordahiem) zijn opgespoord door inventarise-
rend veldonderzoek. De andere zes sleutel-
vindplaatsen zijn per toeval ontdekt bij 
graafwerkzaamheden, zoals het graven van 
sloten, aanleggen van een wegcunet of in een 
bouwput in het kader van ruilverkavelingen. 
Vooral de amateurarcheoloog/veldmedewerker 
Jan Boschker is hierbij belangrijk geweest. Hij 
vond als medewerker van het Fries Museum vier 
van de acht sleutelvindplaatsen (sleutelvind-
plaats 1: Oldeboorn 1, sleutelvindplaats 5: 
Bornwird; sleutelvindplaats 6: Dokkum-Jantjes 
Zeepolder en sleutelvindplaats 8: Birdaard-
Steenendam). 
Naast deze sleutelvindplaatsen zijn er meerdere 
aanwijzingen voor bewoning in dit deelgebied. 
Door de amateurarcheoloog Meindert Ley 
werden bij ruilverkavelingen in de omgeving van 
Raard en Bornwird met zeeklei overdekte vind-
plaatsen gevonden. Hierbij gaat het om zes 
mesolithische vindplaatsen bij Raard. Bij 
Bornwird vond hij zeven vindplaatsen uit het 

mesolithicum. Daarbij vond hij bij Bornwird op 
een omgeploegde akker een vindplaats met 
artefacten uit het laat-paleolithicum, meso-
lithicum en neolithicum.86 Door Jan Boschker zijn 
in de jaren zeventig bij grondwerkzaamheden bij 
Raard en Bornwird ook vindplaatsen gevonden: in 
de omgeving van Raard gaat het om twee vind-
plaatsen met vuurstenen afslagen (bij een ervan 
staat vermeld dat de afslagen zijn gevonden 
onder een kleilaag van 0,5 m dik), bij Bornwird 
gaat het om een vindplaats op een zandkop in het 
kleigebied, waarbij afslagen zijn gevonden die 
mogelijk uit het neolithicum dateren.87 Door Ley 
zijn bij graafwerkzaamheden in 1985 bij Dokkum 
in de Jantjeszeepolder (het huidige Tolhuispark) 
vier vindplaatsen op zandruggen gevonden, die 
zijn afgedekt door veen- en kleilagen. Deze vind-
plaatsen dateren uit het mesolithicum. Op één 
vindplaats zijn mogelijk artefacten uit het 
neo lithicum gevonden.88 
Bij zeven sleutelvindplaatsen kwamen sporen 
en/of artefacten uit het mesolithicum tevoor-
schijn. Alleen bij Bornwird (sleutelvindplaats 5) 
zijn er geen aanwijzingen voor mesolithische 
bewoning of activiteiten. Alle zeven locaties 
werden later in het neolithicum nogmaals 

opgezocht om er activiteiten uit te voeren. 
Het feit dat er voornamelijk anorganische resten 
(vuursteen) gevonden zijn, maakt de differen-
tiatie naar complextype en specifieke datering 
lastig. Op basis van vuursteen alleen is het 
moeilijk vast te stellen of er alleen sprake is van 
een (laat-)mesolithische component of dat er 
ook activiteiten zijn uitgevoerd in de 
Swifterbantperiode. Op twee plekken in het 
deelgebied werden eergetouwkrassen gevonden 
die waarschijnlijk uit het laat-neolithicum 
dateren.
De sleutelvindplaatsen in dit deelgebied zijn 
allemaal gesitueerd op pleistocene dekzand-
ruggen of -koppen. Opvallend is dat vier van de 
acht sleutelvindplaatsen in het gebied tussen 
Birdaard en Oostrum liggen (afb. 3.4); deze 
plaatsen liggen hemelsbreed ca. 13 km van 
elkaar. De vindplaatsen komen hier op pleisto-
cene hoogten voor met daarlangs kleine 
beekdalen.
De omvang van de sleutelvindplaatsen is in de 
meeste gevallen niet bekend. Dit komt vaak 
omdat maar een deel van de vindplaatsen door 
middel van gravend onderzoek is onderzocht.
Alleen in Oldeboorn (sleutelvindplaats 1) is een 
archeologische laag aangetroffen. Het gaat 
hierbij om een 5 cm dikke zwarte laag vol met 
verbrande bot- en houtskoolfragmenten. 
Daarnaast zijn op de mesolithische vindplaatsen 
Hempens (sleutelvindplaats 2) en Tietjerk (sleu-
telvindplaats 4) duizenden stukken vuursteen 
gevonden. De akkercomplexen bij Bornwird 
(sleutelvindplaats 5) en Dokkum- Jantjes 
Zeepolder (sleutelvindplaats 6) waren in de 
putten vooral zichtbaar door de aanwezigheid 
van de grote hoeveelheid eergetouwkrassen. Bij 
Bornwird werd 285 m2 oppervlakte opgegraven 
waarbij het sediment gezeefd is. Er zijn bij de 
opgraving 201 stukjes bewerkt vuursteen 
gevonden en 1142 veelal zeer gefragmenteerde 
stukjes aardewerk.
De sleutelvindplaatsen liggen tussen ca. 0,3 tot 
ca. 2,5 m -mv.

Aanvullende informatie uit proxy-gegevens: 
hieronder worden vier archeologische vind-
plaatsen besproken die ook bijdragen aan de 
kennis over de beschikbare archeologische 
voorraad in het deelgebied.
Tijdens booronderzoek te Sneek Sportpark 
Schuttersveld werden twee vindplaatsen uit het 
mesolithicum/neolithicum op afdekte dekzand-

Afb. 3.4 Foto genomen in 2006 van de opgraving te Oostrum. Ter voorkoming van het bevriezen van de ondergrond 

en daarmee het vondstniveau is het opgravingsvlak afgedekt met isolatieplaten (foto gemaakt door B.I. Smit).
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artefacten uit het laat-paleolithicum en 
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opgezocht om er activiteiten uit te voeren. 
Het feit dat er voornamelijk anorganische resten 
(vuursteen) gevonden zijn, maakt de differen-
tiatie naar complextype en specifieke datering 
lastig. Op basis van vuursteen alleen is het 
moeilijk vast te stellen of er alleen sprake is van 
een (laat-)mesolithische component of dat er 
ook activiteiten zijn uitgevoerd in de 
Swifterbantperiode. Op twee plekken in het 
deelgebied werden eergetouwkrassen gevonden 
die waarschijnlijk uit het laat-neolithicum 
dateren.
De sleutelvindplaatsen in dit deelgebied zijn 
allemaal gesitueerd op pleistocene dekzand-
ruggen of -koppen. Opvallend is dat vier van de 
acht sleutelvindplaatsen in het gebied tussen 
Birdaard en Oostrum liggen (afb. 3.4); deze 
plaatsen liggen hemelsbreed ca. 13 km van 
elkaar. De vindplaatsen komen hier op pleisto-
cene hoogten voor met daarlangs kleine 
beekdalen.
De omvang van de sleutelvindplaatsen is in de 
meeste gevallen niet bekend. Dit komt vaak 
omdat maar een deel van de vindplaatsen door 
middel van gravend onderzoek is onderzocht.
Alleen in Oldeboorn (sleutelvindplaats 1) is een 
archeologische laag aangetroffen. Het gaat 
hierbij om een 5 cm dikke zwarte laag vol met 
verbrande bot- en houtskoolfragmenten. 
Daarnaast zijn op de mesolithische vindplaatsen 
Hempens (sleutelvindplaats 2) en Tietjerk (sleu-
telvindplaats 4) duizenden stukken vuursteen 
gevonden. De akkercomplexen bij Bornwird 
(sleutelvindplaats 5) en Dokkum- Jantjes 
Zeepolder (sleutelvindplaats 6) waren in de 
putten vooral zichtbaar door de aanwezigheid 
van de grote hoeveelheid eergetouwkrassen. Bij 
Bornwird werd 285 m2 oppervlakte opgegraven 
waarbij het sediment gezeefd is. Er zijn bij de 
opgraving 201 stukjes bewerkt vuursteen 
gevonden en 1142 veelal zeer gefragmenteerde 
stukjes aardewerk.
De sleutelvindplaatsen liggen tussen ca. 0,3 tot 
ca. 2,5 m -mv.

Aanvullende informatie uit proxy-gegevens: 
hieronder worden vier archeologische vind-
plaatsen besproken die ook bijdragen aan de 
kennis over de beschikbare archeologische 
voorraad in het deelgebied.
Tijdens booronderzoek te Sneek Sportpark 
Schuttersveld werden twee vindplaatsen uit het 
mesolithicum/neolithicum op afdekte dekzand-

ruggen gevonden.89 De flanken van deze 
dekzandruggen zijn afdekt met veen, met 
daarboven klei, terwijl de toppen alleen zijn 
afgedekt door klei. Vindplaats 1, gevonden op  
1,3 m -mv, wordt op grond van de vondst van 
vuursteenfragmenten (waaronder een C-spits) 
en een mogelijke neolithische/bronstijdscherf, 
geïnterpreteerd als nederzetting die in het 
meso lithicum en mogelijk ook in de periode 
neo lithicum - vroege bronstijd bewoond is 
geweest. Vindplaats 2 is gevonden op ca. 2,4 m 
-mv en wordt op grond van de vondst van 
houtskoolfragmenten geïnterpreteerd als de 
periferie van een grote nederzetting.90

Een andere vindplaats ligt op de keileemrug van 
Zuidhorn-Noordhorn, op vijf bij elkaar liggende 
akkers, waar in totaal ca. 7000 stuks vuursteen 
aan het oppervlak zijn gevonden.91 Hieronder 
zaten werktuigen en afvalstukken die voor het 
grootste deel toe te schrijven zijn aan de trech-
terbekercultuur (TRB) en enkele aan de klok-
bekercultuur. Vuurstenen artefacten uit het 
midden-paleolithicum zijn ook gevonden.92 
De akkers met het vuursteen zijn vooral in het 
noordelijke deel plaatselijk bedekt met een dun 
pakket laatmiddeleeuwse zeeklei.93 Op de akkers 
ligt het verweringsresidu van keileem aan of vlak 
onder het oppervlak. Het vuursteencomplex 
dateert uit het midden-paleolithicum en uit het 
midden-neolithicum tot midden-bronstijd.94 
Stenen afkomstig uit de sterk verweerde en 
geërodeerde keileem werden hier verzameld om 
er ter plekke werktuigen van te maken. Wat 
opvalt is dat er hier veel halffabricaten 
voorkomen en bijna geen afgemaakte 
werktuigen. Hoogstwaarschijnlijk zal op de 
keileemopduiking honderden jaren vuursteen 
zijn verzameld en bewerkt.95 Het gaat waar-
schijnlijk om een extractie- en bewerkingsplek 
van vuursteen.
Bij het onderzoek naar ongeveer 62 laat- en 
postmiddeleeuwse huisplaatsen in de polder 
Matsloot-Rolderwolde werden op vier locaties 
onder veen- en kleiafzettingen prehistorische 
vondsten in de top van het pleistocene zand 
gevonden.96 Er werden proefputjes van 1 x 2 m 
gegraven, die over het algemeen 0,7 tot 0,8 m 
diep waren. In sommige gevallen werden de 
putjes uitgebreid tot proefsleuven (dat was ook 
het geval bij huisplaats 8, die hieronder nog aan 
bod komt). Op verschillende locaties zijn in het 
basisveen brandlaagjes gevonden die op grond 
van de stratigrafie en 14C-dateringen uit het 
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mesolithicum en het laat-neolithicum/vroege 
bronstijd dateren.97 Deze laagjes zijn waarschijn-
lijk het resultaat van menselijk handelen. Onder 
huisplaats 8 werd de meeste informatie over 
prehistorische bewoning van het gebied 
verzameld; hier werden in de top van het pleis-
tocene zand vuursteenartefacten, aardewerk-
fragmenten en eergetouwkrassen gevonden.98 
De resten en sporen liggen op een uiteinde van 
een pleistocene dekzandrug met in de directe 
omgeving de wetlands van het Peizerdiep. De 
samenstelling van de vuursteenassemblage wijst 
op een TRB-context. Het aardewerk is te dateren 
als pre-Drouwen (vroege TRB-)aardewerk. Het 
TRB-materiaal vertoont de karakteristieken van 
nederzettingsmateriaal, en duidt op de ligging 
van een TRB-nederzetting ter plaatse. De 
eer getouwkrassen, die direct onder het niveau 
met vuursteen en aardewerk zijn gevonden, en 
die wijzen op een akkercomplex, dateren ook uit 
het midden-neolithicum. Volgens Hoebe kan de 
ligging van een nederzetting en een akker-
complex als volgt worden verklaard: ‘Het is 
mogelijk dat bij het ploegen van de akker de 
TRB-vindplaats is aangesneden en verploegd. In 
dit geval kan de nederzettingsactiviteit hebben 
plaatsgevonden vóór beakkering in het midden- 
of laat-neolithicum, of in een van de perioden 
van braak tussen de momenten van ontginning 
in. Een tweede mogelijkheid is dat deze locatie 
eerst door de TRB-boeren als akker is gebruikt 
en dat er later een nederzetting heeft gelegen op 
de verlaten of braakliggende akker’.99

Op ca. 3 km ten noordoosten van de vindplaats 
Onlanden huisplaats 8 ligt de vindplaats 
Eelderwolde. Vindplaats Eelderwolde ligt op een 
met veen afgedekte dekzandrug ten oosten van 
het Peizerdiep. Bij proefsleuvenonderzoek 
werden hier vuurstenen artefacten uit het meso-
lithicum en neolithicum/bronstijd en aardewerk 
uit het neolithicum/vroege bronstijd gevonden. 
Ook werden eergetouwkrassen waargenomen, 
waarschijnlijk ook uit het neolithicum/vroege 
bronstijd.100 Tijdens de opgraving van de 
vindplaats in 2019 zijn er veel eergetouwkrassen, 
evenals enkele fragmenten TRB-aardewerk 
gevonden. Er zijn geen aanwijzingen (qua sporen 
en materiaal) voor een nederzetting. Wel werden 
twee vermoedelijke mesolithische haarden 
opgegraven.101 Het is duidelijk dat de vindplaats 
Eelderwolde bestaat uit een akkercomplex uit 
het neolithicum met sporen van mesolithische 
bewoning.102

3.2.4  Conclusie

In het gebied komen verschillende type vind-
plaatsen uit het mesolithicum en neolithicum 
voor. De concentratie van neolithische vind-
plaatsen aan de noordkant van het Fries-Drents 
Plateau komt overeen met het gebied dat op de 
erosiestatuskaarten als niet verstoord staat 
aangegeven. In dit gebied komen vindplaatsen 
voor op dekzandruggen langs beekdalen en 
andere landschappelijke/ecologische gradiënt-
zones. Ook komen vindplaatsen voor op locaties 
waar het keileem dicht aan de oppervlakte ligt. 
In het deelgebied werden op verschillende 
locaties, waarvan vier locaties werden 
besproken, eergetouwkrassen gevonden die 
duiden op akkercomplexen uit het neolithicum. 
Overigens worden niet alle neolithische vind-
plaatsen gekenmerkt door de aanwezigheid van 
eergetouwkrassen.

3.3  Deelgebied 2: noordelijke uitlopers 
Hondsrug

3.3.1  Landschapsgenese

Landschapsontwikkeling: volgens de paleo-
geografische kaarten raakten de dalen van de 
Hunze en Drentse Aa en de zone tussen land en 
zee tussen 9000 en 5500 v.Chr. begroeid met 
veen.103 Tussen 5500 en 3850 v.Chr. werden de 
lagere delen van het gebied afgedekt met 
zeeklei. Tot in de middeleeuwen was de invloed 
van de zee hier waarneembaar.

Morfologie pleistocene afzettingen: de meest 
opvallende landschapsvorm op de pleistocene 
hoogtelijnenkaart van deelgebied 2 is de 
keileemhoogte van Sauwerd-Winsum. Ook zijn 
de zuidoost-noordwest lopende keileemruggen, 
waarop Hoogkerk en Groningen liggen, duidelijk 
te zien. De rug waarop de stad Groningen ligt, is 
de uitloper van de Hondsrug. Duidelijk zichtbaar 
zijn de pleistocene dalen van west naar oost, het 
Peizerdiep, de Drentse Aa en de Hunze. De pleis-
tocene insnijding van de Hunze richting zee is 
ook goed te volgen. 
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een genuanceerder beeld zien dan de 
modellen suggereren. Er zijn 
aanwijzingen dat gedurende het 
Atlanticum het veen mogelijk werd 
aangetast, zie Boekema & Van der Veen 
2018.

106 Clingeborg 1990, 28-29; Waterbolk & 
Boersma 1976, 18.

107 Roeleveld 1974, 99.
108 Roeleveld 1974, 53.
109 Spek 2004.
110 Huis in ’t Veld et al. 2010, 17.
111 Huis in ’t Veld et al. 2010, 17-18.
112 Schriftelijke mededeling M. Van 
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Conservering landschap: de landschaps-
eenheden en landoppervlakken uit de periode 
jagers, verzamelaars en eerste boeren zijn in de 
noordelijke en zuidelijke delen van het keileem-
eiland Sauwerd-Winsum door latere mariene 
erosie sterk aangetast.104 Landschapseenheden 
en landoppervlakken zijn in het centrale deel van 
het eiland Sauwerd-Winsum, de Hondsrug en de 
dalen van de Hunze en de Drentse Aa niet 
aangetast. Hier kunnen vindplaatsen uit deze 
periode worden aangetroffen.
Landschapseenheden en landoppervlakken uit 
de periode vroege landbouwsamenlevingen zijn 
in het centrale deel van het eiland Sauwerd-
Winsum, het Hunzedal en de Hondsrug niet 
aangetast. Hier is het landschap van de vroege 
landbouwsamenlevingen grotendeels onaange-
tast en kunnen goed geconserveerde vind-
plaatsen uit deze periode voorkomen. In de 
andere delen van het deelgebied is dit landschap 
matig aangetast.105

Het landschap van de late landbouwsamen-
levingen komt in het zeekleigebied onaangetast 
voor. Hier kunnen goed geconserveerde vind-
plaatsen uit deze periode voorkomen. Alleen bij 
de Hunzeloop is dit landschap matig aangetast. 
In het veengebied tussen het zeekleigebied en 
daar waar het pleistoceen aan het oppervlak 
komt, is dit landschap matig aangetast.

3.3.2  Lokale landschappelijke en 
vegetatieontwikkeling

In het deelgebied ligt de noordelijke uitloper van 
de Hondsrug. De Hondsrug duikt in het centrum 
van Groningen bij de Noorderbegraafplaats snel 
weg, maar komt ter hoogte van Sauwerd weer 
omhoog en loopt dan door tot voorbij Baflo.106 
Dit is de keileemhoogte Sauwerd-Winsum en 
deze hoogte zal tot ongeveer ca. 2000 v.Chr. als 
eiland in zee hebben gelegen en was in het laat-
neo lithicum nog bewoonbaar.107 Daarna werd het 
eiland overgroeid met veen en later overspoeld 
door de zee, waardoor het bedekt is geraakt met 
zeeklei.108 De Hondsrug werd in de prehistorie 
zeer intensief bewoond.109 Resultaten van pollen-
onderzoek, uitgevoerd in het noordelijk deel van 
de Hondsrug ter hoogte van Helpman in de 
gemeente Groningen, laten zien dat het totale 
aandeel van bomen afneemt in het neolithicum. 
Vooral het aandeel van berk neemt dan sterk af 

als gevolg van ingrepen in de vegetatie door de 
mens. In de pollendiagrammen is vanaf het 
neo lithicum wel een toename van els zichtbaar. 
Na de ontbossingen in het neolithicum, die het 
gevolg zijn van menselijk ingrijpen, volgt een fase 
van herstel.110 In de ijzertijd volgt dan een tweede 
periode van ontbossingen. In de pollendiagram- 
men is nog een andere belangrijke regionale 
verandering zichtbaar. De stijging van de 
zeespiegel zorgde, samen met de ontbossingen, 
voor vernatting van het landschap. Door de 
zeespiegelstijging kon het zoete water uit het 
achterland niet goed naar het kweldergebied 
afgevoerd worden. Hierdoor stagneerde het 
water en werden veenpakketten gevormd in de 
beekdalen van de Hunze en de Aa en ontstonden 
beekdalbossen met elzen en berken.111

3.3.3  Prehistorische bewoning en 
landgebruik

Sleutelvindplaatsen: in het deelgebied komen 
acht sleutelvindplaatsen voor (afb. 3.2). De 
oudste sleutelvindplaats dateert uit het laat-
paleolithicum en werd gevonden bij de uitbrei-
ding van het Universitair Medisch Centrum 
Groningen (sleutelvindplaats 9: Groningen-
UMCG1992). Ook op sleutelvindplaats 16 werden 
resten uit het laat-paleolithicum gevonden. 
Sleutelvindplaats 9, 12 en 14 werden bij toeval 
ontdekt. Sleutelvindplaatsen 10 en 13 werden bij 
een begeleiding gevonden, en sleutelvind-
plaatsen 11, 15 en 16 tijdens gravend onderzoek. 
Op vier van de sleutelvindplaatsen (sleutelvind-
plaatsen 10 tot en met 13) zijn sporen van eerge-
touwkrassen gevonden, samen met een diffuse 
spreiding van vuursteenartefacten, vaak in 
combinatie met neolithisch aardewerk (afb. 3.5). 
De krassen dateren uit het midden-neolithicum 
(sleutelvindplaats 10: Groningen-UMCG2001 en 
sleutelvindplaats 11: Groningen-Damsterdiep) en 
laat-neolithicum (sleutelvindplaats 12: 
Groningen-Oosterpoortwijk). De eergetouw-
krassen van sleutelvindplaats 13 zijn nog niet 
nauwkeurig gedateerd; ze kunnen uit het 
neo lithicum of uit de vroege ijzertijd dateren.112 
Bij de opgravingen rond de Helperzoom-De Linie-
Europapark (sleutelvindplaats 13) zijn archeolo-
gische sporen gevonden die dateren vanaf het 
laat-mesolithicum tot en met de ijzertijd. 
Vijf sleutelvindplaatsen liggen op dekzand-
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afzettingen aan de oostkant van de Hondsrug, 
met uitzicht over het Hunzedal (sleutelvind-
plaatsen 9, 10, 11, 12 en 13), op dekzandafzet-
tingen in het Hunzedal (sleutelvindplaats 15), aan 
de westkant van de Hondsrug (sleutelvindplaats 
16) en aan de westkant van het keileemeiland 
Sauwerd-Winsum bij Wetsingermaar (sleutel-
vindplaats 14). De bewoners van deze laatste 
sleutelvindplaats hadden in het midden-neoli-
thicum uitzicht over het getijdengebied. Uit 
diatomeeënonderzoek blijkt dat zij lokale klei 
van de kwelders gebruikten om er aardewerk van 
te maken.113

De omvang van de laat-paleolithische vindplaats 
Groningen-UMCG1992 (sleutelvindplaats 9) is 
zeer klein en heeft een doorsnede van 5 tot 6 m. 
Op sleutelvindplaats 15 werden zes vuursteen-
clusters gevonden die een relatief klein 
oppervlak omvatten (doorsnede ca. 5-10 m) en 
die wijzen op kortstondige activiteiten in het 

midden-neolithicum.114 Daarentegen is de neder-
zetting bij Wetsingermaar (sleutelvindplaats 14) 
ten minste 1,4 ha groot en daarmee vrij 
omvangrijk voor een vindplaats uit het 
neo lithicum.115 Van sleutelvindplaatsen 10, 11, 12, 
13 en 16 is de precieze omvang niet vastgesteld. 
Bij vindplaats Groningen-UMCG1992 (sleutel-
vindplaats 9) werden naast de laat-paleo-
lithische vindplaats ook 28 mesolithische kuil-
haarden met zeer weinig geassocieerd vuursteen 
aangetroffen.116 Op de sleutelvindplaatsen 10, 11, 
12 en 13 werden prehistorische akkercomplexen 
gevonden die duidelijk zichtbaar waren door de 
aanwezigheid van eergetouwkrassen. Er werd op 
deze sleutelvindplaatsen een diffuse spreiding 
van vuurstenen artefacten en vaak ook 
TRB-aardewerk gevonden. Een archeologische 
laag werd niet aangetroffen. Sleutelvindplaats 15 
in het Hunzedal bestaat uit zes kleine vuursteen-
concentraties zonder archeologische laag. Ook 

Afb. 3.5. Foto uit 1985 van de opgraving in de Oosterpoortwijk te Groningen met daarop zichtbaar de laat-

neolithische eergetouwkrassen (foto gemaakt door Gerard Til, Beeldbank Groninger Archieven).
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gedateerd door middel van 14C-datering, 
drie haardkuilen dateren uit de midden-
bronstijd en een uit het laat-
neolithicum, zie Mendelts, Van der 
Kroft & Van der Veen 2017, 65-68.
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de Dollard in de vijftiende eeuw wordt 
Groenendijk & Bärenfänger 2008, 38-58, 
Knottnerus 2013 en Vos & Knol 2013 
gevolgd. Echter, er zijn aanwijzingen dat 
de Dollard al in de dertiende eeuw 
ontstaat (schriftelijke mededeling P. van 
der Kroft, 18-12-2020).

bij Wetsingermaar werd geen archeologische 
laag gevonden. Bij de opgravingen bij 
Helperzoom-De Linie-Europapark (sleutelvind-
plaats 13) was geen archeologische laag 
zichtbaar. Hier werd een vindplaats opgegraven 
met een palimpsest-karakter. Er zijn geen over-
tuigende grondsporen uit het mesolithicum of 
het neolithicum gevonden, wel was er sprake 
van een aantal vlekken en onduidelijke sporen 
met enig houtskool. Ook werd er vuursteen-
materiaal opgegraven dat bestond uit ca. 10.000 
afvalstukken en 310 werktuigen. De artefacten 
dateren uit het mesolithicum en het midden-
neolithicum (TRB).117 Tijdens de verschillende 
opgravingen (onder andere bij De Linie) werden 
veel sporen uit de late bronstijd/vroege ijzertijd 
aangetroffen met kuilen met een aanzienlijke 
hoeveelheid aardewerk uit de late bronstijd/
vroege ijzertijd.118 Bij archeologisch onderzoek op 
sleutelvindplaats 16 zijn (vuur)stenen artefacten 
uit het laat-paleolithicum, mesolithicum en 
midden-neolithicum en aardewerkscherven uit 
het midden-neolithicum en de bronstijd 
gevonden.119 Er werden geen archeologische 
lagen waargenomen, wel werden zeven kleine 
houtskoolconcentraties opgemerkt, die als 
haardkuilen werden geïnterpreteerd.120 
De sleutelvindplaatsen liggen op een diepe 
tussen ca. 0,5 en 2,5 m -mv.

Aanvullende informatie uit proxy-gegevens: 
aanwijzingen voor neolithische bewoning in het 
Hunzedal werden in 1993 gevonden bij het 
uitgraven van een oude Hunzebedding in de 
Westerbroekstermadepolder. Hier werden op een 
dekzandhoogte aan de oostoever tientallen vuur-
steenafslagen en enkele klopstenen gevonden. 
Verder werd een fragment van een gepolijste bijl 
van gabbro aangetroffen. Dit bijlfragment wordt 
gedateerd tussen 3500 - 2000 v.Chr.121 In het kader 
van werkzaamheden ten behoeve van natuur-
ontwikkeling en waterberging zijn er in 2000 en 
2003 archeologische begeleidingen uitgevoerd in 
de Westerbroekstermadepolder en Krops-
wolderbuitenpolder, direct ten noorden van het 
Zuidlaardermeer. Door dit onderzoek is een 
aantal hogere zandkoppen en oeverwallen 
ontdekt die in het oude stroomgebied van de 
Hunze lagen.122 Bij de begeleiding van de 
ont gravingen in het gebied zijn op meerdere 
locaties op de hogere zandkoppen 111 stuks 
vuursteen gevonden, waaronder een verbrand 
fragment van een geslepen bijl. De vondsten zijn 

globaal gedateerd in het mesolithicum, 
neo lithicum en de vroege bronstijd.123 De zand-
koppen waren afgedekt met veen en klei.

3.3.4  Conclusie

Uit de onderzoeken blijkt dat op het middendeel 
van het keileemeiland Sauwerd-Winsum en op de 
hoge zandkoppen in het stroomgebied van de 
Hunze vindplaatsen van jagers-verzamelaars en 
vroege boeren voorkomen. De oostkant van de 
uitloper van de Hondsrug is vanaf het laat-paleo-
lithicum tot in de ijzertijd (eigenlijk: tot en met 
heden) een aantrekkelijke plek om te wonen. 
Vanaf het neolithicum werden hier akkers 
aangelegd die goed bewaard zijn gebleven.

3.4  Deelgebied 3: Midden- en Oost-
Groningen

3.4.1  Landschapsgenese

Landschapsontwikkeling: voor 5500 v.Chr. 
vormde zich in dit deelgebied veen op de 
overgang van land naar zee.124 In de periode 
tussen ca. 3850 v.Chr. en 1500 v.Chr. wordt 
zeeklei afgezet in het systeem van de Oude Ae.125 
Deze klei staat bekend als Eemsklei.126 Als gevolg 
van de vernatting breidde dit veen zich uit en 
‘kroop’ omhoog tegen de keileemrug van 
Slochteren-Siddeburen. In de periode tussen 
2750 v.Chr. en 1500 v.Chr. werd het hele 
deelgebied, behalve de beekdalen, bedekt met 
veen. Vanaf 1500 v.Chr. werd door de invloed van 
de zee het veengebied steeds kleiner. Door het 
ontstaan van de Dollard in de vijftiende eeuw 
raakte Oost-Groningen voor een groot deel 
bedekt met Dollardklei. 127

Morfologie pleistocene afzettingen: het reliëf 
van de pleistocene ondergrond is erg onregel-
matig en is sterk vergelijkbaar met het noorde-
lijke deel van het Fries-Drents Plateau. De kleine 
beekdalen en de beekdalsystemen van de Oude 
Ae en de Westerwoldsche Aa zijn goed te volgen.

Conservering landschap: de landschaps-
eenheden en oppervlakken uit de periode van de 
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zien dat er mogelijk nog intact veen 
aanwezig is. In het Dollardgebied is het 
mogelijk om de kleiafzettingen op 
detailniveau op te delen in zogenaamde 
Dollardklei en Eemsklei, waartussen 
een veenlaag voorkomt (schriftelijke 
mededeling P. van der Kroft (18-12-
2020).
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jagers, verzamelaars en eerste boeren zijn voor 
het grootste deel van het deelgebied onaan-
getast.128 Op deze onaangetaste oppervlakken 
kunnen archeologische resten uit deze periode 
voorkomen. Alleen tussen Termunten en Nieuwe 
Statenzijl komen door mariene erosie in latere 
perioden sterk aangetaste oppervlakken voor. 
De landschapseenheden en oppervlakken uit de 
periode van de vroege landbouwsamenlevingen 
komen onaangetast voor ten noorden van de 
keileemrug Harkstede-Siddeburen en langs de 
randen van de pleistocene gebieden. De land-
schapseenheden en oppervlakken zijn matig 
aangetast ter hoogte van meren, en in het 
Dollardgebied door de latere vorming van de 
Dollardboezem.
De landschapseenheden en oppervlakken uit de 
periode van de late landbouwsamenlevingen zijn 
op basis van de modellen van Cohen et al. in de 
meren en in de Dollardboezem door mariene 
erosie sterk aangetast en verdwenen.129 In het 
veengebied tussen het zeekleigebied en daar waar 
het pleistoceen aan het oppervlak komt, zijn de 
eenheden en oppervlakken matig aangetast. 
In het gebied tussen Amsweer, Nieuwolda, 
Woldendorp en Farmsum, het gebied tussen 
Beerta en Drieborg en het gebied tussen Den Ham 
en Booneschans komen de eenheden en opper-
vlakken onaangetast voor. Hier kunnen geconser-
veerde vindplaatsen uit deze periode voorkomen.

3.4.2  Lokale landschappelijke en 
vegetatieontwikkeling

De Hunzevlakte is tussen 5000 v.Chr. en 4600 
v.Chr. overgroeid met veen. Veenvorming in 
uitgesproken hellingsituaties op forse dekzand-
ruggen begint tussen 4600 v.Chr. en 4300 v.Chr. 
Dit is maar een verschil van een paar honderd 
jaar met de veengroei op het dekzand in vlakke 
ligging of in ondiepe depressies.130 Uit onderzoek 
langs de randen van de keileemrug Slochteren-
Siddeburen blijkt dat in het laat-neolithicum en 
de vroege bronstijd veen is gaan groeien: 
veengroei op het pleistocene zand rond 
Heveskesklooster is gedateerd tussen 2350 v.Chr. 
en 2100 v.Chr.131 In de buurt werd ook een boom, 
die groeide op de pleistocene ondergrond, 
gedateerd tussen 2450-2350 v.Chr.132 De veen -
groei op de hogere delen zal pas na deze tijd zijn 
begonnen. Tot in de vroege bronstijd was op de 

hogere delen bewoning mogelijk. Het einde van 
de veengroei dateert omstreeks 500 v.Chr.133 
De randen van de keileemrug raakten toen door 
zeeklei bedekt.
De start van de veengroei (of beter: begin van de 
veenconservering) in de benedenloop van de 
Oude Ae dateert uit het eind van het 
Atlanticum.134 In de benedenloop van deze 
waterloop zal waarschijnlijk al in het mesoli-
thicum getijdenstroming zijn geweest.135 Het 
veen dat zich hier ontwikkelde, zal in het begin 
kustveen zijn geweest, maar daarna vormde zich 
hoogveen.136 Tijdens de begeleiding van de 
aanleg van een retentievijver bij Zuidbroek werd 
een gedeeltelijke dwarsdoorsnede van de 
dalvlakte van de Oude Ae waargenomen, vanaf 
een dekzandopduiking in het westen tot 
nagenoeg middenin de stroomdraad van de 
waterloop in het oosten.137 Vanwege de vondst 
van jarosiet kan worden geconcludeerd dat de 
waterloop onder invloed van de zee stond.138 
Boven de rivierafzettingen komt veen voor.139 
In de opeenvolging van veensoorten is een 
geleidelijke vernatting herkenbaar. In het oosten 
wordt het veenpakket doorsneden door een geul 
die hoofdzakelijk opgevuld is met gyttja. Het 
zeggeveen is op twee niveaus gedateerd, 
namelijk op 2,24 m -NAP en 2,39 m -NAP, 
waarbij respectievelijk een datering van 
2800-2600 v.Chr. en 3000-2900 v.Chr. werd 
verkregen.140 De dateringen komen uit rond de 
overgang van het midden- naar het laat-neoli-
thicum.141 Dat betekent dat de actieve fase van 
de geul, met mariene invloed, op de plek van het 
onderzoeksgebied beëindigd moet zijn vóór 
ca. 3000 v.Chr. Deze datering van ca. 3000 v.Chr. 
moet worden beschouwd als een terminus ante 
quem voor de beginnende veenaccumulatie op 
deze plek, omdat niet de basis van het veen is 
bemonsterd. Bij het onderzoek op sleutelvind-
plaats 21 werd op een diepte van ca. 4,2 m -NAP 
een 14C-monster verzameld uit het veen net 
boven de geul. De datering komt uit op 3700  
v.Chr.142 Deze datering geeft een realistische 
inschatting van het einde van de vlakdekkende 
erosie in de dalvlakte.143

In de omgeving van het urnenveld van 
Zuidbroek (zie hieronder) zal de veengroei rond 
1400 v.Chr. zijn begonnen en tot ca. 600 v.Chr. 
zijn doorgegaan.144 Een serie dateringen van veen 
is beschikbaar van een plek op 300 m afstand 
van de insnijding van de Oude Ae en 3 km zuid-
westelijk van Scheemda (Scheemderzwaag-
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kunnen we ons afvragen in hoeverre in 
het huidige AMZ-beleid en AMZ-
onderzoek voldoende aandacht en 
ruimte is om deze afgedekte 
vindplaatsen op te sporen.

Medemertol, sleutelvindplaats 21).145 De basis 
van het veen uit een ondiepe depressie tussen 
twee zandwelvingen in is gedateerd op 
2600-2300 v.Chr.146 Wat we ons wel moeten 
realiseren is dat de dalvlakte van de Oude Ae  
ca. 2,5 m dieper ligt dan genoemde depressie. 
Hierdoor is het waarschijnlijk dat veenvorming 
in de dalvlakte al eerder is begonnen. Helaas is 
er op dit moment onvoldoende inzicht in zowel 
het begin van de veenvorming als de conserve-
ring van het veen in de dalvlakte van de Oude 
Ae. Het vermoeden is echter dat de veengroei 
hier later begon dan in de Hunzevlakte. Dit zal 
verband houden met de snellere waterafvoer bij 
het stroomdal van de Oude Ae. De veengroei in 
het stroomgebied van de Oude Ae rond 
Zuidbroek zal grotendeels begonnen zijn na de 
late bronstijd.147 De omgeving van de waterloop 
zal hier tot dit tijdstip bewoonbaar zijn geweest. 
Door vroegmiddeleeuwse veenontginning 
daalde het maaiveld in het Dollardgebied. Slecht 
dijkenonderhoud, het saboteren van sluizen en 
doorsteken van dijken zorgden ervoor dat in de 
loop van de middeleeuwen de Dollardboezem 
ontstond. Als gevolg van het verlaagde veenland 
zorgde een serie zee-inbraken voor een groot 
inbraaksysteem.148 Vanaf de zestiende eeuw 
werd het gebied van west naar oost bedijkt; de 

laatste indijking dateert uit 1924.149 In het 
Dollardgebied is sprake van afdekking met 
jongere sedimenten. Hierdoor ligt het oorspron-
kelijke middeleeuwse cultuurlandschap op 
verschillende plekken dicht onder het maaiveld.150 
Op de bodemkaart151 en hoogtekaarten is een 
patroon van zandkoppen en geulen zichtbaar: 
een overblijfsel van een meanderende beek met 
flankerende rivierduinen. Het is onduidelijk wat 
de conservering is en hoe groot dit afgedekte 
gebied is. Er zijn aanwijzingen dat dit bedekte 
landschap nog niet is aangetast door latere 
ontwikkelingen.152 In het stroomgebied van de 
Westerwoldsche Aa zijn veel archeologische 
resten aan het huidige oppervlak gevonden. Dat 
is niet het geval direct ten noorden hiervan, in de 
Dollardboezem, als gevolg van de afdekking met 
jongere afzettingen. Het is mogelijk dat hier 
bijna geen archeologische resten uit de periode 
laat-paleolithicum - vroege ijzertijd zijn 
gevonden doordat het pleistocene en vroeg-
holocene stroomdal, als gevolg van veen-
vorming en de vorming van de Dollardboezem, 
is afgedekt met veen en klei.153

Afb. 3.6 Foto genomen in 2013 tijdens het onderzoek bij het Knooppunt A7 - N33 te Zuidbroek dat werd uitgevoerd 

door RAAP (foto gemaakt door Paul van der Kroft, RAAP). Op de foto is het reliëf van het dekzandoppervlak te 

herkennen en het grid van de testvakken.
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154 In de Groningse Veenkoloniën en 
Midden-Groningen komen nog resten 
uit het laat-paleolithicum voor, zie 
Molema 1996 en Groenendijk 1997.
Tevens zijn er paleosols uit vermoedelijk 
de Allerød aangetroffen. Kortom, resten 
uit het laat-paleolithicum hoeven niet 
alleen bedekt te zijn met holocene 
sedimenten. Ze kunnen ook door (jong) 
dekzand zijn afgedekt. Daarnaast 
kunnen ze net als de welbekende 
mesolithische vindplaatsen uit de 
Hunzevlakte aan het (pleistocene) 
oppervlak liggen.

155 Boersma 1988.

3.4.3  Prehistorische bewoning en 
landgebruik

Sleutelvindplaatsen: in het deelgebied komen 
tien sleutelvindplaatsen voor (afb. 3.2). Van deze 
tien zijn vijf sleutelvindplaatsen gevonden bij 
archeologisch onderzoek voorafgaand aan de 
aanleg van aardgasleidinginfrastructuur (sleutel-
vindplaatsen 18, 19, 20, 22 en 23). De verschil-
lende delen van sleutelvindplaats 21 zijn 
gevonden bij een archeologische begeleiding in 
1992 bij de aanleg van de A7, en door proef-
sleuvenonderzoek bij het knooppunt A7 met de 
N33 in 2013 en 2014 (afb. 3.6).
Eén sleutelvindplaats is een toevalsvondst bij de 
opgraving van een wierde (sleutelvindplaats 24: 
Heveskesklooster) (afb. 3.7), een ander bij groot-
schalig archeologisch onderzoek voorafgaand 
aan de aanleg van Meerstad (sleutelvindplaats 
17: Slochteren Meerstad 2a). De vindplaatsen 
Siddeburen-Oostwolderpolder (sleutelvind-
plaats 25) en Siddeburen-Hooilandspolder  
(sleutelvindplaats 26) werden gevonden bij 
oppervlaktekarteringen en voor wetenschap-
pelijke doeleinden opgegraven. 
Op alle sleutelvindplaatsen zijn sporen van 
mesolithische bewoning/gebruik aangetroffen. 

De meeste vindplaatsen dateren uit het midden-
mesolithicum. Sporen uit het vroeg- en laat-
mesolithicum komen sporadisch voor. Op sleu-
telvindplaats 26 zijn nog wel sporen uit het 
laat-paleolithicum gevonden.154 Vindplaatsen 21 
en 23 werden gebruikt in het vroeg-neolithicum, 
daarbij werd vindplaats 21 ook opgezocht in het 
midden-neolithicum. De vindplaatsen 
Heveskesklooster (sleutelvindplaats 24) en 
Siddeburen-Oostwolderpolder (sleutelvind-
plaats 25) die op de keileemrug Slochteren-
Siddeburen liggen, werden ook gebruikt in het 
midden-neolithicum. Heveskesklooster werd 
ook nog in het laat-neolithicum bezocht. Bij het 
onderzoek op sleutelvindplaats Heveskes-
klooster werden een hunebed en een steenkist 
uit het midden-neolithicum opgegraven.155

In het gebied zijn ook aanwijzingen gevonden 
voor bewoning en activiteiten in de bronstijd en 
vroege ijzertijd, getuige de brandlaagjes en de 
twee haarden uit de bronstijd die in en rond 
sleutelvindplaats 21 zijn gevonden en het 
urnenveld van Zuidbroek (zie aanvullende 
informatie uit proxy-gegevens in deze 
paragraaf).
De sleutelvindplaatsen liggen bijna allemaal op 
dekzandruggen of -kopjes. Bij sleutelvindplaats 
21 werden ook in de aangrenzende dekzand-
laagten resten van haardkuilen aangetroffen. 

Afb. 3.7 Foto genomen in 1983 van de opgraving van het hunebed G5 te Heveskesklooster (Archief gemeente 

Delfzijl).
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156 Groenendijk & Smit 1992.
157 Van der Kroft, Van der Veen & Mendelts 

2018.
158 Schriftelijke mededeling M. Niekus 

(7-12-2020); schriftelijke mededeling  
J. Veldhuis (15-1-2021).

159 Woldring et al. 2012, 388-390.
160 Jelgersma 1960.
161 Bakker 2003, 25-26.
162 Oorspronkelijk was de datering van 

bulkmonster GrN-655 4995±100 BP. Na 
correctie door Vogel & Waterbolk (1963, 
163-164) is de datering: 4995±120 BP.

163 Oorspronkelijk was de datering van 
bulkmonster GrN-638 4640±160 BP. Na 
correctie door Vogel & Waterbolk (1963, 
163-164) is de datering 4640±180 BP.

164 Oorspronkelijk was de datering van 
bulkmonster GrN-637 5250±150 BP. Na 
correctie door Vogel & Waterbolk (1963, 
163-164) is de datering 5250±170 BP.
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BP (GrN-29944).
169 Woldring & de Boer 2009, 53-57.

De omvang van de sleutelvindplaatsen is vaak 
niet bekend. Bij het eerste onderzoek bij 
Scheemderzwaag-Medemertol (sleutelvind-
plaats 21) werd een vuursteencluster met een 
doorsnede van ca. 20 m gevonden.156

Bij geen van de sleutelvindplaatsen is een 
archeologische laag gevonden. Het zijn sites met 
vondststrooiingen in de top van het dekzand. 
Tijdens de opgravingen van sleutelvindplaatsen 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 en 26 werden 
honderden tot duizenden bewerkte vuursteen-
fragmenten aangetroffen. Bij sleutelvindplaats 
21 werden naast ten minste 265 houtskool-
concentraties, in de vorm van haardkuilen of 
vlakhaarden, elders op de vindplaats ook - door 
het zeven van vakken - houtskoolpartikels 
gevonden.157 Hoeveel vondsten er zijn gevonden 
bij sleutelvindplaats 25 (Siddeburen-Oost-
wolderpolder) is onbekend, wel is duidelijk dat 
op deze plek sprake is van meervoudig gebruik 
gedurende het mesolithicum en neo lithicum.158

De rijkste vondstdichtheid bij de boven-
genoemde sleutelvindplaatsen werd op een 
diepte tussen ca. 0,1 en 2 m -mv aangetroffen. 
We moeten ons echter wel realiseren dat andere 
aanwijzingen voor gebruik van de locaties (vlak-
haarden, haardkuilen, brandlaagjes in het veen) 
ook op diepere niveaus aanwezig kunnen zijn.

Aanvullende informatie uit proxy-gegevens: 
hieronder worden drie pollenonderzoeken en 
drie archeologische vindplaatsen besproken, die 
niet door gravend onderzoek zijn onderzocht. 
Deze onderzoeken dragen bij aan onze kennis 
over de archeologische voorraad van het 
deelgebied.
Bij de opgraving van de mesolithische vindplaats 
Meerstad (sleutelvindplaats 17) werd ca. 100 m 
ten noordoosten van de vindplaats een venige 
depressie waargenomen. Uit dit veen werden 
pollenmonsters gehaald en het veen werd door 
middel van 14C-dateringen gedateerd. Voor het 
Laat-Boreaal-Vroeg Atlanticum zijn er aanwij-
zingen dat mesolithische jagers-verzamelaars 
het bos (dennen, hazelaar en berken) hebben 
gekapt, waardoor een open landschap ontstond 
met dominantie van hazelaars.159 De belang-
rijkste periode van deze ingrepen duurde van 
5200 v.Chr. tot 4400 v.Chr. De hoeveelheid 
houtskoolpartikels in de pollenmonsters wijst 
erop dat de vegetatie rondom de depressie in 
deze periode regelmatig werd afgebrand. Rond 
4400 v.Chr. wordt het gebied rond de depressie 

verlaten, mogelijk als gevolg van vernatting van 
het gebied. Toch blijkt uit de continue houts-
koolaccumulatie in de pollenmonsters dat het 
gebied ook in het Atlanticum voor verschillende 
activiteiten werd benut.
In het deelgebied zijn twee pollenmonsters 
gestoken bij Farmsum.160 In de analyses hiervan 
werd waarschijnlijk een vroege landnam waar-
genomen.161 In pollendiagram Farmsum A 
dateert de eerste indicatie voor akkerbouw en 
de landnam tussen 3600 v.Chr. en 4000 v.Chr.162 
Rond deze tijd wordt pollen van granen aange-
troffen en is er een duidelijke neergang van iep 
zichtbaar. Deze neergang van iep is ook te 
herkennen in het pollendiagram Farmsum B. 
Tegelijk wordt in dit diagram pollen van de 
tredplant weegbree aangetroffen. Deze fase is 
niet gedateerd, maar de zone erboven en 
eronder wel; respectievelijk 3750-2900 v.Chr.163 
en 4400-3700 v.Chr.164 Bakker schrijft hierover in 
zijn proefschrift: ‘Possible, the sporadic early finds of 
Cerealia-type and Plantago lanceolata pollen point to 
the presence of people of the Swifterbant Culture in 
the Delfzijl area’.165

Een pollenmonster, gestoken in het veen ten 
noorden van de keileemrug Siddeburen-
Slochteren bij Zwartdam, geeft aanwijzingen 
voor landgebruik in het neolithicum.166 Volgens 
Woldring en De Boer zijn gerst en tarwe mogelijk 
in het neolithicum lokaal op het (bos)veen 
verbouwd.167 Het pollenmonster (traject monster 
tussen 0,4 en 0,85 m -mv) werd door middel van 
14C-datering gedateerd. Hiervoor werden twee 
bulkmonsters van het veen tussen 0,46-0,49 m 
-mv en 0,82-0,85 m -mv gedateerd, met als 
resultaat respectievelijk 3500-3100 v.Chr. en 
3800-3500 v.Chr.168 Er werden vier pollenzones 
onderscheiden. In pollenzone 1 (tussen 0,85 en 
0,68 m -mv) komt gerst/tarwe en brandnetel 
voor. In pollenzone 2 (tussen 0,68 en 0,58 m 
-mv) is een afname van de boompollenwaarden 
van ca. 90% naar 60-70 % waarneembaar, 
hoofdzakelijk door de daling van els, eik, grove 
den en linde, en een toename van niet-boom-
pollenwaarden van ca. 10% naar 30-40%. De 
toename van kruiden komt vooral voor rekening 
van struikheide en grassen. Ook antropogene 
indicatoren, zoals gerst/tarwe, zuring, brand-
netel en de sporen van de mestschimmels 
Chaetomium en Sordaria-type nemen iets toe.169

Bij de kanalisatie van de Pekel Aa werd in het 
tracé bij Bellingwedde-Winschoterzijl een aantal 
vindplaatsen gevonden, waaronder een meso-
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170 Het onderzoek werd door de ROB 
uitgevoerd in juni 1994 (Archis2-
waarnemingsnummers 274024, 274023). 
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database van Noordelijk Archeologisch 
Depot onder inventarisnummer G 2016-
I.114.

171 Harsema 1969.
172 De overgebleven vondsten betreffen zes 

handgevormde dubbelconische urnen. 
De urnen bevinden zich tegenwoordig 
in de collectie van het RMO 
(inventarisnummers b 1910/1.1 t/m 1.6).

173 Harsema 1969, 200.
174 Harsema 1969, 198.

lithische en een vroeg-neolithische.170 De 
omgeving van deze vroeg-neolithische 
vindplaats is door middel van booronderzoek 
nader onderzocht om de conservering en land-
schappelijke ligging vast te stellen. De vindplaats 
ligt enkele meters onder het maaiveld op een 
duin. Deze duin is later afgedekt door 
Dollardklei. Bij het booronderzoek werden 
vijftien boringen gezet met een pulsboor en een 
guts. Hieruit werd duidelijk dat de bewo-
ningslaag tussen de 3 en 3,5 m -NAP ligt. De 
vondstspreiding heeft een lengte van ca. 160 m. 
Tijdens de kartering en het booronderzoek 
werden mesolithische vuursteenartefacten en 
houtskool verzameld. Er werd ook een fragment 
van een geslepen bijlafslag van zuidelijk 
vuursteen gevonden, die gedateerd wordt in het 
vroeg-neolithicum B of het midden-neolithicum.
Een opvallende vindplaats uit de late bronstijd - 
vroege ijzertijd is het urnenveld bij Zuidbroek, 
dat rond 1908 bij de aanleg van een spoorweg is 
ontdekt. Het bijzondere aan deze vindplaats is 
dat er in de omgeving geen andere aanwijzingen 
zijn voor bewoning uit deze periode. Harsema 
was ongeveer zestig jaar na de ontdekking de 
eerste die serieus aandacht heeft geschonken 
aan de vondsten. Hij heeft kunnen aantonen dat 
de urnen niet zijn gevonden op de plaats van het 
tracé, maar juist náást het tracé, bij het graven 
van zand voor de aanleg van de spoorlijn.171 
De vindplaats is aan de hand van de zes over-
gebleven urnen gedateerd in de late bronstijd - 
vroege ijzertijd.172 Volgens Harsema zijn op deze 
vindplaats zeker enkele tientallen urnen 
gevonden die achteloos zijn vernield.173 In twee 
van de overgebleven zes urnen zijn door 
Harsema crematieresten gevonden.174 De 
vindplaats wordt vanwege de urnen geïnter-
preteerd als een urnenveld. Het urnenveld was 
aangelegd op een lage dekzandrug, die volgens 
de bodemkaart was afgedekt met Dollardklei-
afzettingen van ca. 15-60 cm dik. De vondsten 
zijn gedaan op ca. 2 m NAP. De dekzandrug ligt 
aan de oostelijke rand van de zandopduiking 
Zuidbroek-Noordbroek. 

3.4.4  Conclusie

In deelgebied 3 werd vanaf het mesolithicum tot 
en met het midden-neolithicum gewoond, met 
enkele aanwijzingen voor gebruik in het laat-

paleolithicum. Er zijn zelfs aanwijzingen voor 
bewoning, gebruik en begraving tot in de vroege 
ijzertijd. De landschapseenheden en landopper-
vlakken uit de periode jagers, verzamelaars en 
eerste boeren zijn vrijwel overal goed bewaard 
gebleven. Bescheiden onderzoek in het 
deelgebied laat zien dat het verdronken 
dekzandoppervlak over het algemeen niet is 
aangetast. In dit rapport worden vijf mesolithi-
sche sleutelvindplaatsen uit het mesolithicum 
behandeld die in het Dollardgebied liggen. De 
bewoning en het gebruik van het gebied nemen 
na het mesolithicum door vernatting en de daar-
opvolgende veenvorming sterk af. Palynologisch 
en archeologisch onderzoek laten zien dat het 
gebied in het vroeg-neolithicum nog werd 
gebruikt en bewoond. De verspreiding van 
gedateerde vindplaatsen laat tussen het 
neo lithicum en de midden-ijzertijd een continu 
en intensief gebruik van het stroomgebied van 
de Westerwoldsche Aa zien. Voor het oostelijk, 
benedenstroomse deel van het stroomgebied 
van de Oude Ae is het bewoningsbeeld door 
afdekkende sedimenten moeilijker te duiden. 
Uit archeologisch en ecologisch onderzoek 
(onder andere rond Zuidbroek) blijkt dat dit 
stroom gebied vanaf het mesolithicum tot 
en met de vroege ijzertijd bewoond en gebruikt 
werd.

3.5  Deelgebied 4: getijdengebieden

3.5.1  Landschapsgenese

Landschapsontwikkeling: rond 5500 v.Chr. lag 
het getijdengebied nog grotendeels ten noorden 
van de huidige kustlijn. Tussen 5500 v.Chr. en 
3850 v.Chr. veranderden het Boornegebied en 
Noord-Groningen in een getijdengebied. Het 
getijdengebied breidde zich vanaf 3850 v.Chr. uit 
totdat rond 500 v.Chr. het hele noordelijke deel 
van de huidige provincies Friesland en 
Groningen een getijdengebied was.

Morfologie pleistocene afzettingen: het reliëf 
van de pleistocene ondergrond is erg onregel-
matig. Dit komt door mariene erosie in het 
holoceen. Door de morfologie van de pleisto-
cene afzettingen zijn de getijdengeulen van het 
Marne-systeem, het Middelzee-systeem, het 
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Paessens-systeem, het Lauwerszee-systeem, het 
Ae-systeem en het Dollard-systeem goed 
zichtbaar.175

Conservering landschap: de landschaps-
eenheden en landoppervlakken uit de periode 
jagers, verzamelaars en eerste boeren en de 
periode vroege landbouwsamenlevingen zijn 
door mariene erosie sterk of matig aangetast.176 
Deze mariene erosie komt voor in Westergo, ten 
noorden van Dokkum, het Lauwersgebied, 
Noord-Groningen en de Fivelboezem. 
De landschapseenheden en landoppervlakken 
uit de periode late landbouwsamenlevingen zijn 
door mariene erosie sterk aangetast ter plekke 
van de voormalige Middelzee, het Lauwers-
gebied, Noord-Groningen en de Fivelboezem. 
In het veengebied tussen het zeekleigebied en 
daar waar het pleistoceen aan het oppervlak 
komt zijn de landschapseenheden en land-
oppervlakken matig aangetast. In de rest van het 
deelgebied komen eenheden en oppervlakken 
onaangetast voor en hier kunnen onaangetaste 
vindplaatsen uit de periode late landbouw-
samenlevingen voorkomen. 

3.5.2  Lokale landschappelijke en 
vegetatieontwikkeling

In het Hunzedal begon de holocene veen vorming 
in het Atlanticum. 14C-onderzoek aan monsters 
die zijn genomen in het Hunzedal ten oosten van 
de stad Groningen lijkt erop te wijzen dat rond 
het midden-neolithicum erosie is opgetreden 
waarbij veen is verslagen. Door de schaal van het 
onderzoek kon niet worden bepaald of het hier 
grootschalige, vlakdekkende erosie betrof die 
voor grote delen van het Hunzedal geldt.177 Rond 
2800 v.Chr. werd het veenmoeras in het Hunzedal 
overspoeld door de zee en werd er klei afgezet. 
Dit is het begin van de ontwikkeling van het kwel-
dergebied op deze plek, die eindigde rond 650 v 
Chr.178 Rond 650-600 v.Chr. werd de kwelder in het 
Hunzedal niet meer overstroomd door zeewater 
en houdt de sedimentatie nagenoeg op.179 Rond 
550-500 v.Chr. komt het gebied weer binnen de 
invloedsfeer van de getijdenwerking te liggen. In 
het Hunzedal ontstonden in deze periode getij-
denkreken, die klei afzetten.180 Volgens Vos was 
het kweldergebied meer naar het noorden - 
dichter bij zee - vanaf de late bronstijd hoog 

genoeg opgeslibd om bewoonbaar te zijn, mits 
nederzettingen artificieel werden opgehoogd.181 
Vanaf de vroege ijzertijd zijn vlaknederzettingen 
ook mogelijk.182

3.5.3  Prehistorische bewoning en 
landgebruik

Sleutelvindplaatsen: uit deelgebied 4 zijn drie 
sleutelvindplaatsen (afb. 3.2) bekend. Ze zijn 
gedocumenteerd bij verschillende opgravings-
campagnes in de gemeente Groningen (sleutel-
vindplaats 27: Eemspoort), waarnemingen na 
het aftichelen van kleigrond (sleutelvindplaats 
28: Middelstum-Boerdamsterweg) en een 
archeologische begeleiding (sleutelvindplaats 
29: Vierhuizen). Alle sleutelvindplaatsen liggen in 
de provincie Groningen. De drie sleutelvind-
plaatsen zijn allemaal gevonden op kwelder-
afzettingen en dateren uit de vroege ijzertijd.
De sleutelvindplaatsen zijn gevonden op 
(gerijpte) oeverwallen en hogere delen van 
kwelders, die langs waterlopen liggen.
In het onderzoeksgebied Eemspoort (sleutel-
vindplaats 27) ontbreken sporen van reguliere 
bewoning. De verspreiding van de aanwezige 
sporen (eergetouwkrassen, stakenrijen, spiekers, 
ondiepe greppels en looppaden van vee) 
bestrijkt het hele onderzoeksgebied van ca. 7 ha. 
De totale omvang van deze site werd niet 
bepaald, maar is waarschijnlijk groter dan het 
onderzoeksgebied. Sleutelvindplaats 28 
(Middelstum-Boerdamsterweg) bestaat uit twee 
woonkernen die beide een doorsnede hebben 
van ca. 40-50 m. Volgens Groenendijk en Vos 
heeft sleutelvindplaats 29 (Vierhuizen) een 
doorsnede van ca. 20 m.183

Bij Vierhuizen (sleutelvindplaats 29) en 
Middelstum-Boerdamsterweg (sleutelvindplaats 
28) werden archeologische lagen van respectie-
velijk 20 cm en 35-60 cm dik gevonden. Bij de 
sleutelvindplaats Eemspoort (sleutelvindplaats 
27) werden bij grootschalige opgravingen (de 
totale grootte van het onderzoeksgebied is  
ca. 7 ha) weliswaar twee brandhorizonten waar-
genomen (zie onder), maar duidelijke archeolo-
gische lagen ontbreken. Een dumpplaats in een 
geul bestond uit een dikke laag met scherven. In 
de rest van het onderzoeksgebied Eemspoort 
werden bijna geen archeologische artefacten of 
mobilia gevonden (wel grondsporen). 
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Eergetouwkrassen, duizenden kleine paalgaatjes 
met een diameter van ca. 6 cm, die waarschijn-
lijk afkomstig zijn van afrasteringen en sporen 
van spiekers, ondiepe greppels en looppaadjes 
werden bijna overal in onderzoeksgebied 
Eemspoort aangetroffen.
Bij Eemspoort (sleutelvindplaats 27) komen de 
sporen voor op ca 0,4 m -mv, en bij Middelstum 
(sleutelvindplaats 28) op ca. 0,4-0,5 m -mv  
(afb. 3.8). De sleutelvindplaats Vierhuizen  
(sleutelvindplaats 29) werd op een diepte van  
2 m -mv aangetroffen. 

Aanvullende informatie uit proxy-gegevens: bij 
Eemspoort werden brandlaagjes gevonden die 
micromorfologisch zijn onderzocht. Uit dit 
onderzoek, uitgevoerd op een 5 tot 10 cm dik 
vegetatieniveau, blijkt dat deze zwarte laag uit 
amorf humeus materiaal en verkoolde plantaar-
dige resten bestaat. Net onder de door betreding 
gehomogeniseerde zwarte laag liggen dunne 
siltige kleilaagjes, afgewisseld met laagjes met 
verkoolde plantaardige resten. Er werden vijftien 
van dit soort laagjes waargenomen184, 
die bestaan uit kleine stengeldelen van kwelder-
vegetatie. Ze duiden waarschijnlijk op het 
(jaarlijks?) afbranden van vegetatie, waarbij de 
laagjes het resultaat zijn van afzettingen van 
verkoold materiaal door wind of water in een 

nat milieu.185 Deze opzettelijke verbranding van 
kweldervegetatie of veen, had waarschijnlijk tot 
doel dat er jonge malse vegetatie zou groeien 
voor het vee.186 Uit het 14C-onderzoek van de 
brandhorizonten blijkt dat de oudste laagjes in 
dit deelgebied uit de vroege ijzertijd dateren.187 
De aanwezigheid van dit soort proxy-gegevens 
geeft overigens wel een indicatie dat erosie door 
jongere mariene inbraken wellicht genuan-
ceerder ligt dan op basis van algemene 
gedachten en modellen wordt verondersteld.

3.5.4  Conclusie

Het deelgebied werd in de vroege ijzertijd 
bewoond en is extensief gebruikt. Vindplaatsen 
uit de vroege ijzertijd kunnen overal in het kwel-
dergebied dichtbij waterlopen voorkomen. 
Volgens Vos was het kweldergebied vanaf de 
late bronstijd hoog genoeg opgeslibd om 
bewoonbaar te zijn, mits nederzettingen artifi-
cieel werden opgehoogd.188 De vindplaatsen uit 
de vroege ijzertijd zijn zeer verschillend van 
omvang, aard en dichtheid van sporen en 
vondsten. Ze kunnen hectares groot zijn (zoals 
bijvoorbeeld sleutelvindplaats 27: Eemspoort), 
maar ook zeer klein (ca. 20 m in doorsnede).

Afb. 3.8. Foto uit 1972 van de opgraving Middelstum-Boerdamsterweg uitgevoerd door het GIA (bron: 

Rijksuniversiteit Groningen, Groninger Instituut voor Archeologie).
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4 Bewoning en landgebruik van 
aangrenzende en vergelijkbare 
gebieden

4.1  Inleiding

Voor het onderzoeksgebied ontbreekt voor de 
periode laat-paleolithicum tot en met de vroege 
ijzertijd een toepasbaar (en al gepubliceerd) 
bewoningsmodel. Om de (vermoede) relatie 
tussen bewoning en landschap nauwkeuriger in 
beeld te krijgen wordt informatie uit andere 
(enigszins) vergelijkbare gebieden benut. Voor 
zover daar informatie over beschikbaar is, wordt 
het karakter van de nederzettingen, de locatie-
keuze en het landgebruik in deze paragraaf 
beschreven. Relevante locatiekeuzemodellen 
worden ook behandeld. Daarnaast worden 
specifieke (stabiele) landschapseenheden 
benoemd, die in de prehistorie belangrijk waren 
voor bewoning en landgebruik. De volgende drie 
aangrenzende gebieden zijn geselecteerd:
Ten westen van het onderzoeksgebied liggen de 
huidige Kop van Noord-Holland en West-
Friesland. In de prehistorie stond deze regio 
onder directe invloed van de zee via het zeegat 
van Bergen. In het gebied vormden zich direct 
achter een strandwallen- en duinstrook (peri)
mariene afzettingen. Door de deels gesloten 
kust kent deze regio een andere dynamiek dan 
het onderzoeksgebied. Het belangrijkste 
aandachtpunt is op welke wijze de verschillende 
landschapselementen in dit kwelderlandschap in 
het verleden gebruikt zijn.189

Ten oosten van het onderzoeksgebied ligt tussen 
de Eems en Wezer de Duitse Waddenzee 
(Wattenmeer). Het Duitse Waddengebied is zeer 
vergelijkbaar met het Noord-Nederlandse 
Waddengebied; beide hebben een open kustlijn 
met relatief grote estuaria van de Eems 
(Nederland) en de Eems en Wezer (Duitsland).190 
Relevante archeologische informatie komt van 
archeologische vindplaatsen die in het kwelder-
gebied (Die Marschen) en het veengebied (Die 
Moore) op de overgang van het kustgebied naar 
het pleistocene gebied zijn gevonden.
Ten zuiden van het onderzoeksgebied ligt het 
Fries-Drents Plateau. Door de relatieve hoogte 
van dit plateau ontbreken hier mariene afzet-
tingen. Op dit plateau liggen echter wel pleisto-
cene landschapselementen die ook in het onder-
zoeksgebied worden aangetroffen, zoals 
dekzand- en keileemruggen. Door de stijgende 
zeespiegel raakten deze pleistocene afzettingen 
langs de Noord-Nederlandse kust bedekt met 

zeeklei en veen. Vóór de verdrinking maakten 
grote delen van het onderzoeksgebied deel uit 
van het Fries-Drents Plateau. 
Bewoningsmodellen die voor het Fries-Drents 
plateau zijn opgesteld, kunnen ook van belang 
zijn voor het onderzoeksgebied.191 

4.2  De Kop van Noord-Holland en West-
Friesland

In de holocene delen van de Kop van Noord-
Holland en West-Friesland dateren de oudste 
resten uit het midden-neolithicum. In het gebied 
zijn sporadisch TRB-nederzettingen gevonden. 
De TRB-nederzetting Slootdorp-Bouwlust, 
gevonden in de Wieringermeer, ligt op een 
kreekrug in het kweldergebied. De nederzetting 
was waarschijnlijk een uitvalsbasis voor de jacht 
op vogels en edelherten, en werd ook gebruikt 
voor het weiden van vee.192 Het gebruik van het 
kweldergebied door mensen in het midden-
neolithicum blijkt onder andere ook uit de 
vondst van een boomstamkano in de 
Wieringermeer die bij werkzaamheden voor het 
nieuwe natuurgebied Robbenoordbos werd 
gevonden (afb. 4.1).193 
Het landschap stond in het laat-neolithicum 
onder invloed van de zee en tegelijkertijd werd 
zoetwater aangevoerd door de Oer-Vecht. De 
Enkelgraf (EGK)-bewoners benutten de natte 
milieus in West-Friesland en in de Kop van 
Noord-Holland. Ten tijde van de EGK-bewoning 
was er sprake van variatie in typen nederzet-
tingen in West-Friesland. De in het verleden 
gesuggereerde tweedeling in sites (residentieel 
versus gespecialiseerd) lijkt een te simpele 
weergave van de werkelijkheid te zijn. Omdat 
het onder andere niet mogelijk is om de verschil-
lende nederzettingen nauwkeurig absoluut te 
dateren door een plateau in de 14C-curve, is het 
onduidelijk of deze tweedeling heeft bestaan.194 
Het is wel duidelijk dat in deze periode vanuit de 
verschillende nederzettingen het rijke en gevari-
eerde milieu werd benut. De bewoners leefden 
van een combinatie van veeteelt, akkerbouw, 
jacht, visserij en van het verzamelen van voed-
selbronnen en grondstoffen. Wellicht bepaalde 
de locatie van de nederzettingen deels wat het 
aandeel van de verschillende bestaansbronnen 
was. Naast de nederzettingen waar werd 
gewoond, zijn er ook enkele voorbeelden van 

https://onh.nl/verhaal/de-steentijdkano-uit-het-robbenoordbos-in-de-wieringermeer
https://onh.nl/verhaal/de-steentijdkano-uit-het-robbenoordbos-in-de-wieringermeer
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locaties waar in bepaalde seizoenen specifieke 
activiteiten een nadrukkelijke rol lijken te 
hebben gespeeld. Een voorbeeld hiervan is de 
vindplaats Keinsmerbrug: op basis van variatie 
in het aardewerk, in combinatie met een 
eenzijdig menu, zou deze vindplaats een cere-
moniële functie gehad kunnen hebben.195 Ten 
tijde van de EGK woonde men op de hogere 
delen van het kwelder- en estuariënlandschap, 
bijvoorbeeld op oeverwallen langs de kreken die 

zich in het kwelderlandschap hadden 
ingesneden of op de strandwallen. De omvang 
van de nederzettingen verschilde van een enkele 
boerderij tot een groepje boerderijen bij elkaar. 
De akkers lagen direct rond de nederzettingen.
In West-Friesland is in de bronstijd sprake van 
kolonisatie van het verzoete kwelderland-
schap.196 Door het dichtslibben van het zeegat 
van Bergen en de verzoeting van dit gebied 
konden hier in de periode van ca. 1600 v.Chr. tot 

800 v.Chr. mensen wonen.197 Volgens IJzereef en 
Van Regteren Altena werden in de eerste fase 
van de bronstijd-bewoning nederzettingen hoog 
op de flanken van kreekruggen gebouwd, daarna 
zijn de nederzettingen steeds lager op de flank 
komen te liggen.198 Recent onderzoek, onder 
andere bij Enkhuizen-Kadijken, laat zien dat ook 
andere delen van het landschap, waaronder 
hoger gelegen kwelders, werden benut om te 
wonen.199 Het lijkt erop dat de bewoning 
aaneengesloten was, en dat er sprake was van 
bewoningslinten op de hogere delen in het 
landschap. Lagere delen van het toenmalige 
landschap, zoals de kleiige kommen, waren 
kennelijk ongeschikt voor bewoning. In de 
bronstijd is dit dichtbevolkte gebied, waar 
nederzettingen en akkers langdurig werden 
benut en vaak weer op dezelfde locaties werden 
aangelegd, voorzien van een uitgebreide infra-
structuur met sloten en greppels voor de water-
huishouding.200 Als gevolg van deze bewonings-
intensiteit is in feite een ‘gestapeld’ landschap 
ontstaan. De Kop van Noord-Holland en West-
Friesland kwamen vanaf de late bronstijd steeds 
meer onder invloed van het (zoet)water te staan, 
waardoor de gebieden veranderden in waterrijke 
gebieden met meren en veenkussens.201 Deze 
vernatting heeft invloed op de bewonings-
mogelijkheden en de bewoning in West-Friesland 
lijkt vanaf de vroege ijzertijd geheel te stoppen. 
Alleen hoger gelegen plekken, zoals bij Opper -
does en Schagen en omgeving202, werden toen 
nog bewoond.

4.3  Het Duitse Waddengebied tussen 
Eems en Wezer

Op de stranden van de Waddeneilanden, en in 
het Waddengebied tussen Eems en Wezer zelf, 
zijn meerdere vondsten uit het midden-paleo-
lithicum en mesolithicum tot en met de vroege 
ijzertijd gedaan.203 Als gevolg van de mariene 
transgressie zijn vondsten, waaronder ook 
vondsten uit het neolithicum en de bronstijd, 
door de vorming van mariene geulen uit diepere 
sedimenten uitgespoeld.204 Hierdoor komt het 
dat landschappen uit het mesolithicum tot en 
met de bronstijd in de Duitse Waddenzee 
afgedekt zijn (en deels geërodeerd zijn). In het 
Waddengebied voor de kust van Bensersiel en 
Neuharlingersiel werden 42 vindplaatsen 

Afb. 4.1 Boomstamkano uit het midden-neolithicum. De kano werd gevonden tijdens werkzaamheden voor het 

nieuwe natuurgebied Robbenoordbos in de Wieringermeer. De oranje gresbuizen bovenin de foto zijn die bij het 

droogleggen van de Wieringermeer dwars door de kano aangelegd (Kruidhof et al. 2011, 42).
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800 v.Chr. mensen wonen.197 Volgens IJzereef en 
Van Regteren Altena werden in de eerste fase 
van de bronstijd-bewoning nederzettingen hoog 
op de flanken van kreekruggen gebouwd, daarna 
zijn de nederzettingen steeds lager op de flank 
komen te liggen.198 Recent onderzoek, onder 
andere bij Enkhuizen-Kadijken, laat zien dat ook 
andere delen van het landschap, waaronder 
hoger gelegen kwelders, werden benut om te 
wonen.199 Het lijkt erop dat de bewoning 
aaneengesloten was, en dat er sprake was van 
bewoningslinten op de hogere delen in het 
landschap. Lagere delen van het toenmalige 
landschap, zoals de kleiige kommen, waren 
kennelijk ongeschikt voor bewoning. In de 
bronstijd is dit dichtbevolkte gebied, waar 
nederzettingen en akkers langdurig werden 
benut en vaak weer op dezelfde locaties werden 
aangelegd, voorzien van een uitgebreide infra-
structuur met sloten en greppels voor de water-
huishouding.200 Als gevolg van deze bewonings-
intensiteit is in feite een ‘gestapeld’ landschap 
ontstaan. De Kop van Noord-Holland en West-
Friesland kwamen vanaf de late bronstijd steeds 
meer onder invloed van het (zoet)water te staan, 
waardoor de gebieden veranderden in waterrijke 
gebieden met meren en veenkussens.201 Deze 
vernatting heeft invloed op de bewonings-
mogelijkheden en de bewoning in West-Friesland 
lijkt vanaf de vroege ijzertijd geheel te stoppen. 
Alleen hoger gelegen plekken, zoals bij Opper -
does en Schagen en omgeving202, werden toen 
nog bewoond.

4.3  Het Duitse Waddengebied tussen 
Eems en Wezer

Op de stranden van de Waddeneilanden, en in 
het Waddengebied tussen Eems en Wezer zelf, 
zijn meerdere vondsten uit het midden-paleo-
lithicum en mesolithicum tot en met de vroege 
ijzertijd gedaan.203 Als gevolg van de mariene 
transgressie zijn vondsten, waaronder ook 
vondsten uit het neolithicum en de bronstijd, 
door de vorming van mariene geulen uit diepere 
sedimenten uitgespoeld.204 Hierdoor komt het 
dat landschappen uit het mesolithicum tot en 
met de bronstijd in de Duitse Waddenzee 
afgedekt zijn (en deels geërodeerd zijn). In het 
Waddengebied voor de kust van Bensersiel en 
Neuharlingersiel werden 42 vindplaatsen 

(Fundstellen) gevonden die te dateren zijn vanaf 
de vroege ijzertijd tot en met de late middel-
eeuwen.205 De vindplaatsen bestaan uit vondst-
concentraties met daarbij keramiek en bot -
resten, soms werden ook grondsporen en 
structuren gevonden.
In de omgeving van de stad Leer bij Wester-
hammrich werden bij ontzandingen van een 
pleistocene zandkop in de jaren zestig van de 
twintigste eeuw fragmenten TRB- en 
EGK-aardewerk gevonden. De zandkop grensde 
in het neolithicum aan het estuarium van de 
Eems. Het TRB-aardewerk is waarschijnlijk 
afkomstig uit een verdwenen hunebed.206 
Dit hunebed is vóór de negentiende eeuw 
ontmanteld – waarschijnlijk al ergens in de 
twaalfde eeuw –, maar waarvoor de stenen zijn 
hergebruikt is niet meer te achterhalen.207 
Archeologisch onderzoek in de omgeving van dit 
verdwenen hunebed bracht zeventien TRB- en 
EGK-graven aan het licht.208 Verspreid op de 
oeverwal van de Eems en in de omgeving ervan 
zijn TRB- en EGK-voorwerpen gevonden. Op 
basis van deze informatie kan worden gecon-
cludeerd dat het Eems-estuarium in het midden-
neolithicum bestond uit een gevarieerd land-  
schap met kwelders en moerassen waar 
riviertjes doorheen stroomden, met aan de 
randen van het estuarium pleistocene zand-
koppen. Het gebied was een aantrekkelijk 
woongebied in deze periode.209 Het Eems-
estuarium werd ook bewoond door de mensen 
van de EGK.210 Daarna wordt het landschap te nat 
en zijn er geen aanwijzingen meer voor 
bewoning.211

In de Wesermarsch werden in de late bronstijd, 
vanaf ca. 1000 v.Chr., de kwelders in gebruik 
genomen.212 Bij Rodenkirchen-Hahnenknooper 
Mühle is een nederzetting op de kwelders 
opgegraven (afb. 4.2). De oudste fase van deze 
nederzetting dateert uit de tiende-negende 
eeuw v.Chr. en ligt op ca. 2 m -mv.213 De neder-
zetting lag aan de voet van de oeverwal van de 
Wezer (of een zijtak van deze rivier), in Sietland, 
dat is opgebouwd uit lagunaire afzettingen, die 
werden gevormd in een brak milieu en waarin 
invloeden van de zee zichtbaar zijn.214 In het 
Rheiderland, het gebied direct ten oosten van 
Nederland, tussen de Dollard en de Eems, zijn 
twee nederzettingen uit de late bronstijd/vroege 
ijzertijd opgegraven.215 Bij Jemgum werd op de 
westelijke oeverwal van de Eems bewoning uit 
de late bronstijd/vroege ijzertijd gevonden. 

Afb. 4.1 Boomstamkano uit het midden-neolithicum. De kano werd gevonden tijdens werkzaamheden voor het 

nieuwe natuurgebied Robbenoordbos in de Wieringermeer. De oranje gresbuizen bovenin de foto zijn die bij het 

droogleggen van de Wieringermeer dwars door de kano aangelegd (Kruidhof et al. 2011, 42).



52
—

216 Haarnagel 1957; Schmid 1984.
217 Gerrets 2010.
218 Smit 2010.
219 Johansen & Stapert 2000; Johansen & 

Stapert 2004.
220 Prummel, Niekus & Van Gijn 2000; 

Prummel et al. 2002.

De vlaknederzetting (Jemgum I) werd gebouwd 
in de zevende-zesde eeuw v.Chr. Hier zijn sporen 
gevonden van kleine drieschepige huizen, 
waarvan de grootste 7,25 m lang en 4,75 m 
breed is.216 De nederzetting die werd opgegraven 
te Boomburg-Hatzum – ook op de westelijke 
oeverwal van de Eems – dateert uit de zesde 
eeuw v.Chr. De vlaknederzetting lag tussen de 
zijriviertjes (prielen) van de Eems.217

4.4  Het Fries-Drents Plateau

Het Fries-Drents Plateau is bewoond vanaf het 
midden-paleolithicum tot heden. Strooiingen 
van vuursteen uit het laat-paleolithicum en 
mesolithicum zijn frequent op de pleistocene 
(dek)zanden gevonden.218 Enkele van deze vind-
plaatsen zijn opgegraven; met name de laat-

paleolithische sites bij Oldeholtwolde en 
Oudehaske springen in het oog.219 De vondsten 
en sporen van Oldeholtwolde, in de buurt van 
De Tsjonger, zijn uitvoerig geanalyseerd. Dit 
heeft geleid tot nieuwe inzichten over hoe jagers 
en verzamelaars de ruimte van het kampement 
rondom een centrale haard gebruikten, de 
samenstelling van een groep jagers en verzame-
laars en hun omgang met (vuur)steen. 
Gebaseerd op de hoeveelheid vindplaatsen die 
aan het mesolithicum kan worden toege-
schreven, lijkt op het Fries-Drents Plateau de 
bevolkingsdichtheid in deze periode toe te 
nemen. Een belangrijke (laat-)mesolithische 
vindplaats is gevonden bij Jardinga (afb. 4.3).220 
De archeologische resten die hier zijn gevonden, 
zijn geïnterpreteerd als een zogenaamde killsite, 
waar een oeros is ontleed en waarvan de 
vleesrijke delen naar elders zijn getransporteerd. 
De vindplaats Jardinga is gevonden in (natte) 

Afb. 4.2 Reconstructie van een woonstalhuis uit de tiende–negende eeuw v.Chr. waarvan de overblijfselen 

(grondsporen en structuren) zijn opgegraven bij Rodenkirchen-Hahnenknooper Mühle. Het huis is te bezichtigen in 

het Duitse plaatsje Stadland (foto genomen door Matthias Süßen, matthias-suessen.de. Licentie: license CC BY-SA 

via Wikimedia Commons).
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beekdalafzettingen. Hierdoor is de conservering 
van botresten goed, dit in tegenstelling tot de 
honderden vuursteenstrooiingen die bekend zijn 
van de hogere, drogere pleistocene gronden. 
Langs de rivier De Tsjonger zijn op verschillende 
plekken dierlijke botresten uit het mesolithicum 
gevonden die wijzen op jacht en slacht.221 Juist 
dergelijke vindplaatsen, waar de organische 
component goed geconserveerd is, bieden, 
naast de informatie die bekend is over de vele 
vondststrooiingen, aanvullend inzicht in de 
bestaanswijze van jagers en verzamelaars uit het 
mesolithicum.222

Uit de zeer spaarzame archeologische gegevens 
ontstaat een beeld dat in Noord-Nederland 
tijdens de Swifterbantcultuur (net als in het 
mesolithicum) hoofdzakelijk de beek- en rivier-
dalen, en waarschijnlijk ook zones in de delta, 

werden geëxploiteerd. Hierbij dient wel nadruk-
kelijk een kanttekening gemaakt te worden over 
de conservering van archeologische resten uit 
deze periode. In de droge pleistocene gebieden, 
of pleistocene afzettingen die voor afdekking 
nog geruime tijd blootgesteld zijn geweest aan 
de elementen, zijn logischerwijs de organische 
component en de minder resistente archeolo-
gische resten geheel gedegradeerd. Vroeg-
neolithisch aardewerk is bijvoorbeeld vaak 
helemaal vergaan en het onderscheid in het 
vuursteenmateriaal naar mesolithicum en 
(vroeg-)neolithicum is heel moeilijk te maken. 
Dit maakt het zeer lastig om eenduidige 
generieke bewoningsmodellen op te stellen en 
het is dus goed mogelijk dat ook weinig gevari-
eerde/monotone (droge) dekzandgebieden zijn 
gebruikt, en niet alleen de landschapszones 

Afb. 4.3 Veldopname van de opgraving bij Jardinga in september 2002. Deze opgraving werd uitgevoerd door het 

Groninger Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen (foto genomen door Frans de Vries, 

ToonBeeld). 
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223 Fokkens 1991, 95-97, Groenendijk, 1997, 
218, Bakker 2003. Hier moet wel worden 
opgemerkt dat een aan de 
Swifterbantcultuur toegeschreven 
artefact, de T-vormige geweibijl, alleen 
geconserveerd blijft in een vochtig 
milieu. Hierdoor treedt een sterke 
vertekening van de verspreidingskaart 
van de Swifterbantcultuur op.

224 Kroezenga et al. 1991.
225 Bakker 1982, 116.
226 Bakker 1996, 34-35; Bakker 2003; 

Bottema, Cappers & Kloosterman 2004, 
52-56.

227 Waterbolk 1984, 280; Bakker 2003.
228 Huisman & Raemaekers 2014.
229 Bakker 2003, 267-274.
230 Fokkens 1991, 103-104.
231 Bakker 1982; Spek 1993; 2004; 

Raemaekers 2013.
232 Bakker 1982; Spek 2004, 113.
233 Spek 1993, 187; Dresscher 2011.
234 Dresscher 2011, 44-59.
235 Fokkens, Steffens & Van As 2017.
236 Fokkens, Steffens & Van As 2017.
237 Spek 2004.
238 Kooi 1979.

waar nu (goed) geconserveerde resten worden 
gevonden. In Noord-Nederland zijn losse 
artefacten van de Swifterbantcultuur in 
beekdalen gevonden223, zoals een aardewerken 
pot en geweien met schedeldaken in het Voorste 
Diep bij Bronneger.224 Er zijn ook aanwijzingen 
voor een neolithische component in het vuur-
steenmateriaal op verschillende vindplaatsen 
die als ‘mesolithisch’ zijn bestempeld. In een 
aantal pollendiagrammen is voor het Fries-
Drents Plateau een vroeg-neolithische landnam 
zichtbaar, die dateert in de periode van de 
Swifterbantcultuur.225 Met landnam wordt het 
ingrijpen van de mens in de natuurlijke vegetatie 
bedoeld. In het Atlanticum werd voor het eerst 
grootschalig in het oorspronkelijke oerbos 
gekapt, om op de vrijgekomen grond akkers aan 
te leggen. Indicatoren uit pollendiagrammen die 
hierop wijzen zijn vooral het voor het eerst 
optreden van het stuifmeel van de smalle 
weegbree, van granen, de afname van de iep en 
de toename van bijvoet, zuring en grassen.226 
Deze vroege landnam van Swifterbantboeren 
blijkt onder meer uit pollendiagrammen te 
Emmererfscheidenveen, Gieten en Gietsenveen, 
en wordt gedateerd tussen 4050 v.Chr. en 
3450 v.Chr.227 Dat akkerbouw al voorkomt in de 
Swifterbantcultuur blijkt uit de vondst van 
akkers bij vindplaatsen S2, S3 en S4 bij 
Swifterbant.228 Vanaf het vroeg-neolithicum 
worden delen van het Fries-Drents Plateau 
gebruikt als graasgebieden voor vee.229 Gebieden 
die niet geschikt zijn voor akkerbouw, zoals 
beekdalen en veengebieden, zullen daarbij ook 
zijn opgezocht.
Op het Fries-Drents Plateau zijn TRB-vondsten 
vooral bekend van de overgang tussen hogere 
zandgronden en rivierdalen.230 De TRB-boeren 
legden hun akkers meestal aan op de makkelijk 
bewerkbare bodems, namelijk leemarme 
gronden.231 Hunebedden werden gebouwd op 
leemarme hooggelegen gronden, in de buurt 
(<250m) van de erosieranden van het keileem, 
waar de zwerfstenen voor de hunebedden 
werden verzameld.232 Vindplaatsen uit het 
neo lithicum en de vroege bronstijd komen 
vooral voor op drooggelegen, leemarme zand-
gronden (zoals hoge dekzandruggen, gedrai-
neerde beekdalflanken) vlakbij oppervlaktewater 
(beken). Nabijheid van water, in de vorm van een 
beek of meertje, lijkt ook een bepalende factor 
te zijn geweest voor de boeren uit het midden- 
en laat-neolithicum en de vroege bronstijd om 

zich ergens te vestigen.233 De meerderheid van 
deze vindplaatsen ligt binnen 300 m van een 
beekdal en binnen 600 m van een ven op 
dekzandgronden en premorenale zandgronden 
aan de randen van het keileemplateau. De vind-
plaatsen liggen niet of nauwelijks op de (zware) 
keileemgronden zelf.234 
Vanaf de bronstijd werden nederzettingen op 
hogere zandgronden bij beekdalen in de buurt 
van een water, en langs de randen van het 
keileemplateau aangelegd.235 Vanuit deze neder-
zettingen werden bossen gekapt, akkers 
aangelegd, vee geweid en vis gevangen.236 Als 
gevolg van deze ontginning veranderden de 
voedselarme bodems (droge, mineraalarme 
bodems) in grootschalige heidevelden. 
Grafheuvels werden opgeworpen op de 
leemarme zandgronden, zowel langs de 
keileemranden als op de dekzandvlaktes, veelal 
op toppen van hoge dekzandruggen en langs 
beekdalen. Vanaf de ijzertijd zien we een trend 
dat nederzettingen zich verplaatsen van de 
drogere zandgronden naar het keileemland-
schap (zoals de Hondsrug zelf). In feite is er 
sprake van een omkering van het centrum en de 
periferie.237 Vanaf de ijzertijd werden nederzet-
tingen gebouwd op de keileemplateaus en 
keileemgronden, terwijl de nederzettingen 
daarvoor werden gebouwd op de armere zand-
gronden. Raatakkers uit de late bronstijd-ijzer-
tijd werden aangelegd op de rijkere keileem-
gronden. De urnenvelden werden aangelegd op 
hogere zandruggen en langs (prehistorische) 
wegen.238 De afstand tussen urnenveld en neder-
zetting was waarschijnlijk kleiner dan 100 m.

4.5  Conclusie

In het noordelijk kustgebied komen in de 
ondergrond van het onderzoeksgebied (pleisto-
cene) landschapseenheden voor die, naar 
analogie van het Fries-Drents Plateau, aantrek-
kelijk waren voor bewoning en gebruik. Het gaat 
hierbij om landschapseenheden, zoals beek-
dalen, dekzandruggen, en droge leemarme 
zandgronden en keileemgronden. Deze zijn 
tegenwoordig door holocene sedimenten 
bedekt, maar er is geen reden om aan te nemen 
dat deze in het verleden niet bewoond en benut 
zijn geweest. Daarnaast bieden ook holocene 
landschapseenheden in het kweldergebied de 
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239 Het gaat hierbij om resten uit het laat-
paleolithicum en het mesolithicum bij 
Hippolytushoef op de zuidflank van de 
keileemopduiking van Wieringen, 
schriftelijke mededeling P. van der Kroft 
(28-12-2020).

240 Mogelijk werden de hogere delen van de 
Noord-Nederlandse kwelders, zoals 
kreekoevers en kwelderwallen, al vanaf 
het neolithicum gebruikt als 
graasgebieden, schriftelijke mededeling 
P. van der Kroft (28-12-2020).

mogelijkheid om te wonen en te gebruiken, 
vergelijkbaar met de gebieden ten westen en ten 
oosten van het onderzoeksgebied. 
Zoals beschreven, werden de Kop van Noord-
Holland en West-Friesland vanaf het midden-
neolithicum bewoond. Aan het begin van deze 
periode werd er gewoond op kreekruggen in 
brakke en zoute milieus. Er zijn overigens 
aanwijzingen dat op hogere pleistocene 
gebieden ook al sprake is van oudere bewoning, 
bijvoorbeeld op Wieringen.239 Dit wijkt niet af 
van de informatie, zoals we die kennen uit de 
ondergrond van Flevoland of van het Fries-
Drents Plateau. Kreekruggen, kwelderwallen en 
zones langs getijdengeulen zijn ook in (de 
ondergrond) van het noordelijk kustgebied in 
deze periode aanwezig. Vooral gebieden die niet 
in open contact stonden met de zee, maar meer 
in de luwte lagen, zoals landinwaarts gelegen 
kweldergebieden en beekdalen die uitkwamen 
in zee, zullen vergelijkbare mogelijkheden voor 
bewoning en gebruik hebben gehad. Het 

oostelijke deel van West-Friesland had in de 
bronstijd een vrijwel zoet milieu, zonder veel 
mariene invloeden. Dit landschap verschilde erg 
van het landschap in het onderzoeksgebied in 
dezelfde periode, dat toen meer onder mariene 
invloed stond of bedekt was met veen. Een 
vergelijkbare intensieve bronstijd-bewoning is 
daarom niet waarschijnlijk. Op basis van verge-
lijking met het Duitse Waddengebied tussen 
Eems en Wezer kan worden verondersteld dat 
ook in het Noord-Nederlandse kustgebied in het 
neolithicum de estuaria werden bewoond en 
gebruikt. Bovendien is het mogelijk dat de 
Noord-Nederlandse kwelders, net als de Noord-
Duitse kwelders, al in de late bronstijd werden 
bewoond.240 De verwachting is dat in de Noord-
Nederlandse ondergrond onder en op laat- 
holocene afzettingen landschappen (of delen 
daarvan) met archeologische vindplaatsen uit de 
periode laat-paleolithicum tot en met de vroege 
ijzertijd kunnen voorkomen.
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241 Mondelinge mededeling E. Taayke  
(24-11-2015).

242 De gebieden met een hoge verwachting 
zijn juist de landschapszones waar we 
archeologisch gezien al veel van 
afweten, aangezien ze binnen de AMZ-
praktijk het meest worden onderzocht.

243 Bijvoorbeeld Kortekaas 1987, 122, 
Kortekaas 2002a, 20, Hoebe 2018, 330.

244 Bakels 2018.
245 Rensink & Van Doesburg 2015; 

Groenewoudt & Smit 2014.

5 Synthetiserende analyse

5.1.  Inleiding

Dit hoofdstuk synthetiseert de inzichten en 
uitkomsten van de uitgevoerde inventarisatie. 
Om de potentiële kenniswinst te bepalen, is het 
noodzakelijk het overzicht uit hoofdstuk 4 te 
gebruiken van de archeologische kennis uit 
aangrenzende, en in landschappelijke opzichten 
vergelijkbare gebieden. In paragraaf 5.2 wordt 
de archeologische kennis over de sleutelvind-
plaatsen beschreven en de kenniswinst per  
sleutelvindplaats. In paragraaf 5.3 wordt de 
conservering van (begraven) landoppervlakken 
per periode en per deelgebied in een tabel 
samengevat. In paragraaf 5.4 volgt de beschrij-
ving van de bewoningsgeschiedenis en het land-
gebruik in het noordelijk kustgebied. Eerst 
komen per hoofdperiode bewoningsmodellen 
aan bod. Vervolgens wordt ingezoomd op het 
onderzoeksgebied, en wordt het verspreidings-
patroon, en in sommige gevallen de functie van 
vindplaatsen, en de voorkeur voor landschap-
pelijke zones beschreven.

5.2  Archeologische kennis van 
sleutelvindplaatsen

Uit het onderzoeksgebied zijn minder sleutel-
vindplaatsen bekend dan wenselijk zou zijn voor 
een inhoudelijk kader als dit. In hoofdstuk 3 is 
betoogd dat veel sleutelvindplaatsen die zijn 
onderzocht vóór 2002 (inwerkingtreding Wet 
Archeologische Monumentzorg), niet of 
nauwelijks zijn uitgewerkt. Van de 29 sleutel-
vindplaatsen is iets meer dan een derde 
gevonden tijdens systematisch (prospectief) 
onderzoek (boor-, proefsleuvenonderzoek of 
opgraving). De rest bij een begeleiding of bij 
toeval.241 Voor de meeste sleutelvindplaatsen 
geldt dat de omvang en verschijningsvorm van 
de archeologische resten (vondstrooiing, 
vondstlaag, sporenniveau) onbekend is. De 
meerderheid van de sleutelvindplaatsen dateert 
uit het mesolithicum en midden-neolithicum, 
slechts enkele dateren uit de midden-bronstijd 
en late bronstijd. Opvallend is dat de meeste 
sites bestaan uit vindplaatsen met meerdere 
bewoningsfasen (palimpsest sites). Ze liggen over 

het algemeen op de hogere delen van het 
(afgedekte) pleistocene substraat (dekzand-
ruggen en -koppen). Deze constateringen 
moeten wel genuanceerd worden in die zin dat 
juist vondstrijke vindplaatsen (i.e. vindplaatsen 
waar veel artefacten, afvallagen etc. voorkomen) 
met de gangbare prospectiemethoden en 
-technieken sneller opgespoord en dus 
onderzocht worden, en dat er dus een ‘staande’ 
praktijk is ontstaan waarbij juist zones of 
gebieden waarvan de archeologische kennis 
groot is nadruk krijgen in het onderzoek.242 
Verschillende sleutelvindplaatsen in het onder-
zoeksgebied zijn geïnterpreteerd als prehistori-
sche akkers, gekenmerkt door de aanwezigheid 
van eergetouwkrassen. Deze eergetouwkrassen 
blijven alleen in een afgedekte situatie bewaard. 
Op het Fries-Drents Plateau met pleistocene 
afzettingen direct aan het maaiveld, zijn 
eer getouwkrassen door latere bodemprocessen 
en grondbewerkingen echter verdwenen. 
Opvallend is dat op de akkercomplexen altijd 
een strooiing van TRB- en laat-neolithisch 
aardewerk en vuursteenartefacten aanwezig is. 
Veelal wordt zo’n strooiing geïnterpreteerd als 
een aanwijzing voor het verploegen van een 
nederzetting.243 Een andere mogelijkheid is dat 
nederzettingsafval als mest op de akkers is 
opgebracht.244 In zijn algemeenheid kan gesteld 
worden dat het wat betreft de sleutelvind-
plaatsen uit het mesolithicum met name gaat 
om nederzettingen en uit het neolithicum voor-
namelijk gaat om akkers. Ten slotte kunnen we 
vaststellen dat er maar weinig sleutelvind-
plaatsen uit de bronstijd en de vroege ijzertijd 
bekend zijn.

5.2.1  Kenniswinst per sleutelvindplaats

Deze paragraaf vat per hoofdthema de kennis 
over de sleutelvindplaatsen samen: bewoning, 
begraving, economie en infrastructuur en 
rituelen (tabel 5.1). De indeling in hoofdthema’s 
en hoofdperioden (1-3) is gebaseerd op de 
clustering van complextypen en van archeolo-
gische perioden (zie paragraaf 1.4).245 De legenda 
van tabel 5.1 is als volgt: ++ aanzienlijk aandeel 
kennis, + draagt bij aan kennis, +- weinig bijdrage 
aan kennis en - geen bijdrage aan kennis.



58
—

Tabel 5.1 De kenniswinst per sleutelvindplaats.

# Sleutelvindplaats Deelgebied Locatie Periode Hoofd-
periode

Bewoning Begraving Economie en 
infrastructuur

Rituelen

1 Oldeboorn 1 1 dekzandrug MESO, NEOL, BRONSV, 
BRONSM

1, 2 ++ - ++ -

2 Hempens/N31 1 dekzandrug MESOL, NEOM, BRONSV 1, 2 ++ - + -

3 Terkaple-Roordahiem 1 dekzandrug MESO, NEOV 1 + - - -

4 Tietjerk-Lytse Geast 1 1 dekzandrug MESO, NEO 1, 2 ++ - + -

5 Bornwird 1 dekzandhelling NEOL 2 - - +a -

6 Dokkum-Jantjes 
Zeepolder

1 dekzandrug MESO, NEO 1, 2 + - +a -

7 Oostrum 1 dekzandrug MESO, NEOM 1, 2 ++ - - -

8 Birdaard-
Steenendam

1 dekzandlaagte MESO, NEOL 1, 2 + - - -

9 Groningen-
UMCG1992

2 dekzand op 
keileemhelling

PALEOL, MESO 1 + - + -

10 Groningen-
UMCG2001

2 dekzand op 
keileemhelling

NEOM 2 + - +a -

11 Groningen-
Damsterdiep

2 dekzand op 
keileemhelling

NEOM 2 - - +a -

12 Groningen-
Oosterpoortwijk

2 dekzand op 
keileemhelling

NEOM, NEOL 2 - - +a -

13 Groningen-
Helperzoom-De 
Linie-Europapark

2 dekzand op 
keileemhelling

MESOL, NEOM, BRONSV, 
BRONSL, IJZV

1, 2, 3 + - +a -

14 Wetsingermaar 2 keileemeiland NEOM 2 ++ - + -

15 Haren-De Vork 2 dekzand MESO, NEOM 1, 2 ++ - ++ -

16 Haren-Transferium 2 dekzand op 
keileemhelling

PALEOL, MESO, NEOM, 
NEOL, BRONSM

1, 2, 3 ++ - + -

17 Slochteren-Meerstad 
2a

3 dekzand MESO 1 ++ - ++ -

18 Slochteren 
Woudbloem–
Lageland

3 dekzandrug MESO 1 + - - -

19 Finsterwolde-
Ganzedijk

3 dekzandrug MESO 1 + - - -

20 Scheemderzwaag-
Scheemda

3 dekzandrug MESO 1 + - - -

21 Scheemderzwaag-
Medemertol-
Knooppunt 
Zuidbroek A7-N33

3 dekzandrug MESOL, NEOV, NEOM, 
BRONSM

1, 2 ++ - + -

22 Oostwold 3 dekzandrug MESO 1 + - - -

23 Zuidbroek 3 dekzandrug MESO, NEOV 1 ++ - - -

24 Heveskesklooster 3 dekzandrug MESO, NEOV,NEOM, 
NEOL

1, 2 - ++ + +

25 Siddeburen-
Oostwolder polder

3 dekzandrug MESO, NEOM 1, 2 - - + -

26 Slochteren-
Hooilandspolder

3 dekzandrug PALEOL, MESO 1 + - + -

27 Eemspoort 4 oeverwal IJZV 3 - - ++ +

28 Middelstum-
Boerdamsterweg

4 kwelder IJZV 3 ++ - ++ +

29 Vierhuizen 4 kwelder IJZV 3 + - + -

Legenda: ++ aanzienlijk aandeel toename kennis, + draagt bij aan toename kennis, +- geen of weinig bijdrage aan toename kennis en - geen bijdrage 

toename kennis, a=akker.

PALEOL=laat-paleolithicum, MESO=mesolithicum, MESOL=laat-mesolithicum, NEO=neolithicum, NEOV=vroeg-neolithicum, NEOM=midden-neolithicum, 

NEOL=laat-neolithicum, BRONSV=vroege bronstijd, BRONSM=midden-bronstijd, BRONSL=late bronstijd, IJZ=ijzertijd, IJZV=vroege ijzertijd.
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246 Cohen et al. 2017. Zie ook het portal 
‘begraven landschappen’ en 
‘landgebruik in lagen’ op www.
cultureelerfgoed.nl.

5.3  Conservering van begraven 
landoppervlakken

Tabel 5.2 geeft een samenvatting van de 
verwachte conservering van landoppervlakken 
per periode en per deelgebied. Deze informatie 
is gebaseerd op de erosie- en conserverings-
kaarten246, en is per deelgebied besproken in 
hoofdstuk 3.

5.4  Bewoning en landgebruik in het 
noordelijk kustgebied

5.4.1  Jagers, verzamelaars en eerste 
boeren - paleolithicum tot en met 
midden-neolithicum A

Algemene bewoningsmodellen jagers,  
verzamelaars en eerste boeren
In het laat-paleolithicum lag het zwaartepunt 
van de bewoning en het landgebruik met name 
op de reliëfrijkere delen langs beken. Op de 
dekzandruggen en -koppen in de buurt van 
beekdalen werd gewoond in kortstondige 

seizoenskampen van waaruit het omringende 
landschap werd benut voor het verzamelen van 
voedsel en grondstoffen. In gebieden waar 
oppervlaktewater schaars is, werd gewoond 
dichtbij vochtige leemrijke bodems. Verder 
werden onderkomens aangelegd op dalranden, 
op hoogten bij (het samenkomen van) beek-
stromen.
In het mesolithicum en laat-paleolithicum werd 
gewoond in gradiëntzones en werden deze 
zones gebruikt om te voorzien in het levens-
onderhoud. Denk aan overgangen van hoog 
naar laag (bijvoorbeeld flanken van dekzand-
ruggen, reliëfrijke delen van de dekzandvlakten, 
etc.), maar ook aan overgangen tussen verschil-
lende milieu- en landschapstypen. In deze 
periode zullen de gebieden buiten de neder-
zettingen extensief zijn gebruikt voor het 
verzamelen van allerlei grondstoffen en voedsel-
bronnen. Op plekken waar keileem aan de 
oppervlakte voorkwam of waar het keileem 
werd aangesneden, zoals in beekdalen, werd 
(vuur)steen als grondstof verzameld. De 
primaire bewerking van (vuur)steen vond vaak 
plaats bij of op locaties waar de grondstof werd 
verzameld. Verdere bewerking van het (vuur)
steen vond plaats bij de woonplek. Opvallend is 
het ontstaan van langdurig gebruikte bewo-
ningslocaties, die in de bodem te zien zijn als 

Tabel 5.2 Samenvatting van de conservering van de landoppervlakken per periode en per deelgebied.

Conservering land-
oppervlakken

Periode 1  
(laat-paleolithicum – midden-neolithicum A)

Periode 2  
(midden-neolithicum B – midden-bronstijd A)

Periode 3  
(midden-bronstijd B – vroege ijzertijd)

Deelgebied 1 oppervlakken langs de randen van het Fries-
Drents Plateau zijn niet aangetast. 
Oppervlakken langs de randen van het 
noordelijk deel van het Fries-Drents Plateau 
tussen Dokkum en Aduard zijn door latere 
mariene erosie sterk aangetast. De gebieden 
tussen de mariene geulen zijn over het 
algemeen matig aangetast.

oppervlakken langs de randen van het 
westelijke deel van het Fries-Drents Plateau 
zijn grotendeels niet aangetast. Oppervlakken 
in het gebied tussen Dokkum, Reitsum en 
Leeuwarden zijn niet aangetast. Oppervlakken 
in het gebied tussen Dokkum en Kollum zijn 
sterk aangetast. Oppervlakken tussen Kollum 
en Zuidhorn zijn grotendeels bewaard 
gebleven, en tussen Zuidhorn en Aduard voor 
een groot deel matig aangetast.

oppervlakken komen vrijwel overal 
onaangetast voor in Oostergo (omgeving 
Bartlehiem –Dokkum). Het veengebied tussen 
het zeekleigebied en daar waar het pleistoceen 
aan het oppervlak komt langs de hele rand van 
het Fries-Drents Plateau is matig aangetast.

Deelgebied 2 oppervlakken aan de noordkant en zuidkant 
van het eiland Sauwerd-Winsum zijn sterk 
aangetast. Het centrale deel van het eiland 
Sauwerd-Winsum, de dalen van de Hunze en 
Drentse Aa en de Hondsrug zijn niet aangetast.

oppervlakken van het centrale deel van het 
eiland Sauwerd-Winsum, het Hunzedal en de 
Hondsrug zijn niet aangetast. In de andere 
delen van het deelgebied zijn de oppervlakken 
matig aangetast. 

het gebied rond de Hunzeloop en het 
veengebied tussen het zeekleigebied en het 
pleistocene gebied is matig aangetast. De rest 
van het zeekleigebied is behalve rond de 
Hunzeloop niet aangetast.

Deelgebied 3 oppervlakken zijn voor het grootste deel van 
het deelgebied onaangetast. Alleen tussen 
Termunten en Nieuwe Statenzijl komen door 
mariene erosie sterk aangetaste oppervlakken 
voor.

oppervlakken komen onaangetast voor ten 
noorden van de keileemrug Harkstede-
Siddeburen en langs de randen van de 
pleistocene gebieden. Oppervlakken zijn matig 
aangetast ter hoogte van meren en in het 
Dollardgebied door mariene erosie.

oppervlakken zijn in de meren en in de 
Dollardboezem door mariene erosie sterk 
aangetast. Het veengebied tussen het 
zeekleigebied en het pleistocene gebied is 
matig aangetast. In het gebied tussen Amsweer, 
Nieuwolda, Woldendorp en Farmsum, het 
gebied tussen Beerta en Drieborg en het gebied 
tussen Den Ham en Booneschans zijn de 
oppervlakken niet aangetast.

Deelgebied 4 oppervlakken zijn door mariene erosie sterk of 
matig aangetast. Deze mariene erosie komt 
voor in Westergo, ten noorden van Dokkum, 
het Lauwersgebied, Noord-Groningen en de 
Fivelboezem.

oppervlakken zijn door mariene erosie sterk of 
matig aangetast. Deze mariene erosie komt 
voor in Westergo, ten noorden van Dokkum, 
het Lauwersgebied, Noord-Groningen en de 
Fivelboezem.

oppervlakken zijn door mariene erosie sterk 
aangetast ter plekke van de voormalige 
Middelzee, het Lauwersgebied, Noord-
Groningen en de Fivelboezem. In het veengebied 
tussen het zeekleigebied en daar waar het 
pleistoceen aan het oppervlak komt zijn de 
landschapseenheden en landoppervlakken 
matig aangetast. In de rest van het deelgebied 
zijn de oppervlakken niet aangetast.
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bantcultuur is lang bepaald geweest door 
onderzoek in de Flevopolder. In de afgelopen 
jaren zijn spectaculaire vondsten gedaan op 
(relatief) diepgelegen stroomgordels in het 
midden-Nederlandse rivierengebied bij 
Nieuwegein en Tiel-Medel (afb 5.1). Hier zijn 
onder andere begravingen en forse platte-
gronden van woonstructuren gevonden. Mensen 
begroeven of deponeerden vanaf het meso-
lithicum individuele en verzamelingen van 
voorwerpen of natuurlijke objecten (zoals 
klingen, bijlen, potten, botten en geweien) op 
specifieke plekken in het landschap. Deze 
plekken worden veelal gekarakteriseerd door 
‘overgangen’, bijvoorbeeld de overgang tussen 
nat en droog, hoog en laag, (gradiënt) in oever-
zones en beekdalen en op de grens van de 
nederzetting en het territorium.

Jagers, verzamelaars en eerste boeren in het 
noordelijk kustgebied
De laat-paleolithische en mesolithische vind-
plaatsen worden vooral langs beekdalen en op 
keileemruggen en -hoogten, zoals de Hondsrug 
en de keileemhoogte bij Winschoten gevonden. 
In en langs beekdalen, zoals de Boorne, 
Peizerdiep en Oude Ae, is er een continu gebruik, 
in ieder geval vanaf het mesolithicum tot in de 
bronstijd. Al wijzen de sporen uit het neoli-
thicum en de bronstijd wel op het extensief 
gebruik van de beekdalen in deze periode. Over 
het algemeen kan voor het onderzoeksgebied 
worden gesteld dat pleistocene hoogten 
(dekzand- en keileemruggen) in het laat-paleoli-
thicum en mesolithicum werden opgezocht om 
te wonen. Voor de afzonderlijke deelgebieden is 
over de bewoning en het landgebruik in deze 
periode het volgende bekend:
• in deelgebied 1 werd op het Fries-Drents 

Plateau langs de beekdalbodems van De 
Boarn, Kromme Ie, De Lauwers en Oude Diep 
gewoond;

• in deelgebied 2 werd de uitloper van de 
Hondsrug bewoond. Het jachtkampje uit het 
laat-paleolithicum gevonden in Groningen lag 
op een strategische plek, de bewoners keken 
uit over het Hunzedal. Aan de westflank van 
de Hondsrug bij Haren werd in het laat-paleo-
lithicum en in het mesolithicum ook gewoond. 
Langs de oostflank en de westflank van de 
Hondsrug zijn op soortgelijke plekken nog 
meer vindplaatsen uit deze periode te 
verwachten.251 Ook op het keileemeiland 

Afb. 5.1 De bovenste foto is gemaakt in januari 2017 met behulp van een drone en laat een overzicht van de 

opgraving van een vindplaats van de Swifterbantcultuur op het bedrijvenpark Het Klooster in Nieuwegein zien. In de 

witte tent op de voorgrond staat de zeefstraat waar grote hoeveelheden monsters werden gezeefd. Deze monsters 

waren systematisch verzameld (in vakken van 1 x 1 m en 2 x 2 m) en in witte big bags geschept. Een groot deel van de 

monsters ligt nog rondom de zeefstraat. Een blauwe kraan (helemaal bovenaan de foto) en een gele kraan zijn bezig 

met graven (dronefoto genomen door BAAC en RAAP). De onderste foto is genomen in december 2016 en toont de 

voorbereidingen voor het en bloc lichten van menselijke begravingen van de Swifterbantcultuur (foto genomen door 

Edmée Sleijpen). 
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247 Woltinge et al. 2019: Geerts et al. 2019.
248 Peeters et al. 2017, 146-148. Dat er bijna 

geen hutstructuren worden gevonden, 
komt mogelijk doordat ze vervaagd of 
uitgewist zijn door latere 
bodemkundige processen. Het is lastig 
om onderscheid te maken tussen 
natuurlijke sporen en antropogene 
ingravingen. Bij palimpsest-vindplaatsen 
is het moeilijk, vaak zelfs onmogelijk, 
om gelijktijdigheid van grondsporen 
aan te tonen. Lichte structuren laten 
geen of nauwelijks sporen achter in de 
bodem. Het graven van vakjes van  
0,25 x 0,25 m of 0,5 x 0,5 m voor het 
verzamelen van vuurstenen artefacten is 
minder geschikt voor het herkennen 
van grondsporen, omdat een overzicht 
dan ontbreekt, zie Boekschoten, Niekus 
& Stapert 2019.

249 Geerts et al. 2019; Niekus & Van 
Koeveringe 2018. 

250 Dit is ook wat Smit et al. 2012a, 35 
concluderen na hun onderzoek in het 
Boornedal: ‘Op basis van het onderzoek 
kan worden geconcludeerd dat in het 
onderzoeksgebied organische resten 
(uit het Midden-Neolithicum tot en met 
de Bronstijd) aanwezig kunnen zijn in 
de lagere delen van het verdronken 
dekzandlandschap. Anorganische resten 
zijn te verwachten op de hogere delen 
van dit landschap. De afdekking met 
veen en klei heeft waarschijnlijk een 
conserverende werking gehad, 
waardoor ook deze resten relatief gaaf 
zullen zijn vergeleken met die in 
gebieden waar veenafdekking 
ontbreekt.

251 Dit blijkt ook uit het voorkomen van 
een (niet met veen of klei bedekte) 
Hamburg-vindplaats aan de westflank 
van de Hondsrug bij Sassenhein te 
Haren, zie Woltinge et al. 2006.

dichte strooiingen van (vuur)steenvondsten 
aangevuld met, vooral uit het mesolithicum, 
oppervlaktehaarden en kuilhaarden. Duidelijke 
(archeologisch zichtbare) woonstructuren 
ontbreken vooralsnog. Echter, recent onderzoek, 
onder andere bij Kampen-Reevediep en 
mogelijk ook in Soest, heeft aanwijzingen 
opgeleverd voor de aanwezigheid van (ronde) 
hutten/woonstructuren uit het mesolithicum, 
zoals in het verleden ook bij Baarn zijn 
gevonden.247 De bescheiden vondsten van 
‘structuren’ uit de vroege prehistorie, al dan niet 
in de vorm van grondsporen of op basis van 
patronen in het vondstmateriaal, tonen echter 
aan dat deze wel degelijk in het bodemarchief 
aanwezig zijn.248 De vondst in Kampen is in dit 
geval veelzeggend, omdat hier een structuur in 
een met veen afgedekt dekzandlandschap is 
gevonden; een situatie die zich ook in het 
noordelijk kustgebied voordoet.249 Voormalige 
nederzettingsterreinen hebben vaak nadat ze 
bewoond zijn geweest nog lang in de open lucht 
gelegen. Hierdoor zijn archeologische resten die 
lang aan de oppervlakte hebben gelegen 
hoogstwaarschijnlijk relatief slecht geconser-
veerd. In de lage delen rondom vindplaatsen, die 
voor een groot deel onder de (huidige) grond-
waterspiegel lagen (en liggen), werd mogelijk 
een deel van het afval gedumpt. In deze natte 
situaties zijn archeologische resten (inclusief 
anorganische resten) gemiddeld genomen goed 
bewaard gebleven. Deze laaggelegen plekken 
rondom nederzettingen zijn echter nauwelijks 
systematisch en in detail onderzocht.250

Langs de oevers van kreken en prielen werden 
aan het eind van het mesolithicum en het begin 
van het neolithicum al dan niet tijdelijke kampe-
menten opgericht voor bewoning en exploitatie 
van het dynamische landschap. In sommige 
gevallen werd de locatie van de onderkomens 
opgehoogd met bundels plantaardig materiaal, 
zoals riet. Aanvullend werden kleinschalige 
akkers en tuinen aangelegd voor verbouw van 
voedselgewassen (onder andere emmertarwe en 
gerst). In de nabijheid van de nederzetting werd 
vee gehouden, vooral varkens en in mindere 
mate schapen, geiten en runderen. De exploi-
tatie van wilde planten en dieren bleef echter 
deel uitmaken van het levensonderhoud. Vanuit 
deze landschapszones werden expedities 
ondernomen naar andere delen van het 
landschap om voedsel en grondstoffen te 
verzamelen. Ons beeld van de Swifter-
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jaren zijn spectaculaire vondsten gedaan op 
(relatief) diepgelegen stroomgordels in het 
midden-Nederlandse rivierengebied bij 
Nieuwegein en Tiel-Medel (afb 5.1). Hier zijn 
onder andere begravingen en forse platte-
gronden van woonstructuren gevonden. Mensen 
begroeven of deponeerden vanaf het meso-
lithicum individuele en verzamelingen van 
voorwerpen of natuurlijke objecten (zoals 
klingen, bijlen, potten, botten en geweien) op 
specifieke plekken in het landschap. Deze 
plekken worden veelal gekarakteriseerd door 
‘overgangen’, bijvoorbeeld de overgang tussen 
nat en droog, hoog en laag, (gradiënt) in oever-
zones en beekdalen en op de grens van de 
nederzetting en het territorium.

Jagers, verzamelaars en eerste boeren in het 
noordelijk kustgebied
De laat-paleolithische en mesolithische vind-
plaatsen worden vooral langs beekdalen en op 
keileemruggen en -hoogten, zoals de Hondsrug 
en de keileemhoogte bij Winschoten gevonden. 
In en langs beekdalen, zoals de Boorne, 
Peizerdiep en Oude Ae, is er een continu gebruik, 
in ieder geval vanaf het mesolithicum tot in de 
bronstijd. Al wijzen de sporen uit het neoli-
thicum en de bronstijd wel op het extensief 
gebruik van de beekdalen in deze periode. Over 
het algemeen kan voor het onderzoeksgebied 
worden gesteld dat pleistocene hoogten 
(dekzand- en keileemruggen) in het laat-paleoli-
thicum en mesolithicum werden opgezocht om 
te wonen. Voor de afzonderlijke deelgebieden is 
over de bewoning en het landgebruik in deze 
periode het volgende bekend:
• in deelgebied 1 werd op het Fries-Drents 

Plateau langs de beekdalbodems van De 
Boarn, Kromme Ie, De Lauwers en Oude Diep 
gewoond;

• in deelgebied 2 werd de uitloper van de 
Hondsrug bewoond. Het jachtkampje uit het 
laat-paleolithicum gevonden in Groningen lag 
op een strategische plek, de bewoners keken 
uit over het Hunzedal. Aan de westflank van 
de Hondsrug bij Haren werd in het laat-paleo-
lithicum en in het mesolithicum ook gewoond. 
Langs de oostflank en de westflank van de 
Hondsrug zijn op soortgelijke plekken nog 
meer vindplaatsen uit deze periode te 
verwachten.251 Ook op het keileemeiland 

Afb. 5.1 De bovenste foto is gemaakt in januari 2017 met behulp van een drone en laat een overzicht van de 

opgraving van een vindplaats van de Swifterbantcultuur op het bedrijvenpark Het Klooster in Nieuwegein zien. In de 

witte tent op de voorgrond staat de zeefstraat waar grote hoeveelheden monsters werden gezeefd. Deze monsters 

waren systematisch verzameld (in vakken van 1 x 1 m en 2 x 2 m) en in witte big bags geschept. Een groot deel van de 

monsters ligt nog rondom de zeefstraat. Een blauwe kraan (helemaal bovenaan de foto) en een gele kraan zijn bezig 

met graven (dronefoto genomen door BAAC en RAAP). De onderste foto is genomen in december 2016 en toont de 

voorbereidingen voor het en bloc lichten van menselijke begravingen van de Swifterbantcultuur (foto genomen door 

Edmée Sleijpen). 



62
—

252 Woldring et al. 2012.
253 Woldring et al. 2012, 388-390.
254 Fokkens, Steffens & Van As 2017, 294-

297.
255 Fokkens, Steffens & Van As 2017, 301. 
256 Ook door Gehasse wordt voor de vroege 

bronstijd (en het neolithicum) gedacht 
aan samenlevingen waarin akkerbouw, 
veeteelt en jagen en verzamelen 
wezenlijke onderdelen zijn van de 
breed-spectrum economie. Jagen en 
verzamelen blijft in deze periode nog 
steeds belangrijk, Gehasse 1995, 231.

257 Van Amerongen 2016.
258 Fokkens, Steffens & Van As 2017,  

294-297.
259 Waterbolk & Boersma, 1976, 47.

Sauwerd-Winsum komen mogelijk vind-
plaatsen uit het laat-paleolithicum en meso-
lithicum voor;

• voor een deel van deelgebied 3 is het land-
gebruik in het mesolithicum gereconstrueerd.252 
Voor het laat-Boreaal-vroeg Atlanticum zijn hier 
aanwijzingen dat mesolithische jagers-verza-
melaars het bos (dennen, hazelaar en berken) 
hebben gekapt en vegetatie hebben afgebrand. 
In combinatie met natuurlijke veranderingen in 
het milieu ontstond een opener landschap met 
dominantie van hazelaar.253 Uit archeologisch 
onderzoek blijkt dat onder de Dollard-afzet-
tingen, het oude landschap van de Wester-
woldse Aa nog voor een groot deel intact is. 
Vooral de dekzandruggen en rivierduinen langs 
de oude loop van de Westerwoldse Aa waren 
aantrekkelijke plekken om te wonen. Hierlangs 
zijn verschillende vindplaatsen uit het meso-
lithicum gevonden;

• voor deelgebied 4 zijn er geen concrete 
aanwijzingen dat het getijdengebied in deze 
periode werd bewoond of gebruikt. 

5.4.2  Vroege landbouwsamenlevingen: 
midden-neolithicum B tot en met 
midden-bronstijd A

Algemene bewoningsmodellen vroege land-
bouwsamenlevingen
Op basis van recente analyses van laat-neo-
lithische tot en met midden-bronstijd vind-
plaatsen uit dynamische milieus (wetlands, 
zandopduikingen bij beekdalen en rivieren) 
komt het beeld naar voren van een gevarieerde 
bestaanswijze, een extended farming economy die 
waarschijnlijk op alle nederzettingen voorkomt. 
Dit is een economie gebaseerd op landbouw, 
aangevuld met (vogel)jacht, visserij en het 
verzamelen van plantaardig voedsel. Een 
opdeling in soorten nederzettingen met eigen 
functies (bijvoorbeeld ‘gewone’ nederzettingen 
en special activity sites) is op basis van beschikbare 
gegevens niet mogelijk.254 In plaats van een 
rigide landbouwsysteem was het aandeel van 
jacht en visserij in de vroege bronstijd en 
midden-bronstijd veel groter dan eerder 
gedacht: ‘We have seen that our mental template of 
upland farmers may have to be changed into farmers 
that choose site location in lower areas, on levees and 
crevasse splays of river valley. Locations that enabled 

them not only to farm on extensive plots of arable, but 
also to complement their diets with fish, birds, game 
and collected plants’.255 Het betekent dat zones in 
dynamische gebieden, zoals wetlands en 
zandopduikingen bij beekdalen en rivieren, die 
voor landbouw minder geschikt waren nog 
steeds aantrekkelijk zijn geweest om te 
wonen.256 Ook voor de landschappen die zeer 
geschikt waren voor een gemengd agrarisch 
bedrijf, zoals in West-Friesland, blijkt dat jagen 
en verzamelen in de midden-bronstijd nog 
steeds een belangrijk onderdeel was van de 
voedseleconomie.257 De consequentie van deze 
nieuwe inzichten is dat het noordelijk kustgebied 
in het laat-neolithicum tot en met de midden-
bronstijd in potentie een veel aantrekkelijker 
vestigingsgebied was dan eerder werd gedacht.

Vroege landbouwsamenlevingen in het 
noordelijk kustgebied
Het noordelijk kustgebied omvat in deze periode 
het overgangsgebied van het pleistocene naar 
het mariene gebied en bestaat daardoor uit een 
gevarieerd gebied met daarin verschillende 
gradiëntzones. De neolithische vindplaatsen zijn 
in deze zones gevonden: in de gebieden tussen 
de pleistocene keileem- en dekzandruggen en 
natte gebieden, langs beekdalen en op de 
flanken van keileemhoogten, zoals de Hondsrug. 
Over het algemeen kan worden gesteld dat 
pleistocene hoogten, voornamelijk hogere 
dekzandruggen, in het neolithicum zijn gebruikt 
om te wonen. Op deze ruggen worden bij 
archeologisch onderzoek nederzettingen en 
akkercomplexen gevonden. Enkele vindplaatsen 
in het onderzoeksgebied werden in het verleden 
door onderzoekers geïnterpreteerd als uitvals-
bases om te jagen of als een plek om seizoens-
gerelateerde activiteiten te ondernemen 
(bijvoorbeeld eendenjacht). Hoogstwaarschijnlijk 
werd bij de nederzettingen aan akkerbouw en 
veeteelt gedaan en werd in de omgeving tevens 
gejaagd en gevist (zoals de concentraties bij 
Haren-De Vork suggereren), vergelijkbaar met 
nederzettingen uit het laat-neolithicum en de 
midden-bronstijd.258 Waterlopen zullen in deze 
periode een belangrijke rol hebben gespeeld om 
toegang te krijgen tot gebieden langs de kust. 
Rivieren als de Drentse Aa, de Fivel/Oude Ae, het 
Eelderdiep en het Peizerdiep verbonden vanaf 
het mesolithicum tot in de bronstijd de kust-
gebieden met het achterland.259 Uitgespoelde 
keileemhoogten langs dalen (zoals bij Zuidhorn-
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Noordhorn) werden in het neolithicum (en 
daarna) opgezocht om vuursteen en andere 
natuursteen (zoals veldkeien) te verzamelen. 
Voor de afzonderlijke deelgebieden is het 
volgende bekend over de bewoning en het land-
gebruik in deze periode:
• in deelgebied 1 komen relatief veel vondsten 

uit het midden-neolithicum voor. Het gaat 
onder andere om nederzettingen bij Oostrum 
en een jachtkampje bij Hempens. Uit de 
vondsten bij Oldeboorn blijkt dat het beekdal 
van de Boorne in het midden-neolithicum tot 
en met de midden-bronstijd werd bewoond.260 
Uit het laat-neolithicum-vroege bronstijd zijn 
enkele vindplaatsen (Oldeboorn, Bornwird, 
Birdaard-Steenendam) langs de west- en 
noordrand van het Fries-Drents Plateau 
bekend. Op hogere delen in het landschap, 
langs beekdalen, werden akkers aangelegd 
(Bornwird en Dokkum-Jantjes Zeepolder). 
Vanaf de vroege bronstijd zien we het aantal 
vindplaatsen in het deelgebied zichtbaar 
teruglopen;

• in deelgebied 2 komen relatief veel vondsten 
uit het midden-neolithicum voor. In het 
deelgebied zijn op de (oostelijke flank van de) 
Hondsrug de meeste vindplaatsen gevonden. 
In het gebied komen verschillende vind-
plaatsen uit deze periode voor: een neder-
zetting op het toenmalige keileemeiland 
Sauwerd-Winsum bij Wetsingermaar, akkers 
aan de oostflank van de Hondsrug en kleine 
seizoenskampjes op een dekzandhoogte in 
het Hunzedal. Op hogere delen in het 
landschap, namelijk langs de oostkant van de 
Hondsrug, werden akkers aangelegd. Vanaf de 
vroege bronstijd is hier ook sprake van een 
daling in het aantal vindplaatsen;

• in deelgebied 3 komen relatief veel vondsten 
uit het midden-neolithicum voor. Het gaat 
onder andere om een hunebed en een 
steenkist bij Heveskesklooster. Uit het vondst-
materiaal (EGK-aardewerkscherven, pijl-
punten van het dennenboomtype, driehoe-
kige pijlpunten en klokbekermessen) blijkt dat 
in de periode laat-neolithicum-vroege 
bronstijd mensen rond Heveskesklooster 
verbleven.261 Het gebied tussen de Hunze en 
de Oude Ae zal behoudens wat geïsoleerde 
hoogten en rivierduinen, begroeid zijn 
geweest met veen, en grotendeels ongeschikt 
zijn geweest voor bewoning en exploitatie. 
Onderzoek bij Zuidbroek toont aan dat in het 

dal van de Oude Ae vanaf 3700 v.Chr. op grote 
schaal veen is gevormd.262 Toch zal het dal van 
de Oude Ae nog lang als route zijn gebruikt. 
Aanwijzingen voor gebruik tot in de midden-
bronstijd zijn gevonden tijdens het onderzoek 
bij de verbreding van de N33 Knooppunt 
Zuidbroek A7;263

• voor deelgebied 4 zijn er in deze periode niet 
veel archeologische aanwijzingen voor het 
gebruik van de kwelders. Landgebruik, zoals 
beweiding, kan zijn uitgevoerd, maar is een 
activiteit die archeologisch lastig is aan te 
tonen.264 Echter, het afbranden van vegetatie, 
met als doel dat er jong groen zou groeien 
voor het vee, is door middel van micromorfo-
logisch onderzoek wel indirect op te sporen.265 
Vanaf ca. 3750 v.Chr. waren de kwelders 
hoogstwaarschijnlijk al begaanbaar.266 Dit laat 
ook het diatomeeënonderzoek van Wetsinger-
maar zien, waaruit blijkt dat de lokale kwelder-
klei in het midden-neolithicum is benut om 
aardewerk van te maken.267 
 

5.4.3  Late landbouwsamenlevingen: 
midden-bronstijd B tot en met 
vroege ijzertijd

Algemene bewoningsmodellen late landbouw-
samenlevingen
Vanaf de midden-bronstijd neemt de bewoning 
op het Fries-Drents Plateau af, en een vergelijk-
bare ontwikkeling is zichtbaar in het pleistocene 
gebied tussen Eems en Wezer.268 Dit is opvallend, 
omdat in beide gebieden ondanks de vernatting 
de draagkracht van het milieu nog niet was 
bereikt.269 Kortom, er moeten andere redenen 
dan technisch-economische zijn geweest voor 
de (archeologisch) waargenomen afname van 
bewoning. Mogelijk speelt in deze periode een 
verandering in de voedselvoorziening, gevolgd 
door een verandering in beoordeling van 
dezelfde ecologische condities een rol.270 Dit 
beïnvloedde vervolgens de attractiviteit van 
bepaalde ecologische zones en de voorkeur om 
ergens (anders) te gaan wonen. De diachrone 
verandering van verschillende elementen als 
vee, gewassen, huizen en nederzettingsfuncties, 
moet niet gezien worden als een adaptatie aan 
het landschap, maar meer als een reflectie van 
andere keuzes binnen de sociaal bepaalde 
grenzen van handelen.271
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272 Essink & Hielkema 1998, Van der Sanden 
& Van Vilsteren 2002, Van der Waals 
1964, Ter Wal 1996.

273 Vos 2015, 211.
274 In 1959 dacht Waterbolk dat mensen uit 

Drenthe wegtrokken naar de kwelders 
vanwege zandverstuivingen en 
uitputting van de bodem, zie Van Gijn & 
Waterbolk 1984. Dit wordt 
tegenwoordig niet meer geloofd, ook 
niet meer door Waterbolk zelf, zie 
Bazelmans et al. 2009, 36.

275 Voor een goed overzicht hiervan zie 
paragraaf 2.5 uit Bazelmans et al. 2009, 
34-37 en paragraaf 3.2 uit het 
proefschrift van Gerrets 2010. De eerste 
bewoners zouden uit Drenthe, West-
Friesland, Noord-Duitsland, de randen 
van het Fries-Drents Plateau of Texel/
Hollands duinengebied komen, 
Bazelmans et al. 2009, 35. Waterbolk 
1959, dacht hierbij aan Drenthe, 
Halbertsma 1963 aan West-Friesland, 
Fokkens 1991 aan de randen van het 
Fries-Drents Plateau, Taayke 1996 aan 
Noord-Duitsland en Woltering 1997 aan 
Texel en het Hollands duinengebied.

276  Waterbolk 1988; Taayke 1990; 2016.

Veengebieden – natte gebieden in het alge-  
 meen – die in deze periode op grote schaal 
ontstonden, werden in deze periode gebruikt als 
plaats voor rituelen, voor de jacht en visserij en 
beweiding, maar niet als plek om te wonen. Het 
grootschalig bewonen van veengebieden lijkt 
pas in trek te komen in de ijzertijd; hiervoor zijn 
met name in West-Nederland aanwijzingen en 
veel minder in Noord- Nederland. Beekdalen en 
natte, venige laagtes waren belangrijke beteke-
nisvolle plekken, waar objecten, menselijke en 
dierlijke resten werden achtergelaten.272 Het 
veengebied zal via beekdalen en andere veen-
stroompjes wel een corridorfunctie tussen de 
pleistocene bewoonde gebieden en de kwelders 
hebben gehad.
Vanaf de late bronstijd zijn de kwelders hoog 
genoeg opgeslibd om geschikt te zijn voor 

bewoning, mits de erven werden opgehoogd.273 
De ingebruikname van de kwelders in de vroege 
ijzertijd is te verklaren uit de combinatie van 
geologische, ecologische, technisch-econo-
mische en sociale factoren.274 Over de herkomst 
van de eerste bewoners van de kwelders is veel 
geschreven.275 Uit de schaarse archeologische 
gegevens is echter geen (eenduidige) herkomst 
van de kolonisten af te leiden: Waterbolk 
ver onderstelt dat de eerste bewoners uit 
Drenthe kwamen via verschillende waterlopen, 
terwijl Taayke ervan uitgaat dat de mensen uit 
de kustgebieden van Noord-Duitsland kwamen 
via een kustroute.276

In het model van Waterbolk spelen onder andere 
de rivieren De Tsjonger, De Boarn, het Peizerdiep, 
de Drentse Aa, de Hunze en de Westerwoldse Aa 
een rol als ‘natte’ routes bij het in gebruik nemen 

van de Noord-Nederlandse kwelders in de vroege 
ijzertijd (afb. 5.2). Daarnaast is er ook sprake van 
de ‘droge’ route naar de kwelders, namelijk via de 
Hondsrug die door het veengebied heen dringt 
tot in het kleigebied.277 In het model van Taayke 
spelen kustroutes een grote rol.278 In de zevende 
eeuw v.Chr. werden de kweldergebieden bezocht 
door verkenners en voortrekkers uit verschillende 
streken, waarbij Taayke vooral denkt aan mensen 
uit het westelijk kustgebied en Texel. Het gebied 
dat in deze fase verkend werd, is het zuidelijke 
deel van Westergo. Vanaf de Waddenzee, via de 
geul van de Oer-Marne en zijkreken ervan, 
kwamen groepen mensen het gebied binnen en 
vestigden zich op de randen van de voormalige en 
overslibde ‘veeneilanden’.279 Dergelijke locaties 
met zand in de ondergrond werden uitgekozen, 
omdat ze waarschijnlijk als een lichte verhoging in 
het landschap zichtbaar waren.280 Vanaf de zesde 
eeuw v.Chr. trokken groepen mensen, die, volgens 
Taayke, afkomstig zijn uit het Eemsgebied en de 
kustzone van Nedersaksen, naar de Noord-
Nederlandse kwelders. Deze groepen trokken 
langs de kust van oost naar west, en koloni-
seerden de oeverwallen langs Hunze en Fivel en 
Oostergo.281

Het koloniseren van wetlandgebieden in de 
vroege ijzertijd lijkt een bovenregionaal 
verschijnsel te zijn. Het gaat hierbij niet alleen 
om de Noord-Nederlandse kwelders in het 
onderzoeksgebied, maar ook om (veen)
gebieden in estuaria langs de Hollandse kust. 
Het model van Brandt et al. lijkt de ontwikke-
lingen in deze gebieden goed te beschrijven.282 
Het model heeft een diachroon perspectief en 
was oorspronkelijk opgesteld voor het Oer-IJ-
estuarium tussen ca. 800 v.Chr. en 300 n.Chr. 
(afb. 5.3). Bij nadere beschouwing lijkt dit model 

Afb. 5.2 Mogelijke routes tussen het binnenland en het kustgebied geopperd door Waterbolk. De stippen geven 

vindplaatsen van aardewerktypen aan die zowel in het binnenland als in het kustgebied voorkomen: typen RW 1 en 2 

van Waterbolk/ typen G1 en G2 van Taayke. De M op de afbeelding is de sleutelvindplaats Middelstum-

Boerdamsterweg (bron: Van Gijn & Waterbolk 1984, 113).
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Waterbolk 1988, 12.

278 Taayke 1990 112-113, 188-189; Taayke 
2016, 80.

279 Taayke 2016, 71.
280 Ook langs de noordrand van Oostergo 

(waar zeeklei op pleistoceen dekzand is 
afgezet) zijn vindplaatsen uit deze fase 
te verwachten (mondelinge mededeling 
E. Taayke, 24-11-2015).

281 Miedema 1983, 49; Kooi 1988, 97-98; 
Taayke 1996 deel III, 61.

282 Brandt, Van der Leeuw & Van 
Wijngaarden-Bakker 1984; Feiken & 
Brinkkemper 2020.

283 Brinkkemper 1993; Groenewoudt & Van 
Doesburg 2018, 2019.

284 Feiken & Brinkkemper 2020, 216.

van de Noord-Nederlandse kwelders in de vroege 
ijzertijd (afb. 5.2). Daarnaast is er ook sprake van 
de ‘droge’ route naar de kwelders, namelijk via de 
Hondsrug die door het veengebied heen dringt 
tot in het kleigebied.277 In het model van Taayke 
spelen kustroutes een grote rol.278 In de zevende 
eeuw v.Chr. werden de kweldergebieden bezocht 
door verkenners en voortrekkers uit verschillende 
streken, waarbij Taayke vooral denkt aan mensen 
uit het westelijk kustgebied en Texel. Het gebied 
dat in deze fase verkend werd, is het zuidelijke 
deel van Westergo. Vanaf de Waddenzee, via de 
geul van de Oer-Marne en zijkreken ervan, 
kwamen groepen mensen het gebied binnen en 
vestigden zich op de randen van de voormalige en 
overslibde ‘veeneilanden’.279 Dergelijke locaties 
met zand in de ondergrond werden uitgekozen, 
omdat ze waarschijnlijk als een lichte verhoging in 
het landschap zichtbaar waren.280 Vanaf de zesde 
eeuw v.Chr. trokken groepen mensen, die, volgens 
Taayke, afkomstig zijn uit het Eemsgebied en de 
kustzone van Nedersaksen, naar de Noord-
Nederlandse kwelders. Deze groepen trokken 
langs de kust van oost naar west, en koloni-
seerden de oeverwallen langs Hunze en Fivel en 
Oostergo.281

Het koloniseren van wetlandgebieden in de 
vroege ijzertijd lijkt een bovenregionaal 
verschijnsel te zijn. Het gaat hierbij niet alleen 
om de Noord-Nederlandse kwelders in het 
onderzoeksgebied, maar ook om (veen)
gebieden in estuaria langs de Hollandse kust. 
Het model van Brandt et al. lijkt de ontwikke-
lingen in deze gebieden goed te beschrijven.282 
Het model heeft een diachroon perspectief en 
was oorspronkelijk opgesteld voor het Oer-IJ-
estuarium tussen ca. 800 v.Chr. en 300 n.Chr. 
(afb. 5.3). Bij nadere beschouwing lijkt dit model 

ook op te gaan voor andere kustgebieden.283 
Brandt et al. zien een fasering in het in gebruik 
nemen van wetlandgebieden langs de kust, 
waarbij zij ook rekening houden met de land-
schappelijke ontwikkeling en het gebruik van 
verschillende zones. Het model begint met 
verkenningstochten en incidentele bezoeken 
(fase 1), daarna volgt seizoensmatig gebruik, 
waaronder transhumance (fase 2) en ten slotte is 
er permanente bewoning met veehouderij en 
akkerbouw (fase 3). Bij verslechtering van de 
condities, namelijk de vernatting van het 
landschap, draait dit proces om. 
De vindplaatsen in de gebieden bestaan in de 
meeste gevallen uit geïsoleerde boerderijen, 
waarbij de archeologische neerslag vaak bestaat 
uit kleine vondstconcentraties, veelal zonder 
archeologische laag, die bij bijvoorbeeld stan-
daardbooronderzoek makkelijk worden gemist. 
Landschappelijk gezien liggen de vindplaatsen 
altijd in de buurt van waterlopen, vaak op een 
kleine natuurlijke verhoging. Deze waterlopen 
kunnen echter zo smal zijn (ca. 5 m) en de 
verhogingen zo klein, dat ook landschappelijke 
indicatoren bij het booronderzoek makkelijk 
worden gemist. Het is de verwachting dat vind-
plaatsen uit de periode voor 800 v.Chr. 
voorkomen in de wetlandgebieden dicht bij 
hoge en droge gebieden. Hierbij valt voor het 
onderzoeks gebied te denken aan de kwelders 
rondom de Hondsrug of andere pleistocene 
hoogten. Vindplaatsen uit de periode  
800-400 v.Chr. kunnen overal in de wetland-
gebieden, zoals de Noord-Nederlandse 
kwelders, voorkomen en zijn hierdoor moeilijk 
op te sporen. Dit kan alleen maar door middel 
van grootschalig systematisch proefsleuven-
onderzoek.284

Afb. 5.2 Mogelijke routes tussen het binnenland en het kustgebied geopperd door Waterbolk. De stippen geven 

vindplaatsen van aardewerktypen aan die zowel in het binnenland als in het kustgebied voorkomen: typen RW 1 en 2 

van Waterbolk/ typen G1 en G2 van Taayke. De M op de afbeelding is de sleutelvindplaats Middelstum-

Boerdamsterweg (bron: Van Gijn & Waterbolk 1984, 113).
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Afb. 5.3. Het cyclische model uit Brandt et al. 1984, oorspronkelijk opgesteld voor het Oer-IJ-estuarium, maar ook 

bruikbaar voor de vroege ijzertijd van het Noord-Nederlandse kustgebied (bron: Feiken & Brinkkemper 2020, 202, 

afb. 2).
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289 Taayke 2016, 78.

Late landbouwsamenlevingen in het noordelijk 
kustgebied
Waarschijnlijk waren in deze periode de nog niet 
met veen overdekte, hoge delen van de Hondsrug 
samen met de kwelderwallen, de meest aantrek-
kelijke plekken in het noordelijk kustgebied om te 
wonen. Er zijn bijna geen sporen van bewoning 
uit de bronstijd gevonden. Naast wat sporen van 
extensief gebruik werd alleen bij Zuidbroek een 
urnenveld uit de late bronstijd-vroege ijzertijd 
gevonden. Vanwege het geringe aantal vind-
plaatsen uit de bronstijd-vroege ijzertijd is niets te 
zeggen over de (oorspronkelijke) spreiding ervan 
in het onderzoeksgebied. Buiten het noordelijk 
kustgebied was er in de bronstijd en vroege 
ijzertijd in zowel Westerwolde als op de Hondsrug 
sprake van intensieve bewoning. In het noordelijk 
kustgebied is de grote hoeveelheid losse 
vondsten opvallend; het gaat dan onder andere 
om vuurstenen en bronzen bijlen, die gevonden 
zijn in het (voormalige) veengebied, en in en langs 
beekdalen en waterlopen.285 Ook buiten het 
onderzoeksgebied, zoals in Westerwolde, zijn veel 
losse vondsten uit de periode van het neolithicum 
tot en met de ijzertijd gevonden in natte 
gebieden.286 
Bewoonbare oeverwallen langs waterlopen, 
zoals de Hunze en Fivel, kreken en prielen 
komen in het kweldergebied van het onder-
zoeksgebied (deelgebied 4) veelvuldig voor. 
Deze landschappelijke elementen zijn vaak niet 
heel groot (5-10 m breed), maar kunnen een 
geschikte locatie zijn geweest om een erf aan te 
leggen. De veronderstelde geringe omvang van 
deze erven, plus het feit dat vlaknederzettingen 
uit de vroege ijzertijd overal in het kwelder-
gebied kunnen voorkomen, maakt dat deze 
moeilijk zijn op te sporen.287 Samenvattend kan 
over de bewoning en het landgebruik in deze 
periode het volgende gezegd worden:

• in deelgebied 1 zijn uit de midden-bronstijd en 
de rest van deze periode, behalve bij 
Oldeboorn, helemaal geen overblijfselen 
bekend. Ook zijn er geen aanwijzingen voor 
ander landgebruik in deze periode;

• in deelgebied 2 werd in deze periode op de 
Hondsrug gewoond. Dit blijkt ook uit het 
onderzoek van de sleutelvindplaats 
Groningen-Helperzoom/De Linie en de 
intensieve bewoning op het Drentse deel van 
de Hondsrug;

• in deelgebied 3 zijn er geen aanwijzingen voor 
bewoning in de midden-bronstijd. Wel zijn bij 
Zuidbroek haarden en brandlaagjes uit de 
bronstijd aangetroffen. In de late bronstijd-
vroege ijzertijd werd in het deelgebied wel 
gewoond, wat blijkt uit de aanwezigheid van 
een urnenveld bij Zuidbroek. De nederzetting 
(of nederzettingen) bij dit urnenveld is tot op 
heden nog niet ontdekt;

• in deelgebied 4 dateren de eerste aanwij-
zingen voor bewoning uit de vroege ijzertijd. 
Er zijn maar weinig vindplaatsen uit de vroege 
ijzertijd in het kweldergebied gevonden, 
namelijk sleutelvindplaatsen Eemspoort, 
Vierhuizen en Middelstum-Boerdamsterweg. 
Het gebied lijkt in de vroege ijzertijd niet 
intensief bewoond te zijn geweest. De laagjes 
met verkoolde plantaardige resten die door 
micromorfologisch onderzoek bij Eemspoort 
zijn gevonden wijzen op extensief gebruik van 
de kwelders in de late bronstijd-vroege 
ijzertijd. Deze laagjes duiden op het afbranden 
van de vegetatie ten behoeve van het weiden 
van vee.288 De vondst van brokjes graniet in de 
vlaknederzetting Vierhuizen, vermoedelijk 
gebruikt voor magering van het aardewerk, 
wijst op contact met de pleistocene (keileem)
gebieden.289
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6 Conclusies en aanbevelingen 
voor toekomstig onderzoek

6.1  Inleiding

In dit hoofdstuk volgen na de synthetiserende 
analyse in hoofdstuk 5 de conclusies en 
aan bevelingen voor toekomstig onderzoek. In 
paragraaf 6.2 wordt begonnen met de beschrij-
ving van de aanwezige kennislacunes per 
deelgebied. Daarna volgt een overzicht van 
kenniskansen voor het onderzoeksgebied 
(paragraaf 6.3). In paragraaf 6.4 wordt een 
aantal acties beschreven waarmee de kennis-
achterstand kan worden verkleind. In paragraaf 
6.5 volgen nieuwe onderzoeksvragen, waarbij de 
operationalisering van deze vragen in paragraaf 
6.6 aan bod komt.

6.2  Kennislacunes

Om de kennis en kennislacunes per deelgebied 
inzichtelijk te maken zijn matrixen opgesteld 
(afb. 6.1). Voor de matrixen is gebruikgemaakt 
van het archeologisch vierperioden-systeem en 
de indeling in hoofdthema’s gebaseerd op de 
clustering van complextypen.290 De legenda voor 
de datamatrixen is als volgt: (relatief) veel kennis 
aanwezig: 3; kennis aanwezig: 2 en geen kennis 
aanwezig: 1.
De meeste kenniswinst is opgedaan bij het 
onderzoek van de sleutelvindplaatsen, namelijk 
over de thema’s bewoning, economie en infra-
structuur (voornamelijk de neolithische akkers). 
Opvallend is dat er nauwelijks kenniswinst is 
gerealiseerd op het gebied van het thema 
begraving (alleen over het hunebed en de 
steenkist van Heveskesklooster is recentelijk 
gepubliceerd) en rituelen (alleen Heveskes-
klooster, Eemspoort en Middelstum-
Boerdamsterweg). Nieuwe informatie over 
begraving en rituelen is de afgelopen jaren niet 
verzameld.
Als we kijken naar de deelgebieden in hun 
totaliteit dan valt op dat de kennisstand en 
kenniswinst vooral relatief is. Voor de meeste 
perioden is geen kennis aanwezig. Er is alleen 
voldoende kennis aanwezig over bewoning uit 
periode 1 in deelgebieden 1 en 3 (vanwege de 
onderzochte mesolithische vindplaatsen in beide 
deelgebieden). Met betrekking tot het thema 
begraving uit periode 2 in deelgebied 3 komt dit 

door de vondst van een hunebed (die overigens 
nog steeds niet volledig gepubliceerd is) en een 
steenkist uit het neolithicum bij de opgraving 
van sleutelvindplaats Heveskesklooster.
Kortom, er zijn nog veel kennislacunes voor het 
onderzoeksgebied. Deze zijn samengevat in de 
matrixen (afb. 6.1). Hierbij moet wel vermeld 
worden dat mogelijk in verschillende rapporten 
van Malta-plichtig onderzoek en in academische 
literatuur die niet zijn gebruikt voor deze studie 
‘bouwsteentjes’ te vinden zijn voor het vullen 
van de kennislacunes. Het doornemen van al 
deze rapporten en literatuur vraagt echter een 
inspanning die dit rapport te boven gaat. 

6.3  Kenniskansen

Op basis van de inventarisatie van sleutel-
vindplaatsen, aangevuld met andere relevante 
gegevens, met inachtneming van de beper-
kingen van dit inhoudelijk kader (zie hoofdstuk 
1) kan gesteld worden dat er binnen het onder-
zoeksgebied sprake is van verschillende 
kennislacunes, kennisvragen en kenniskansen. 
Het archeologisch onderzoek in de Malta-
context draagt hier zeker aan bij, maar uit dit 
rapport blijkt dat voor het beschrijven van het 
verleden in het onderzoeksgebied meer vanuit 
specifieke vraagstellingen archeologische resten 
moeten worden opgespoord en geanalyseerd en 
dat er mogelijk op voorhand keuzes moeten 
worden gemaakt die zijn gebaseerd op een 
(regionale) onderzoeksagenda.

Uit de analyse in dit rapport volgt waar (meer) 
onderzoek kan worden uitgevoerd. Op basis 
van de bekende vindplaatsen en kennis van 
aan  grenzende gebieden is namelijk te 
ver wachten dat in ieder geval op het pleisto-
cene sub straat (onder holocene afzettingen) 
langs de hele rand van het Fries-Drents Plateau 
nog verschillende vindplaatsen uit het laat-
paleo lithicum, mesolithicum en neolithicum 
liggen. Het is mogelijk om aandachtsgebieden 
waar overblijfselen van nederzettingen kunnen 
voorkomen, te benoemen: gradiëntzones en 
hoogten bij waterlopen (rivieren en beekdalen). 
Tevens moet worden gekeken op plekken die in 
eerste instantie minder geschikt lijken voor 
bewoning, zoals laagtes tussen pleistocene 
hoogten. 



68
—

Als voorbeeld voor het onderzoeken van 
bepaalde locaties kan gedacht worden aan het 
gericht opsporen van vroeg-neolithische vind-
plaatsen. In het onderzoeksgebied is nog geen 
enkele duidelijke, als zodanig vroeg-neolithische 
vindplaats opgegraven, terwijl er voor de 
Swifterbantcultuur aantrekkelijke landschaps-
zones liggen als beekdalen en overgangs-
gebieden nat-droog (gradiëntzones). Door de 
ligging dichtbij zee zal het gebied een zoet, brak 
en zout milieu met een variatie in dierlijke en 
plantaardige voedselbronnen hebben gehad. 
Hierdoor was het gebied aantrekkelijk voor de 
jacht, visvangst en het verzamelen van eetbare 
planten. Verder komen in het gebied zwaklemige 
bodems voor die geschikt waren voor akker-
bouw. Door landschappelijke en archeo logische 
informatie te combineren kunnen potentiële 
locaties van vroeg-neolithische nederzettingen 
worden gekarteerd. Met behulp van deze 
kaarten kan gericht prospectief onderzoek 
worden geïnitieerd.

Uit de analyse volgt hoe toekomstig onderzoek 
vorm kan worden gegeven. Om vast te kunnen 
stellen waar archeologische resten kunnen 
liggen, is kennis van het (toenmalige) landschap 
erg belangrijk. Kortom, bij het onderzoek is het 
van belang een landschapsperspectief te 
hanteren en om vanuit dat perspectief zones te 
selecteren die het meest kansrijk zijn. Daarnaast 
is het belangrijk om niet alleen op zoek te gaan 
naar archeologische resten, maar ook oog te 
hebben voor locaties waar proxy-gegevens 
verzameld kunnen worden. Hieruit kan namelijk 
informatie worden gehaald over de natuurlijke 
omgeving (vegetatie, paleogrondwaterstand, 
paleogeografie) en het gebruik van bepaalde 
locaties in het verleden (aanwijzingen voor 
akkerbouw, ontginningen, afbranden vegetatie). 
Dit vraagt een brede blik op het landschap, de 
landschappelijke context van vindplaatsen, de 
(ligging) van nederzettingen en de bestaanswijze 
en activiteiten van gemeenschappen uit het 
verleden. 
Een voor het onderzoeksgebied belangrijke 
constatering is dat op landelijke paleogeogra-
fische kaarten de kleinere dekzand- en keileem-
opduikingen niet staan afgebeeld. Dat deze 
plekken juist geschikt waren voor bewoning 
blijkt uit de bestudering van de sleutelvind-
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291 Vos et al. 2018.
292 Peeters et al. 2017.

Als voorbeeld voor het onderzoeken van 
bepaalde locaties kan gedacht worden aan het 
gericht opsporen van vroeg-neolithische vind-
plaatsen. In het onderzoeksgebied is nog geen 
enkele duidelijke, als zodanig vroeg-neolithische 
vindplaats opgegraven, terwijl er voor de 
Swifterbantcultuur aantrekkelijke landschaps-
zones liggen als beekdalen en overgangs-
gebieden nat-droog (gradiëntzones). Door de 
ligging dichtbij zee zal het gebied een zoet, brak 
en zout milieu met een variatie in dierlijke en 
plantaardige voedselbronnen hebben gehad. 
Hierdoor was het gebied aantrekkelijk voor de 
jacht, visvangst en het verzamelen van eetbare 
planten. Verder komen in het gebied zwaklemige 
bodems voor die geschikt waren voor akker-
bouw. Door landschappelijke en archeo logische 
informatie te combineren kunnen potentiële 
locaties van vroeg-neolithische nederzettingen 
worden gekarteerd. Met behulp van deze 
kaarten kan gericht prospectief onderzoek 
worden geïnitieerd.

Uit de analyse volgt hoe toekomstig onderzoek 
vorm kan worden gegeven. Om vast te kunnen 
stellen waar archeologische resten kunnen 
liggen, is kennis van het (toenmalige) landschap 
erg belangrijk. Kortom, bij het onderzoek is het 
van belang een landschapsperspectief te 
hanteren en om vanuit dat perspectief zones te 
selecteren die het meest kansrijk zijn. Daarnaast 
is het belangrijk om niet alleen op zoek te gaan 
naar archeologische resten, maar ook oog te 
hebben voor locaties waar proxy-gegevens 
verzameld kunnen worden. Hieruit kan namelijk 
informatie worden gehaald over de natuurlijke 
omgeving (vegetatie, paleogrondwaterstand, 
paleogeografie) en het gebruik van bepaalde 
locaties in het verleden (aanwijzingen voor 
akkerbouw, ontginningen, afbranden vegetatie). 
Dit vraagt een brede blik op het landschap, de 
landschappelijke context van vindplaatsen, de 
(ligging) van nederzettingen en de bestaanswijze 
en activiteiten van gemeenschappen uit het 
verleden. 
Een voor het onderzoeksgebied belangrijke 
constatering is dat op landelijke paleogeogra-
fische kaarten de kleinere dekzand- en keileem-
opduikingen niet staan afgebeeld. Dat deze 
plekken juist geschikt waren voor bewoning 
blijkt uit de bestudering van de sleutelvind-

plaatsen.291 Uit de analyse blijkt dat gedetail-
leerde (regionale) paleogeografische kaarten van 
het onderzoeksgebied, in combinatie met een 
gedetailleerd hoogtemodel van de top van de 
pleistocene afzettingen, noodzakelijk zijn om 
een juiste gespecificeerde archeologische 
verwachting op te kunnen stellen.

Uit de analyse volgt welke keuzes kunnen 
worden gemaakt bij het onderzoek. Op basis van 
goede en nog nader te verfijnen gebieds-
specifieke landschapsmodellen (paleogeografie, 
erosie- en conserveringskaarten) kan een 
inschatting worden gemaakt waar delen van 
landoppervlakken uit het Saalien (keileem-
opduikingen), laat-glaciaal en vroeg- en 
midden-holoceen bewaard zijn gebleven. Dit 
zijn de plekken waar multidisciplinair onderzoek 
naar archeologische resten verricht kan worden 
en waar aanvullende landschappelijke en paleo-
ecologische data verzameld kunnen worden. De 
kans is groot dat ondanks een zorgvuldig 
gekozen strategie met name vindplaatsen met 
een hoge vondstdichtheid worden gevonden 
(palimpsest sites) en dat kleinere vindplaatsen 
minder snel worden gevonden. Dit betekent niet 
dat er dan geen relevant onderzoek mogelijk is. 
Bijvoorbeeld mesolithische palimpsest sites laten 
vaak een lange gebruiksperiode zien. De vraag 
kan dan zijn waarom dit soort locaties zo lang 
aantrekkelijk zijn geweest. Tevens worden op dit 
soort vindplaatsen veelvuldig haardkuilen 
gevonden waarvan aard en functie, ondanks 
intensief onderzoek, nog steeds niet helemaal 
duidelijk zijn.292 Kortom, multidisciplinair 
onderzoek gericht op het beantwoorden van 
specifieke onderzoeksvragen is van belang. 
Verder kan ingezet worden op het onderzoeken 
van vlakke gebieden (de dekzandvlakten en 
veenvlakten), omdat nog weinig bekend is over 
hoe deze gebieden in de prehistorie werden 
gebruikt. Concentreerde alle nederzettingen, 
akkers en weidegebieden zich op de hoogten, of 
werden ook de vlakten gebruikt voor akkerbouw 
en het weiden van vee? In depressies in vlakten 
zijn veenresten aanwezig waaruit monsters 
kunnen worden genomen voor pollenanalyses 
en ander paleo-ecologisch onderzoek. Op deze 
wijze kunnen we de invloed van de mens op de 
vegetatie en (aspecten van) het prehistorische 
landgebruik van vlakke gebieden reconstrueren.
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293 https://noaa.cultureelerfgoed.nl/#/
search

294 In verschillende delen van Nederland 
zijn dergelijke initiatieven al genomen, 
zie voor voorbeelden https://rce.
webgispublisher.nl/Viewer.
aspx?map=Onderzoeksagendas_
archeologie.

295 Fokkens, Steffens & Van As 2017.
296 Kamstra, Peeters & Raemaekers 2016.
297 Het doel van PAN is om oudheidkundige 

vondsten in privébezit, met name 
metaalvondsten gevonden met behulp 
van een metaaldetector, te 
documenteren en online te publiceren, 
en zo de informatie over de vondsten en 
hun vondstlocatie beschikbaar te 
maken voor wetenschap, 
erfgoedonderzoek, musea en alle 
andere geïnteresseerden (https://portable-
antiquities.nl/pan/#/public/about, 
geraadpleegd 28-12-2020).

298 Bijvoorbeeld de inventarisatie van 
steentijdvindplaatsen in de Friese 
Wouden die door RAAP in de jaren 
negentig en aan het begin van de 
eenentwintigste eeuw is uitgevoerd en 
(deels) is opgenomen in de FAMKE, zie 
Asmussen 1997; 1999; Asmussen & 
Veenstra 2002a; 2002b. 

6.4  Acties wegwerken 
kennisachterstand

Uit de vorige paragraaf blijkt dat het archeolo-
gische potentieel van het onderzoeksgebied 
mogelijk een stuk groter is dan vaak is gedacht. 
Er zijn genoeg ideeën en modellen met betrek-
king tot de prehistorische bewoning in het 
onderzoeksgebied, maar deze kunnen door het 
gebrek aan gegevens niet worden getest. Voor 
een goed fundament voor (toekomstig) AMZ- 
onderzoek is het noodzakelijk om de achter-
stand in de gesynthetiseerde kennis in te halen. 
Het is daarom van belang dat er betere samen-
werkingsverbanden worden gerealiseerd tussen 
de belanghebbenden in dit gebied, waarbij wij 
denken aan gemeenten, provincies, archeologi-
sche bedrijven, onderzoeksinstituten (zoals de 
Rijksuniversiteit Groningen, de 
Waddenacademie, de Fryske Akademy), musea, 
amateurarcheologen en archeologische depots, 
al dan niet met input of inzet van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed. Door een dergelijke 
samenwerking kunnen overkoepelende synthe-
tiserende onderzoeken en generieke regionale 
kennisproducten en databases tot stand komen 
en mogelijk kunnen vragen uit de NOaA 2.0 
hiervoor als inspiratiebron dienen.293 Gedacht 
kan worden aan:
• het opstellen van een regionale onderzoeks-

agenda: een regionale onderzoeksagenda (of 
agenda’s) kan de ontbrekende schakel vormen 
tussen regulier AMZ-onderzoek, onderzoeks-
agenda’s van provincies, NOaA 2.0 en de 
wetenschappelijke zwaartepunten van de 
onderzoeksinstituten. Voor het draagvlak van 
een dergelijke agenda zou het te prefereren 
zijn als het initiatief hiervoor wordt genomen 
door een lokale overheid (gemeenten of 
provincie) of onderzoeksinstelling;294 

• een verwachtingskaart van het midden-paleo-
lithicum: in dit rapport is het midden-paleo-
lithicum niet meegenomen (zie paragraaf 1.4). 
Om de kans van het vinden van midden-
paleolithische vindplaatsen in het onder-
zoeksgebied en aangrenzende gebieden, het 
Noord-Nederlandse keileemplateau, aan - 
schouwelijk te maken, kan begonnen worden 
met het opstellen van een verwachtingskaart. 
Voor de verwachtingskaart voor het keileem-
plateau kan gebruik worden gemaakt van 

landschappelijke en archeolo gische gegevens 
die recentelijk zijn verzameld;

• uitwerking van oude opgravingen: om meer 
kennis te krijgen moeten nog niet uitge-
werkte, belangrijke opgravingen worden 
uitgewerkt: zoals Fokkens dat recentelijk heeft 
gedaan voor Birdaard-Steenendam en 
Oldeboorn.295 Daarbij valt te denken aan het 
uitwerken van het neolithisch niveau van 
Heveskesklooster. Hier zijn het enige hunebed 
en de enige steenkist in Nederland gevonden 
in een relatief natte context.296 Verder is de 
opgraving Middelstum-Boerdamsterweg een 
kandidaat om integraal te worden uitgewerkt;

• het opstellen van een synthese van onderzoek 
in de gemeente Groningen: de synthese 
bestaat uit het bijeenbrengen van oud 
onderzoek en nieuw AMZ-onderzoek 
uitgevoerd in de gemeente Groningen: de 
regio met de meeste opgravingen in het 
onderzoeksgebied. Deze regio kan als case 
study dienen om het leven op de grens van het 
pleistocene gebied en het veen- en kwelder-
gebied in breder tijdsperspectief te 
bestuderen;

• het bij elkaar brengen van prehistorische vind-
plaatsen: door alle prehistorische vind-
plaatsen (waaronder losse vondsten) in een 
GIS (en in Archis) bij elkaar te brengen kunnen 
betere verspreidingskaarten en bewonings-
modellen worden gemaakt. Daarbij moeten 
ook de gegevens uit de database van het 
Noordelijk Archeologisch Depot (NAD) en de 
vondsten en meldingen van amateurarcheo-
logen worden meegenomen;

• het inventariseren van collecties (vuur)stenen 
artefacten: door amateurarcheologen zijn in 
het onderzoeksgebied collecties met (vuur)
stenen artefacten bijeengebracht. Een deel van 
deze collecties ligt nu bij NAD. De collecties 
worden door amateurarcheologen gedetermi-
neerd en beschreven. Een groot deel van de 
collecties ligt echter nog bij de vinders thuis. 
Het Portable Antiquities of the Netherlands-project 
(PAN) is een voorbeeld van hoe dergelijke 
collecties ontsloten kunnen worden. PAN richt 
zich met name op metaalvondsten gevonden 
met een metaal detector,297 maar een vergelijk-
baar initiatief, 298 zou vuursteencollecties 
kunnen ontsluiten, zodat veel steentijd-vind-
plaatsen die nu niet Archis staan en hierdoor 
niet bekend zijn bij de uitvoerders van AMZ- 
onderzoek, worden ontsloten.

https://portable-antiquities.nl/pan/#/public/about
https://portable-antiquities.nl/pan/#/public/about
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299 Ter Wal 1996.
300 Essink & Hielkema 1998.
301 Van der Waals 1964.
302 Wentink 2006.
303 Dit werk moet zich niet beperken tot 

het onderzoeksgebied, maar moet ook 
de aangrenzende voormalige 
veenvlakten van Drenthe en Groningen 
meenemen.

304 Hielkema 2006.
305 Niekus 2012, tabel 1 op 10, 38, 82.
306 Van der Kroft, Van der Veen & Mendelts 

2018.
307 Bakker 1976, 85; Stapert, Johansen & 

Niekus 2013.
308 Mulder 2015. 
309 Bakker 1976, 84-86; Johansen, Niekus & 

Stapert 2009, 1-3; Stapert, Boekschoten 
& Johansen 2011; Stapert, Johansen & 
Niekus 2013; Stapert et al. 2013.

310 Zoals dat door Bouman, Bos & Van Beek 
2013 is gedaan voor Twente.

311 Een goed initiatief om te komen tot een 
overzicht van uitgevoerd 
pollenonderzoek door TNO (en 
voorgangers) en Stiboka is de TNO-
pollendatabase TNO, zie Donders, 
Bunnik & Bouman 2010.

312 Bazelmans et al. 2009.
313 Vos & De Langen 2010, 62-93; 176-179.

• een integrale analyse van losse vondsten: op 
dit moment ontbreekt een systematiek om 
losse vondsten uit het neolithicum en de 
bronstijd, zoals stenen en bronzen bijlen, toe 
te wijzen aan overblijfselen van rituele 
deposities, nederzettingen en graven. Dit 
wordt bemoeilijkt omdat er op dit moment 
geen overzicht bestaat waarin alle losse 
vondsten uit het neolithicum en de bronstijd 
staan vermeld. In het verleden zijn er wel 
inventarisaties van depotvondsten uit Noord-
Nederlandse veengebieden uitgevoerd, maar 
altijd per individuele vondstcategorie of per 
periode. Kortom, er bestaan dus wel inventa-
risaties van onder andere vuursteenbijlen299, 
bronzen voorwerpen300 en wagenwielen301, 
maar toekomstig systematisch onderzoek 
dient integraal de verschillende vondst-
categorieën bijeen te brengen en te ana-  
lyseren, waarbij ook de vondstomstandig-
heden en landschappelijke context worden 
meegenomen, zoals dat is gedaan voor 
TRB-vondsten in Midden-Drenthe.302 Door dit 
soort analyses kunnen diachrone patronen 
waar in het landschap rituele deposities plaats 
hebben gevonden zichtbaar worden303;

• een inventarisatie van jongere componenten 
op mesolithische vindplaatsen: vaak wordt bij 
de analyse van grote mesolithische vind-
plaatsen weinig aandacht besteed aan jongere 
componenten. Voorbeelden van de vondst 
van jongere componenten op mesolithische 
vindplaatsen zijn de midden-neolithisch 
component te Hempens304, de neolithisch/
vroege bronstijd-component te Bergumer-
meer S-64B305 en de midden-bronstijd 
component bij het onderzoek bij de aanleg 
van het knooppunt A7-N33 te Zuidbroek.306 
Deze voorbeelden geven wel aanwijzingen 
over het diachrone gebruik van deze locaties, 
zogenaamde persistent places, vanaf het meso-
lithicum tot in het neolithicum of de bronstijd. 
Het opstellen van een overzicht van mesolithi-
sche vindplaatsen waar jongere vondsten zijn 
gedaan, zou een eerste stap zijn in dit 
onderzoek; 

• een inventarisatie van prehistorische 
vondsten in het Waddengebied: er zijn 
pre historische vondsten bekend uit het 
Nederlandse Waddengebied307, maar er is 
meer systematisch onderzoek nodig om de 
archeologische betekenis van het gebied beter 
te begrijpen. Allereerst is het nodig dat alle 

prehistorische vondsten afkomstig uit de 
Waddenzee en van de Waddeneilanden 
worden geïnventariseerd. Deze inventarisatie 
kan in combinatie met paleogeografische en 
andere aardwetenschappelijke data worden 
gebruikt om een verwachtingsmodel op te 
stellen met de delen van het Waddengebied 
waar een hoge kans is op het aantreffen van 
prehistorische vindplaatsen. Zowel het project 
van de Werkgroep Steentijd Noordzee om 
prehistorische vondsten te inventariseren, 
waarbij intensief contact wordt gezocht met 
zoekers en vinders van prehistorische resten 
op Zuid-Hollandse stranden, als het onder  - 
zoek in het Duitse Waddengebied, uitgevoerd 
door Niederhöfer308, én de publicaties van 
prehistorische vondsten op de stranden van 
de Waddeneilanden309 kunnen als voorbeeld 
dienen;

• een optimalisatie van een paleo-ecologisch 
vegetatiedatabestand: gezien de hoeveelheid 
paleo-ecologisch onderzoek in het onder-
zoeksgebied is het mogelijk om een vegetatie-
databestand te maken. Door middel van een 
integrale analyse van dit bestand kan ver - 
volgens de vegetatieontwikkeling ruimtelijk 
en door de tijd heen worden weergegeven.310 
Deze gegevens zijn voor archeologen interes-
sant, omdat uit de vegetatiereconstructies per 
deelgebied de invloed van de mens op het 
landschap door de tijd heen kan worden 
afgeleid (bijvoorbeeld de Swifterbant-
landnam). Bij het inventariseren van het paleo-
ecologisch onderzoek in het onderzoeksge-
bied moet niet alleen worden gekeken naar 
(goed) gepubliceerde gegevens, maar ook 
naar gegevens uit de ‘grijze literatuur’. Hierbij 
moet worden gedacht aan pollenanalyses die 
zijn uitgevoerd door de Geologische Dienst, 
Stiboka311, en het BAI, en die zijn beschreven in 
interne rapporten. Verder zijn er mogelijk 
monsters genomen op archeologisch of land-
schappelijk interessante locaties die nog 
uitgewerkt moeten worden (bijvoorbeeld 
Wetsingermaar, Heveskesklooster);

• het opstellen van lokale paleogeografische 
kaarten: op lokaal niveau moeten gedetail-
leerde paleogeografische kaarten worden 
gemaakt312, zoals Vos en De Langen die hebben 
gemaakt voor Oostergo.313 Deze lokale paleo-
geografische kaarten moeten worden 
gemaakt voor de periode tussen ca. 10.000  
v.Chr. en 500 v.Chr. Dit soort kaarten kunnen 
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in het AMZ-proces (onder andere bij bureau-
onderzoek) worden gebruikt om lokaal de 
landschapszones te bepalen die voor be - 
woning aantrekkelijk en hierdoor archeo-
logisch interessant zijn. 

6.5  Nieuwe onderzoeksvragen

In paragraaf 6.4 staan enkele suggesties om op 
termijn de achterstand in de gesynthetiseerde 
kennis in te halen. Dit neemt niet weg dat er ook 
al direct binnen de huidige AMZ gewerkt kan 
worden aan de kennisvermeerdering voor dit 
gebied. We kunnen ons afvragen of de uitgangs-
punten die nu binnen de AMZ gehanteerd 
worden zinvol zijn voor een gebied waar sprake 
is van een kennislacune. Het AMZ-proces heeft 
tot doel om bij voorkeur zo efficiënt mogelijk 
archeologische resten op te sporen. Echter, 
voorwaarde hiervoor is kennis van de aan te 
treffen archeologische resten. Mogelijk is het 
zinvoller om in gebieden met kennislacunes te 
werken met actuele inhoudelijke onderzoeks-
agenda’s. Om deze lacunes op te vullen is het 
van belang dat de onderzoeksinspanningen en 
-strategieën gestuurd worden door de vragen in 
de onderzoeksagenda’s.

Hieronder worden aan de hand van de 
beschreven kennislacunes uit paragraaf 6.2 voor 
drie onderzoeksthema’s nieuwe onderzoeks-
vragen geformuleerd die als inspiratiebron 
kunnen dienen voor de verschillende fasen van 
het reguliere AMZ-onderzoek. De opsomming 
van de vragen is niet uitputtend, maar dient als 
inspiratie, en kan eventueel leidend zijn voor 
toekomstig onderzoek. In paragraaf 6.6 worden 
handvatten aangereikt voor de operationalise-
ring van de onderzoeksvragen bij toekomstig 
AMZ-onderzoek: hoe kunnen archeologische 
vindplaatsen beter worden opgespoord en wat 
voor concrete werkzaamheden kunnen tijdens 
veldonderzoek (per direct) worden uitgevoerd 
om de kennis over het onderzoeksgebied te 
vergroten en om bouwstenen voor toekomstige 
syntheses te verzamelen.

Uit onze analyse volgen drie onderzoeksthema’s 
en negentien thematische onderzoeksvragen die 
in de verschillende fasen van het AMZ- 
onderzoek en nog te initiëren synthetiserende 

studies een rol kunnen spelen. Naast de thema-
tische onderzoeksvragen zijn er drie basisvragen 
van belang om het huidige verspreidingsbeeld 
voor alle deelgebieden op waarde te schatten:
I. wat is de precieze invloed van post-depo-

sitionele processen en de onderzoeks-
intensiteit op het verspreidingsbeeld 
(‘kaartvormende processen’)?

II. wat is de precieze invloed van cultureel-
economische keuzes van prehistorische 
samenlevingen en post-depositionele 
processen op het ontbreken van vind-
plaatsen uit de verschillende perioden uit de 
prehistorie?

III. waar zijn de losse vondsten in het onder-
zoeksgebied gedaan en hoe moeten deze 
vondsten worden geïnterpreteerd? 

6.5.1  Thema 1: ontwikkeling van een 
dynamisch landschap 

Dit thema is gericht op het onderzoeken van de 
dynamische landschapsontwikkeling in het 
onderzoeksgebied. Deze ontwikkeling zorgde 
ervoor dat gebieden, bijvoorbeeld door veen-
ontwikkeling, minder aantrekkelijk werden om 
te bewonen en te gebruiken of juist aantrekke-
lijker werden, bijvoorbeeld door de ontwikkeling 
van hoge kwelders. Ook zorgde het ervoor dat 
vindplaatsen moeilijker zijn op te sporen door 
afdekking met sediment en het aantasten van 
landschappen door erosie. 

Ontstaan en ontwikkeling van het (cultuur)
landschap
1. Hoe zien het landschap en milieu eruit in de 

verschillende fasen van de prehistorie?
2. Waar liggen de gradiëntzones in de 

pre historie?
3. Wanneer en waar begint het veen zich 

lokaal op een dusdanige manier te ontwik-
kelen dat bewoning niet meer mogelijk is?

4. Wat was de invloed van jonge zee-inbraken 
op de af- en aanwezigheid, conservering en 
gaafheid van archeologische sporen en 
resten?
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Locatiekeuze 
5. Wat zijn de gebruiksmogelijkheden van de 

landschappen door de tijd heen?
6. Waar liggen de bewoonbare en bruikbare 

gebieden door de tijd heen?
7. Wat is in het kweldergebied de relatie 

tussen de hoogte van de pleistocene afzet-
tingen/de veeneilanden en de eerste 
bewoning in de ijzertijd? 

6.5.2  Thema 2: leven op de rand van 
moeras en zee

Dit thema is gericht op het gebruik van de pleis-
tocene gebieden die vanaf het neolithicum 
bedekt zijn geraakt met veen en klei. De vragen 
zijn erop gericht om te achterhalen hoe de mens 
omging met een dynamisch en verdrinkend 
landschap.

Bewoning
8. Op welke wijze werden in de prehistorie 

door de mens de randen van het toen-
malige Fries-Drents Plateau gebruikt?

9. Wat is de reden voor herbewoning en 
hergebruik van locaties die in het mesoli-
thicum bewoond waren, en welke activi-
teiten zijn er op deze locaties uitgevoerd?

Economie
10. Hoe werden de kwelders en veenvlakten in 

de prehistorie gebruikt (onder andere om te 
wonen en/of voor landbouwactiviteiten) en 
waarom?

11. Waar lagen in het neolithicum de extractie-
plaatsen van grondstoffen (vuursteen, klei) 
die vergelijkbaar zijn met de keileem-
opduiking Noordhorn-Zuidhorn?

12. Op welke wijze verliep het contact en de 
uitwisseling van goederen, dieren en 
mensen tussen de hooggelegen delen van 
het Fries-Drents Plateau en de kustge-
bieden, en welke rol spelen beekdalen in de 
prehistorie hierin?

13. Op welke wijze werden de kustgebieden 
benut en gebruikt voor handel en uitwisse-
ling en welke rol speelde scheepvaart 
hierin?

Rituele praktijken
14. Waar in het toenmalige landschap en milieu 

vonden in de prehistorie (rituele) deposities 
plaats en hoe zagen deze eruit? 

6.5.3  Thema 3: (pioniers)leven op de 
kwelders

Dit thema is gericht op de wijze en de periode 
van gebruik van de kweldergebieden, met 
nadruk op de late bronstijd en vroege ijzertijd.

Bewoning
15. Wat is de uiterlijke verschijningsvorm en de 

aard van de nederzettingen op de kwelders 
in de prehistorie?

16. Welke zones in het Fries-Gronings 
kleigebied werden in de late bronstijd-
vroege ijzertijd in gebruik genomen?

17. Wat is het verschil qua bewoning en gebruik 
tussen de kweldergebieden waar de pleisto-
cene afzettingen vrij dicht tegen het 
oppervlak liggen en de midden-kwelder-
gebieden?

Economie
18. Wat was het aanbod van voedselbronnen 

en eventuele andere bronnen op de 
kwelders en op welke wijze benutte de 
mens de kwelders in de prehistorie?

19. Op welke wijze werden de kwelders in de 
prehistorie maritiem benut en gebruikt?
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314 Een goede beschrijving van hoe 
specifiek om te gaan met 
archeologische verschijningsvormen in 
terpen en wierden in het Fries-Gronings 
kleigebied is te vinden in Bazelmans et 
al. 2009, 68-90.

315 In het mariene gebied zijn diatomeeën 
te gebruiken als paleo-ecologische 
indicatoren, om daarmee het milieu en 
het landschap te reconstrueren, Vos & 
De Wolf 1988a; Vos & De Wolf 1988b, 
61-64.

316 Bazelmans et al. 2009, 64-65.
317 Zie ook Bazelmans et al. 2009.
318 Dit blijkt ook uit het paleo-ecologisch 

onderzoek van Schepers 2014, 159-192.

6.6  Operationalisering: beschrijving 
van de onderzoeksstrategie en 
werkwijze

Het voorgestelde onderzoek in dit hoofdstuk is 
er voornamelijk op gericht om de onderzoeks-
vragen uit paragraaf 6.5 te kunnen beantwoor-
den.314 De operationalisering wordt hieronder per 
AMZ-stap (de fasering, zoals opgenomen in de 
KNA) besproken. De operationalisering richt zich 
op het inventariserend veldonderzoek verken-
nende fase en karterende fase, omdat eerst 
meer gegevens over het landschap moeten 
worden verzameld en meer vindplaatsen 
moeten worden opgespoord, voordat er 
gesproken kan worden over het waarderen en 
opgraven van vindplaatsen. Bij elke stap worden 
de onderzoeksvragen genoemd die met het 
onderzoek beantwoord kunnen worden of 
waarbij bouwstenen voor de beantwoording 
kunnen worden verzameld.
Over het algemeen geldt dat bij toekomstig 
onderzoek de ensemblewaarde van archeolo-
gische resten centraal moet staan. Dat betekent 
dat archeologisch, landschappelijk en ecologisch 
onderzoek geïntegreerd uitgevoerd moeten 
worden. Monsters voor landschappelijk en 
ecologisch onderzoek (zoals pollenonderzoek, 
diatomeeënonderzoek315 en micromorfologisch 
onderzoek) kunnen in de toekomst systema-
tischer verzameld en uitgewerkt worden dan in 
de huidige praktijk. De verzameling en eventuele 
uitwerking van monsters kan anders dan in de 
huidige AMZ-praktijk al beginnen in de verken-
nende fase van het inventariserend veldonder-
zoek. Het is hierbij van belang dat het onderzoek 
wordt opgestart vanuit een overkoepelende 
vraagstelling, waarbij aandacht is voor welke 
elementen het individuele AMZ-project kan 
opleveren die bijdragen aan inzicht in de 
pre historie van een regio of gebied.

6.6.1  Bureauonderzoek

Tijdens het uitvoeren van bureauonderzoek is 
het zinvol om naast het opstellen van de gespe-
cificeerde verwachting ook aan te geven welke 
mogelijkheden er binnen het onderzoeksgebied 
zijn om (archeologische) informatie en bouw-

stenen te verzamelen die bijdragen aan de over-
koepelende vraagstellingen over het verleden 
van een regio en/of gebied. 
Door middel van bureauonderzoek kan 
informatie verzameld worden die een bijdrage 
levert aan beantwoording van onderzoeks-
vragen III, 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 14, 18 en 19.

6.6.2  Inventariserend veldonderzoek – 
verkennende fase 

Op lokaal niveau moet geo-archeologisch 
onderzoek worden uitgevoerd om de land-
schapsgenese en de post-depositionele 
geschiedenis te begrijpen. Het doel is om te 
weten te komen waar op grote schaal erosie is 
voor gekomen en waar voor bewoning aantrek-
kelijke gebieden zijn afgedekt. Met een groot-
schalig dergelijk onderzoek kan ook de diepte 
van afgedekte landschappen lokaal worden 
bepaald.316 Door middel van het inventariserend 
veldonderzoek – verkennende fase kan een 
bijdrage worden geleverd aan de beantwoor-
ding van onderzoeksvragen 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 
15 en 16.

Bij de uitvoer van het inventariserend veld-
onderzoek – verkennende fase gelden de 
volgende aandachtspunten:
• opsporen van begraven en verdronken land-

schappen: door middel van verkennend 
onderzoek is het mogelijk om begraven en 
verdronken pleistocene landschappen die 
archeologisch relevant zijn op te sporen;

• opsporen van kleinere pleistocene 
ophogingen: het gaat hierbij om de kleinere 
ophogingen die geschikt waren voor be - 
woning in de prehistorie. In de als dekzand-
vlakte gekarteerde eenheden kunnen lokaal 
dekzandruggen en of -koppen voorkomen die 
niet op een aardwetenschappelijke kaart 
staan, maar wel archeologisch relevant zijn;

• opsporen en dateren van de midden-kwel-
ders317: de midden-kwelders zijn zo hoog 
opgeslibd dat ze boven het gemiddeld 
hoogwater liggen en daardoor bijna nooit 
overstromen en bewoonbaar zijn.318 Het 
opsporen en onderzoeken van deze midden-
kwelders kan bijdragen aan het onderzoek 
waar en wanneer het kweldergebied voor het 
eerst bewoond werd;
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319 Exaltus & Kortekaas 2008; Huisman 
2010, 108; Aalbersberg & Huisman 2014; 
Van der Kroft, Van der Veen & Mendelts 
2018, 57.

320 Voorbeelden van dergelijke studies in 
Noord-Nederland zijn Casparie & 
Molema 1990 en Smit et al. 2012a.

321 Brinkkemper et al. 2006.
322 Van nat naar droog zijn de volgende 

veensoorten aan te geven: bosveen en 
eutroof broekveen, zegge- en 
rietzeggeveen, mesotroof bosveen en 
veenmosveen en oligotroof veen. Hou 
er ook rekening mee dat niet alleen in 
situ veen, maar ook verspoeld en 
herafgezet venig materiaal, zoals 
detritus en detritusgyttja, iets zegt over 
de landschappelijke situering.

323  Ten Anscher 2012, 507-536.
324  Honderd meter ten oosten van de 

sleutelvindplaats Wetsingermaar 
werden in 2000 uit veenlagen monsters 
genomen voor pollen- en 14C-analyses. 
Door deze analyses kon de vegetatie ten 
tijde van de bewoning van de 
sleutelvindplaats Wetsingermaar 
worden gereconstrueerd, en zijn er 
aanwijzingen gevonden voor het 
gebruik van de kwelders in het laat-
neolithicum - vroege bronstijd 
(mondelinge mededeling E. Kleine en 
H. Woldring, 2008). De uitkomsten van 
dit onderzoek zijn nog niet 
gepubliceerd.

325 Raemaekers et al. 2012; Schreurs et al. 
2008; Smit et al. 2014.

• opsporen van extractieplekken van natuur- 
en vuursteen: door middel van verkennend  
booronderzoek kunnen afgedekte keileem-
voorkomens worden opgespoord, die als 
extractieplekken van (vuur)stenen zijn benut 
(vergelijkbaar met de plekken bij de keileem-
hoogte Noordhorn-Zuidhorn);

• onderzoeken van archeologische verschijn-
selen in perifere gebieden: een concreet 
voorbeeld hiervan is het onderzoeken van 
brandlaagjes door middel van een 
combinatie van verkennend booronderzoek 
en micro morfologisch onderzoek. Het doel 
hiervan is om gericht te zoeken naar (de 
verspreiding van) verbrande kwelder- en 
veenlagen, die een aanwijzing zijn voor het 
vroege gebruik van de kwelder en het veen-
gebied.319 Ook de zones rondom pleistocene 
ophogingen zijn interessante plekken om te 
onderzoeken. In het verleden was het 
onderzoek vooral gericht op nederzettingen 
en minder op hoe het gebied rondom neder-
zettingen werd gebruikt;

• dateren van lokale veengroei320: het dateren 
van lokale veengroei kan worden gebruikt als 
input voor regionale paleogeografische 
kaarten en verwachtingskaarten. Ook de 
aanbeveling van Brinkkemper et al. om de 
voormalige hoogveenbedekking in Noord-
Nederland lokaal te onderzoeken als aan - 
vulling op de regionale paleogeografische 
reconstructies kan worden gevolgd.321 Verder 
moet het veen op de paleogeografische 
reconstructies zoveel mogelijk per veentype 
worden gespecificeerd.322 Voorbeelden van 
dergelijke reconstructies staan onder andere 
in het proefschrift van Ten Anscher;323

• bemonsteren van luwten in het kwelderge-
bied: voor de vegetatiereconstructie van het 
kweldergebied kunnen geen pollenmonsters 
worden gebruikt die zijn gestoken in 
gebieden die onder directe invloed van de 
zee of van de rivieren stonden. Deze 
monsters zijn namelijk vervuild door 
verspoelde pollen. In het onderzoeksgebied 
liggen ook geschikte plekken om pollenmon-
sters te nemen, zoals de luwten langs het 
kweldergebied waar zich veen heeft 
ontwikkeld, bijvoorbeeld de oostkant van het 
keileemeiland van Sauwerd-Winsum.324 
 

6.6.3  Inventariserend veldonderzoek – 
karterende fase

Kennis van de prospectiekenmerken is van 
belang bij het bepalen van de strategie bij pros-
pectief onderzoek. Het heeft bijvoorbeeld weinig 
zin om te boren in een grid van 20 x 25 m als, 
conform de gespecificeerde archeologische 
verwachting, een vindplaats maar een diameter 
van 10 m heeft en nauwelijks archeologische 
indicatoren bevat. De kans op het aantreffen van 
een vindplaats is dan minimaal en berust in dat 
geval waarschijnlijk op toeval. 
De bepaling van de omvang en de verschijnings-
vorm van verwachte vindplaatsen is belangrijk, 
omdat daarop de huidige gangbare prospectie-
praktijk is gebaseerd. Inmiddels is wel duidelijk 
dat het archeologisch bodemarchief niet heel 
simpel in een overzicht van prospectie-
kenmerken te vatten is. Echter, deze kenmerken, 
voor zover bekend of onderbouwd beredeneerd 
(op basis van archeologische inhoudelijke kennis 
en naar analogie van vergelijkbare archeolo-
gische resten), bieden wél uitgangspunten om 
de meest geschikte of – in de specifieke situatie 
– best toepasbare prospectiemethode, -techniek 
en -strategie te kiezen. Voor de meeste sleutel-
vindplaatsen geldt dat de omvang en de 
verschijningsvorm van de archeologische resten 
onbekend zijn.
Uit hoofdstuk 3 blijkt dat systematisch prospec-
tieonderzoek gericht op het opsporen van 
archeologische resten op met zeeklei en veen 
bedekte pleistocene opduikingen, nog maar 
weinig in het gebied is uitgevoerd. In het oog 
springen de onderzoeken bij Wetsingermaar en 
Oostrum, waar gericht is gekeken naar bewoning 
op (afgedekte) dekzandopduikingen.325

Vindplaatsen met een lage vondstdichtheid, die 
afgedekt zijn met een dikke laag sediment, zijn 
lastig door middel van booronderzoek op te 
sporen. Uit de analyse blijkt eveneens dat vind-
plaatsen uit de vroege ijzertijd hier schaars zijn 
en dat de zichtbaarheid van deze vindplaatsen 
laag is. De reden daarvoor zijn de omvang, de 
vondstdichtheid en de diepere ligging van deze 
vindplaatsen. De (vlak)nederzettingen uit deze 
periode, als ze tenminste niet zijn uitgegroeid 
tot zichtbare wierden en terpen, zijn bedekt met 
zeeklei. De vroege ijzertijdvindplaatsen die wel 
zijn uitgegroeid tot zichtbare wierden zijn 



76
—

326 Zie hiervoor ook het digitale 
informatiesysteem Prospectie op Maat 
(https://archeologieinnederland.nl/
bronnen-en-kaarten/prospectie-op-
maat).

327 Schepers 2014, 248.
328 Bazelmans et al. 2009, 64-65.

archeologisch moeilijk te karteren, omdat het 
niveau uit de vroege ijzertijd het diepst ligt. 
Vaak is dit niveau ook verstoord door latere 
bewoning.
Verschillende onderzoeken in andere delen van 
Nederland hebben aangetoond dat met behulp 
van de standaardaanpak van karterend boor-
onderzoek veelal ook dezelfde archeologische 
resten worden gevonden (namelijk grotere, 
vondstrijke vindplaatsen). Daarnaast zullen 
vindplaatsen die gekenmerkt worden door een 
lage vondstdichtheid met weinig intensief boor-
onderzoek over het algemeen ‘gemist’ worden. 
Voor het opsporen van vindplaatsen uit de 
periode laat-paleolithicum - vroege ijzertijd is 
de gangbare, uitgevoerde en vaak voorgestelde 
veldmethode, -techniek en -strategie in 
beleidsrichtlijnen van gemeenten en/of 
provincies niet afdoende. In veel gevallen wordt 
(te veel) op booronderzoek vertrouwd. Veel 
vindplaatsen zijn namelijk helemaal niet met 
booronderzoek op te sporen, omdat archeolo-
gische lagen/indicatoren (bijvoorbeeld prehisto-
rische akkers met alleen eergetouwkrassen) 
ontbreken, of door de geringe omvang van 
vindplaatsen waarin archeologische lagen/indi-
catoren voorkomen (bijvoorbeeld kleine jacht-
kampjes). Dit wil echter niet zeggen dat boor-
onderzoek geen goede methode zou zijn; vaak 
is gericht (landschappelijk) verkennend boor-
onderzoek wel geschikt om archeologisch 
relevante landschapszones op te sporen. Op 
basis van de kennis over de gespecificeerde 
archeologische verwachting en de daarbij 
behorende ‘prospectiekenmerken’ van een 
vindplaats moet vervolgens de meest geschikte 
karterende onderzoekmethode worden ingezet. 
Dit kunnen boringen zijn, bijvoorbeeld voor het 
opsporen van vuursteenvindplaatsen bestaande 
uit een strooiing van artefacten of vindplaatsen 
met een archeologische laag, maar kan ook 
karterend proefputten- of proefsleuvenonder-
zoek zijn, bijvoorbeeld voor het in kaart brengen 
van vindplaatsen waar hoofdzakelijk of uitslui-
tend grondsporen, zoals greppels en paalkuilen, 
worden verwacht.326 Naast de keuze voor de 
meest geschikte karteringsmethode moet ook 
overwogen worden om tijdens veldonder-
zoeken ook delen van het onderzoeksgebied 
(deels) waar wellicht de minder vondstrijke en 
kleinere vindplaatsen liggen te prospecteren. 
Door middel van het inventariserend veldon-
derzoek – karterende fase kan een bijdrage 

worden geleverd aan de beantwoording van 
onderzoeksvragen I, II, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 
15, 16 en 17.

Bij de uitvoer van het inventariserend veldon-
derzoek – karterende fase gelden de volgende 
aandachtspunten:
• onderzoek van (afgedekte) beekdalen: syste-

matisch karterend onderzoek van beekdalen 
en de gebieden waar de beken en veenrivier-
tjes vanuit de beekdalen naar het kleigebied 
stromen, kan informatie opleveren over het 
gebruik van deze beekdalen in de prehistorie. 
Deze rivierlopen zijn de natuurlijke verbin-
dingen tussen het Fries-Drents Plateau en de 
kwelders. De dalen dichtbij zee kunnen 
overdekt zijn geraakt door mariene afzet-
tingen. Dit is het geval bij de Westerwoldse 
Aa, waar de Dollard in de middeleeuwen 
sediment heeft afgezet, waardoor vind-
plaatsen in het dal goed zijn geconserveerd;

• onderzoek van afgedekte pleistocene afzet-
tingen: in de overgangszone tussen de pleisto-
cene gebieden (dekzand en keileem) en de 
kweldergebieden is gericht karterend 
onderzoek wenselijk.327 Bijvoorbeeld het syste-
matisch onderzoeken van bewoning en 
gebruik van de pleistocene ophogingen langs 
de randen van het Fries-Drents Plateau. 
Vindplaatsen in deze zone zullen over het 
algemeen goed zijn geconserveerd;

• onderzoek van afgedekte veen- en kwelder-
landschappen: systematisch karterend 
onderzoek van afgedekte veen- en kwelder-
landschappen kan resten van prehistorische 
bewoning en landgebruik opsporen, van 
bijvoorbeeld de eerste bewoning op de 
kwelders;328

• onderzoek van de lage delen van het pleisto-
ceen gebied: bij het karterend onderzoek 
moet de focus niet alleen liggen op de hogere 
pleistocene zones, maar ook op de lager-
gelegen delen, waar onder andere resten van 
activiteiten voorkomen die buiten de neder-
zettingen hebben plaatsgevonden en waar - 
over nog weinig bekend is;

• reconstructie van het (natuurlijk) milieu 
rondom de nederzetting: het bemonsteren 
van kreken en prehistorische sloten op grotere 
afstand van prehistorische nederzettingen in 
het kweldergebied. Door middel van macro-
botanisch onderzoek kan met de monsters de 
natuurlijke vegetatie nauwkeuriger (want 
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329 ‘… the fill of ditches outside of a settlement 
context may provide information on wild 
vegetation in off-site areas. Both human made 
and natural creeks and ditches were rarely 
encountered by archaeologists in the past, 
since most excavations focus on settlements’, 
Schepers 2014, 210-211.

330 De Langen et al. 2016; Nieuwhof et al. 
2019.

geen/minder vervuiling van gewassen die 
worden geplant door de mens) worden  
gereconstrueerd.329

Slotwoord
In dit inhoudelijk kader houden we een pleidooi 
om meer onderzoek te doen naar de in potentie 
hoogwaardige en gevarieerde archeologie in het 
onderzoeksgebied. Wij hopen dat dit kader het 
begin kan worden van nadere en geïntensi-
veerde samenwerking tussen de verschillende 
belanghebbenden in het onderzoeksgebied: de 
provincies Groningen en Friesland, de 
gemeenten, de archeologische bedrijven 
werkzaam in het gebied, onderzoeksinstituten, 
archeologische depots, amateurarcheologen en 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
samenwerking zoals het geval is bij onderzoek 
van jongere perioden in het gebied.330 Het doel 
hiervan is om tot meer overkoepelende synthe-
tiserende studies te komen op het gebied van 
archeologie, landschap en paleo-ecologie. De 
hulp die wij hebben gehad van tal van instanties 
bij het schrijven van dit inhoudelijk kader is 
hoopvol en toont ieders betrokkenheid. Verder 
hopen we dat de geopperde nieuwe onder-
zoeksvragen en de operationalisering ervan 
ingang gaan vinden in de AMZ-praktijk. Met al 
deze nieuwe kennis wordt het mogelijk een 
beter beeld te krijgen van de prehistorische 
geschiedenis van het Noord-Nederlandse 
kustgebied.
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Bijlage 1

Waarnemingen uit Archis die niet opgenomen 
zijn in de analyse:
• Bij het laat-paleolithicum gaat het om waar-

nemingen waarbij de beginperiode in het 
paleolithicum óf het mesolithicum valt en de 
eindperiode in de Romeinse tijd, middel-
eeuwen of nieuwe tijd. 

• Bij het mesolithicum gaat het om waar-
nemingen waarbij de beginperiode in het 
mesolithicum valt en de eindperiode in de 
Romeinse tijd, middeleeuwen of nieuwe tijd. 

• Bij het neolithicum gaat het om waar-
nemingen waarbij de beginperiode in het 
neolithicum valt en de eindperiode in de 
Romeinse tijd, middeleeuwen of nieuwe tijd, 
of in de gevallen waarbij de beginperiode in 

het paleolithicum valt en de eindperiode in 
het neolithicum.

• Bij de bronstijd gaat het om waarnemingen 
waarbij de beginperiode in de bronstijd valt en 
de eindperiode in de Romeinse tijd, middel-
eeuwen of nieuwe tijd, of in de gevallen 
waarbij de beginperiode in het paleolithicum 
valt en de eindperiode in de bronstijd valt.

• Bij de vroege ijzertijd gaat het om waar-
nemingen waarbij de beginperiode in de 
ijzertijd valt en de eindperiode in de middel-
eeuwen of nieuwe tijd, of in de gevallen 
waarbij de beginperiode in het paleolithicum 
of mesolithicum valt en de eindperiode in de 
ijzertijd.







Dit rapport beschrijft een inhoudelijk kader voor archeologisch onderzoek naar prehistorische vindplaatsen 
en landschappen in het Noord-Nederlandse kustgebied. Er zijn in het Fries-Gronings kleigebied en de 
randzone ervan weinig vindplaatsen bekend uit het laat-paleolithicum tot en met de vroege ijzertijd. Het is 
de vraag of dit geringe aantal vindplaatsen een goede afspiegeling vormt van de aard en intensiteit van het 
gebruik en de bewoning van het gebied in het grootste deel van de prehistorie. Vertegenwoordigen ze de 
prehistorische realiteit of mogen we aannemen dat er nog een (zeer) onvolledig beeld bestaat van het 
bodemarchief uit de Fries-Groningse prehistorie?
Met de inventarisatie van oude en nieuwe kennis willen we meer inzicht krijgen in de kennislacunes in het 
onderzoeksgebied. Mogelijke oplossingen om deze lacunes weg te werken zijn het uitwerken van oud 
onderzoek en het gericht verzamelen van archeologische en paleo-ecologische gegevens.
Wij hopen dat dit kader bijdraagt aan geïntensiveerde en duurzame samenwerking tussen archeologen, 
specialisten, andere onderzoekers en belanghebbenden werkzaam in het onderzoeksgebied. Het doel 
hiervan is om tot meer overkoepelende synthetiserende studies te komen op het gebied van archeologie, 
landschap en paleo-ecologie.

Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen, andere professionals en liefhebbers die zich 
bezighouden met archeologie, vooral die van Noord-Nederland. 

Met kennis en advies geeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de toekomst een verleden.


	Samenvatting
	1	Inleiding
	1.1	Probleemstelling en aanleiding
	1.2	Doelstelling en doelgroep
	1.3	Vraagstelling en onderzoeksvragen
	1.4	Afbakening in tijd en ruimte
	1.4.1 	De vier deelgebieden

	1.5 	Een landschapsgerichte aanpak
	1.5.1 	Landschappelijke bronnen
	1.5.2 	Archeologische bronnen


	1.6	Leeswijzer
	1.7	Dankwoord
	2	Algemeen kader: landschapsgenese en archeologiebeoefening in verleden en heden
	2.1 	Inleiding
	2.2 	Landschapsgenese
	2.3	Archeologiebeoefening in verleden en heden
	2.3.1	Geschiedenis van het archeologisch onderzoek
	2.3.2	Archeologisch beleid en het huidige archeologisch onderzoek


	2.4 	Conclusie
	3	Inventarisatie oude en nieuwe kennis
	3.1 	Inleiding
	3.2 	Deelgebied 1: westrand en noordrand Fries-Drents Plateau
	3.2.1 	Landschapsgenese
	3.2.2 	Lokale landschappelijke en vegetatieontwikkeling
	3.2.3 	Prehistorische bewoning en landgebruik
	3.2.4 	Conclusie


	3.3 	Deelgebied 2: noordelijke uitlopers Hondsrug
	3.3.1 	Landschapsgenese
	3.3.2 	Lokale landschappelijke en vegetatieontwikkeling
	3.3.3 	Prehistorische bewoning en landgebruik
	3.3.4 	Conclusie


	3.4 	Deelgebied 3: Midden- en Oost-Groningen
	3.4.1 	Landschapsgenese
	3.4.2 	Lokale landschappelijke en vegetatieontwikkeling
	3.4.3 	Prehistorische bewoning en landgebruik
	3.4.4 	Conclusie


	3.5 	Deelgebied 4: getijdengebieden
	3.5.1 	Landschapsgenese
	3.5.2 	Lokale landschappelijke en vegetatieontwikkeling
	3.5.3 	Prehistorische bewoning en landgebruik
	3.5.4 	Conclusie


	4	Bewoning en landgebruik van aangrenzende en vergelijkbare gebieden
	4.1 	Inleiding
	4.2 	De Kop van Noord-Holland en West-Friesland
	4.3 	Het Duitse Waddengebied tussen Eems en Wezer
	4.4 	Het Fries-Drents Plateau
	4.5 	Conclusie
	5	Synthetiserende analyse
	5.1. 	Inleiding
	5.2 	Archeologische kennis van sleutelvindplaatsen
	5.2.1 	Kenniswinst per sleutelvindplaats

	5.3 	Conservering van begraven landoppervlakken
	5.4 	Bewoning en landgebruik in het noordelijk kustgebied
	5.4.1 	Jagers, verzamelaars en eerste boeren - paleolithicum tot en met midden-neolithicum A
	5.4.2 	Vroege landbouwsamenlevingen: midden-neolithicum B tot en met midden-bronstijd A
	5.4.3 	Late landbouwsamenlevingen: midden-bronstijd B tot en met vroege ijzertijd


	6	Conclusies en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek
	6.1 	Inleiding
	6.2 	Kennislacunes
	6.3 	Kenniskansen
	6.4 	Acties wegwerken kennisachterstand
	6.5 	Nieuwe onderzoeksvragen
	6.5.1 	Thema 1: ontwikkeling van een dynamisch landschap 
	6.5.2 	Thema 2: leven op de rand van moeras en zee
	6.5.3 	Thema 3: (pioniers)leven op de kwelders


	6.6 	Operationalisering: beschrijving van de onderzoeksstrategie en werkwijze
	6.6.1 	Bureauonderzoek
	6.6.2 	Inventariserend veldonderzoek – verkennende fase 
	6.6.3 	Inventariserend veldonderzoek – karterende fase


	Literatuur
	Bijlage 1

