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HOOFDSTUK 26

LANDSCHAP EN VINDPLAATSEN IN DE NOORDOOSTPOLDER: INLEIDING

26.1 Landschapsreconstructies: kaarten 1-10

Voor Gotjés zes landschapsreconstructies van het zuidwes-
ten van de Noordoostpolder waren zijn botanische analyses 
van vier boorkernen ten noorden van Urk en rond Schok-
land cruciaal (Gotjé 1993, 144-171, fig. 1.3, 5.14-5.19). 
Deze boorkernen zijn onderzocht op macroresten en twee 
ervan ook op hun pollen- en sporeninhoud. Gotjé onder-
scheidde binnen zijn kernen verschillende paleobotanische 
zones. Hij dateerde deze met behulp van 21 14C-dateringen 
van strategisch gekozen macromonsters (ibidem, 42-45, 
172, tab. 1, appendix B). Gotjé kon de vegetatie-ontwikke-
lingen ruimtelijk extrapoleren via gecorreleerde lagen in 
zijn boorraaien, via de regionale gemiddelde grondwater-
curve die hij samen met Roeleveld heeft gemaakt, en via 
zijn verbeterde versie van de pleistoceen-dieptekaart (ibi-
dem, fig. 1.3, 5.1, 5.2, 5.13, profielen I-VII). Voorts recon-
strueerde hij fluctuaties in de waterstand op grond van de 
regionale grondwatercurve, 14C-dateringen, de vegetatie-
samenstellingen, de verschijningsvorm van de lagen en 
soms de aanwezigheid van foraminiferen (ibidem, 86-90, 
fig. 4.10).
In deze studie werk ik met tien ‘nieuwe’ kaarten, die Gotjé 
samen met mij in 1994 heeft gemaakt (kaarten 1-10, fig. 
27.1-10).1 Het zijn deels verbeterde versies van Gotjés eer-
dere landschapsreconstructies, doorvertaald naar de gehele 
Noordoostpolder, en vier nieuwe kaarten. Behalve Gotjés 
eerste kaartversies zijn hierin de volgende bronnen ver-
werkt:
– de gepubliceerde fysisch-geografische kaarten met de 

verbreiding van verschillende kleiafzettingen en detri-
tusgyttja’s (Wiggers 1955; Ente 1971; 1976; Koopstra 
1981; Ente, Koning & Koopstra 1986);

– enkele ongepubliceerde kaarten en ongepubliceerde pro-
fielen uit het Archief van Rijkswaterstaat, directie Flevo-
land te Lelystad;

– een set van 21 kaarten met de diepten van de pleistocene 
ondergrond (ten opzichte van het maaiveld) van vlak na 

Stond in deel V de vindplaats P14 met zijn directe omgeving centraal, in deel VI wordt uitgezoomd naar het 

regionale niveau. Dit is niet meer dan een eerste verkenning, waarbij de belangrijkste landschappelijke en 

archeologische ingrediënten gegeven worden, en enkele voorlopige conclusies getrokken worden. Dit hoofd-

stuk dient als achtergrondinformatie bij het diachrone overzicht in hoofdstuk 27.

de inpoldering, uit het bovengenoemde Archief. Dit was 
de basis voor de pleistoceen-dieptekaart van Wiggers 
(1955, bijlage 2);

– de met de 21 kaarten corresponderende Bodemkundige 
Code- en Profielenkaarten van de Noordoostpolder (Di-
rectie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken), 
1947-1956);

– de boorprofielen en boorraaien van Gotjé, die van twee 
VU-studenten (Van Zweden & Van der Giessen 1988), 
en die van de IPP-veldcampagnes (zie de IPP-veldteke-
ningen en IPP-protocolboeken uit 1984-1986, 1988, 
1990-1991; en zie vooral Palarczyk 1986);

– Gotjés paleobotanische analyses en de regionale gemid-
delde grondwatercurve die hij samen met Roeleveld 
maakte (Gotjé 1993; Roeleveld & Gotjé 1993);

– en de bekenkaart (fig. 26.4; zie paragraaf 26.4).

Kaarten 1-10 zijn bedoeld als visueel hulpmiddel. Zij die-
nen met name om P14 in zijn landschappelijke context te 
plaatsen en om de diachrone ontwikkelingen aldaar beter te 
kunnen begrijpen. Al bieden de kaarten een diachroon 
beeld van de gehele Noordoostpolder, grote delen berusten 
zoals gezegd op extrapolaties. Zij zijn het betrouwbaarst 
voor het meest ingewikkelde gedeelte, het zuidwesten van 
de polder, waar het veenlandschap en oude klei-afzettingen 
redelijk bewaard gebleven zijn. Het veen in het zuidoosten 
en oosten is eigenlijk alleen in het rivierdal van de Vecht 
nog deels behouden. In het noorden is het voor het grootste 
deel opgeruimd, behalve langs de uiterste noordrand en in 
het rivierdal van de Kuinder. Waar dus nog lagenpakketten 
aanwezig zijn die inzicht kunnen verschaffen in het land-
schap en de vegetatie, zijn deze zelden of nooit compleet, 
terwijl deze informatiebronnen in grofweg de helft van het 
gebied geheel verloren zijn gegaan (zie fig. 26.1; zie ook 
Wiggers 1955, fig. 24 en 25). Het is correct voor de Noord-
oostpolder te spreken van gestapelde prehistorische land-
schappen, met dien verstande dat hiervan slechts flarden 
resteren.

1 Bij de totstandkoming had Gotjé de belangrijkste inhoudelijke inbreng. 
Mijn bijdrage bestond, behalve uit de aanlevering van een bekenkaart 
en data, uit de zorgvuldige uitwerking in potlood op schaal 1:50.000, 

onder uitvoerige discussies. De fraaie digitale versie is te danken aan 
de grote inzet van Edy Mulié en Paul van der Kroft, destijds IPP-stu-
denten.
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Het voorafgaande maakt duidelijk dat het niet verstandig of 
gerechtvaardigd zou zijn allerlei analyses op regionaal land-
schappelijk niveau uit te voeren, zoals het berekenen van de 
diachrone veranderingen in oppervlakten per landschaps-
type, het berekenen van de diachrone ontwikkeling in de 
draagkracht van het natuurlijke milieu, en de diachrone 
ontwikkeling in nederzettingstypen en -voorkeuren per 
landschapstype. De vegetatiezones zijn hiervoor eenvoudig-
weg niet betrouwbaar genoeg te karteren, ook niet in het 
zuidwesten. Men moet zich dus niet blind staren op de 
kaarten, al lijken zij zo ‘echt’.2

Bij het bespreken van kaarten 1-10 in hoofdstuk 27 schets 
ik telkens de grote landschappelijke trends. De verschil-
lende vegetatiezones zijn op hoofdlijnen getypeerd, geba-
seerd op de bevindingen van Gotjé (1993). Dit betekent 
bijvoorbeeld dat een zeggengebied niet zeggen wil dat bo-
men en struiken hierin afwezig waren, of dat er op lokaal 
niveau geen andere vegetatietypen in voorkwamen.3

Regelmatig komen in hoofdstukken 26 en 27 de Noord-
Hollandse kustontwikkelingen ter sprake (met name de ge-
tijdengeulen, zie fig. 13.4). De impact daarvan is elders in 
de Noordoostpolder regelmatig duidelijker herkenbaar dan 
in de directe omgeving van P14.

26.2 Hoge en droge landschapselementen

In paragraaf 1.1 ben ik al omwille van een globaal beeld 
kort ingegaan op de belangrijkste hoge en droge landschaps-
elementen. Hieronder bespreek ik ze nader (zie fig. 26.2), 
mede vanuit het oogpunt van hun bewoningspotentieel. 
Het zijn binnen de polder de meest voor de hand liggende 
locaties voor tijdelijke of permanente nederzettingen, ter-
wijl er ook andere site-typen te verwachten zijn. Het is dan 
ook geen toeval dat juist op de hoge en droge landschaps-
elementen, die over het algemeen geomorfologisch gemak-
kelijk herkenbaar zijn, gericht archeologisch onderzoek is 
uitgevoerd. Daarbij ging het tot nog toe vooral om boor-
onderzoek en oppervlaktekarteringen op de rivierduinen, 
de zandruggen en de dekzandruggen, minder frequent op 
oeverwallocaties, en niet of nauwelijks in het dekzandge-
bied en op de zandwal bij het Unio-II-meer. Er zijn maar 
enkele vindplaatsen gravend onderzocht (zie bijlage O).

Dekzandgebied en dekzandruggen
In het grootste deel van de Noordoostpolder bestaat het 
pleistocene oppervlak uit dekzand, afgezet tijdens het Weich-
selien (zie fig. 26.4; Wiggers 1955, 23-24, bijlage 2). Om-
streeks 6000 BP (ca. 4900 cal BC; het begin van SW) was 
het dekzandoppervlak boven ca. 7,5 m -NAP nog als loop-
vlak beschikbaar. Hiervan zullen zeker nog delen intact 
zijn, maar dit dekzandgebied heeft te lijden gehad van om-
vangrijke erosie (vergelijk ibidem, fig. 18). Het geërodeerde 
gebied is afgedekt met Unio II (alleen binnen het voorma-
lige Unio-II-meer), jonge detritusgyttja (ontstaan bij de me-
renvorming in de Bronstijd; zie ibidem, fig. 27), en vooral 
met afzettingen van na het begin van de jaartelling.
Het dekzandoppervlak boven ca. 3,5 m -NAP (een arbitrai-
re grens), heb ik aangeduid als dekzandrug. Dekzandrug-
gen zijn te vinden langs de noord- en noordoostrand van de 
polder. Tot hoger dan ca. 2,0 m -NAP reiken zij nergens. 

2 Hier komt nog iets bij. Deze kaarten (fig. 27.1-10), gebaseerd op de 
destijds voorhanden zijnde informatie en inzichten, vormden een 
momentopname in ons denken. Op hoofdlijnen zijn ze juist, maar ik-
zelf heb inmiddels over enkele ‘details’ gedachten die niet meer met de 
kaarten stroken (zie paragrafen 26.2, 26.4 en hoofdstuk 27). Zo na-
men Gotjé en ik aan dat de oeverwallen op J97 en directe omgeving uit 
Unio-II-afzettingen bestonden. Inmiddels is duidelijk dat het deels om 
doorgebroken Unio-I-oeverwallen gaat die met Unio-II-klei zijn opge-
hoogd. De Unio-I-oeverwallen langs een waterloop ten noorden van 
de Vecht (Unio I-geul) strekken zich dus ca. 5 km oostelijker uit dan 
kaart 2 aangeeft (zoals eigenlijk al op te maken viel uit Wiggers 1955, 
fig. 21). De oeverwal met vindplaats J97 was niet omgeven door het 
Unio-II-meer zoals kaart 4 toont, maar lag direct ten zuiden ervan, 
aan een waterloop (vergelijk Wiggers 1955, fig. 105). De ligging van 
diverse Vechtgeulen nabij Schokland en P14 is beter te differentiëren 
dan we toen dachten. De zandwal die de noordoostelijke begrenzing 

van het Unio-II-meer vormt, komt op kaarten 4-5 niet tot zijn recht. 
Deze moet hoog genoeg geweest zijn voor een bos, vermoedelijk van el-
zen. Dat geldt ook voor de oeverwallen direct ten westen van het Unio-
II-meer. Het Unio-II-meer had op kaarten 5-6 al moeras moeten zijn. 
Op kaart 7 had al beginnende merenvorming ten oosten van P14 aan-
gegeven kunnen worden.
De nu zwaar geërodeerde rivierduinen ten zuiden van Schokland zijn 
op onze kaarten al in de Vroege Bronstijd met veen overdekt. Volgens 
oude (maar mogelijk onjuiste) vermeldingen van de maximale hoogten 
zou dit pas vele eeuwen later gebeurd zijn (zie noot 4).
Mij ontbraken tijd en middelen om deze recente inzichten te verwerken 
in nieuwe kaartversies.

3 Zie voor meer botanisch detail Gotjé 1993, 144-171; zie ook Gehasse 
1995, 37-39, 73-74, 79-80, 123, 169-170; zie paragraaf 26.3 en 
noot 6 voor de methodische beperkingen ten aanzien van de vegetatie-
reconstructies.

veen met lagen Unioklei

veen nagenoeg afwezig

veen grotendeels intact

slechts dun veenrestant

Fig. 26.1 – Verbreiding van bewaard gebleven veen (naar 
Wiggers 1955, fig. 18).
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Hun toppen zijn geërodeerd (Wiggers 1955, 34; zie ook 
Klaar 1951, kaart II).
Het lager gelegen, afgedekte dekzandgebied heeft nog geen 
duidelijke archeologische vindplaatsen opgeleverd. Gericht 
onderzoek wordt hier bemoeilijkt door het gebrek aan zicht-
bare geomorfologische aanknopingspunten. De archeologie 
moet het hier hebben van diepere graafwerkzaamheden, 
waarbij toevalsvondsten kunnen worden gedaan. De dek-
zandruggen waren in de prehistorie gedurende lange tijd 
aantrekkelijke vestigingslocaties, zoals de archeologische 
vondsten daar bewijzen, ongetwijfeld ook omdat zij goed 
ontsloten waren via de Kuinder (vergelijk fig. 26.3).

Rivierduinen
In het zuiden van de Noordoostpolder bevinden zich langs 
de geulen van de Vecht en de IJssel min of meer oost-west-
gerichte, deels parallelle rivierduinreeksen. Zij zijn ge-
vormd aan het einde van het Laatglaciaal (Weichselien) uit 
opgestoven zand van de drooggevallen rivierbeddingen 
(Wiggers 1955, 39, bijlage 2). Hun ligging kan bepaald zijn 
door vegetatie langs de rivierdalen, waardoor het zand werd 
vastgelegd (ibidem, 39). De grootste en hoogste rivierdui-
nen liggen langs de IJssel. Voor de hoogste, bij de zuidpunt 
van Schokland zijn maximale hoogten tot ca. 1,0 m -NAP 
of nog iets hoger gemeld (Klaar 1951, 12; Wiggers 1955, 
43).4 Die langs de Vecht zijn over het algemeen kleiner en 
lager geweest, meestal rond 4,0 m -NAP of lager, maar de 
rivierduintjes ten noorden en noordoosten van Schokland 
zouden tot ca. 3,0 m -NAP gereikt hebben (Klaar 1951, 
kaart II). Tegenwoordig zijn zij, zoals waarschijnlijk bijna 

alle rivierduinen in de polder, in meer of mindere mate ge-
erodeerd. Hogestijn (1986a, 45) ging uit van bewaard ge-
bleven hoogten van maximaal ca. 4,5 m -NAP voor deze 
duintjes. Een zeldzame uitzondering is een klein duintje op 
kavel J112.
In het noordwesten liggen enkele noord-zuid tot zuidwest-
noordoost gerichte verhogingen in het dekzandlandschap 
die tot boven 4,0 m -NAP reiken. Wellicht gaat het om laat-
pleniglaciale duinvorming of betreft het rivierduinen die 
verband houden met een pleistocene bedding van de Kuin-
der.
Van zowel rivierduintjes langs de Vecht als van rivierduinen 
langs de IJssel zijn archeologische vondsten bekend.

Zandruggen met keileem in de ondergrond
Vier grote opduikingen in de Noordoostpolder bestaan uit 
keileem, ontstaan in het Saalien (Wiggers 1955, 19-22, fig. 
6; Ente, Koning & Koopstra 1986, 23-26, fig. 1.5). Zij zijn 
na enige verwering waarbij keizand ontstaan was, met dek-
zand overstoven. Ik heb ze daarom aangeduid als zandrug-
gen, al dekt die term de lading dus maar gedeeltelijk. Zij 
liggen min of meer op één lijn in de zuidelijke helft van de 
polder en markeren de maximale uitbreiding van het land-
ijs tijdens de eerste glaciatiefase (Rappol & Kluiving 1992, 
112, fig. 6.24). Deze eindmorene is tijdens de tweede glaci-
atiefase overreden en vervormd door het verder zuidweste-
lijk oprukkende ijs. Het gaat van oost naar west om de 
zandruggen van De Voorst, Schokland, Tollebeek en Urk. 
Zij onderscheiden zich van alle andere locaties in de polder 
door de combinatie van relatieve grootte, hoogte en aanwe-
zigheid van natuur- en vuursteen, wat deze locaties voor de 
mens extra aantrekkelijk maakte, ook voor permanente ne-
derzettingen. Alle zandruggen hebben aanwijzingen voor 
menselijke aanwezigheid opgeleverd, al zijn die voor De 
Voorst vooralsnog vaag, en bestaan die voor de zandruggen 
van Tollebeek en Urk uit verplaatste vondsten.

– De zandrug van De Voorst is zwaar geabradeerd; de ho-
gere delen tot in de keileem, de zuidflank in elk geval tot ca. 
4,0 m -NAP, en de noordflank tot ca. 2,0 m -NAP (Wig-
gers 1955, 129, fig. 61-63). Het verspoelde dekzand is in de 
directe omgeving als zogenaamd Urkzand afgezet. Omdat 
de zandrug van De Voorst aan de noord-, west- en zuidzij-
de ontsloten was via de Kuinder en de Vecht, is te verwach-
ten dat deze locatie langdurig bewoond is geweest.
– De zandrug van Tollebeek is getopt tot ca. 4,0 m -NAP 
en omringd door Urkzand (Wiggers 1955, 130, fig. 64). 
Deze zandrug was aanvankelijk aan de zuidzijde ontsloten 
via een waterloop, mogelijk de benedenloop van de Kuin-
der (zie hieronder). Deze waterloop werd omstreeks 4900 
BP (ca. 3700 cal BC) door het ontstaan van een nieuwe, 
noordelijke geul van de Vecht van zijn bovenloop afgesne-
den, en is vervolgens westelijk van die nieuwe Vechtgeul 

4 Ik vraag mij af of dit correct is. Het zouden opvallende hoge uitzonde-
ringen zijn. De enige hoogten die Klaar (1951) op zijn kaart II no-
teerde voor de rivierduinen langs de IJssel, variëren van 3,5 tot 3,8 m 
-NAP. Elders in zijn tekst noemde hij een diepte in m -NAP, terwijl 

uit het profiel waaraan hij refereerde, blijkt dat hij m -Mv bedoelde 
(vergelijk Klaar 1951, 14 met zijn profielen 1a en 1b). Mogelijk heeft 
hij deze voor de hand liggende vergissing nog eens gemaakt, en greep 
vervolgens Wiggers daarop terug.

Fig. 26.2 – Hoge en droge landschapselementen.

Tollebeek

Urk

Schokland

De Voorst

dekzandgebied

zandwal

dekzandrug

zandrug

laagte/rivierdal

rivierduin
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verland. Maar dankzij de vorming van het Unio-II-meer in 
diezelfde periode (zie hieronder), lag de zandrug van Tol-
lebeek nu aan de noordkant aan open water. Hoe lang dat 
het geval is geweest, is onduidelijk, wat mede te maken 
heeft met de onduidelijkheid over de ligging van de Vecht 
binnen het meer. In de Bronstijd lag deze zandrug wel weer 
met zekerheid aan open water.
– Over de best bewaarde hoogte binnen deze categorie, de 
zandrug van Schokland, is genoeg gezegd (zie onder andere 
paragraaf 13.1). Van de zware erosie in historische tijden 
(toen het Noordoostpoldergebied in een binnenzee veran-
derde) bleef deze opduiking grotendeels gevrijwaard, afge-
zien van het deel ten westen van Schokland. Dat deel was in 
de prehistorie vermoedelijk nog het minst intensief ge-
bruikt, vanwege de relatief grote afstand tot de Vecht. De 
rest bleef gespaard dankzij de beschermde ligging onder 
Schokland of in de luwte ervan (oostelijk van het eiland, op 
de kavels P13 en P14).
– Van de zandrug van Urk, omringd door dikke pakketten 
Urkzand, is meestal zelfs een metersdikke laag van de kei-
leem verdwenen (Wiggers, 131-132, fig. 65). Deze zandrug 
strekte zich ooit zowel ten noordoosten als ten zuidoosten 
van het voormalige eiland Urk uit. De kans op niet-ver-
plaatste prehistorische vondsten op Urk is verwaarloosbaar. 
Dit neemt niet weg dat het in de prehistorie een aantrekke-
lijke vestigingsplaats geweest moet zijn. Als hoogste van de 
zandruggen reikte deze tot boven NAP. Aanvankelijk was 
deze locatie aan de zuidzijde via de Vecht bereikbaar. Na de 
ingrijpende geulverlegging rond 4900 BP was Urk aan de 
noordzijde via deze rivier ontsloten.

Oeverwallen
Oeverwallen zijn in de Noordoostpolder niet bekend van 
het IJsselsysteem. Zij komen wel voor langs de Vecht en een 
daarop aansluitende waterloop.
De Unio-I-oeverwallen zijn de oudste (Ente 1971, fig. 3; 
zie ook Wiggers 1955, fig. 21, 64). Termini ante quem zijn 
voorhanden in de vorm van enkele 14C-dateringen van en-
kele eeuwen oude eiken die hierop gegroeid hebben. Op 
grond van deze dateringen ging Hogestijn uit van oever-
walvorming rond 5500 BP (ca. 4400 cal BC).5

De meest noordelijke Unio-I-oeverwallen liggen langs een 
waterloop die in het oosten van de polder ontsprong of mis-
schien zelfs wel de benedenloop van de Kuinder heeft ge-
vormd. Deze stroomde via kavel J97 langs de zuidzijde van 
de zandrug van Tollebeek, en sloot ca. 3 km ten oosten van 
Urk aan op de Vecht. De meest oostelijke oeverwallen langs 
deze waterloop zijn tot op J97 aan te treffen, en daar hoog-
uit 10 m breed (Van Zijverden 2002, fig. 4.5).
Zuidelijker liggen Unio-I-oeverwallen langs de Vecht. Na-
bij Urk zijn zij 25-50 m breed en reiken tot 6,0-5,0 m -NAP 
(Menke & Lenselink 1991, 15, 17; zie ook Wiggers 1955, 
fig. 23). Aan het oostelijke einde van de Unio-I-oeverwal-
verbreiding, in het noorden van kavel P14, is hun hoogste 

punt 5,8 m -NAP. Hier zijn zij maximaal ca. 25 m breed 
(Van Zweden & Van der Giessen 1988, 7, 18, bijlagen 2-3). 
Het ziet er dus naar uit dat de oeverwallen in breedte afne-
men naarmate zij verder landinwaarts liggen, en voor de 
hoogte geldt vermoedelijk hetzelfde. Een complicatie is 
echter dat de Unio-I-klei onder de oeverwallen zeer slap is, 
waardoor sprake is van aanzienlijke, niet-uniforme klink; 
een proces dat nog steeds plaats vindt (zie Klaar 1951, 18; 
Palarczyk 1986, 17-20; Van Zweden & Van der Giessen 
1988, 18; Van Zijverden 2002, 29). Daarom zal zelfs de op-
slibbing tot ca. 4,5 m -NAP, die Wiggers (1955, 55) ver-
meldde voor de oeverwallen “in het zuidelijke gedeelte van 
de polder”, waarmee hij vermoedelijk doelde op de Unio-I-
oeverwallen, een te lage inschatting zijn van hun oorspron-
kelijke hoogte.

Vanaf ca. 4900 BP (ca. 3700 cal BC) zijn langs de Unio-II-
geul aan de westzijde van het Unio-II-meer (zie hieronder) 
oeverwallen gevormd van ca. 50 m breed, die tot minimaal 
3,95 m -NAP reiken (Gotjé 1993, 29, profiel D56). Daar-
naast komen noord-zuidgerichte oeverwallen voor langs 
een Unio-II-doorbraakgeul, vanaf de zuidoosthoek van het 
Unio-II-meer tot ca. 2 km zuidelijker. De doorgebroken en 
deels geërodeerde Unio-I-oeverwallen nabij de zuidoost-
hoek van dit meer (op kavel J97; zie Gehasse 1995, fig. 14) 
zijn eveneens opgehoogd met Unio-II-klei. Deze Unio-II-
oeverwallen zijn ca. 10 m breed en reiken tot minimaal 4,7-
4,5 m -NAP (Van Zijverden 2002, 29, fig. 4.5; Gehasse 
1995, profiel V). Op genoemde noord-zuid gerichte oever-
wallen sluiten vervolgens west-oostgerichte oeverwallen 
aan, die tot nabij de kop van Schokland voorkomen. Deze 
lijken 50 tot meer dan 100 m breed te zijn, gezien de zones 
met doorwortelde, gerijpte klei in de profielen van Gotjé 
(1993, profielen I, IV). Hun maximale hoogte is hier ca. 5,3 
m -NAP (gemeten rond 1990). Het zou mij niet verbazen 
als de Unio-II-oeverwallen oorspronkelijk tot een niveau 
van 4,0 m -NAP waren opgeslibd, of nog hoger.
Door de Unio-II-oeverwallen werd de Vecht als het ware 
lateraal vastgelegd. De jongere Vechtgeulen bleven hier 
steeds binnen. Ook toen de oeverwallen met veen waren 
overdekt, en de latere oevers niet langer hoger waren dan 
het achterliggende veenlandschap, verschaften de oever-
wallen in de ondergrond waarschijnlijk extra stevigheid, 
waardoor afkalving werd tegengegaan.
In de Vroege Bronstijd is na enige erosie wat Cardiumklei 
boven deze oeverwallen afgezet, maar als gevolg van te kort 
durende getijdenwerking is het toen niet meer gekomen tot 
duidelijke oeverwalvorming (Gehasse 1995, 123, 125-126, 
129-130).
Op de Unio-I-oeverwallen ontbreken vooralsnog onmisken-
bare aanwijzingen voor menselijke aanwezigheid. De Unio-
II-oeverwallen hebben zekere aanwijzingen voor gebruik op-
geleverd. Wel bestaat de mogelijkheid dat jongere vondsten 
die hierop gedaan zijn niet samenhangen met activiteiten 

5 Zie Menke & Lenselink (1991, 14) met verwijzing naar Hogestijn. 
Het betreft zowel AMS-dateringen (UtC-1638: 4960 ±80 BP; UtC-
1639: 5110 ±40 BP) die te jong lijken, als betrouwbaar geachte con-

ventionele 14C-dateringen (GrN-16706: 5290 ±40 BP; GrN-16707: 
5280 ±40 BP). De laatste dateringen komen goed overeen met die van 
de Unio I uit Oostelijk Flevoland (Ente 1971, fig. 4-5).
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op de overwallen zelf, maar met activiteiten op de venige 
oevers boven de oeverwallen (Hogestijn 1986b, 103).

Zandwal bij het Unio-II-meer
Bij de vorming van het Unio-II-meer werd geërodeerd zand 
als een zandwal op een pakket zeggenveen afgezet (Muller 
& Van Raadshooven 1947, 162; Klaar 1951, 11, 18; Wiggers 
1955, 55, fig. 21). Deze wal vormde de noordoostelijke be-
grenzing van het meer en reikte ten minste tot ca. 5 m 
-NAP (Muller & Van Raadshooven 1947, 162; Wiggers, fig. 
22). Klaar (1951, kaart II) noteerde hoogten tot 4,3 m 
-NAP. Hogestijn (1986a, 21) ging uit van een oorspronke-
lijke ligging rond 4 m -NAP, wat mij nog een behoudende 
inschatting lijkt. De zandwal moet namelijk voldoende lang 
een redelijk gedraineerde hoogte geweest zijn om de gecon-
stateerde podzolbodem in de geërodeerde top mogelijk te 
maken (zie Klaar 1951, 11). Dit impliceert forse klink van 
het onderliggende zeggenveen.
Van de zandwal zijn geen archeologische vondsten bekend, 
hoewel menselijk gebruik goed mogelijk moet zijn geweest. 
Hierbij speelt een rol dat onderzoek aan de zandwal, onder 
de bebouwing van het huidige Emmeloord, lastig is.

26.3 Veenlandschap

Gedurende het Neolithicum en de Bronstijd werd het veen-
landschap in de Noordoostpolder steeds omvangrijker. In 
het begin van SW was de verbreiding beperkt tot het zuid-
westen, maar al gedurende Pre-Drouwen bedekte veen het 
grootste deel van de polder. Spreken over ‘het’ veenland-
schap is verraderlijk. Dit landschap heeft een grote variabi-
liteit gekend, zowel in tegelijkertijd naast elkaar optredende 
vegetatietypen, als diachroon. Gotjé (1993, 31) merkte hier-
over het volgende op: “interne factoren (successie) en ex-
terne factoren (mariene invloed, klimaat, menselijke activi-
teit, stijging van de grondwaterspiegel) die van invloed zijn 
op de vegetatieontwikkeling, leiden tot het voorkomen van 
verschillende gradiënten in het landschap (vochtigheid, nu-
triënten). Welk type veenvormende vegetatie (en dus veen-
type) zich ontwikkelt, hangt onder andere af van de positie 
langs deze gradiënten, de voorgeschiedenis van de vegeta-

tie, de beschikbaarheid van nieuwe taxa, het aanpassings-
vermogen van vegetaties en invloed van andere, vaak lokale 
factoren (kwel, ondoorlaatbare lagen, nabijheid van geu-
len)”. Gotjé (ibidem, 36-38) besprak de mogelijkheden en 
beperkingen van vegetatiereconstructies uitgebreid.6 On-
danks door hem gesignaleerde problemen omtrent de ken-
baarheid van prehistorische plantengemeenschappen en de 
bijbehorende milieus, bestaat nu dankzij zijn werk een ge-
generaliseerd beeld van de vegetatieontwikkelingen, op zijn 
fijnst op een tijdsniveau van enkele decennia, maar meestal 
grover. Via de landschapskaarten is dit ruimtelijk en dia-
chroon vertaald (zie ook hoofdstuk 27).
Natuurlijk kunnen vraagtekens gezet worden bij de repre-
sentativiteit van deze reconstructies die op maar enkele ge-
analyseerde kernen berusten. Wel moet bedacht worden 
dat een extrapolatie mogelijk was via de boorbeschrijvingen 
van de vele niet-geanalyseerde boringen. De hierin aange-
troffen veenlagen konden al op hoofdlijnen gekarakteri-
seerd worden. Over de variabiliteit (het vegetatiemozaïek) 
binnen een specifieke vegetatiezone op kaarten 1-10 kan 
over het algemeen maar weinig concreets gezegd worden, 
terwijl die verscheidenheid juist de gebruiksmogelijkheden 
voor mens en dier sterk bepaald zal hebben. De regelmatig 
voorkomende veraarde niveaus in het veen wijzen op perio-
dieke ontwatering en betere betreedbaarheid. Van veraard 
veen is het vegetatietype echter niet of nauwelijks meer te 
achterhalen. Zo blijft het heel moeilijk in te schatten wat de 
daadwerkelijke betekenis geweest is van bepaalde vegetatie-
typen voor de prehistorische exploitatiemogelijkheden. Voor 
het veengebied zijn aanwijzingen voor menselijke aanwezig-
heid schaars (zie hoofdstuk 24).

26.4 Rivieren, beken en meren

Voor de rivieren in de polder kan hier volstaan worden met 
enkele opmerkingen. De beken en meren in het gebied be-
hoeven wel een uitgebreidere inleidende bespreking.
De rivieren, beken en meren (zie fig. 26.3) vormden ontslui-
tingswegen om het omringende landschap te exploiteren, 
en belangrijke verkeersroutes. Verder boden zij vis- en jacht-
mogelijkheden en drinkwater voor de mens en zijn huisdie-

Gotjé (ibidem, 36-38) nadrukkelijk noemde. In hoeverre de analyse-
resultaten geïnterpreteerd mogen worden in termen van hedendaagse 
plantengemeenschappen en bijbehorende milieus, zoals door Gotjé ge-
daan is, is een niet op te lossen vraag. In het verleden kwamen vegetatie-
samenstellingen voor die in onze huidige, praktisch volledig door de 
mens beïnvloede landschappen verdwenen zijn, en waarvoor dus geen 
goede analogieën voor een ‘milieuvertaling’ bestaan. Voorts is het de 
vraag in hoeverre de kensoorten van de referentie-plantengemeen-
schappen deel uit hebben gemaakt van plantengemeenschappen uit het 
verleden. Bovendien hoeven niet alle kensoorten en differentiërende 
soorten, ook al waren zij aanwezig, vertegenwoordigd te zijn in de pol-
len- en macrorestenassemblages. En al zullen de meeste macroresten 
wel lokaal zijn, een deel ervan (en een groter deel van de pollen- en 
sporeninhoud) kan regionaal zijn. Tenslotte zijn de afzonderlijke 
plantensoorten slechts zelden kenmerkend voor maar één specifieke 
plantengemeenschap. Zo hebben de in Gotjés monsters veel voorko-
mende elzen en zeggensoorten een vrij brede ecologische amplitude.

6 Gotjé (1993, 36-41) ging in zijn algemeenheid in op diverse planten-
gemeenschappen die als standaardreferenties gelden en gekoppeld zijn 
aan specifieke (hedendaagse) milieus, en op de verschillende successie-
reeksen in vegetaties die optreden als externe invloeden geen beduiden-
de rol spelen. De aard van dergelijke ‘progressieve hydroseries’ is af-
hankelijk van de lokale omstandigheden. Gotjé constateerde bij zijn 
analyses regelmatig overgangen in vegetatietypen, die niet passen in 
een progressieve hydroserie, oftewel een normale successiereeks. Zo is 
soms sprake van een overgang naar een vegetatietype dat kenmerkend 
is voor een eerdere fase in een successiereeks. Een geval van zo’n ‘re-
trogressieve hydroserie’ is de ontwikkeling van zeggenveen met veen-
mos naar rietveen, wat wijzen kan op vernatting en verrijking van het 
milieu. Andere afwijkingen van hydroseries, zoals het ontstaan van 
vegetaties die kenmerkend zijn voor zoetwater-getijdenmilieus, zijn 
evenzeer opgevat als afwijkingen op de progressieve hydroseries, en als 
indicaties voor veranderende externe milieu-invloeden.
Toch blijft er een fundamenteel methodisch probleem bestaan, dat 
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ren. De meeste van deze gebruiksfuncties hebben geen ar-
cheologische sporen nagelaten, maar er zijn onmiskenbare 
aanwijzingen aangetroffen voor visserij (onder andere vis-
weren en visfuiken) en transport (een kano).

Rivieren
De Kuinder en de IJssel spelen vanwege hun perifere lig-
ging in het gebied een ondergeschikte rol in mijn verhaal. 
Bovendien is er binnen de Noordoostpolder niet veel on-
derzoek naar deze rivieren gedaan.
De loop van de IJssel binnen de polder is bekend. Voor de 
Kuinder bestaat onduidelijkheid over de ligging ter hoogte 
van de zandrug van De Voorst. Vanaf de noordwesthoek 
van die zandrug kon het riviertje over een afstand van ca. 1 
km niet worden aangetoond. Ik heb steeds aangenomen dat 
de Kuinder vanaf daar een zuidelijk verloop heeft gehad, en 
na ca. 3,5 km aansloot op de Vecht. Een andere, hierboven 
al meermaals genoemde optie is dat het riviertje vanaf die 
noordwesthoek pal naar het westen liep, via kavel J97 rich-
ting Tollebeek, en pas ca. 3 km ten oosten van Urk op de 
Vecht aansloot. Deze mogelijke verbinding is niet op de 
kaarten aangegeven.
De Vecht is de belangrijkste rivier van de Noordoostpolder. 
De loop is redelijk bekend, hoewel van geen van de succes-
sieve Vechtgeulen het complete tracé gedetailleerd in kaart 
gebracht is. Alleen voor het gedeelte vanaf P14 tot iets ten 
westen van Schokland zijn genoeg dwarsraaien voorhanden 
om de verschillende geulen betrouwbaar te karteren (zie 
fig. 13.3). Voor het verdere verloop van de jongste geulen 
tot aan het Unio-II-meer geven luchtfoto’s uit de oorlogsja-
ren (net na de inpoldering) voldoende houvast. De grootste 
onduidelijkheid betreft de ligging van de geulen in het ge-
bied van het Unio-II-meer. De ontwikkelingen in de rivier 
en de samenhang tussen de Vecht en de Noord-Hollandse 
kustontwikkelingen en getijdengeulen (die in delen III en V 

in verband met P14 al herhaaldelijk genoemd zijn) bespreek 
ik in hoofdstuk 27 binnen het regionale kader. Hieronder 
ga ik alleen dieper in op de Vechtfase die verbonden is met 
de Oude-Detritusgeul, maar dan in verband met de meren-
problematiek.

Beken
De fossiele beken in de Noordoostpolder zijn in de litera-
tuur nauwelijks belicht. Hogestijn (1986a, 30-31, fig. 4) 
veronderstelde het bestaan van enkele kleinere waterlopen, 
buiten de geulen die Wiggers (1955, bijlage 2) had afge-
beeld. Hij zag hiervoor als belangrijkste aanwijzingen het 
voorkomen van enkele vindplaatsen die als kralen aan een 
ketting lagen, en een ‘verdachte’ uitstulping aan het Unio-
II-meer. Dit zette mij aan tot nader onderzoek naar de aan-
wezigheid van beeklopen. Een grof beeld bleek verrassend 
eenvoudig te verkrijgen te zijn met behulp van de in para-
graaf 26.1 genoemde set van 21 kaarten. Deze geven voor 
ca. 40.000 punten de diepte van het pleistocene oppervlak 
ten opzichte van het maaiveld (zie Wiggers 1955, 43, bijlage 
2). De betreffende boringen zijn in de jaren na de inpolde-
ring langs de sloten gezet op intervallen van meestal 100 m 
en soms minder. Eerst heb ik de punten met de diepste 
waarden gemarkeerd en met elkaar verbonden. Dit leverde 
lijnen op die min of meer loodrecht staan op de hoogtelij-
nen van de pleistocene ondergrond; een goede aanwijzing 
voor een drainagepatroon. Uiteindelijk heb ik alleen die de-
pressies die ook voorkomen op de in paragraaf 26.1 ge-
noemde Code- en Profielenkaarten (met profielen tot 1,0 m 
-Mv) als beken voorgesteld. Volgens deze kaarten waren zij 
opgevuld met detritusgyttja of verslagen veen.
Sommige gereconstrueerde beken (zie fig. 26.4) bleken aan 
te sluiten op depressies in het pleistocene oppervlak die al 
door Wiggers (1955, bijlage 2) als geulen waren herkend, of 
op uitstulpingen van het Unio-II-meer, zoals Hogestijn al 
had vermoed (vergelijk fig. 26.3). Andere waren niet te ver-
volgen tot aan een logische aansluiting stroomafwaarts. Zij 
lijken uit het niets te komen en in het niets te eindigen. 
Soms is dit het gevolg van erosie van de pleistocene onder-
grond, soms gaat de beschikbare profielinformatie niet diep 
genoeg. Het is bovendien goed voorstelbaar dat in een moe-
rasgebied, zoals de Noordoostpolder in het Neolithicum en 
de Bronstijd geweest is, waterlopen zo maar beginnen en 
ophouden, met name nadat door de vorming van oeverwal-
len de lokale afwatering werd gehinderd. Ook zijn de be-
ken afgebeeld waarvan de verdere loop onduidelijk is. Voor 
alle beken geldt echter dat zij op de kaarten zijn weggelaten 
als op grond van de algemene (vermoede) landschappelijke 
situatie hun aanwezigheid niet langer waarschijnlijk is (zo-
als in nieuw ontstane meren).
Ten slotte merk ik op dat het gebruikte sonderingenbestand, 
hoe uitzonderlijk het ook is in zijn omvang, voor de recon-
structie van beken nog steeds een zeer grofmazige ingang 
vormt. De loop van de herkende beken is hiermee verre van 
precies te karteren; afwijkingen van 50 m of meer zijn goed 
mogelijk. Bovendien zullen veel beken vanwege de forse 
boorintervallen gemist zijn. Deze bekenreconstructie kan 
dus alleen maar een incomplete en globale eerste indruk 
geven.

Vecht

Kuinder

IJssel

meren, vanaf WKD3
meren, EGK4-WKD3
Unio-II-meer

rivier (met oeverwallen)
beek

Fig. 26.3 – Rivieren, beken en meren.
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Meren
Vermoedelijk gaat de merenvorming in de Noordoostpol-
der over het algemeen terug op diepe geulinsnijdingen. In 
de Noordoostpolder zijn die geulinsnijdingen telkens in 
verband te brengen met Noord-Hollandse getijdengeulen 
(zie paragraaf 13.2). Deze getijdengeulen volgden vanuit 
het westen waarschijnlijk de weg van de minste weerstand. 
Het afwateringspatroon (bestaande beddingen met open 
water en met een slap sediment (detritusgyttja), zowel van 
de Vecht als van beken) zal de gemakkelijke, voor de hand 
liggende inbraakroute landinwaarts verschaft hebben.7 Door 
erosie werden deze beddingen in het veenlandschap van de 
Noordoostpolder uitgeslepen, soms tot diep in de pleisto-
cene ondergrond.
Dergelijke uitdieping van geulen leidde in eerste instantie 
tot een verbeterde drainage van de veenoevers die hierdoor 
konden oxideren, met een daling van het maaiveld als ge-
volg. Bij hogere waterstanden ontstond vervolgens vanzelf 
een breder water dat zich door afkalving (golfafslag) en on-
derspoeling gestaag kon uitbreiden, vooral oostwaarts (met 
de overheersende westenwinden mee); een zichzelf verster-
kend proces (vergelijk Wiggers 1955, 65-66, fig. 25). Dit 
proces is door Hogestijn (1986a, 26-27, 41) genoemd ter 
verklaring van het ontstaan van meren in de Bronstijd, 

maar is ook aannemelijk voor eerdere merenvorming.8 De 
merenvorming vond daar plaats waar oeverwallen geen be-
lemmering vormden.

Het Unio-II-meer
Het oudste meer in de Noordoostpolder, het Unio-II-meer, 
is ontstaan rond 4900 BP (ca. 3700 cal BC; zie Wiggers 
1955, 53-55, fig. 21-23; zie paragraaf 14.3.5), maar pas na-
dat de getijdengeul, van waaruit het meer werd gevormd, 
nabij P14 aansluiting had gevonden op de Vecht (zie para-
graaf 27.1.4). Anders zou deze getijdengeul ter hoogte van 
het meer (met een diepte tot maximaal ca. 7,5 m -NAP 
(Wiggers 1955, fig. 22)) snel aan diepte ingeboet hebben, 
omdat de erosieve kracht, de getijdenenergie, verdeeld had 
moeten worden over een groot, breed oppervlak, en dan 
had de geul oostelijk van het meer nooit zo diep ingesneden 
kunnen zijn (op P14 nog steeds tot ca. 9,5 m -NAP).
Binnen het meer zijn geultjes herkenbaar (de in noot 7 ge-
noemde ‘kreekjes’) die, als bovengenoemde hypothese juist 
is, (deels) oude beeklopen verraden. Hun patroon dicteerde 
de uiteindelijke, min of meer driehoekige vorm van het 
meer. Opgewerveld pleistoceen zand werd langs de noord-
oostelijke meerrand op het veenpakket afgezet als een zand-
wal (zie paragraaf 26.2). Deze verhinderde aan die kant de 
verdere afkalving van het veenlandschap. Aan de zuidzijde 
gingen de barrière van Unio-I-oeverwallen en de zandrug 
van Tollebeek verdere meeruitbreiding tegen. Gotjé (1993, 
28, fig. 2.11, zie ook Wiggers 1955, fig. 21) ging in op de 
aanwezigheid van Unio-II-klei als oplichtingsklei (onder-
spoelingsklei/klapklei) in het veengebied aan de west- en 
zuidoostzijde van het meer. Uit de verspreiding van de op-
lichtingsklei, niet onder of voorbij de zandwal, maar wel 
met een oostelijke ‘uitstulping’ direct ten zuiden ervan, 
maak ik op dat dit verschijnsel ten minste deels jonger is 
dan de vorming van de zandwal. Veen werd tot 2 km buiten 
de getijdengeul in grote platen opgelicht. Deze drijftillen 
zijn echter niet losgescheurd en er is hier geen gebied met 
open water ontstaan.

Het meer was, zoals eerder gezegd, maximaal tot ca. 7,5 m 
-NAP uitgeslepen, en kan bij gemiddelde waterstanden 
aanvankelijk niet veel dieper dan ca. 2-2,5 m geweest zijn. 
Het is tot minimaal 4,8 m -NAP opgevuld met Unio-II-klei 
(Wiggers 1955, fig. 22). Deze slappe klei moet ingeklonken 
zijn; 0,5-1,0 m klink is een behoudende inschatting. Nadat 
een eind was gekomen aan de sedimentatie van Unio II, 
voor ca. 4600/4500 BP (ca. 3300 cal BC), omstreeks het be-
gin van de Drouwener TRB, schommelde de gemiddelde 
grondwaterstand rond 4,2 m -NAP. Het meer was toen dus 

7 Wiggers (1955, 55) merkte in navolging van Klaar (1951, 19) het 
volgende op bij zijn bespreking van het Unio-II-meer: “Op luchtfoto’s 
van dit Unioklei-gebied is vaag een krekenstelsel te herkennen. Bij een 
nader onderzoek is gebleken dat onder de jongste afzettingen een vrij 
sterk vertakt stelsel van kreekjes aanwezig is, van waaruit de Unioklei 
is afgezet. Zeer globaal is in figuur 21 het verloop van enkele van de be-
langrijkste kreken aangegeven. Zij zijn grotendeels met detritus-gyttja 
of verslagen veen gevuld [wat een aanwijzing is dat zij in elk geval la-
ter nog als afwateringsgeulen gefungeerd hebben] en hebben bij de Car-

diumklei-transgressie veelal opnieuw als toevoergeulen gediend”. Ho-
gestijn (1986a, 21) interpreteerde het krekenstelsel als sporen van de 
verlandingsfase van het meer.

8 Hogestijn (1986a, 26-27) betrok tevens een door Van Geel (1976) en 
Dupont (1985) gesignaleerde droge periode in zijn hypothese. Afname 
van het debiet en geringere neerslag kunnen geleid hebben tot een lage-
re grondwaterstand nabij stromen, en oxidatie van de veenoevers, wat 
deze bij hogere waterstanden extra gevoelig maakte voor erosie, en me-
renvorming in de hand werkte.

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

m NAPbeek / rivier
rivierduin

Fig. 26.4 – Pleistoceen-dieptekaart (naar Wiggers 1955, bijlage 
2 en Gotjé 1993, fig. 5.2) met gereconstrueerde beeklopen.
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al veranderd in een moeras met een waterdiepte van wel-
licht nog maar een decimeter (zie ook noot 10). Wiggers 
(1955, 55) gaf een ander argument voor snelle verlanding: 
“Het bovenste gedeelte van de klei bevat veel plantenresten, 
vooral van riet. Zeer waarschijnlijk was het terrein reeds 
geheel of grotendeels begroeid vóór de afzetting van de klei 
beëindigd was”.

De jongere meren
De latere meren werden opnieuw gevormd ter plaatse van 
het eerdere Unio-II-meer. Dat is begrijpelijk, want hier was 
een moerassige laagte aanwezig waar de Vecht nog steeds 
doorheen stroomde. Ook de meren uit het Laat-Neolithi-
cum en de Vroege Bronstijd verraden door hun langerekte 
vormen dat zij laterale uitbreidingen van geulen zijn (Wig-
gers 1955, fig. 24; zie ook fig. 26.3).
Het is niet duidelijk wanneer deze meren precies ontstaan 
zijn. Wiggers leek in navolging van Klaar (1951, 24) uit te 
gaan van een relatief late datering. Zijn invloedrijke kaartje 
(Wiggers 1955, fig. 24), het bijbehorende onderschrift (“di-
rect [mijn cursivering] met de Cardiumklei-transgressie ver-
bonden verschijnselen”) en zijn beschrijving (ibidem, 60) 
van de Cardiumdetritus als “verslagen veen afkomstig van 
de veenafbraak ten gevolge van de [Cardiumklei-] trans-
gressie”, hebben ertoe geleid dat deze merenvorming door 
latere auteurs telkens in verband is gebracht met erosie kort 
voor de afzetting van de Cardiumdetritus (zie bijvoorbeeld 
Hogestijn 1986a, 42; Palarczyk 1986, 29; Gotjé 1993, 110).9 
Wiggers’ observaties (1955, 61) dat de Cardiumschelpen “in 
een reeds bestaand meer [in het noordwesten van de Noord-
oostpolder] op de bodem zijn afgezet”, en dat ook de ove-
rige meren (met schelpen direct op pleistoceen zand, of op 
veen of oude detritusgyttja) al voorafgaand aan de afzetting 
van de Cardiumklei gevormd waren (ibidem, 62, 65), zijn dus 
meestal opgevat als aanwijzingen voor betrekkelijk jonge 
meren, die direct voor of aan het begin van de ‘Cardium-
kleitransgressie’ ontstaan zijn. Wiggers (ibidem, 67) no-
teerde verder: “ook in de vóór de Cardiumkleitransgressie 
gevormde meren werd reeds een dunne laag oude detritus-
gyttja afgezet, doch in vergelijking met de dikke lagen die 
in de veenstromen voorkomen, speelt de overige oude detri-

tus-gyttja geen belangrijke rol” (zie ook ibidem, fig. 25).
Er zijn dus onmiskenbare aanwijzingen voorhanden voor 
meren ten tijde van de afzetting van de oude detritusgyttja 
(contra Hogestijn 1986a, 32, vergelijk echter ibidem, 22). 
Wat is dan binnen de lange periode waarin sprake is ge-
weest van sedimentatie van oude detritusgyttja een waar-
schijnlijke begindatering voor deze merenvorming vooraf-
gaand aan de Cardiumafzettingen? In paragraaf 14.2 ben 
ik al kort ingegaan op de relatie tussen detritusgyttja en 
meren. Detritusgyttja kan een afbraakproduct zijn dat bij 
meervorming ontstaat. Ik heb eerder ook al aandacht ge-
schonken aan de Oude-Detritusgeul (zie paragraaf 13.2), 
die indirect via aardewerk uit de DG2 op P14 gedateerd 
kon worden op ca. 4050 BP (ca. 2550 cal BC). Het is deze, 
in de Noordoostpolderliteratuur wat verwaarloosde geul, 
die mijns inziens in verband gebracht moet worden met 
laatneolithische merenvorming. Ik heb hiervoor de volgen-
de argumenten.
– Hoewel in de literatuur niet beklemtoond, is de Oude-
Detritusgeul de diepst ingesneden geul van de Vecht.10 
Deze geul was, net zoals eerder de Unio-geulen en later de 
Cardiumgeul, verbonden met een actieve Noord-Holland-
se getijdengeul. De getijdeninvloed zelf reikte ditmaal ken-
nelijk niet tot in de Noordoostpolder – het kwam bijvoor-
beeld niet tot kleisedimentatie – maar de indirecte invloed 
ervan was wel in het gebied merkbaar, in de vorm van de 
genoemde zeer diepe insnijding van de geul.11

– Ik refereer nog even aan het eerder genoemde proces 
waarbij diepe insnijding na enige tijd via oxidatie en ontwa-
tering tot merenvorming leidt. Het metersdikke detritus-
gyttja-pakket waarmee de Oude-Detritusgeul gevuld is, 
moet ergens vandaan gekomen zijn. Het ligt voor de hand 
dat dit grotendeels een onder rustiger omstandigheden be-
zonken afbraakproduct is van het omringende veenland-
schap, zoals dit ook bij de jonge detritusgyttja in de latere 
meren uit de Midden-Bronstijd het geval is geweest.
– Op erosie vanuit de Oude-Detritusgeul wijst voorts het 
gegeven dat nabij Urk de veenpakketten die aan deze geul 
grensden opgeruimd zijn (Gotjé 1993, 30).
– Uit een profiel dat Wiggers afbeeldde blijkt de aanwezig-
heid van een meer, direct ten noorden van de zandrug van 

9 De Cardiumdetritus die niet alleen in de Vecht, maar ook in meren is 
aangetroffen, heeft vaak maar een dikte van ca. 25 cm (Wiggers 
1955, tab. 11; op P14 is de dikte maximaal 0,5 m (gezien in de geul 
in een enkele boring)). Kennelijk is de onuitgesproken gedachte ge-
weest dat het meeste afbraakmateriaal van deze uitgebreide merenvor-
ming niet in de Noordoostpolder is bezonken, maar richting zee is af-
gevoerd. Ik vermoed daarentegen dat dit erosieresidu relatief dun is 
omdat een fors deel van de meren al eeuwen bestond, en de nieuwe uit-
breidingen relatief beperkt waren en dus maar betrekkelijk weinig 
nieuw afbraakmateriaal konden opleveren.

10 Een uitspraak van Wiggers (1955, 58) deed ten onrechte anders ver-
moeden: “Indien in de geulen tevens Unioklei aanwezig is, ligt het 
grootste gedeelte van deze oude detritus-gyttja vrijwel steeds op deze 
klei”. Oostelijk van P14, in de Q-sectie, is de met detritusgyttja opge-
vulde Oude-Detritusgeul nog tot bijna 11 m ingesneden in de pleistoce-
ne ondergrond (zie ibidem, fig. 28). Ook op P14 is deze tot ca. 10-11 
m -NAP aangetroffen, en eveneens door alle eerdere geulvullingen tot 
in het pleistocene substraat ingeschuurd (Van Zweden & Van der 
Giessen 1988, 9, fig. 3, bijlage 2, 3 en 5; Gotjé 1993, 34, fig. 2.8). 

Noordwestelijker, in de J-sectie, reikt de bedding tot minimaal 10 m 
-NAP, tot in de pleistocene ondergrond (Gotjé 1993, profiel I en IV). 
Ten noorden van Urk zijn helaas geen boringen gezet tussen de twee 
boringen (op 100 m van elkaar gelegen) waarin de geul tot bijna 8 m 
-NAP ingesneden is in de Unio-II-geul (Gotjé 1993, profiel D56). 
Het diepste punt van de Oude-Detritusgeul is hier dus hoogstwaar-
schijnlijk niet aangeboord. Ten westen van Urk, in het IJsselmeer, 
volgt deze geul een traject dat samenvalt met een insnijding in het 
pleistocene oppervlak die dieper is dan 12 m -NAP (zie Koopstra, 
Lenselink & Menke 1993, blad 7, 9).
Het bovenstaande maakt overigens opnieuw duidelijk dat het Unio-
II-meer toen reeds verland moet zijn geweest. Anders zou de Oude-
Detritusgeul (vanuit het westen gevormd) ten oosten van het meer niet 
meer zo diep geweest zijn.

11 Mijn beeld staat haaks op dat van Gotjé (1993, 120) die geen relatie 
zag tussen de vorming van de Oude-Detritusgeul en de contemporaine 
getijdengeulen in Noord-Holland, en hun invloed in de polder als ver-
waarloosbaar beoordeelde.
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Tollebeek, en een volgend meer ca. 2 km noordelijk hier-
van, naast een diepe geul. Meren en geul zijn gevuld met 
oude detritusgyttja, en duidelijk ouder dan de Cardiumklei 
die in het noordelijkste meer ontbreekt (Wiggers 1955, fig. 
22, vergelijk ibidem, fig. 24).
Deze gegevens tezamen pleiten dus voor merenvorming, 
die al kort na het inslijpen van de Oude-Detritusgeul be-
gonnen zou kunnen zijn. Mogelijk bestaat er ook een relatie 
met een periode van droogte die rond 4100 BP (ca. 2600 
cal BC) inzette (Bohncke 1991, fig. 10). Dit zal tot een af-
name van het debiet van de Vecht geleid hebben, wat ook 
weer lagere waterstanden, en verdroging en oxidatie van de 
veenoevers als gevolg had. Een aanwijzing voor voortschrij-
dende merenuitbreiding is de observatie van een geïsoleer-
de Ericacea-piek (geen lokale vegetatie) in het pollendiagram 
van de DG2 in P14’s oeverzone (wp. 87-7), wat hoger in het 
DG2-traject. Gehasse (1995, 82) bracht dit in verband met 
afslag van het veengebied tussen Urk en Emmeloord.
Het lijkt mij dus aannemelijk dat de meren die Wiggers 
(1955, fig. 24) afbeeldde, uitbreidingen zijn van meren 
waarvan de eerste aanzetten al dateren uit het eind van het 
Laat-Neolithicum A.12 Erg diep waren deze meren niet. De 
oude detritus ligt buiten de geul niet dieper dan ca. 6,0-5,5 
m -NAP, op niet-klinkvrije ondergrond (Wiggers 1955, fig. 
22). Bij een gemiddelde grondwaterstand rond 3,2 m -NAP 
ten tijde van het veronderstelde ontstaan van de Oude-De-
tritusgeul zal de gemiddelde waterdiepte ca. 2 m bedragen 
hebben. Hoe de graduele uitbreiding van de meren verlo-
pen is, is niet te reconstrueren. Hun vormen op figuren 
27.6-8) zijn dan ook arbitrair.
Het ziet ernaar uit dat de meren omstreeks 3550 BP (ca. 
1900 cal BC; in de Vroege Bronstijd) een versterkte uitbrei-
ding ondergingen als gevolg van flink toegenomen mariene 
invloeden.
De sterke merenuitbreiding na ca. 3400 BP (1700 cal BC), 
herkenbaar aan de opvulling met jonge detritusgyttja, had 
daarentegen als hoofdoorzaak juist de afname van de ma-
riene invloeden door de verdere sluiting van het Zeegat van 
Bergen, en de als gevolg daarvan optredende stagnatie van 
de waterafvoer (Wiggers 1955, fig. 25, zie ook fig. 27.10).

26.5 Vindplaatsen

In deze studie zijn alle vindplaatsen verwerkt die tot in de 
zomer van 1996 bekend waren, en verder de belangrijkste 

recentere ontdekkingen. Onder vindplaatsen worden loca-
ties verstaan waar archeologische vondsten zijn gedaan. 
Vindplaatsen die alleen houtskool opgeleverd hebben, blij-
ven hier buiten beschouwing. Het betreft bijna uitsluitend 
oppervlaktevondsten; toevalsvondsten, vaak door amateur-
archeologen, maar ook vondsten die gedaan zijn in het ka-
der van een archeologisch onderzoeksprogramma.13 Zoals 
eerder gezegd, ging het daarbij meestal om booronderzoek 
en om veldverkenningen (oppervlaktekarteringen en sloot-
kantverkenningen waarbij kleine profielputjes werden ge-
graven). Van gravend archeologisch onderzoek, gericht op 
het Neolithicum en de Bronstijd, is nog maar mondjesmaat 
sprake geweest (zie bijlage O); éénmaal op een zandrug 
(P14), tweemaal op oeverwallen (J78, J97), en vijfmaal op 
een rivierduin (E4, E170, J98, J112, J125).
Afgezien van de meeste vondsten van P14 en J78, en van 
vrij veel vondsten van overige kavels die door het IPP zijn 
onderzocht, ken ik het materiaal uit de Noordoostpolder 
niet uit eigen waarneming. Mijn hoofdbron is de grondige, 
rijk geïllustreerde inventarisatie van prehistorische vond-
sten in Flevoland van Hogestijn (1986a; 1986b). Hij ging 
uitgebreid in op de vondstomstandigheden, en projecteerde 
de vondstlocaties op vier paleogeografische kaarten, geba-
seerd op kaarten van Wiggers.14 In het vervolg zijn bijna 
steeds Hogestijns dateringen gevolgd. In de hieronder ge-
presenteerde kaarten zijn voorts nieuwe vondsten en vind-
plaatsen opgenomen die Hogestijn en ook anderen nader-
hand hebben gepubliceerd, naast bevindingen van het IPP-
veldwerk buiten P14 (zeer globaal samengebracht in bijlage 
P).15 Ik besteed verder geen aandacht aan allerlei zaken die 
Hogestijn (1986a) reeds behandeld heeft, zoals de proces-
sen die de representativiteit van de dataset hebben beïn-
vloed (bijvoorbeeld de relatie tussen ontdekte vindplaatsen 
en de ontginningswijze, en de afstand van het onderliggende 
pleistocene oppervlak tot het maaiveld) en de verdeling over 
de archeologische perioden van de ca. 110 destijds bekende 
prehistorische vindplaatsen uit de Noordoostpolder.

Op landschapskaarten 1-10 zijn de vindplaatsen verwerkt 
die uit het Neolithicum en de Bronstijd kunnen dateren. 
Voorts zijn de vindplaatsen van prehistorisch materiaal 
weergegeven waarvan de kavel wel bekend is, maar waar-
van onduidelijk is om wat voor vondsten het gaat (zie Hoge-
stijn 1986b, bijlage 1D). Weggelaten zijn vindplaatsen van 
prehistorische vondsten die zeker of zeer waarschijnlijk af-
komstig zijn uit van elders aangevoerde grond.

12 Klaar (1951, 18) hield overigens rekening met een nog eerder begin 
van de merenvorming in de secties O, S, N, P en Q van de Noordoost-
polder. Hij dacht daarbij aan de periode waarin Unio-klei is afgezet 
(dat moet dan Unio II zijn; destijds werd het verschil tussen Unio I en 
II nog niet gemaakt), of tegen het einde daarvan. Dit is mijns inziens 
te vroeg omdat tegen het einde van de Unio-II-sedimentatie geen logi-
sche ‘trigger’ voorhanden was in de vorm van versterkte mariene in-
vloed die tot in de Noordoostpolder merkbaar was – al zijn er ook an-
dere oorzaken denkbaar voor merenvorming.

13 In de laatste 20-25 jaar zijn veel vondsten gedaan door amateur-
archeologen; met name door Wies Kreukniet, Emmeloord.

14 Destijds was een gedetailleerder diachroon kaartbeeld nog niet mogelijk, 
wat reden voor Bakker en Hogestijn was om voor het Natte-Hartpro-

ject een fysisch-geograaf/botanicus te bepleiten, die zich op de land-
schapsreconstructies zou moeten toeleggen. Gotjé (1993) heeft hieraan 
invulling gegeven.

15 Met de komst van ARCHIS, het nationale digitale archeologische ar-
chief, is een vrij compleet overzicht van de vondsten uit de Noordoost-
polder (zonder afbeeldingen) breed beschikbaar gekomen. G.V. Mauro 
heeft deze digitale catalogus, die vanzelfsprekend zwaar leunt op het 
werk van Hogestijn, opgesteld. Alle nieuwe archeologische onderzoe-
ken worden in ARCHIS aangemeld, en alle nieuwe bevindingen wor-
den hierin verwerkt. Van dit archief verschijnt gemiddeld om het halve 
jaar een geactualiseerde versie. Via ARCHIS kan men dus gemakke-
lijk zien dat het hier gepresenteerde beeld van de Noordoostpolder in-
middels niet wezenlijk anders geworden is.
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De vindplaatsen zijn aangeduid met de betreffende kavel-
coderingen, zonder voorafgaande toponiemen (zie ook het 
vindplaatsenoverzicht bij elke landschapskaart, met de be-
treffende vindplaatscoderingen). Per kavel komt niet meer 
dan één symbool voor, ongeacht het aantal vondsten, tenzij 
binnen één kavel verschillende duidelijk geomorfologisch 
gescheiden vindplaatsen bekend zijn. Het symbool is in het 
midden van de kavel geprojecteerd als de precieze vondst-
locatie binnen de kavel onbekend is (conform Hogestijn 
1986b, 1-2; I, fig. 3-8). Ligt binnen de kavel echter een 
hoogte of een fossiele waterloop, dan is het vindplaatssym-
bool daar op of bij gezet.
In enkele gevallen is de kavel niet bekend, maar de globale 
herkomst wel. Het betreft enkele geïsoleerde vondsten die 
afkomstig moeten zijn van de zandrug van Urk (Urk I) of 
de directe omgeving ervan (Urk II, IV, V; opgebaggerd ten 
westen van het eiland), en een vondst uit de nabijheid van 
de IJssel (ZW-hoek III).
Het verspreidingsbeeld moet wel grote hiaten vertonen en 
weinig representatief zijn, bepaald als het is door de erosie-
geschiedenis, toevallige ontdekkingen en selectief archeo-
logisch onderzoek dat vooral gericht is geweest op potenti-
ele nederzettingen en zich daarom geconcentreerd heeft op 
de hoge en droge locaties.

Datering
De vindplaatsen zijn op de kaarten aangeduid met verschil-
lende symbolen, afhankelijk van hun daterings(on)zeker-
heden. Ik onderscheid voor elke periodekaart drie klassen 
vindplaatsen: zekere, mogelijke en eventuele vindplaatsen 
(zie bijlage P).
– Soms is een vondst of vondstcomplex met zekerheid aan 

een bepaalde kaartperiode toe te schrijven, dankzij de 
vondstcontext, 14C-dateringen en/of typologische aan-
wijzingen. In de beschrijving bij de betreffende kaartpe-
riode worden telkens de belangrijkste doorslaggevende 
argumenten genoemd.

– Regelmatig zijn de daterende aanwijzingen minder ze-
ker. Het gaat dan om artefacten of artefacttypen, die re-
delijk typologisch te dateren zijn. Zij zijn wel toe te 
schrijven aan de cultuur waarmee de betreffende kaart-
periode samenvalt, maar zij kunnen ook uit een jongere 
of oudere fase van die cultuur afkomstig zijn, en dan bij 
de vorige of volgende kaartperiode horen. Voorbeelden 
zijn niet nader te dateren SW- of Bekeraardewerk, en ha-
mer- en bijltypen met een betrekkelijk korte looptijd. In 
hoofdstuk 27 worden ook de vindplaatsen met dergelijke 
vondsten telkens even aangestipt.

– De meeste vindplaatsen echter hebben artefacten opge-
leverd die niet specifiek aan een bepaalde cultuur te ver-
binden zijn, en soms zelfs niet aan een archeologische 
periode. Een deel van zulke vondsten, bijvoorbeeld vuur-
stenen klingen, zou zelfs kunnen stammen uit het Meso-
lithicum. Het enige dat van deze vindplaatsen gezegd 
kan worden, is dat niet uit te sluiten is dat zij in de be-
treffende kaartperiode thuis kunnen horen. Zij dienen 
alleen als stippen op de kaart, als achtergrondinforma-
tie, om te illustreren dat het bewoningsbeeld uitgebrei-
der is dan de zekere en mogelijke vindplaatsen tonen, en 

om aan te geven waar verder zoal sprake geweest zou 
kunnen zijn van toenmalige aanwezigheid. In de bijbe-
horende beschrijving besteed ik er nauwelijks aandacht 
aan, omdat deze categorie te weinig concreet houvast 
biedt.

Bij het wel of niet opnemen op een specifieke periodekaart 
van de laatstgenoemde, lastige categorie, speelden verschil-
lende overwegingen een rol.
– Bij artefacten van een type met een lange looptijd zijn dit 

vanzelfsprekend de uit de algemene literatuur bekende 
begin- en einddateringen (zie bijvoorbeeld Fokkens 1991, 
fig. 19-20).

– Indien de precieze vondstcontext onbekend is, maar op 
de betreffende kavel een oeverwal, rivierduin of zandrug 
aan het huidige oppervlak of zeer dicht eronder ligt, is 
die hoogte de waarschijnlijke vindplaats. De vindplaats 
is dan weergegeven op de kaarten van de perioden waar-
in die hoogte nog boven het veenlandschap uitstak.16

– Soms bestaat een globaal daterend houvast dankzij het 
sediment waaruit een vondst afkomstig is.

– In geval van vergankelijk materiaal (zoals onverbrande 
hazelnoten, gewei- en botresten) ligt voor de hand dat 
deze dateren uit perioden waarvoor op de betreffende 
vindplaats afzettingen voorhanden zijn die gunstig voor 
de conservering zijn: klei, veen of eventueel detritus-
gyttja (dat echter voor behoud van dierlijk materiaal 
wellicht te zuur geweest is).

Vanwege tijdgebrek heb ik me niet gedetailleerd met iedere 
individuele vindplaats beziggehouden. Had ik dat wel ge-
daan, en me meer bekommerd om de specifieke vondst-
omstandigheden, lokale erosiegeschiedenis en lokale land-
schappelijke context, dan waren er waarschijnlijk op elke 
kaart minder eventuele vindplaatsen geweest.

Van vondsten naar site-typen
In onze streken was in het Neolithicum en de Bronstijd het 
landschap vermoedelijk opgedeeld in territoria, met daar-
binnen (vermoedelijk vanaf SW2) een permanente hoofd-
nederzetting en een aantal kleinere, korter of langer ge-
bruikte tijdelijke nederzettingen, geëxploiteerd door dezelf-
de gemeenschap (zie bijvoorbeeld Fokkens 1991, 83-90). 
Naast deze site-typen die vooral een economisch doel dien-
den, waren er site-typen van rituele/sociaal-ceremoniële 
aard; grafvelden, rituele deposities en ‘central places’ (voor 
bijzondere bijeenkomsten, voor enkele gemeenschappen 
samen, vermoedelijk mede bedoeld om allerlei sociale rela-
ties te onderstrepen en te bestendigen). Dit nederzettings-
patroon met zijn site-hiërarchie en zijn uiteenlopende site-
typen lijkt tot in de Midden-Bronstijd gangbaar gebleven te 
zijn. Wel is uit de zeldzaamheid van tijdelijke nederzettin-
gen uit de Midden-Bronstijd af te leiden dat het belang er-
van toen niet meer zo groot was als voorheen.
Om voor de Noordoostpolder een beeld te krijgen van de 
bewoning uit een bepaalde periode, moeten enerzijds de 
vondsten of vondstcomplexen gedateerd worden – met alle 

16 Omdat de toppen van deze locaties over het algemeen geërodeerd zijn, 
zijn hun oorspronkelijke NAP-hoogten meestal geschat.
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problemen van dien, zie hierboven. Anderzijds is enig in-
zicht in de aard van de vindplaatsen nodig. Op grond van 
landschappelijke context (locatiekarakteristieken), artefact-
type en specifieke kenmerken ervan, vondstaantal en arte-
factsamenstellingen kunnen losse vondsten en vondstcom-
plexen met meer of minder zekerheid verbonden worden 
aan verschillende site-typen (zie bijvoorbeeld Fokkens 1991, 
23-25, tab. 1).
Voor de Noordoostpolder onderscheid ik de volgende site-
typen: permanente nederzettingen, tijdelijke nederzettin-
gen, akkers, graven, en rituele deposities.17 Het heeft geen 
zin hier een site-type op te voeren (zoals een ‘central place’) 
waarvoor in de regio toch geen redelijke aanwijzingen be-
staan. Verschillende site-typen kunnen op dezelfde vind-
plaats voorkomen en daar ook gelijktijdig zijn. Bijvoorbeeld 
op P14 zijn binnen de context van een permanente neder-
zetting tevens graven en een rituele depositie aangetroffen.

Hoe meer gegevens bekend zijn, hoe beter verdedigbaar de 
toewijzing aan een site-type is. Maar over het algemeen zijn 
de gegevens niet eenduidig en blijven meerdere opties open. 
Vooral de vertaalslag van een enkele losse vondst naar site-
type blijft een heikele zaak. Zo kan een losse vondst van een 
laatneolithische pijlpunt mogelijk wijzen op een graf, een 
rituele depositie, een tijdelijke of permanente nederzetting, 
maar deze kan misschien ook wel verloren gegaan zijn bij de 
jacht en dan geen directe relatie hebben met een specifiek 
site-type. Betrekkelijke zekerheid bestaat in feite alleen 
voor het handjevol vindplaatsen waar gravend archeolo-
gisch onderzoek is uitgevoerd.

Hieronder worden voor de onderscheiden sitetypen de (ver-
onderstelde) archeologische en landschappelijke correlaten 
gegeven, vooral bedoeld om enig houvast te krijgen bij de 
vertaalslag van losse vondsten en oppervlakteverzamelin-
gen naar site-typen.

Permanente nederzettingen
– Algemeen: Permanente, residentiële nederzettingen zijn 
het hele jaar door en jaren achtereen bewoond geweest. In 
of vanuit een permanente nederzetting werden allerlei acti-
viteiten uitgevoerd, die ook in of vanuit een tijdelijke kam-
pement gedaan werden, maar daarnaast waren hier voor-
zieningen aanwezig die een langdurig verblijf in alle seizoe-
nen mogelijk maakten, met name huizen. Ook zijn in de 
nabijheid van een permanente nederzetting akkers en gra-
ven te verwachten. Dit type nederzetting bestaat in de 
Noordoostpolder vermoedelijk pas vanaf het begin van 
SW2 (vanaf ca. 5500 BP; ca. 4400 cal BC), hetgeen bete-
kent dat (klinkvrije) locaties die dieper liggen dan ca. 6,0 m 
-NAP voor deze categorie sowieso afvallen.
– Locatiekarakteristieken/geschikte locaties: Voor permanente 
bewoning kwamen waarschijnlijk alleen de goed bereikba-
re, overstromingsvrije (hoge en droge) locaties nabij open 
water in aanmerking. Omdat bij permanente nederzettin-

gen ook geakkerd moest kunnen worden (waarmee niet ge-
zegd is dat een akker per se aan permanente nederzettingen 
verbonden moet zijn), waren zulke locaties bovendien bij 
voorkeur zandig en vrij groot. Op de locatie zelf en in de 
directe omgeving moeten geschikte weidegronden aanwe-
zig geweest zijn. Een aanbod van veel grondstofcategorieën 
is een pre; hoe meer, hoe beter. Voor de hand liggende loca-
ties voor permanente nederzettingen zijn het dekzand bo-
ven ca. 6,0 m -NAP, nabij water, de dekzandruggen in het 
noordoosten, de grotere rivierduinen langs de IJssel en de 
zandruggen van De Voorst, Schokland, Tollebeek en Urk. 
De oeverwallen daarentegen waren waarschijnlijk te over-
stromingsgevoelig om in aanmerking te komen voor per-
manente nederzettingen. Ik ga ervan uit dat kleine rivier-
duintjes ongeschikt waren voor dit type nederzetting, al 
zou een ensemble van enkele goed ontsloten, vlakbij elkaar 
gelegen rivierduintjes hiervoor mogelijk wel bruikbaar ge-
weest kunnen zijn, als die in alle seizoenen ook over land 
onderling gemakkelijk bereikbaar waren.
– Archeologische indicatoren: Meerdere vondsten van uit-
eenlopende vondstcategorieën, afkomstig van globaal de-
zelfde plek, vormen redelijke eerste aanwijzingen, samen 
met vondsten die als ‘afval’ te typeren zijn. Op basis van 
losse vondsten is het onderscheid met tijdelijke nederzettin-
gen, die ook op deze locaties voor kunnen komen, echter 
niet te maken. Permanente nederzettingen zullen dikwijls 
ook met andere site-typen (graven, akkers) geassocieerd 
zijn, zodat een aanwijzing voor zo’n ander site-type tevens 
een aanwijzing voor een permanente nederzetting kan zijn, 
mits ook de landschappelijke context dit waarschijnlijk 
maakt. De beste aanwijzing geeft het geheel van aanvul-
lende gegevens, zoals ecologische gegevens en (de combi-
natie van) grondsporen (de aanwezigheid van graven vormt 
een aardige indicatie, de aanwezigheid van huisplattegron-
den een nog veel betere).

Tijdelijke nederzettingen
– Algemeen: De tijdelijke nederzettingen, gericht op exploi-
tatie van de (directe) omgeving, kunnen gediend hebben 
voor een breed scala aan activiteiten, maar zij kunnen ook 
een specifieke functie hebben gehad (visstek of veeweiders-
kampje). Soms waren zij niet direct aan een specifieke plek 
gebonden, soms wel, en dan werd zo’n locatie telkens weer 
opgezocht (een mooi voorbeeld is de voor visvangst strate-
gisch gelegen, en daarvoor speciaal ingerichte vindplaats 
op J97). Dit is dus een gevarieerde categorie.
Er heeft een zekere rangorde in deze tijdelijke kampemen-
ten bestaan, met een directe relatie tussen gebruiksduur, 
functie, locatie, grootte van de nederzetting, en vermoede-
lijk ook de samenstelling van de groep gebruikers. Met 
name de kleinste en kortstondigst benutte kampementen 
zouden niet alleen vanuit permanente nederzettingen, 
maar ook vanuit langduriger bewoonde tijdelijke nederzet-
tingen (seizoenskampementen) geëxploiteerd geweest kun-
nen zijn.

17 Niet alle vindplaatsen/vondsten zijn aan deze site-typen te verbinden. 
Zo heeft kavel T85 een IJzertijd-kano opgeleverd (Maarleveld 2009), 

die ik verder niet bespreek omdat de IJzertijd buiten het bestek van dit 
boek valt.
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Het is maar de vraag of het terecht is sites die slechts activi-
teiten van een paar uur of minder vertegenwoordigen, tot 
de tijdelijke nederzettingen te rekenen (zie Fokkens 1991, 
23, die er een aparte categorie van maakte). Dat wordt hier 
wel gedaan om praktische redenen. Zonder gravend onder-
zoek is deze subcategorie immers niet te onderscheiden van 
de langduriger gebruikte tijdelijke nederzettingen; de eer-
ste aanwijzingen kunnen identiek zijn.
– Locatiekarakteristieken/geschikte locaties: De locatiekeuze 
is gerelateerd aan de functies en gebruiksduur van een tij-
delijke nederzetting. Afhankelijk daarvan komen de meest 
uiteenlopende locaties in aanmerking. Alle hoge en droge 
landschapselementen, maar ook het veengebied, met uit-
zondering van de natste delen, kunnen benut geweest zijn. 
Maar voor tijdelijke kampementen die langer dan slechts 
zeer kortstondig gebruikt zijn, mag verwacht worden dat 
het locaties betreft die wat langer droog stonden, en dus 
meestal wat hoger lagen dan de directe omgeving, en die 
redelijk toegankelijk waren; via water of te voet over vol-
doende droog terrein.
– Archeologische indicatoren: De aanwijzingen zijn dezelfde 
die hierboven al genoemd zijn voor permanente nederzet-
tingen, alleen luistert de landschappelijke context veel min-
der nauw. Een landschappelijke context die niet aanneme-
lijk is voor een permanente nederzetting (een te kleine op-
duiking, te laag gelegen om het gehele jaar droog te zijn), en 
daarbij veel vondsten van uiteenlopende vondstcategorie-
en, waaronder afval, vormen goede aanwijzingen voor dit 
site-type.
De archeologische herkenbaarheid van zeer kortstondig ge-
bruikte locaties met maar weinig afval is slecht. Soms zal 
deze categorie niet meer te onderscheiden zijn van aange-
taste rituele deposities (verstoorde onooglijke, of kapotge-
ploegde deposities, zie hieronder).

Akkers
– Algemeen: Het is onwaarschijnlijk dat in de Noordoostpol-
der sprake is geweest van akkers voor SW2 (eerder dan ca. 
5500 BP; ca. 4400 cal BC). Daarom zullen eventuele ak-
kers niet dieper liggen dan ca. 6,0 m -NAP (op klinkvrije 
ondergrond).
– Locatiekarakteristieken/geschikte locaties: Geschikte locaties 
moeten boven de gemiddelde grondwaterstand liggen. Hoge 
en droge locaties komen hiervoor in aanmerking; niet alleen 
de zandige, maar ook de kleiige hoogten (de oeverwallen).
– Archeologische indicatoren: Graanpollen, verkoolde graan-
korrels, dorsafval (al dan niet verkoolde kafresten en aar-
vorkjes) wijzen op akkerbouw, maar niet per se op lokale 
akkers. Haksporen of eergetouwkrassen zijn daarvoor de 
beste aanwijzingen. De facto is dit site-type zonder gravend 
onderzoek en botanische analyse niet vast te stellen.

Graven
– Algemeen: Het zal bij deze categorie in hoofdzaak om in-
humatiegraven gaan. Voor zover van grafheuvels sprake is 
geweest, zullen de heuvellichamen verdwenen zijn. Het is 
voorts vanwege de erosiegeschiedenis uiterst onwaarschijn-
lijk dat in de Noordoostpolder urnenveldjes aangetroffen 
kunnen worden.

– Locatiekarakteristieken/geschikte locaties: Alle hoge en dro-
ge landschapselementen komen in aanmerking. Over het 
algemeen lijken graven in de nabijheid van nederzettingen 
gelegen te hebben.
– Archeologische indicatoren: Incidentele gevallen van op-
geploegde menselijk skeletresten zijn bekend. Hoewel zij 
goede aanwijzingen vormen voor graven, zijn zij niet 14C-
gedateerd en daardoor niet of nauwelijks aan een periode te 
verbinden. De beste indicatoren vormen nog de los aange-
troffen complete artefacten van typen die in een bepaalde 
periode gangbaar waren als bijgaven (zoals bijlen, hamers 
en potten). Deze zijn echter niet te onderscheiden van ver-
plaatste rituele deposities uit ‘droge’ contexten. Als bijgaven 
na verplaatsing (opploegen) gefragmenteerd geraakt zijn 
(wat bij aardewerk bijna altijd het geval is) is bovendien on-
duidelijk dat het om een bijgave gaat, in plaats van een ver-
stoorde rituele depositie of een aanwijzing voor een neder-
zetting.

Rituele deposities
– Algemeen: Het betreft deels deposities van specifieke ar-
tefacten; met zorg uitgekozen, complete objecten, niet of 
nauwelijks gebruikt, waarvan gemakkelijk voorstelbaar is 
dat hieraan bijzondere waarde gehecht werd, en die kenne-
lijk bewust onttrokken zijn aan profaan gebruik. Het is bij 
dergelijke objecten niet aannemelijk dat zij ‘zomaar’ verlo-
ren gegaan zijn. Maar ook allerhande veel minder opval-
lende artefacten die men eerder aan nederzettingen en aan 
dagelijks gebruik zou verbinden, kunnen rituele depositie 
vertegenwoordigen (Ebbesen 1993, 122-123).
– Locatiekarakteristieken/geschikte locaties: Kenmerkend voor 
een archeologisch goed bekende klasse van rituele deposi-
ties is het geïsoleerde voorkomen van één of meerdere ob-
jecten in allerlei natte contexten. Maar rituele deposities 
zijn ook uit droge contexten bekend. Van voorbeelden bui-
ten de polder is bekend dat bij voorkeur specifieke, opval-
lende landschappelijke situaties uitverkoren werden, bij-
voorbeeld beken nabij een voorde, open water in een moe-
ras, of een opvallende hoogte. Maar elke locatie, droog of 
nat, die maar enigszins bereikbaar geweest was, kan in aan-
merking gekomen zijn voor deposities.
– Archeologische indicatoren: Verplaatste depotvondsten zijn 
het gemakkelijkst als zodanig herkenbaar, wanneer het gaat 
om complete objecten (zoals hele potten, grote stukken ge-
wei, volgtakgeweibijlen (T-bijlen), basisbijlen, geweihamers, 
complete vuurstenen en natuurstenen bijlen en hamers, 
bronzen bijlen en bronzen lanspunten) die in natte contex-
ten aangetroffen zijn. Dan bestaat er geen verwarring met 
verplaatste grafvondsten, zoals in geval van droge vondst-
contexten. De eerder genoemde eenvoudigere voorwerpen 
die geofferd zijn, vormen een nogal ongrijpbare categorie. 
Zij zijn niet of nauwelijks te onderscheiden van de indicato-
ren voor tijdelijke of permanente nederzettingen, waarvoor 
zij in de praktijk aangezien zullen worden, zeker als zij aan 
het maaiveld gevonden zijn.

Bij de vindplaatsen die in hoofdstuk 27 worden genoemd, 
zie ik af van uitgebreide beschrijvingen en directe bron- en 
literatuurverwijzingen; daarvoor dienen bijlagen O en P.
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HOOFDSTUK 27

LANDSCHAP EN BEWONING IN DE NOORDOOSTPOLDER

27.1 Landschap en bewoning in het Neolithicum en 
de Bronstijd

27.1.1 Landschap en bewoning tijdens SW1

Landschap
Kaart 1 toont het landschap rond 5800 BP (4700 cal BC), 
bij een gemiddelde grondwaterstand van ca. 7,00 m -NAP. 
In grote lijnen is dit het beeld voor de periode 6000-5500 
BP (4900-4350 cal BC), gedurende SW1. Het landschap 
werd doorsneden door beken die afwateren op de Vecht. In 
de Vecht en de IJssel werd detritusgyttja afgezet. Op het 
dekzand groeide tussen ca. 7,00 en 6,50 m -NAP een door 
elzen en berken gedomineerd broekbos. Aansluitend, op 
hoger terrein, stond een omvangrijk gemengd loofbos met 
waarschijnlijk veel eik, linde, iep en es, dat zich uitstrekte 
tot ver ten noorden en oosten van de polder. Waar het pleis-
tocene oppervlak dieper lag, bevond zich een zeggenmoe-
ras. Zeggenvegetaties omzoomden ook de IJssel en de Vecht. 
Alleen bij Urk waren uitgestrekte rietlanden aan te treffen. 
Het milieu was daar voedselrijker vanwege de ligging nabij 
een lagune- en kweldergebied ten zuidwesten van de Noord-
oostpolder (zie Zagwijn 1986, kaart 2; Vos & Kiden 2005, 
fig. 9). Ca. 10 km zuidwestelijk van Urk (buiten het kaart-
beeld) kwamen daarin de Vecht en de IJssel samen (Koop-
stra, Lenselink & Menke 1993, blad 9). De lagune ging over 
in de Noordzee, via het open kustgebied tussen Opmeer en 
Krommenie (zie fig. 13.4a; De Mulder & Bosch 1982, fig. 
17; Westerhoff & Cleveringa 1990, fig. 2, 4).

Het Noordoostpoldergebied werd dus door loofbos gedo-
mineerd, terwijl een open vegetatie in het zuidwestelijke 
kwart te vinden was. Hierin vielen de rivierduinen op als 
lange, nog min of meer aaneengesloten hoogten met bos. In 
dit gebied waren ook de zandruggen van Schokland, Urk 
en Tollebeek als bosrijke hoogten herkenbaar.

Bewoning
P14 en J112 behoren zeker tot deze kaartperiode, op grond 
van 14C-dateringen (P14: aankoeksel op aardewerk; J112: 
paaltje). SW- of Pre-Drouwener scherven zijn ook bekend 
van D134, E4, E170/E171, J89, J125 en M132 maar deze 

In tien kaarten wordt de landschappelijke ontwikkeling in de Noordoostpolder tijdens het Neolithicum en 

de Bronstijd voorgesteld. De projectie van de archeologische vindplaatsen in hun landschappelijke context 

en hun vertaling naar site-typen leiden tot een globaal pars pro toto beeld van de bewoning en het gebruik 

van het landschap. Omdat van veel vindplaatsen verder maar weinig bekend is, wegen hun landschappelijke 

positie en de veronderstelde gebruiksmogelijkheden van de omgeving zwaar mee bij de interpretatie.

vindplaatsen zijn mogelijk jonger dan deze tijd. De volgtak-
geweibijlen van Urk II en ZW-hoek III, en een Walzenbeil 
van E171 zijn weliswaar aan SW (en mogelijk ook Pre-
Drouwen) te verbinden, maar niet preciezer te dateren. Al 
deze vindplaatsen liggen op locaties die destijds goed be-
reikbaar waren via de Vecht, de IJssel of de Kuinder.
– Nederzettingen: Van de genoemde vindplaatsen zijn alleen 
de zandrug van P14, de dekzandrug van M132 en het grote 
rivierduin van E170/E171 groot genoeg voor permanente 
nederzettingen. De overige vindplaatsen die aardewerk en 
ook andere vondstcategorieën hebben opgeleverd, liggen 
op kleine rivierduinen. Het ziet er echter niet naar uit dat in 
deze tijd, waarin waarschijnlijk in de wijde omgeving nog 
geen graan verbouwd werd en waarin veehouderij vermoe-
delijk nog maar een ondergeschikte rol speelde, al perma-
nente nederzettingen voorkwamen. Dat zou betekenen dat 
alle vindplaatsen uit deze periode die op nederzettingen wij-
zen, tijdelijke nederzettingen geweest zijn. Te denken is aan 
een cyclisch systeem van herhaaldelijk gebruikte, maar al-
leen kortstondig of seizoensmatig bewoonde locaties. Het 
hierboven beschreven landschap moet welhaast ideaal ge-
weest zijn voor een levenswijze die hoofdzakelijk gebaseerd 
was op jagen, vissen en verzamelen.
De eventuele vindplaatsen kunnen wijzen op kampemen-
ten (of in enkele gevallen op rituele deposities) in het veen-
landschap en op rivierduinen, zandruggen, dekzandrug-
gen, en het lager gelegen dekzandgebied. Zij lijken niet al-
leen op exploitatie van de zone nabij de rivieren te wijzen, 
maar ook op gebruik van het bosgebied en het veenland-
schap, verder van de grote waterlopen vandaan.
– Akkers: Voor akkers zijn in deze tijd geen zekere aanwij-
zingen voorhanden. Incidentele aanwijzingen voor graan 
op P14 zijn vermoedelijk jonger dan deze periode. Hetzelf-
de geldt voor de indicaties voor een akker op E4.
– Graven: Het is niet bekend of enkele van de SW-graven 
van P14 (zandrug) en E4 (rivierduin) al in deze tijd thuis-
horen.
– Rituele deposities: De Walzenbeil van E171 (rivierduin) en 
volgtakgeweibijlen van Urk II (zandrug) en ZW-hoek III 
(locatietype onbekend) wijzen op rituele deposities, maar 
het is zeer goed mogelijk dat zij jonger zijn dan deze kaart-
periode.
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27.1.2 Landschap en bewoning tijdens SW2

Landschap
Kaart 2 geeft een beeld van het landschap rond 5500 BP 
(4350 cal BC), aan het begin van SW2, bij een gemiddelde 
grondwaterstand van ca. 6,00 m -NAP. Dit is op hoofdlij-
nen de situatie tot ca. 5300 BP (4150 cal BC), nog steeds 
ten tijde van SW2. In deze periode was sprake van een toe-
genomen mariene invloed (Ente 1976, fig. 3). Via getijden-
geulen vanuit het open kustgebied (zie fig. 13.4a; De Mul-
der & Bosch 1982, fig. 17; Westerhoff & Cleveringa 1990, 
fig. 2) was deze invloed merkbaar tot ver in de rivierdalen 
van IJssel en Vecht. Het zuidwesten van de Noordoostpol-

der vormde de oostelijke uitloper van een zoetwatergetij-
dengebied. Unio-I-klei werd in de IJssel, en in de Vecht tot 
even ten oosten van P14 afgezet. Voorafgaande aan deze 
kleiafzetting was in de rivierdalen nauwelijks sprake van 
erosie. Hoewel het niet duidelijk is of het langs de IJssel ook 
tot oeverwalvorming gekomen is (zoals op kaart 2 wel is 
voorgesteld), is dat zeker langs de Vecht het geval geweest, 
en langs een hierop aansluitende waterloop die vanuit het 
oosten van de Noordoostpolder via de zandrug van Tolle-
beek stroomde. Waar de oeverwallen hoog genoeg waren 
opgeslibd, waren zij met riet en wilgen begroeid. Hier kon-
den zich ook elzen en eiken vestigen. In de kommen en 
langs de rivieroevers in het westen van de polder ontstond 
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(Overzicht van vindplaatsen bij fig. 27.1)
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een rietmoeras, lateraal overgaand in een uitgestrekt, door 
galigaan gedomineerd moeras, en daarbuiten in zeggen-
moeras. Oostelijker was de rietzoom langs de rivieren veel 
smaller. Deze ging over in een zone met zeggenvegetaties, 
met daarachter een gordel met elzenbroekbos. Dit elzen-
broekbos floreerde nabij de Vecht dankzij sterk fluctuerende 
waterstanden. Het kon zich daardoor zelfs onder het ge-
middelde grondwaterniveau handhaven. Buiten het rivierdal 
groeide het elzenbroekbos boven het gemiddelde grondwa-
terniveau, daar waar het dekzand tussen ca. 6,00 en 5,80 m 
-NAP lag. Hoger stond gemengd loofbos. Bos bedekte des-
tijds nog ongeveer drievijfde van het gebied. Vergeleken 
met kaart 1 zijn de rivierduinen langs de Vecht in het wes-

telijke deel van de polder fors in omvang afgenomen. De 
duintjes ten noorden en noordoosten van de zandrug van 
Schokland gingen nog steeds geheel op in het loofbos, 
evenals de rivierduinen langs de IJssel. De zandruggen van 
Urk, Tollebeek en Schokland vormden grotere beboste 
hoogten in het open landschap in het zuidwesten van de 
polder.

Bewoning
Voor E4 en P14 is bewoning in deze tijd zeker, zoals blijkt 
uit 14C-dateringen (aankoeksel op aardewerk). De overige 
vindplaatsen met SW/Pre-Drouwener scherven en ook ove-
rige vondsten, te weten D134, E170/E171, J89, J112, J125 

0 5km
W. Gotjé & T.J. ten Anscher

gemengd loofbos

elzenbroekbos

zeggenvegetatie

rietvegetatie

beekloop

open water

6000 − 5500 BP  (ca. 4900 − 4350 cal BC)
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zeker
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Fig. 27.1 – Kaart 1: landschap en bewoning tijdens SW1.
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en M132, zijn mogelijk in deze kaartperiode bewoond ge-
weest. De volgtakgeweibijlen van Urk II en ZW-hoek III, 
en de Walzenbeil van E171 zijn weliswaar aan SW te ver-
binden, maar verder niet preciezer te dateren. Alle genoem-
de vindplaatsen waren goed ontsloten via water.
– Permanente nederzettingen: Tegen het eind van deze peri-
ode kan op P14 (zandrug) sprake geweest zijn van perma-
nente bewoning. Ook bij E170/E171 (groot rivierduin) en 
M132 (dekzandrug) zou het, gelet op de landschappelijke 
context, om permanente nederzettingen kunnen gaan. An-
dere grote en hoge locaties komen hiervoor eveneens in aan-
merking, zoals de zandrug van De Voorst, overige grote ri-
vierduinen langs de IJssel, en locaties nabij waterlopen in 

het beboste dekzandgebied en op de dekzandruggen. De 
directe omgeving van de zandruggen van Tollebeek en Urk 
was zeer drassig en lijkt daarmee bijvoorbeeld als weidege-
bied weinig geschikt. Het is goed mogelijk dat de relatief 
kleine zandrug van Tollebeek hierdoor onaantrekkelijk was 
voor permanent verblijf. Hoe bezwaarlijk die natte omgeving 
voor een eventuele residentiële nederzetting op Urk was, is 
de vraag. Deze zandrug was in elk geval groot genoeg voor 
weitjes.
– Tijdelijke nederzettingen: De overige eerder genoemde vind-
plaatsen (afgezien van Urk II en ZW-hoek IV, die geen kam-
pementen vertegenwoordigen) lagen op kleine rivierduinen 
en zijn te beschouwen als tijdelijke nederzettingen; satellie-

(Overzicht van vindplaatsen bij fig. 27.2)

SECTIE A

SECTIE R

SECTIE S

SECTIE T

SECTIE K

SECTIE L

SECTIE M

SECTIE O

SECTIE P

SECTIE Q

SECTIE N

SECTIE B

SECTIE C

SECTIE D

SECTIE E

SECTIE F

SECTIE G

SECTIE H

SECTIE J

J106

J64 J121 J125J120

J112J111

J113

C127

C119

B22 K58
K62

L7

M20

M41

O38

O24

O104

P31
P14

P13

Q14

S42

T28

T35 T71

S51

S19

C116

D128

E4 E11

Urk I

ZW III

E113

D103/108

D45
D51

J8

J12

H59

D118

Urk II

D134

C43/44

H105
H104

H102
H101

J83

J86

J118

S1

J117J63

J72

J74
J75
J76

J88
J89
J90

J77

M128

M14
M12

M127
M13

R1

M131

M132

R21

R28

E114 E117

E138
E148

E116 P111

P37

E155
E162/173

E170 E171 E174

E173

T72



LEVEN MET DE VECHT SCHOKLAND-P14 EN DE NOORDOOSTPOLDER IN HET NEOLITHICUM EN DE BRONSTIJD

510

LANDSCHAP EN BEWONING IN DE NOORDOOSTPOLDER DEEL VI – HOOFDSTUK 27

511

ten van een permanente nederzetting. Het is opvallend dat 
er voor bewoning op de Unio-I-oeverwallen nauwelijks aan-
wijzingen zijn (misschien op H59?). Toch is te verwachten 
dat de oeverwallen vaak tijdelijk gebruikt werden, analoog 
aan de situatie bij Swifterbant in Oostelijk Flevoland.
Zouden de eventuele vindplaatsen tot deze kaartperiode 
behoren, dan wijzen hun locaties, behalve op gebruik van 
het gebied in de directe nabijheid van de rivieren, ook op 
benutting van het bosgebied en het veenlandschap. De lo-
caties nabij waterlopen in het galigaan- en zeggenmoeras, 
ver van hoge en droge locaties, pleiten voor jacht- en verza-
meltochten per kano. Het lijkt onwaarschijnlijk dat men 
zich met vee zo ver in het moeras zou hebben gewaagd, en 

vooral niet in het natte galigaanmoeras.
– Akkers: De incidentele botanische aanwijzingen voor ak-
kerbouw op P14 zijn niet betrouwbaar aan deze periode te 
verbinden. Dit laatste geldt ook voor de aanwijzingen voor 
akkerbouw op E4.
– Graven: P14 heeft SW-graven opgeleverd, die gelet op de 
14C-dateringen uit deze periode afkomstig kunnen zijn. Of 
de graven van E4 deels hierin thuishoren, is onbekend.
– Rituele deposities: Het Bischheim-achtige potje van P14 
(zandrug) is als een depotvondst geïnterpreteerd, en kan 
heel goed uit deze kaartperiode stammen. Een complete pot 
van Urk-E4 (rivierduin), eveneens opgevat als rituele depo-
sitie, heeft een 14C-datering die deze vondst dateert in de 

Fig. 27.2 – Kaart 2: landschap en bewoning tijdens SW2.
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overgang van deze kaartperiode naar de volgende. Overige 
kandidaten voor rituele deposities zijn voorts de al bij de 
vorige periode genoemde objecten: de volgtakgeweibijlen 
van Urk II (zandrug) en ZW-hoek III (locatietype onbe-
kend), en de Walzenbeil van E171 (rivierduin).

27.1.3 Landschap en bewoning tijdens SW2 tot in 
Pre-Drouwener TRB

Landschap
Na ca. 5300 BP (4150 cal BC) werd in de rivieren geen 
Unio-I-klei meer afgezet, maar detritusgyttja. Van sterke 

fluctuaties in de waterstand was toen geen sprake meer. Dit 
hing samen met verminderde mariene invloed in het noor-
delijke deel van het sedimentatiebekken in Noord-Holland 
(De Mulder & Bosch 1982, 140).
Kaart 3 toont de situatie rond 5000 BP (3800 cal BC), aan 
het begin van Pre-Drouwen, bij een gemiddelde grondwa-
terstand van ca. 5,15 m -NAP. De kaart geldt in zijn alge-
meenheid voor de periode 5300-4900 BP (ca. 4150-3700 
cal BC), gedurende laat SW2 en het begin van de Pre-Drou-
wener TRB.
In de kommen in het zuidwesten van de polder groeide een 
natte zeggenvegetatie met veel waterdrieblad. De toppen 
van de Unio-I-oeverwallen waren vermoedelijk nog zicht-

(Overzicht van vindplaatsen bij fig. 27.3)
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baar, en begroeid met bomen. Het grote moerasgebied met 
vooral galigaan kon zich handhaven. Aangrenzend waren 
veenmosrijke, uitgestrekte zeggenmoerassen te vinden, die 
overgingen in wat drogere zeggenvegetaties. Een wat snel-
lere stijging van de gemiddelde waterstand dan voorheen, 
samen met de genoemde geringe fluctuatie daarin, waren 
ongunstig voor het moerasbos. Het elzenbroekbos kon pas 
gedijen waar het dekzand boven ca. 5,00 m -NAP kwam. 
Boven de 4,65 m -NAP-hoogtelijn stond loofbos.
Aaneengesloten bos, in het oosten en noordoosten, bedekte 
nog een derde van de Noordoostpolder. Het grootste deel 
van de polder bestond uit een open moeraslandschap met 
behalve kleine duintjes enkele grotere beboste hoogten: de 

langgerekte strook rivierduinen langs de IJssel, de nog steeds 
aaneengesloten rivierduinenreeks ten noorden en noordoos-
ten van Schokland en de zandruggen van Urk, Tollebeek en 
Schokland.

Bewoning
Op basis van 14C-dateringen zijn de zekere vondstlocaties 
uit deze periode P14 (aankoeksel op aardewerk, skeletmate-
riaal), E4 (aankoeksel op aardewerk, graankorrel) en E170 
(houtskool, hazelnootdoppen, aankoeksel op aardewerk). 
Voorts behoort de hamer van F29 hetzij tot deze periode, 
hetzij tot de volgende (aangenomen dat het inderdaad een 
variant van Brandt-type A0 is, en geen Emmenhamer uit 

Fig. 27.3 – Kaart 3: landschap en bewoning tijdens SW2 tot in Pre-Drouwener TRB.
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het Laat-Neolithicum of de Vroege Bronstijd). Mogelijk ho-
ren ook andere, al eerder genoemde vindplaatsen die SW- of 
Pre-Drouwener aardewerk hebben opgeleverd, in deze tijd 
thuis: D134, E171, J89, J112, M132 (met tevens onder meer 
een MK-achtige schrabber van Lousberg-vuursteen), de volg-
takgeweibijlen van Urk II en ZW-hoek III en de Walzenbeil 
van E171. Alle genoemde vindplaatsen waren bereikbaar 
via de Vecht, de IJssel, de Kuinder, of een beekloop.
– Permanente nederzettingen: Van de genoemde vindplaat-
sen zijn het weer P14 (zandrug), E170/E171 (rivierduin) en 
M132 (dekzandrug) die in aanmerking komen als residen-
tiële nederzettingen. Alleen voor P14 is dit zo goed als be-
wezen. Deze hoogten waren omringd door wat drogere zeg-

genvegetaties die vermoedelijk, in het droge seizoen, ook 
verder dan langs alleen de randen van het moeras weidemo-
gelijkheden boden, en dan tevens redelijk toegankelijk ge-
weest kunnen zijn voor jacht- en verzameltochten. Geschik-
te overige locaties voor permanent verblijf zijn al in de vo-
rige paragraaf genoemd. De kleine zandrug van Tollebeek, 
en misschien ook wel de grote van Urk, waren minder aan-
trekkelijk voor een permanente nederzetting dan verder 
oostelijk gelegen hoogten, omdat tot ver buiten deze twee 
zandruggen de omgeving zeer drassig was.
– Tijdelijke nederzettingen: De overige, mogelijke vindplaat-
sen (uitgezonderd die van depotvondsten), op kleine rivier-
duinen, zullen tijdelijke kampementen geweest zijn. Tij-

(Overzicht van vindplaatsen bij fig. 27.4)
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delijke nederzettingen zijn op veel plaatsen te verwachten, 
bijvoorbeeld op de Unio-I-oeverwallen, die geschikt waren 
als locaties voor viskampementen en als uitvalsbases voor 
beverjacht. Dat het leven zich voor een belangrijk deel 
langs de rivieren zal hebben afgespeeld, ligt voor de hand. 
Voorts zal het bosgebied geëxploiteerd zijn. Het is onduide-
lijk hoe bruikbaar de uitgestrekte gebieden met nogal natte 
moerasvegetatie geweest zijn. Deze zullen wel per kano be-
zocht zijn, maar het is nog sterker dan in de vorige periode 
de vraag of het goed mogelijk was hier verder van de beken 
vandaan in door te dringen.
– Akkers: Voor E4 en P14 zijn indirecte, botanische aanwij-
zingen (graanresten en pollen) aanwezig, die goed te ver-

binden zijn aan deze periode en op lokale graanverbouw 
lijken te wijzen. Hoewel voor E4 eergetouwkrassen zijn ver-
ondersteld (Peters & Peeters 2001, 118), zijn de betreffende 
sporen bepaald niet overtuigend. Bovendien is de introduc-
tie van het eergetouw pas eeuwen later te verwachten.
– Graven: Alleen P14 heeft zekere graven uit deze tijd op-
geleverd. Mogelijk zijn enkele graven van E4 eveneens in 
deze periode aangelegd. Een 14C-datering die hierop wij-
zen kan, is echter als onbetrouwbaar beoordeeld (Peters & 
Peeters 2001, 113-114).
– Rituele deposities: Naast de al eerder genoemde objecten 
(het Bischheim-achtige potje van P14, de complete pot van 
E4 (rivierduin) die nog uit het begin van deze periode kan 

Fig. 27.4 – Kaart 4: landschap en bewoning tijdens Pre-Drouwener TRB.
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dateren, de volgtakgeweibijlen van Urk II (zandrug) en ZW-
hoek III (locatietype onbekend), en de Walzenbeil van E171 
(rivierduin)) kan ook de hamer van F29 een rituele deposi-
tie uit deze periode geweest zijn. In dat geval zou deze in 
bosgebied gelegen hebben, in of nabij een waterloop.

27.1.4 Landschap en bewoning tijdens Pre-Drouwen

Landschap
Omstreeks 4900 BP (ca. 3700 cal BC) onderging de loop 
van de Vecht een zeer ingrijpende wijziging. Het zuidelijke 
getijdengeulensysteem in Noord-Holland, waar de Vecht 

op afwaterde, was in de voorafgaande eeuwen gaandeweg 
opgevuld met sediment, en als gevolg van het ontstaan van 
de strandwal bij Castricum in onbruik geraakt (De Mulder 
& Bosch 1982, 140). Ten noorden hiervan ontstond het Zee-
gat van Bergen vanwaar zich via Schagen en de Wieringer-
meerpolder dwars door het IJsselmeergebied een nieuwe, 
diepe getijdengeul had ingesneden (zie fig. 13.4b; De Mul-
der & Bosch 1982, 140, 142, fig. 18; Koopstra, Lenselink & 
Menke 1993, Bladen 7, 9). Even ten noorden van Urk 
kwam deze geul het Noordoostpoldergebied binnen. Nadat 
de getijdengeul door de Unio-I-oeverwallen bij J97 gebro-
ken was, volgde deze eerst een zuidelijke koers, om ter 
hoogte van de barrière die de Unio-I-oeverwallen van de 

(Overzicht van vindplaatsen bij fig. 27.5)
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Vecht vormden, mee te buigen naar het oosten, min of meer 
parallel aan de noordelijke oeverwallen van de oude Vecht-
loop. Ten noorden van kavel P14, ter hoogte van een bocht 
in het rivierdal, brak de getijdengeul tenslotte door de oe-
verwallen van de Vecht. Hiermee ontstond een aansluiting 
op de rivier. Toen kwam waarschijnlijk ook ter hoogte van 
P14 de beddingverlegging naar het westen tot stand. Door 
erosie van het veenlandschap werd vermoedelijk zeer kort 
hierna een groot meer in het westen van de polder ge-
vormd; het Unio-II-meer, met een zandwal aan de noord-
oostzijde ervan (zie paragrafen 26.2 en 26.4). Tot uiterlijk 
ca. 4600/4500 BP (ca. 3300 cal BC) was rond de directe 
omgeving van deze nieuwe geul en rond het meer sprake 

van een zoetwatergetijdenmilieu. Tot even voorbij de vind-
plaats P14 werd Unio-II-klei afgezet, en tot even ten noor-
den ervan ontstonden oeverwallen. Die vormden begren-
zingen waardoor de nieuwe Vechtloop tot in de Bronstijd 
werd vastgelegd. De oude Unio-I-geul, die zijn functie als 
afvoer van het rivierwater verloren had, verlandde vermoe-
delijk binnen een eeuw (gelet op de einddateringen van het 
gebruik van E4, een rivierduin aan deze geul, rond 4800 BP; 
ca. 3650 cal BC). Door deze gebeurtenissen kwam een ein-
de aan de waterverbinding tussen Vecht en IJssel (ten zuid-
westen van Urk; zie paragraaf 27.1.1).
Kaart 4 toont de situatie rond 4800 BP (ca. 3650 cal BC), 
gedurende Pre-Drouwen, en is in grote lijnen representatief 

Fig. 27.5 – Kaart 5: landschap en bewoning tijdens TRB1-5.
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voor de periode 4900-4650 BP (ca. 3700-3400 cal BC), het 
verdere tijdstraject van Pre-Drouwen. Het grondwaterpeil 
lag destijds rond 4,60 m -NAP. De Noordoostpolder werd 
gedomineerd door zeggenvegetaties. Ook in de rivierdalen 
waren deze aan te treffen, met aangrenzend aan het water 
een toename van riet en els. Naar het westen toe werd riet 
in de oeverzone de dominerende vegetatie. Het Unio-II-
meer was omzoomd door rietkragen, westwaarts steeds 
breder, die ten westen van het meer overgingen in galigaan-
vegetaties. Waar ver van de rivier vandaan het dekzand tus-
sen ca. 4,20 en 4,10 m -NAP lag, vormden vooral els en 
berk een gordel om het hoger gelegen gemengde loofwoud. 
Dat werd steeds verder naar het noordoosten teruggedron-

gen en besloeg nog hooguit een kwart van de Noordoost-
polder. In het open moeraslandschap lagen de weinige be-
boste hoogten: een dekzandrug ver ten noordoosten van het 
Unio-II-meer; de rivierduinen langs de Vecht, steeds klei-
ner en steeds verder van open water verwijderd; de langge-
rekte rivierduinen langs de IJssel; de zandruggen van 
Schokland, Urk en Tollebeek, de laatste in een waterrijke 
omgeving; en als nieuwe elementen de oeverwallen langs 
de Unio-II-geul en de zandwal aan de noordoostzijde van 
het meer. Die oeverwallen en waarschijnlijk ook de zandwal 
waren begroeid met els, wilg en riet.
Hoewel in deze periode de fluctuerende waterstanden gun-
stig waren voor els, was aanvankelijk nog geen sprake van 

(Overzicht van vindplaatsen bij fig. 27.6)
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een explosieve toename van els in het rivierdal. Vermoede-
lijk gebeurde dit pas omstreeks 4700 BP (ca. 3450 cal BC). 
Een afvlakking in de grondwaterstandstijging kan hierbij 
een rol gespeeld hebben.

Bewoning
Op grond van 14C-dateringen (aankoeksel op aardewerk) 
en aardewerktypologische aanwijzingen behoren J97 en P14 
zeker tot deze periode, en E4 tot het begin ervan. J90 is ook 
aan deze tijd toewijsbaar, op basis van een stratigrafisch ar-
gument (bot ingebed in de Unio-II-klei, tijdens de oever-
walvorming). De mogelijke vindplaatsen uit deze tijd, die 
naast ander afval ook SW- of Pre-Drouwener aardewerk 

hebben opgeleverd, zijn D134, E170/E171, J89, J112 en 
M132 (tevens met een Michelsberg-achtige schrabber van 
Lousberg-vuursteen). Overige mogelijke vondsten zijn de al 
vaak genoemde volgtakgeweibijlen van Urk II en ZW-hoek 
III, de hamer van F29 en voorts een vroeg type duntoppige 
Flintrechteckbeil van J99 die op typologische gronden in 
deze of de volgende periode thuishoort.
– Permanente nederzettingen: De smalle, langgerekte rivier-
duinen langs de IJssel en het bosgebied in het noordoosten 
van de polder boden geschikte locaties voor permanente 
nederzettingen. Daarom zouden E170/E171 (rivierduin) en 
M132 (dekzandrug) wederom geloofwaardige locaties zijn 
geweest voor een residentiële nederzetting. Maar alleen 

Fig. 27.6 – Kaart 6: landschap en bewoning tijdens TRB6-EGK3.
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voor P14 (zandrug) is dit welhaast zeker, mede vanwege de 
huisplattegronden aldaar. 
Verder is de zandrug van De Voorst een mogelijke kandi-
daat. De zandrug van Tollebeek, nu een eilandje, had als 
nadeel dat vee niet zomaar ernaartoe en ervan af kon. Tij-
delijk gebruik lijkt daarom een aannemelijker optie. Voor 
Urk kwam de bereikbaarheid waarschijnlijk in het geding. 
Toegang via de verlandende Unio-I-geul (aan de zuidwest-
zijde, buiten het kaartbeeld) zal nog wel even mogelijk ge-
weest zijn, maar niet lang meer. In het noorden lag tussen 
de nieuwe Vechtgeul en Urk een moeras. De zandrug van 
Urk kan hierdoor voor permanente vestiging onaantrekke-
lijk geworden zijn, tenzij men bijvoorbeeld tussen de hoogte 
en de rivier een veenweg of -brug door het moeras zou heb-

ben aangelegd. Mogelijk was de zandwal aan het Unio-II-
meer, een nieuw landschapselement, niet alleen voor tijde-
lijk maar ook voor permanent verblijf geschikt. Maar dit 
kan maar kort het geval geweest zijn. Als gevolg van de 
snelle verlanding van het Unio-II-meer werd de zandwal al 
spoedig een slecht toegankelijke hoogte die aan alle kanten 
door kilometersbreed moeras werd omringd.
– Tijdelijke nederzettingen: De meeste van de nog resterende 
rivierduintjes langs de Vecht waren nu al bijna verdwenen 
onder het veen. Bovendien lag een deel ervan niet meer aan 
de actieve rivier, maar aan de oude, vermoedelijk snel ver-
landende Unio-I-geul, waardoor de toegankelijkheid van 
die duintjes sterk verslechterde. Het wegvallen van de rivier 
maakte dat het gebied in het zuidwesten van de polder veel 
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minder te bieden had. Waarschijnlijk betekende deze ont-
wikkeling het einde voor een nederzetting als E4, hoewel 
deze op een duintje lag dat nog wel een meter boven het 
veen uitstak. Ook andere mogelijke vindplaatsen (D134, 
J89, en J112), op duintjes langs die oude Vechtgeul, zullen 
hooguit tot in het begin van deze periode gebruikt zijn.
Net als de meeste rivierduintjes waren de Unio-I-oeverwallen 
nauwelijks meer herkenbaar, en eveneens onaantrekkelijk 
geworden door het verlanden van de Unio-I-geul. Hiervoor 
in de plaats waren langs de nieuwe geul nieuwe vestigings-
locaties voor satellieten ontstaan; de Unio-II-oeverwallen. 
Die waren voldoende hoog om voor langere tijd als uitvals-
bases te dienen. J90 en vooral J97 bewijzen dat al spoedig 
van de Unio-II-oeverwallen gebruik gemaakt werd. Terwijl 

veel locaties daarop vanuit exploitatie-oogpunt min of meer 
gelijkwaardig en uitwisselbaar geweest zullen zijn, geldt dit 
in elk geval niet voor J97. Deze vindplaats lag bij het nieuwe 
uitstroompunt van een oude waterloop in de Vecht, op een 
uitgelezen locatie voor visvangst. Een hoofdaccent op vis-
serij aldaar is voor deze periode zeer aannemelijk, maar pas 
voor volgende kaartperioden bewezen.
De eventuele vindplaatsen zouden kunnen wijzen op het 
gebruik van zowel het bosgebied als het zeggenmoeras. Het 
bosgebied was vanuit het westen per kano goed bereikbaar. 
Via de beken, maar ook vanuit de meeste hoogten, kon waar-
schijnlijk ook het zeggengebied benut worden.
– Akkers: Er zijn voor deze periode botanische aanwijzin-
gen voor lokale graanverbouw op de zandrug van Schok-

Fig. 27.7 – Kaart 7: landschap en bewoning vanaf laat EGK3 t/m Vroeg-KB.

0 5km
W. Gotjé & T.J. ten Anscher

gemengd loofbos

elzenbroekbos

berkenbroekbos

hoogveen

zeggenvegetatie

galigaanvegetatie

rietvegetatie

beekloop

open water

4100 − 3800 BP  (ca. 2600 − 2250 cal BC)

vindplaats behoort

zeker

mogelijk

eventueel

tot deze periode



LEVEN MET DE VECHT SCHOKLAND-P14 EN DE NOORDOOSTPOLDER IN HET NEOLITHICUM EN DE BRONSTIJD

522

LANDSCHAP EN BEWONING IN DE NOORDOOSTPOLDER DEEL VI – HOOFDSTUK 27

523

land. Op het waarschijnlijke akkertje op E4 zal uiterlijk tot 
in het begin van deze periode graan verbouwd zijn.
– Graven: Of de grafveldjes van P14 en E4 in deze tijd nog 
in gebruik waren, is niet bewezen.
– Rituele deposities: De vroege duntoppige Flintrechteckbeil 
van J99 is op of vlakbij een Unio-II-oeverwal gevonden en 
daarom eerder een depotvondst dan een grafgift. Als de ha-
mer van F29 niet uit de vorige periode dateert, zal het om 
een rituele depositie uit deze tijd gaan. Dan zou deze aan of 
in een waterloop gelegen hebben in de randzone van het 
zeggenmoeras, net buiten het bosgebied. De volgtakgewei-
bijlen van Urk II (zandrug) en ZW-hoek III (locatietype 
onbekend), en de Walzenbeil van E171 (rivierduin) komen 
ook nog in aanmerking als rituele depots uit deze tijd.

27.1.5 Landschap en bewoning tijdens TRB1-5

Landschap
In Noord-Holland sloot de kust zich verder, waardoor de 
mariene invloed afnam. Deze beperkte zich vooral tot de 
kop van Noord-Holland en de Wieringermeerpolder (De 
Mulder & Bosch 1982, 143, fig. 19).
Kaart 5 toont het Noordoostpoldergebied omstreeks 4500 
BP (ca. 3300 cal BC) en kan model staan voor de landschap-
pelijke situatie van ca. 4650 tot 4400 BP (ca. 3400-2950 cal 
BC), ongeveer ten tijde van TRB1-5. De gemiddelde grond-
waterstand lag destijds rond 4,10 m -NAP. In de rivieren 
werd detritusgyttja afgezet. In het Vechtdal ten zuidoosten 
van het (voormalige) Unio-II-meer vormde een uitgestrekt 
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elzenbroekbos de dominerende vegetatie, rijk aan zeggen en 
met natte open plekken met waterdrieblad. Dit omzoomde 
de beboste rivierduinen en zandruggen van Schokland en 
De Voorst. Elzen stonden ook op de oeverwallen. De rivier 
werd begrensd door natte zeggenvegetatie, eveneens met 
veel waterdrieblad. De situatie langs de IJssel was vergelijk-
baar. Ook daar waar het dekzandoppervlak tussen ca. 4,10 
en 3,70 m -NAP dagzoomde, stonden vooral elzen, hogerop 
overgaand in het oude, gemengde loofbos. Ten westen en ten 
noorden van het grote moerasbos lag een uitgestrekt zeg-
genmoeras, waarin op enige afstand van stromend water ver-
moedelijk de eerste hoogveenvormende vegetaties (veen-
mos) ontstonden. Het Unio-II-meer was waarschijnlijk al 
bijna geheel verland (anders dan kaart 5 aangeeft) en ver-

anderd in een rietrijk zeggenmoeras, met aan de noordoost-
kant ervan nog de met elzen (?) begroeide zandwal. Waar in 
het voormalige meer de Vechtloop lag, is onbekend. Verder 
westelijk gingen de rietmoerassen lateraal over in galigaan-
vegetaties. Tegen het eind van deze periode, rond 4425-
4300 BP (ca. 3100-2900 cal BC) was ten noorden van Urk 
sprake van overstromingen met licht brak water, gevolgd 
door uitbreiding van de kalkminnende galigaanvegetatie 
aldaar.1 Gotjé (1993, 149) dacht aan korte perioden met 

Fig. 27.8 – Kaart 8: landschap en bewoning vanaf Laat-KB tot in het begin van WKD3.
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1 Vergelijk ook Gotjé 1993, 120. Gotjé bracht ten onrechte deze mariene 
invloeden in verband met een jongere getijdengeul (zie mijn fig. 13.4d; 



LEVEN MET DE VECHT SCHOKLAND-P14 EN DE NOORDOOSTPOLDER IN HET NEOLITHICUM EN DE BRONSTIJD

524

LANDSCHAP EN BEWONING IN DE NOORDOOSTPOLDER DEEL VI – HOOFDSTUK 27

525

hoge waterstanden (spring- en stormvloeden). Vermoede-
lijk waren deze mariene invloeden het gevolg van de verza-
diging van het kombergingsgebied rond de nog actieve ge-
tijdengeul in Noord-Holland. Daardoor kon het zeewater 
tijdens opkomend tij en vooral tijdens stormen verder oost-
waarts gestuwd worden dan voorheen, tot in de Noordoost-
polder.2

Bewoning
TRB-aardewerk uit deze periode is aangetroffen op J89, 
J97 en P14. Op basis van 14C-dateringen zijn ook E170 (pa-
lissade) en opnieuw J97 (visweren en fuiken) zeker gebruikt 
geweest. Mogelijke vondsten uit deze periode zijn de dun-
toppige Flintrechteckbeil van J99 en de Burenbijl van E116.
– Permanente nederzettingen: P14 (zandrug) biedt voor deze 

De Mulder & Bosch 1982, fig. 20). Dit is in tegenspraak met zijn ei-
gen dateringen (ibidem, 49, 149). Daaruit blijken de aanwijzingen 
voor deze sporadische inundaties in subzone D56-U4a, tussen 4425-
4300 BP, voor te komen, wat een relatie betekent met een eerdere ge-
tijdengeul (zie fig. 13.4c; De Mulder & Bosch 1982, fig. 19).
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2 Hogestijn merkte al op dat brede getijdengeulen het ver oostwaarts op-
stuwen van zeewater bemoeilijkten (Hogestijn 1986a, 26). Hij bracht 
alleen de sedimentatie van de Cardiumklei expliciet in verband met 
“verkleining of verdichting van het stroomoppervlak” (ibidem, 27), 
zoals later ook Gotjé (1993, 90, 127) deed.
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periode weinig aanknopingspunten. Er zijn geen redelijke 
argumenten voor een permanente nederzetting aldaar, al 
kan dit niet geheel uitgesloten worden. Een betere kandi-
daat zou E170 (groot rivierduin) kunnen zijn, hoewel deze 
vindplaats nauwelijks aanwijzingen voor gebruik in deze tijd 
opgeleverd heeft. Eén ervan betreft een palissade, die zou 
kunnen wijzen op een omheinde (permanente) nederzetting. 
De directe omgeving van zowel P14 als E170 werd echter 
gedomineerd door nat elzenbroekbos, en lijkt daarmee niet 
erg gunstig voor permanente vestiging (bijvoorbeeld vanwe-
ge slechte weidemogelijkheden in de directe nabijheid).
Van de overige voor de hand liggende vestigingslocaties is 
weinig te zeggen. Voor bewoning op M132 (dekzandrug) 
ontbreken typologische aanwijzingen, al is een residentiële 

nederzetting aldaar of elders op deze dekzandrug goed denk-
baar. De geschiktheid van de zandruggen van De Voorst, 
Urk en Tollebeek was waarschijnlijk afhankelijk van de toe-
gankelijkheid via water. Bij De Voorst kan het omringende 
moerasbos een negatieve vestigingsfactor zijn geweest, en bij 
Urk de zones met riet- en galigaanmoerassen. Voor Tolle-
beek is onbekend of de Vecht er wel dicht genoeg langs 
stroomde om goede bereikbaarheid te garanderen.
– Tijdelijke nederzettingen: J97 was een oeverwalnederzetting 
die over vaste installaties voor visvangst beschikte, in de 
vorm van visweren in de waterloop. Seizoensmatig gebruik 
is voor deze vindplaats aannemelijk. Ook P14 werd in elk 
geval herhaaldelijk bezocht. Op het maaiveld gevonden 
TRB-aardewerk van J89 heeft misschien een relatie met 

Fig. 27.9 – Kaart 9: landschap en bewoning gedurende WKD3.
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een rivierduintje (als dit nog boven het veen uitkwam), en 
anders met de Unio-II-oeverwal aldaar.
Alle zekere en mogelijke vindplaatsen lagen aan waterlopen, 
wat duidt op benutting van de bestaansmogelijkheden die 
het water en de oeverzones boden. De eventuele vindplaat-
sen zouden kunnen wijzen op exploitatie van het bosgebied 
en van het moerasgebied, misschien ook verder van de wa-
terlopen vandaan. Daarvoor ontbreken echter harde aan-
wijzingen, net als voor het gebruik van het uitgestrekte 
moerasbos in het zuiden en zuidoosten van de polder.
– Akkers: In de Noordoostpolder is voor deze periode geen 
vindplaats met directe of indirecte aanwijzingen voor ak-
kerbouw bekend.
– Graven: Een graf van P14 stamt waarschijnlijk uit deze 

tijd. De Burenbijl van E116 (rivierduin) is misschien uit een 
verploegd graf afkomstig.
– Rituele deposities: Behalve de vroege duntoppige Flintrecht-
eckbeil van J99 (op of nabij een Unio-II-oeverwal) kan ook 
de Burenbijl van E116 een depotvondst zijn. Voorts heeft P14 
een mogelijke rituele depositie opgeleverd; het vermoede-
lijke houten kommetje.

27.1.6 Landschap en bewoning tijdens TRB6-EGK3

Landschap
Tussen 4300-4100 BP (2900-2800/2600 cal BC) ontston-
den in Noord-Holland nieuwe getijdengeulen. Via de geul 
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Heerhugowaard-Abbekerk-Medemblik (fig. 13.4d), die te-
vens de benedenloop van de Vecht vormde, manifesteerde 
de mariene invloed zich ver oostwaarts (De Mulder & Bosch 
1982, 144-146, fig. 20). Maar in het Noordoostpoldergebied 
was hiervan lange tijd niets te merken.
Kaart 6 toont het landschap rond 4200 BP (ca. 2875 cal BC) 
bij een gemiddelde grondwaterstand van ca. 3,30 m -NAP, 
gedurende TRB7. Deze kaart geeft tevens het globale beeld 
voor de periode 4400-4100 BP (ca. 2950-2800/2600 cal 
BC), tijdens TRB6-7 en EGK1-3.
In deze periode steeg de grondwaterspiegel weer iets snel-
ler, terwijl de waterstand nauwelijks fluctueerde – er zal wel 
een verband zijn met de aanwijzingen voor verhoogde neer-
slag in juist de periode 4400-4100 BP (zie Bohncke 1991, 

fig. 10). Dit was ongunstig voor het elzenbroekbos dat in 
het rivierdal van de Vecht vervangen werd door een nat 
type zeggenvegetatie met waterdrieblad, waterweegbree en 
wilg. Alleen op de hoogste oeverwallen en wat verder van 
de rivier vandaan kon het elzenbroekbos zich nog handha-
ven. Daar was het broekbos slecht gedraineerd, met veel 
open, natte plekken met een zeggenvegetatie die rijk aan 
waterdrieblad was. De zandrug van Schokland werd ook door 
zulke natte moerassen omringd. Nabij de IJssel groeiden 
elzen vooral nog direct rond de rivierduinen aldaar. Deze 
rivierduinen vormend geen geheel meer, maar een onderbro-
ken serie van langgerekte, hogere koppen, begroeid met loof-
bos. De omgeving werd hier gedomineerd door een zeggen-
vegetatie met wat wilg. In het noordoosten van de polder 

Fig. 27.10 – Kaart 10: landschap en bewoning vanaf Vroeg-HVS tot het einde van de Late Bronstijd.
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bevond zich een smalle strook elzenbroekbos waar het dek-
zandoppervlak tussen ca. 3,50 en 3,30 m -NAP lag. Hoger 
stonden de restanten van het oude loofwoud, waarvan in 
deze tijd niet veel meer over was.
In het uitgestrekte zeggenmoeras in de noordelijke helft van 
de polder en in ook het zuidwesten namen de hoogveenkus-
sens waarschijnlijk in omvang toe.
Terwijl bijna overal in het rivierdal van de Vecht aanwijzin-
gen voorhanden zijn voor vernatting van het milieu, is dat 
westelijk van het voormalige Unio-II-meer juist niet het ge-
val. Daar breidde zich in deze periode een relatief droge 
galigaanvegetatie met veel moerasvaren uit, ten koste van 
de rietvegetatie. De waarschijnlijke verklaring voor deze 
ogenschijnlijk tegenstrijdige situatie is, dat ter hoogte van 
het voormalige Unio-II-meer de Vechtgeul opgevuld was 
geraakt, waardoor de afvoer verder oostelijk stagneerde (zie 
Gotjé 1993, 89).3

Even ten noorden van de IJssel zijn aanwijzingen voorhan-
den voor hogere waterstanden en inundaties aan het einde 
van deze periode. Langs de Vechtoevers bij de zandrug van 
Schokland is dan uit het ontstaan van mesotrofe zeggenve-
getaties een verrijking van het milieu af te leiden. Maar van 
een sterke mariene invloed was toen nog nauwelijks sprake; 
eerder van hevige westerstormen of stormvloeden, waarbij 
incidenteel voedselrijk (brak) water verder landinwaarts ge-
voerd kon worden (vergelijk Van de Plassche 1982, 131; Ho-
gestijn 1986a, 26).

Bewoning
Alleen P14 is zeker gebruikt gedurende TRB6-7, zoals blijkt 
uit het TRB-aardewerk. Op J78 is gelet op een 14C-date-
ring (aankoeksel op onversierd aardewerk) eveneens sprake 
geweest van menselijke aanwezigheid in deze tijd; waar-
schijnlijk in TRB6-7 of anders in EGK1-2. De Valbybijl 
van E170 bewijst aanwezigheid aldaar in hetzij deze, hetzij 
de volgende periode. De al eerder genoemde Burenbijl van 
E116 kan ook tot deze periode behoren. Bewoning is dus al-
leen zeker voor de laatste TRB-fasen. De Noordoostpolder 
heeft geen onmiskenbare aanwijzingen voor EGK1-3 opge-
leverd.
– Permanente nederzettingen: Goede aanwijzingen voor een 
permanente nederzetting in deze kaartperiode ontbreken. 
Landschappelijk gezien zou hier geen bezwaar tegen zijn op 
de dekzandrug bij M132, de zandrug van Tollebeek, of het 
grote rivierduin op E170/E171. De directe omgeving van de 
zandrug van Schokland was zeer nat en bood waarschijnlijk 
geen geschikte weidemogelijkheden voor vee. Dat zou een 
reden geweest kunnen zijn op deze zandrug af te zien van 
permanente vestiging. De toegankelijkheid van de zand-
ruggen van Tollebeek en Urk kan nog steeds problematisch 
geweest zijn.
– Tijdelijke nederzettingen: In deze tijd waren de enige nog 
zichtbare rivierduinen langs de IJssel te vinden; vermoede-
lijk waren ook de hoogste rivierduintjes langs de Vecht nu 
met veen overdekt geraakt. De Unio-II-oeverwallen moe-
ten nog maar nauwelijks herkenbare hoogten geweest zijn. 
Desondanks werden zij, zoals J78 aantoont, wel bezocht. 
Hoge en droge landschapselementen, geschikt voor langdu-
riger verblijf, waren dus schaars geworden. Natuurlijk kun-

nen met name kortstondige tijdelijke kampementen overal 
gelegen hebben, maar vooral nabij water. De eventuele 
vindplaatsen zouden kunnen wijzen op exploitatie van het 
bosgebied en van het zeggenmoeras dat waarschijnlijk nog 
via de talrijke beken per kano doorkruist kon worden.
– Akkers: Concrete aanwijzingen voor akkers zijn voor deze 
periode niet bekend.
– Graven: Het is niet geheel uitgesloten, maar niet waar-
schijnlijk, dat P14 (zandrug) in deze tijd als begraafplaats 
gediend heeft. De Burenbijl van E116 (rivierduin) en Valby-
bijl van E170 (rivierduin) kunnen afkomstig zijn van ver-
ploegde graven.
– Rituele deposities: De net genoemde bijlen zouden ook op 
rituele deposities kunnen wijzen.

27.1.7 Landschap en bewoning vanaf laat EGK3 t/m 
Vroeg-KB

Landschap
In Noord-Holland werd in de periode 4100-4000 BP (ca. 
2600-2500 cal BC) de getijdengeul die de benedenloop van 
de Vecht vormde, gereactiveerd met een nieuwe geul (via 
Dirkshorn, Abbekerk en Medemblik verder oostwaarts: fig. 
13.4d; De Mulder & Bosch 1982, 146). Het zal geen toeval 
zijn dat de diepe Oude-Detritusgeul rond deze tijd ont-
stond (afgaande op de begindatering van de DG2 op P14); 
dat in het rivierdal van de Vecht tussen 4050-3850 BP (ca. 
2600-2350 cal BC) bij P14 relatief eutrofe, basen- of kalk-
minnende zeggenvegetaties te vinden waren; en dat aanwij-
zingen voorhanden zijn voor wisselende omstandigheden: 
nat en droog, voedselarm en voedselrijk (Gotjé 1993, 163). 
De mariene invloed reikte nu dus wel tot ver in de Noord-
oostpolder (al kwam het hier niet tot kleisedimentatie), met 
als gevolg van de uitdieping van de rivierbedding een ver-
beterde drainage in het rivierdal en voedselrijkere vegeta-
ties aldaar. Deze voedselrijkere omstandigheden bleven 
overigens beperkt tot de directe omgeving van de Vecht (en 
waren daar niet van lange duur). Zo was op enkele honder-
den meters zuidelijk van de Vecht, rond Urk, in deze peri-
ode juist sprake van successie naar voedselarme vegetaties.
Kaart 7 geeft een voorstelling van het landschap rond 3950 
BP (ca. 2500 cal BC), tijdens EGK4, bij een gemiddelde 
grondwaterstand van ca. 3,00 m -NAP. Deze kaart kan glo-
baal model staan voor de situatie vanaf ca. 4100 tot 3800 
BP (ca. 2600-2250 cal BC), vanaf EGK3 tot in het begin 
van Laat-KB.
De noordelijke helft van de Noordoostpolder werd gedomi-
neerd door hoogveenvegetaties. Vanwege erosie is het niet 
mogelijk de aard ervan te bepalen, maar vermoedelijk was 
heide overheersend en werden relatief droge plekken afge-
wisseld door nattere plekken, rijk aan veenmos. Op nog niet 
met veen overdekte hoogten (de dekzandruggen in het 
noorden en noordoosten) stonden vooral berken, en alleen 

3 Gotjé (1993, 89) zag de verlanding van het Unio-II-meer als primai-
re oorzaak, maar het lijkt mij aannemelijker dat die verlanding al eer-
der plaats vond, zie paragraaf 26.4.
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op de kruinen ervan nog restanten van het gemengde loof-
bos. Zuidelijk van het hoogveenlandschap bevond zich een 
zeggenmoeras, met nabij de Vecht veel riet. In de omgeving 
van de IJssel was in het zeggenmoeras veel wilg te vinden. 
Verder van de rivieren af was deze zeggenvegetatie wat dro-
ger. Naar het westen toe ging het zeggenmoeras over in 
hoogveenvegetaties.
Vermoedelijk was langs de Vecht ten noorden van Tolle-
beek sprake van beginnende merenvorming binnen het 
voormalige Unio-II-meer. Westelijker werd de Vechtgeul 
begrensd door een smalle rietgordel, overgaand in een 
smalle zone met een galigaanvegetatie, gevolgd door een 
open berkenbroekbos dat rijk aan gagel was. Tegen het ein-
de van deze periode begon in dit berkenbroekbos met meer 
heide en veenmos de successie naar hoogveenvegetaties, 
terwijl zich in het oostelijk aangrenzende zeggenmoeras 
steeds meer berk en gagel vestigden.
In dit grotendeels open landschap waren oeverwallen niet 
meer als hoogten herkenbaar. Van de rivierduinen staken 
alleen die langs de IJssel nog boven het moeras uit. De met 
loofbos begroeide zandruggen van De Voorst, Schokland 
en Tollebeek moeten van verre zichtbaar geweest zijn. Die 
van Urk was mogelijk lastiger te zien (althans vanuit het 
oosten), omdat het omringende berkenbroekbos het zicht 
erop benomen kan hebben.

Bewoning
P14 heeft tijdens deze periode langdurige bewoning ge-
kend, zoals blijkt uit onder meer 14C-dateringen (houts-
kool, bewerkt hout) en het aardewerk. Tegen het einde van 
deze kaartperiode werd ook J97 blijkens 14C-dateringen 
(visweren, fuiken) zeker bezocht. J97, J110 en J123 hebben 
elk een versierde scherf opgeleverd die uit deze of de vol-
gende periode stamt.4 De Valby-bijl van E170 zou ook nog 
tot de vorige periode kunnen behoren, maar de H-hamer 
van deze vindplaats hoort zeker in deze tijd thuis. Van E170 
is tevens een klokbekerscherf bekend, maar of die uit 
Vroeg- of Laat-KB stamt, is onbekend.
– Permanente nederzettingen: Voor de zandrug van Schok-
land is een permanente nederzetting aannemelijk. Op P14 
lag de periferie ervan. De dekzandrug langs de Kuinder en 
het rivierduin waarop E170 ligt, waren de overige voldoen-
de grote en hoge locaties voor eventueel permanente bewo-
ning en akkers, met beweidingsmogelijkheden in de directe 
omgeving. De zandrug van Tollebeek zou geschikt geweest 
kunnen zijn als deze via water bereikbaar was, zoals kaart 7 
suggereert, maar dat is niet zeker. De zandrug van Urk was 
misschien via de Vecht beter toegankelijk dan in vorige pe-
rioden, omdat de tussenliggende moeraszone nu betrekke-
lijk smal geworden was, en daardoor gemakkelijker (bijvoor-
beeld met een veenweg) overbrugd kon worden. Dit kan 
Urk aantrekkelijker hebben gemaakt als vestigingsplaats.
– Tijdelijke nederzettingen: Aangezien de oeverwallen waar-
schijnlijk al met veen overdekt waren, duiden de scherven 
van J123 en J110, en de vondsten en installaties van J97, op 

aanwezigheid op vlakke oevers. Hierop was vermoedelijk 
ook langduriger tijdelijk verblijf mogelijk zonder dat men 
voor overstromingen hoefde te vrezen (althans in het droge 
seizoen), zodat men voor seizoenskampementen niet uit-
sluitend aangewezen was op de weinige overgebleven hoog-
ten. Tussen ca. 4000 en 3450 BP (ca. 2525-1750 cal BC) 
was namelijk sprake van minder neerslag (zie Bohncke 1991, 
fig. 10), wat een afname van het debiet en lagere rivierwa-
terstanden zal hebben betekend, en betere drainage van de 
oeverzones.
Gezien de overheersende plantensoorten waren het zeggen-
gebied en het hoogveengebied waarschijnlijk redelijk be-
gaanbaar. Het is onzeker of het veengebied nog zo doorsne-
den werd door beken als de kaart aangeeft, en men er met 
kano’s diep in door kon dringen. Het zijn overigens weer al-
leen de eventuele vindplaatsen die op exploitatie van het 
veenlandschap kunnen wijzen; de zekere en mogelijke vind-
plaatsen liggen aan of nabij de Vecht en de IJssel.
– Akkers: Eergetouwkrassen op P14 pleiten voor een lang-
durig gebruikte akker.
– Graven: Op P14 was in deze tijd zeker sprake van een 
grafveldje. Op E170 (rivierduin) kunnen één of meer EGK4-
graven gelegen hebben, indien de H-hamer en de Valbybijl 
opgeploegde grafgiften zouden zijn.
– Rituele deposities: De H-hamer en de Valbij-bijl van E170 
zouden ook depotvondsten kunnen zijn.

27.1.8 Landschap en bewoning vanaf Laat-KB tot in 
het begin van WKD3

Landschap
Vanaf ca. 3800 BP namen de mariene invloeden in de Noord-
oostpolder langzaam toe. Deze toename hing samen met 
een verlegging van de benedenloop van de Vecht, in een ge-
tijdengeul in het centrale deel van Westfriesland (zie fig. 
13.4e; De Mulder & Bosch 1982, 146, fig. 21). Mariene in-
vloeden komen in het veenmoeras ten noorden van Urk tot 
uiting in aanwijzingen voor kortstondige fluctuaties in de 
waterstand en inundaties, incidentele brakwateraanvoer (fo-
raminiferen) en in de aanwezigheid van verstoringsvegeta-
tie (ganzenvoetachtigen). Desondanks zette zich hier, via 
een periode met veel eenarig wollegras, de successie door 
naar een door mos gedomineerde hoogveenvegetatie; een 
ontwikkeling die nabij de IJssel zijn eerste aanzet had (zie 
hieronder). In het rivierdal van de Vecht waren de versterkte 
mariene invloeden duidelijker merkbaar: incidenteel door 
de aanwezigheid van foraminiferen, maar vooral in voedsel-
rijkere vegetaties met zeggen, riet en mattenbies.

Kaart 8 geeft het landschap rond 3700 BP (ca. 2100 cal BC) 
weer, bij een gemiddelde grondwaterstand van ca. 2,65 m 
-NAP. Deze kaart kan grofweg als illustratie gelden van de 
situatie tussen 3800 en 3550 BP (ca. 2250-1900 cal BC), 
vanaf Laat-KB tot in het begin van WKD3.

4 Het betreft een mogelijke 1e-scherf van J97 (vnr. J97/88-92) en een 
zeer gesleten scherf van J110, mogelijk type 2IId (vnr. J110/18) beide 

gevonden tijdens IPP-veldonderzoek in 1988, en een oude vondst van 
een verweerde scherf van J123, mogelijk van een maritieme klokbeker.
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Het noorden van de polder, en ook een omvangrijk gebied 
ten oosten van Urk, bestond uit een uitgestrekt hoogveen-
landschap, met veel mos. Het overige zuidelijke deel van de 
polder werd gedomineerd door een gagelrijk berkenbroek-
bos. Nabij de IJssel was hierin duidelijk sprake van een mo-
zaïekachtige vegetatie, met riet, moerasvaren en zeggen op 
nattere plekken. Ten zuiden van de zandrug van Schok-
land, wat verder van de Vecht af, had het open berkenbos 
met name op de natste plekken een ondergroei van riet en 
zeggen. In grote delen van de polder was dus sprake van 
successie naar hoogveenvegetaties. Nabij de Vecht kon zich 
echter een smalle zone met zeggenvegetatie handhaven. 
Ten westen van de zich uitbreidende meren ging deze gordel 
over in rietkragen met erachter een smalle zone met gali-
gaanvegetatie. In de rivier zelf werd detritusgyttja afgezet.
De overgebleven hoogten in de polder waren de beboste 
toppen van de dekzandruggen in het noorden en noordoos-
ten; de zandruggen van De Voorst, Schokland, Tollebeek 
en Urk; en de hoogste rivierduinen langs de IJssel.

Na ca. 3700 BP namen de mariene invloeden in het rivier-
dal van de Vecht verder toe, wat bijvoorbeeld op P14 blijkt 
uit jarosietrijke, kleiige lagen in de detritusgyttja-afzettin-
gen en uit zwak brakwaterminnende plantensoorten. Waar-
schijnlijk hangt ook het ontstaan van Erosielaag 2, even-
eens met jarosiet, hiermee samen. Vermoedelijk leidde deze 
toename van mariene invloeden tevens tot versterkte uit-
breidingen van de meren in de polder.

Bewoning
Vindplaatsen met vondsten die zeker uit deze tijd stammen, 
zijn C102 (vuurstenen klokbekermesje), C103 (late klokbe-
kerscherf), J78 (late klokbeker- en potbekerscherven) en 
Urk V (scherven van een potbeker). Van J97 en P14 zijn 
naast onder meer onmiskenbaar aardewerk uit deze periode 
(late klokbeker- en potbekerscherven, WKD1-2-scherven) 
ook 14C-dateringen bekend (J97: visweren en fuiken; P14: 
skeletmateriaal, houtskool, aankoeksel op aardewerk).
Mogelijke vindplaatsen met vondsten uit deze tijd zijn E170 
(vroege of late klokbekerscherf), J110 (mogelijk laat KB- en 
vroeg WKD-aardewerk) en J123 (mogelijk late klokbeker-
scherf). Uit deze of uit de volgende periode stammen een 
gebroken natuurstenen hamer (waarschijnlijk type Em-
men) en een natuurstenen Arbeitsaxt, beide van D102, en 
een Scandinavische dolk van M132 (type II). Ook op J97 is 
zo’n vuurstenen dolk (type Ib) gevonden.
– Permanente nederzettingen: Een residentiële nederzetting 
op de zandrug van Schokland, even ten westen van P14, is 
aannemelijk. Overige locaties die hiervoor in aanmerking 
komen, zijn misschien de dekzandrug nabij de Kuinder, al 
zal die nauwelijks meer boven het veen uitgestoken hebben, 
en verder de hoogste delen van de rivierduinen langs de 
IJssel (nabij E170/E171), en de zandrug van De Voorst. 
Voor de zandrug van Tollebeek blijft onduidelijk of deze 
goed toegankelijk was via water, zoals voor kaart 8 is aange-
nomen, en of de directe omgeving vanaf deze locatie ge-
makkelijk toegankelijk was, bijvoorbeeld voor vee. De 
zandrug van Urk heeft nu duidelijke aanwijzingen voor 
menselijke aanwezigheid opgeleverd, zeker met de potbeker 

van Urk V en mogelijk met de hamer en bijl van D102. Dit 
kan betekenen dat de moeraszone tussen de Vecht en Urk 
geen obstakel meer vormde, en dan zou een permanente 
nederzetting op Urk goed mogelijk geweest moeten zijn. De 
omgeving van met name de zandruggen van De Voorst, 
Schokland, en Urk en misschien in mindere mate die van 
het rivierduin op E170/E171, lijkt redelijk begaanbaar ge-
weest te zijn en voldoende weide-, jacht- en verzamelmoge-
lijkheden geboden te hebben, in aanvulling op de bestaans-
middelen die de rivieren verschaften.
– Tijdelijke nederzettingen: Vanwege hun landschappelijke 
context (vlakke oevers) zullen J97 (met visserij als belang-
rijke activiteit), J78, J110 en J123 korter of langer gebruikte, 
tijdelijke nederzettingen geweest zijn, gericht op activitei-
ten aan en in het water en in het achterliggende veenland-
schap. Opmerkelijk zijn de KB-vondsten van C102 en C103. 
Gelet op de kaart lijken zij te wijzen op een (kortstondig) 
kampement in het hoogveengebied. Daarbij moet worden 
aangetekend dat niet zeker is of de aangegeven beken nog 
bestonden. De vondsten van C102 en C103 zouden ook indi-
recte aanwijzingen kunnen zijn voor uitgebreidere meren 
dan de kaart toont, en afkomstig kunnen zijn van kampe-
menten aan een meeroever. In dat geval ontbreken weder-
om concrete aanwijzingen voor vindplaatsen in het veenge-
bied, al is exploitatie ervan wel aannemelijk.
– Akkers: De akker op P14 was waarschijnlijk nog tot in het 
begin van deze kaartperiode in gebruik, en had vermoede-
lijk een opvolger op de zandrug ten westen van P14.
– Graven: De Scandinavische dolk van M132 zou een graf-
gift kunnen zijn, vooropgesteld dat de dekzandrug ter plaat-
se nog niet onder het veen verdwenen was.
– Rituele deposities: Als de Scandinavische dolk van M132 
uit veen afkomstig zou zijn, zal het om een depotvondst gaan. 
Deze interpretatie ligt tevens voor de hand voor de Scandi-
navische dolk van J97, die in of nabij een waterloop gevon-
den is. Voorts duidt de Arbeitsaxt van D102 (zandrug van 
Urk) op een rituele depositie, mede vanwege het onvoltooi-
de steelgat.

27.1.9 Landschap en bewoning gedurende WKD3

Landschap
De mariene invloeden die zich in de voorafgaande eeuwen 
steeds duidelijker manifesteerden, bereikten hun hoogte-
punt rond 3550 BP (ca. 1900 cal BC). Dit hing samen met 
verdere vernauwing van het Zeegat van Bergen en met af-
genomen komberging in Noord-Holland omstreeks 3600 
BP (ca. 1950 cal BC; De Mulder & Bosch 1982, 146). 
Daardoor kon brak water verder oostwaarts worden opge-
stuwd. Er kan tevens een relatie zijn met een periode van 
relatieve droogte, die overigens al ingezet was rond 4100 
BP (ca. 2600 cal BC) en tot ca. 3450 BP (ca. 1750 cal BC) 
duurde. Gevolg hiervan was afnemend debiet van de Vecht, 
en dat kan mede geleid hebben tot het geleidelijk oost-
waarts opschuiven van de zout-zoetgradiënt (Hogestijn 
1986a, 25-28; Bohncke 1991, fig. 10; Gotjé 1993, 90, 127; 
Gehasse 1995, 123). Tot voorbij P14 sneed de Cardiumgeul 
zich in de met oude detritus opgevulde Vechtbedding in. 
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Ook lateraal trad erosie op; de merenuitbreiding kreeg in 
deze periode een extra impuls. Het geërodeerde materiaal 
werd in de geul afgezet als Cardiumdetritus. Zeer kort hier-
na (enkele jaren later?) begon de sedimentatie van Cardi-
umklei. Dit gebeurde aanvankelijk nog onder licht brakke 
omstandigheden en zwakke getijdenbewegingen, maar al 
spoedig in een overwegend zoet milieu (Gehasse 1995, 123, 
126, 130). Omdat de getijdeninvloed kortstondig en zwak 
was, kwam het in de polder nergens tot oeverwalvorming.

Kaart 9 geeft het landschap weer rond 3550 BP (ca. 1900 
cal BC), bij een gemiddelde waterstand van 2,40 m -NAP. 
Deze kaart toont min of meer de situatie tussen ca. 3550 en 
3400 BP (ca. 1900-1700 cal BC), tijdens WKD3.
In veel meren en in de Vecht (tot ver buiten de oevers) werd 
Cardiumklei afgezet. Tot honderden meters hiervandaan 
lag een kwelderachtig gebied met voedselrijke rietzeggen-
moerassen met veel mattenbies. Langs de IJssel was een 
mesotrofe vegetatie voorhanden die gedomineerd werd 
door pluimzegge. Een zone van voedselarmere zeggenvege-
taties vormde de overgang naar het hoogveenlandschap, 
waarschijnlijk gedomineerd door heide en veenmosvegeta-
ties, en ten oosten en zuidoosten van de zandrug van Schok-
land vermoedelijk nog met veel berk en gagel. Op de hoog-
ste terreingedeelten, boven ca. 2,0 m -NAP, stond gemengd 
loofbos: op de opduikingen van Urk, Tollebeek, Schokland 
en De Voorst, en op het hoogste rivierduin langs de IJssel. 
Dit waren de laatste goed herkenbare hoogten in het Noord-
oostpoldergebied. Waarschijnlijk was de dekzandrug in het 
noordoosten, nabij de Kuinder, nu hooguit een lichte glooi-
ing in het hoogveenlandschap.

Als gevolg van het verdere sluiten van het Zeegat van Ber-
gen nam de mariene invloed snel af, al bleven de waterstan-
den aanvankelijk nog fluctueren. In de bedding en de om-
geving van de Vecht werd na ca. 3450 BP (ca. 1750 cal BC) 
geen “pure” Cardiumklei meer afgezet, maar allengs steeds 
humeuzere klei (Cardiumgyttja), en rond 3400 BP (ca. 
1700 cal BC) alleen nog maar detritusgyttja. In de brede 
rietzeggengordels langs het water ontstonden minder voed-
selrijke zeggenvegetaties, met veel gagel en galigaan.

Bewoning
Op stratigrafische en typologische gronden (WKD3-aar-
dewerk) is WKD3-aanwezigheid zeker voor H45, J78, J97, 
J98 en P14. Voor J78, J97 en P14 zijn ook 14C-dateringen 
uit deze tijd voorhanden (J78, P14: aankoeksel op aarde-
werk; J97: visweren). In het zuidoosten van kavel P14 lag 
een tweede vindplaats die vanwege de stratigrafische con-
text eveneens aan WKD3 kan worden toegeschreven. Ver-
der is de bronzen lage randlijstbijl van K60 typologisch ge-
dateerd in deze tijd.
Mogelijke vondsten uit WKD3 zijn de Scandinavische dol-
ken van M132 en J97, die ook iets vroeger kunnen zijn, de 
al eerder genoemde gebroken Emmenhamer en de Arbeits-
axt van D102, een holle zijschrabber van J77 die op strati-
grafische gronden uit deze of de volgende periode stamt, en 
een bronzen kortbladige speerpunt van J122 waarvoor het-
zelfde geldt.

– Permanente nederzettingen: Voor de zandrug van Schok-
land mag uitgegaan worden van een residentiële nederzet-
ting. Of de dekzandrug waar M132 op ligt, hiervoor nog 
geschikt was, is de vraag, gezien de nu geringe hoogte, 
maar mogelijk had men langs de Kuinder minder van over-
stromingen te duchten dan langs de Vecht. De zandruggen 
van De Voorst en Urk zouden voor permanente vestiging in 
aanmerking gekomen kunnen zijn, vooropgesteld dat de 
toegang tot die laatste via het rietmoeras mogelijk was. Dit 
voorbehoud geldt ook voor het hoogste rivierduin langs de 
IJssel, op E170. De zandrug van Tollebeek lijkt daarentegen 
voor permanent verblijf ongeschikt geweest te zijn, omdat 
deze opnieuw een eilandje geworden was.
– Tijdelijke nederzettingen: P14 bewijst dat activiteitengebied-
jes op oeverlocaties vaak overslibd raakten. Dit is een dui-
delijke aanwijzing voor hun tijdelijke karakter. Ook elders 
in de polder zullen langs de vlakke rivier- en meeroevers 
veel van zulke kampementen gelegen hebben. Aanwijzin-
gen zijn enkele haardjes in het zuidoosten van P14, en ver-
der de vondsten van H45, J78, J97, en vermoedelijk J77. 
Naast visvangst, waarvoor opnieuw de visweren op J97 de 
meest in het oog springende bewijzen vormen, was sprake 
van een breed scala aan activiteiten die op het weiden van 
vee, op jagen en op verzamelen duiden. Waarschijnlijk werd 
ook het redelijk begaanbare veenlandschap geëxploiteerd. 
De randlijstbijl van K60 (en mogelijk ook de dolk van M132) 
wijst hierop.
– Akkers: P14 heeft enkele indirecte indicaties (graan, pol-
len) voor akkers opgeleverd. De veronderstelde akkers zul-
len op de zandrug van Schokland gelegen hebben, westelijk 
van P14.
– Graven: Als de dekzandrug op M132 nog als hoogte her-
kenbaar zou zijn geweest, is niet uit te sluiten dat de Scandi-
navische dolk van M132 uit een graf afkomstig is.
– Rituele deposities: De Scandinavische dolk van M132 (dek-
zandrug of veen) zou ook een depotvondst kunnen zijn, net 
zoals de dolk van J97 (in of bij een waterloop), de onvoltooi-
de Arbeitsaxt van D102 (zandrug van Urk), de randlijstbijl 
van K60 (hoogveengebied) en de kortbladige lanspunt van 
J122 (nabij de Vechtoever).

27.1.10 Landschap en bewoning vanaf Vroeg-HVS tot 
het einde van de Late Bronstijd

Landschap
Het gaandeweg sluiten van het Zeegat van Bergen, een pro-
ces dat rond 3000 BP (ca. 1250 cal BC) voltooid was, leid-
de tot een steeds minder actieve getijdengeul in Noord-Hol-
land en tot veenvorming aldaar (De Mulder & Bosch 1982, 
146-147, fig. 22). Al vanaf ca. 3400 BP (ca. 1700 cal BC), 
vanaf Vroeg-HVS, was de Noordoostpolder buiten de ma-
riene invloedsfeer geraakt. Daarmee kwam een einde aan 
de aanvoer van voedselrijk water uit het westen. De water-
afvoer begon te stagneren. Deze ontwikkelingen leidden 
enerzijds tot verarming en successie naar voedselarme, 
overwegend vrij droge hoogveenvegetaties (veelal heide-
soorten, ook veel gagel en eenarig wollegras) en op nattere 
plekken veenmosveen, en anderzijds tot een uitbreiding 
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van de meren door verdrinking en afkalving van hoogveen-
gebieden. Ook de toename van neerslag sinds ca. 3450 BP 
(ca. 1750 cal BC), en als gevolg daarvan het verhoogde de-
biet van de Vecht, zal verdrinking in de hand gewerkt heb-
ben (zie Bohncke 1991, fig. 10). De waterafvoer verliep nu 
via een aaneenschakeling van ondiepe, onderling verbonden 
meren. Langs de waterkanten groeiden voedselrijkere vege-
taties, althans daar waar de afbraak van het veenlandschap 
niet te snel ging. Ten noorden en ter hoogte van P14 raakte 
de Vechtbedding opgevuld met sediment en volgde verlan-
ding.
Op de laatste overgebleven hoogten in de polder, de zand-
ruggen en het hoogste rivierduin langs de IJssel, die gedu-
rende deze periode sterk in omvang afnamen, werd het aan-
deel van berk in de gemengde loofbosvegetatie vermoede-
lijk steeds groter.

De ontwikkelingen na de Bronstijd vallen buiten het bestek 
van dit boek. Overigens is er over het landschap in de latere 
prehistorie niet veel te zeggen. Het is onduidelijk of de vor-
ming van een nieuwe getijdengeul tussen Heemskerk, Cas-
tricum en Uitgeest (na ca. 2700 BP; ca. 825 cal BC), en het 
ontstaan van het Oer-IJ en vervolgens het verzanden ervan 
(De Mulder & Bosch 1982, 147-148) in de Noordoostpol-
der aanwijsbare effecten hebben gehad. In elk geval moet 
omstreeks de jaartelling of al eerder het hoogveengebied 
verdronken zijn, waarna na een fase met eutrofe vegetatie 
(rietzeggenvenen) het Flevomeer zich over de polder uitbreid-
de (zie Wiggers 1955, fig. 107; Vos & Kiden 2005, fig. 13).

Kaart 10 geeft, anders dan de overige kaarten, geen moment-
opname van het landschap, maar een idee van de ontwikke-
lingen over langere termijn, globaal tot het eind van de 
Bronstijd, rond 2600 BP (ca. 800 cal BC). Zowel de om-
vang van de meren omstreeks 3550 BP (ca. 1900 cal BC) 
als hun latere grootste aantoonbare uitbreiding is weerge-
geven (conform Wiggers 1955, fig. 25). Vermoedelijk is de 
werkelijke uitbreiding van de meren nog groter geweest 
(Hogestijn 1986a, 40). Tijdens de Midden-Bronstijd ver-
landde de Vecht ten noorden van P14. De rivier was in de 
polder opgegaan in uiteindelijk aaneengesloten meren, en  
niet meer als zodanig herkenbaar.

Bewoning
Uit de Midden-Bronstijd dateren een bronzen hielbijl van 
F39, vroeg HVS-aardewerk (Hilversumtypen) van J97, en 
een Larenpot van P14. De al eerder genoemde schrabber 
van J77 kan eventueel nog in deze tijd thuishoren, terwijl de 
bronzen kortbladige lanspunt van J122 ook een vondst uit 
de Midden- of Late Bronstijd zou kunnen zijn. De enorme 
speerpunt (type Tollebeek) van H105 stamt uit het einde van 
de Late Bronstijd, ondanks de 14C-datering van het steel-
restant, die op een middenbronstijddatering wijst (Butler & 
Hogestijn 1988).
Vondsten die uit de Late Bronstijd kunnen dateren, maar ook 
uit de IJzertijd, zijn de sikkelfragmenten van D100 en M132, 
en een nackengebogene Axt (type Muntendam I) van T33.
De zekere en mogelijke vondsten uit de IJzertijd, die hier 
verder niet besproken worden, maken waarschijnlijk dat 

enkele meren verland zijn, en dat er nadien nederzettingen 
op het veen gelegen hebben (Wiggers 1955, 191-192, fig. 
107; Hogestijn 1986a, 41).
– Permanente nederzettingen: Misschien lag ook in de Mid-
den- en Late Bronstijd nog een residentiële nederzetting op 
de zandrug van Schokland. Voorwaarde is wel dat deze rug 
redelijk ontsloten was, bijvoorbeeld via een veenstroompje 
waarvan mogelijk een restant op P14 is aangetroffen. Het 
zou dan om de residentiële nederzetting kunnen gaan van 
waaruit bijvoorbeeld J97 werd bezocht, zoals dat vermoede-
lijk al eeuwenlang het geval was geweest. De overige hoog-
ten waarop een permanente nederzetting denkbaar zou zijn, 
zijn het rivierduin op E170 en de zandruggen van De Voorst 
en Urk. De landschappelijke situatie doet een karig boeren-
bestaan vermoeden, met huizen en akkers op de laatste zan-
dige hoogten, en weidegronden in het hoogveengebied. Op 
de redelijke toegankelijkheid van het vrij droge hoogveen-
gebied wijzen niet alleen de botanische gegevens, maar ook 
de rituele deposities (zie hieronder). Of in deze periode nog 
(veel) gejaagd werd, bijvoorbeeld op bever in het merenge-
bied, is onduidelijk, maar visserij ligt voor de hand.
– Tijdelijke nederzettingen: Helaas zijn op J97 de aanwijzin-
gen voor een breed scala aan activiteiten niet goed te ver-
binden aan de middenbronstijdbewoning. Vermoedelijk was 
J97 nu een veeweiderskampement op een vlakke meeroever, 
van waaruit ook gevist werd. J97 moet in de loop van de 
Midden-Bronstijd verdronken zijn. Verder zijn, mogelijk 
afgezien van J77, geen aanwijzingen voor tijdelijke neder-
zettingen bekend.
– Akkers: De sikkelfragmenten van D100 en M132 vormen 
wellicht aanwijzingen voor akkers. Die van D100 is te rela-
teren aan een akker op de zandrug van Urk. Het sikkelfrag-
ment zou kunnen wijzen op een akker op het veen. Maar zij 
kunnen ook voor andere doeleinden gebruikt zijn dan voor 
het oogsten van graan, en bovendien is niet zeker dat zij tot 
deze periode behoren.
– Graven: Redelijke indicaties voor graven ontbreken.
– Rituele deposities: De hielbijl van F39 (hoogveengebied), 
de lanspunt van H104 (zandrug-eilandje) de lanspunt van 
J122 (bij de verlande Vechtgeul of bij een meer), de Laren-
pot van P14 (natte plek in broekveen), en de nackengebo-
gene Axt van T33 (zandrug of hoogveengebied) wijzen op 
rituele deposities.

27.2 Reageren op een veranderend milieu

In het voorafgaande diachrone overzicht was P14 de meest 
prominente vindplaats, die in elke kaartperiode figureerde. 
Het is evident dat men in het Neolithicum en de Bronstijd 
gebruik maakte van de zandrug van Schokland vanwege de 
combinatie van eigenschappen waarin deze zich van de om-
geving onderscheidde: hoog, droog en goed ontsloten via 
de Vecht, met lokale voorkomens van natuur- en vuursteen, 
met een bos voor brand- en bouwhout, noten, vruchten en 
paddestoelen en met goede weide-, akker- en vismogelijk-
heden.
Toch garandeerden deze op zich nog geen permanente be-
woning, gezien de schaarse menselijke aanwezigheid gedu-
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rende bijvoorbeeld TRB1 t/m EGK3. De overige voor per-
manente vestiging gunstige hoge locaties in de Noordoost-
polder, waar veel minder van bekend is, hoeven evenmin 
steeds bewoond geweest te zijn.
Natuurlijke calamiteiten, zoals overstromingen, en allerlei 
sociale verschijnselen, zoals taboes en rooftochten, kunnen 
geleid hebben tot verschuivingen in het gebruik van neder-
zettingsterreinen en veranderingen in het bewoningspa-
troon. Archeologisch aantoonbaar zijn zulke factoren ech-
ter niet. Daarom zullen zij hier nauwelijks besproken wor-
den, hoe reëel zij ook geweest kunnen zijn.
Over het milieu is wel concrete informatie voorhanden. Er 
zijn geen indicaties dat de mens verantwoordelijk is geweest 
voor grote milieuveranderingen in de Noordoostpolder. 
Aanwijzingen voor ingrijpende verstoringen van het na-
tuurlijk evenwicht door overbejaging, overbeweiding of 
overbevissing ontbreken (maar zijn erg moeilijk aantoon-
baar). Grote landschappelijke ingrepen buiten de nederzet-
tingsterreinen zijn evenmin aangetoond, met als mogelijke 
uitzondering het afbranden van de vegetatie – dat dit ge-
beurde is waarschijnlijk, maar op welke schaal is onbekend. 
In grote lijnen volgden de vegetatie-ontwikkelingen een nor-
male, natuurlijke successie: als gevolg van vernatting ver-
anderde de Noordoostpolder van een door loofbos gedomi-
neerd gebied in het Vroeg- en Midden-Neolithicum, via een 
laagveenlandschap in het Midden- en Laat-Neolithicum, 
in een hoogveengebied in de Bronstijd. De vertragingen in 
dit proces werden, zo niet geheel, dan toch in zeer sterke 
mate veroorzaakt door mariene invloeden.

Terwijl de invloed van de mens op het milieu beperkt lijkt 
te zijn geweest, zal, omgekeerd, het veranderende milieu in 
de Noordoostpolder van zeer grote invloed geweest zijn op 
het menselijk gedrag. De belangrijkste veranderingen betrof-
fen de waterstand, de vegetatie en de waterlopen. Zij moe-
ten grote gevolgen hebben gehad voor de beschikbaarheid, 
de bereikbaarheid, de toegankelijkheid en het gebruik van 
geschikte nederzettingslocaties, voor de bestaanseconomie, 
en daarmee ook voor allerlei aspecten van het sociale leven. 
In het vervolg wordt ingegaan op deze veranderingen, de 
gevolgen ervan en de mogelijke menselijke reacties erop.

Stijging van de waterstand, verlies van hoge en droge vestigings-
plaatsen, en de reactie hierop
Wat betekende het alsmaar stijgen van de waterstand voor 
de tijdelijke nederzettingen? Vlakke venige of kleiige oevers 
bleven algemeen voorhanden en boden vestigingsmogelijk-
heden voor kampementen. Daarentegen namen de hoger 
gelegen terreinen die het meest geschikt waren voor lang-
duriger gebruik (seizoensbewoning) gestaag in aantal en 
oppervlak af. In de loop van het Neolithicum verdwenen 
gaandeweg alle rivierduinen en oeverwallen onder het veen. 
Men moest dus als gevolg van de stijgende grondwaterstand 
in toenemende mate gebruik maken van tijdelijke nederzet-
tingen op vlakke oevers. Dergelijke oeverkampementen zijn 
in de Noordoostpolder aangetoond voor het Laat-Neolithi-
cum en de Vroege Bronstijd, maar bestonden waarschijnlijk 
ook veel eerder. Oudere kampjes zijn echter moeilijker te 
ontdekken omdat zij dieper onder het maaiveld liggen. 

Bovendien is te verwachten dat verreweg de meeste ervan 
opgeruimd zullen zijn. Hun kwetsbare ligging aan het wa-
ter maakte ze immers zeer erosiegevoelig.
Misschien werden ook in de Noordoostpolder dergelijke 
nederzettingen als bescherming tegen de nattigheid iets 
verhoogd aangelegd, op planken, takken- of rietbossen, zo-
als voor Bergschenhoek is aangetoond (Louwe Kooijmans 
1985, 92-94; 1986, 10, fig. 2-3) en voor Swifterbant-S3 
waarschijnlijk is (De Roever 2004, 21). Het verdwijnen van 
geschikte hoge locaties voor seizoenskampen heeft dus wel 
geleid tot een verschuiving in locaties – van de ene locatie 
naar een andere, en steeds meer op vlak terrein, – maar niet 
tot het opgeven van het oude exploitatiepatroon, weerspie-
geld in een nederzettingssysteem van permanente neder-
zettingen en tijdelijke kampementen.
Sommige specifieke locaties waren kennelijk zo belangrijk 
voor een gemeenschap, dat zij niet zomaar opgegeven wer-
den, ook al was aanvankelijk sprake van een hoogte en later 
niet meer. J97, met zijn uiterst strategische ligging waar-
door het een ideale site was voor visvangst, is hier een voor-
beeld van. Het gebruik van deze vindplaats, die waarschijn-
lijk van groot belang was, duurde voort totdat dit door 
landschappelijke ontwikkelingen (uitbreiding van de me-
ren) onmogelijk werd.

Ook de voor permanente bewoning geschikte terreinen, de 
hoogste landschapselementen die alle aan rivieren lagen, wer-
den langzamerhand kleiner en minder hoog. P14 illustreert 
hoe hierop gereageerd werd (zie hoofdstuk 25). Deze vind-
plaats werd van het centrum van een residentiële nederzet-
ting in SW/Pre-Drouwen ‘gedegradeerd’ tot uiteindelijk 
een laagwaterperiferie van een (vermoede) permanente ne-
derzetting in de Vroege Bronstijd. Op P14 verdwenen suc-
cessievelijk de functies die voor nattigheid het meest gevoe-
lig zijn: als eerste de woonfunctie, vervolgens de functie als 
grafveld, daarna de akker. De overgebleven functies waren 
ongeveer dezelfde als die van elke willekeurige tijdelijke ne-
derzetting aan de rivieroever. Deze volgorde laat zich goed 
verklaren als een reactie op, en aanpassing aan het stijgende 
water. De eenvoudigste en meest voor de hand liggende 
strategie was verplaatsing van steeds meer activiteiten naar 
het hoger gelegen terrein, verder westelijk op de zandrug 
van Schokland. Net zoals bij J97 (en E4) ziet het ernaar uit 
dat de mogelijkheden van het terrein uitgebuit werden zo-
lang dit maar kon. Dit vasthouden aan bestaande locaties 
zou goed verklaarbaar zijn als het landschap onderverdeeld 
was in betrekkelijk kleine territoria. Dan zouden er geen 
uitwijkmogelijkheden geweest zijn naar de weinige geschikte 
locaties elders in de polder of in het achterland, omdat die 
al bezet waren door andere gemeenschappen.
Een zelfde reactie als op P14 – een graduele verschuiving van 
het zwaartepunt van een permanente nederzetting naar een 
terrein hoger op dezelfde zandrug – is ook denkbaar voor bij-
voorbeeld het grote rivierduin waarop E170 ligt, de dekzand-
rug met M132, en de zandrug van De Voorst. Deze strategie 
lijkt minder aannemelijk voor bijvoorbeeld de zandruggen 
van Urk en Tollebeek, waar waarschijnlijk nog een andere 
factor een belangrijke rol speelde, namelijk die van de soms 
problematische bereikbaarheid via water (zie onder).
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Vegetatie-ontwikkelingen en de relatie met bewoning
Terwijl de vegetatie op de hoogste landschapselementen min 
of meer gelijk bleef, veranderde die in de omgeving ervan 
voortdurend als gevolg van de stijging van de waterstand, 
fluctuaties daarin en door mariene invloeden.
Het onderzoek aan P14 biedt enige aanknopingspunten 
voor de vraag in hoeverre de ligging te midden van een be-
paald vegetatietype bepalend zou kunnen zijn geweest voor 
de aan- of afwezigheid van permanente bewoning. De mees-
te vegetatietypen die de omgeving voor een tijd gekenmerkt 
hebben, lijken permanente bewoning op de zandrug van 
Schokland niet in de weg gestaan te hebben, of juist aan-
trekkelijker gemaakt te hebben dan voorheen, vanwege de 
toegevoegde mogelijkheden voor beweiden, jagen en verza-
melen. Dat gold voor een eiken-berkenbos, voor redelijk ge-
draineerde zeggenvegetaties en regelmatig droogvallende 
rietlanden en voor een open berkenbroekbos met zeggen. 
Ook een omgeving met hoogveenvegetatie zoals in de Brons-
tijd het geval was, zal niet het einde van bewoning betekend 
hebben, omdat het een vrij droog hoogveenlandschap be-
trof. Dit zal nog genoeg mogelijkheden geboden hebben 
voor beweiden, jagen en verzamelen. Daarentegen moeten 
natte elzenbroekbossen en slecht gedraineerde, zeer natte 
zeggenmoerassen onaantrekkelijk geweest zijn. Zij waren 
vanwege de hoge waterstand en de slapheid van de veenbo-
dem slecht doordringbaar en niet geschikt als weidegron-
den (zie Clerkx e.a. 1994, 236, 293). Gebrek aan geschikte 
weidegronden in de directe nabijheid kan betekend hebben 
dat men afzag van permanent verblijf op de zandrug van 
Schokland. Juist voor de periode waarin een dergelijke ve-
getatie de wijde omgeving van P14 domineerde (in toene-
mende mate vanaf de Douwener TRB tot in EGK3), zijn 
aardewerk en bewoningssporen op P14 schaars of afwezig.

De mens kon de grote vegetatie-ontwikkelingen niet keren. 
Wel ziet het ernaar uit dat men de vegetatie (en indirect ook 
de fauna) op kleine schaal (?) gemanipuleerd heeft door be-
weiding en door riet- en zeggengebieden af te branden (zie 
paragraaf 23.6). Zodoende konden geschiktere weidegron-
den verkregen worden, en misschien profiteerde het jacht-
wild er ook van. De aanwijzingen voor de inzet van vuur 
dateren rond Urk uit laat SW2 en uit het begin van Pre-
Drouwen, TRB en WKD3, en rond Schokland uit KB en 
WKD3 (Gotjé 1993, 146-148, 151, 156-157, 169, 170). Op 
P14 zelf bestaan hiervoor aanwijzingen ten tijde van WKD3. 
Bewust aangestoken branden zouden rond Schokland tij-
dens Laat-KB en WKD de oorzaak geweest kunnen zijn van 
het uitblijven van een snelle overgang van het open berken-
broekbos naar hoogveenvegetaties.

Landschappelijke veranderingen en de bestaanseconomie
De landschappelijke veranderingen in de nabijheid van P14 
moeten wel tot grote verschuivingen hebben geleid in aan-
bod en samenstelling van het voedsel voor de mens en zijn 
huisdieren. Voor de Noordoostpolder in zijn geheel zal de 
geleidelijke vervanging van een door loofbos gedomineerde 
omgeving in SW naar een hoogveenlandschap in de Brons-
tijd een gestage en continue afname van de primaire produc-
tie hebben betekend (Odum 1971, Hogestijn 1986a, 42).

De voedseleconomie berustte in alle perioden waarvoor op 
P14 informatie voorhanden is (SW, Pre-Drouwener TRB, 
EGK4 t/m WKD3), op een combinatie van verzamelen, 
jacht, visvangst, veehouderij en akkerbouw. Gehasse (1995, 
180) schreef: “In kwalitatief opzicht wijken de dierlijke voed-
selspectra [voor de verschillende perioden] niet wezenlijk 
van elkaar af. In kwantitatief opzicht is echter wel degelijk 
sprake van verschuivingen. [...] Ook de soortensamenstel-
ling van de plantaardige voedselspectra vertoont geen dia-
chrone veranderingen. Anders dan bij het zoölogische ma-
teriaal kan binnen het botanische materiaal geen relatieve 
verhouding worden bepaald tussen de verzamelde en gecul-
tiveerde component. [...] De relatieve verhouding tussen het 
dierlijke en plantaardige voedsel [...] laat zich moeilijk bepa-
len. [...] In de tijd treedt evenwel een verschuiving op van het 
relatieve belang der afzonderlijke componenten. Plantaar-
dige voedselbronnen worden belangrijker, terwijl zeker bin-
nen de dierlijke, maar waarschijnlijk ook binnen de plant-
aardige voedselbronnen sprake is van een toename van de 
gedomesticeerde/gecultiveerde component ten koste van de 
gejaagde/verzamelde component”.
Verschuivingen in de bestaansbronnen zijn soms aardig te 
verklaren vanuit landschappelijke veranderingen, zoals Ge-
hasse (1995, 59, 65; zie paragraaf 20.6) opmerkte. Illustra-
tief is het al eerder aangehaalde voorbeeld voor laat SW2: 
“Zo kan het relatief hoge aandeel bever in laag B […] ver-
band houden met de aanwezigheid van een zoetwatergetij-
demilieu en de uitbreiding van het elzenbroekbosareaal” 
(ibidem, 59). De langetermijnontwikkelingen, van SW tot 
in WKD, zijn ook vanuit het milieuperspectief verklaarbaar. 
“De relatieve afname van varken staat mogelijk (mede) in 
verband met de lokale en regionale teruggang aan mastbos, 
hetgeen overigens eveneens een lokale afname van wild zwijn 
kan hebben veroorzaakt. De relatieve toename van rund en 
ovicapriden kan (mede) in verband worden gebracht met de 
lokale en regionale uitbreiding van beweidbaar land. [...] 
De relatieve afname van bever houdt mogelijk (mede) ver-
band met een reële afname van deze soort in de omgeving 
van P14, wat gerelateerd kan zijn aan het in de tijd opener 
wordende landschap” (ibidem, 177).
Opvallend voor P14 is het zeer grote aandeel van visbot in 
het WKD3-botspectrum. Dit kan wijzen op een toegeno-
men belang van visserij, wat gelet op het toenmalige water-
rijke milieu goed voorstelbaar is. Meer visserij kan bijvoor-
beeld beperkingen in jachtmogelijkheden gecompenseerd 
hebben. Maar “of en in hoeverre deze toename een reële toe-
name van het belang van de visvangst [...] weerspiegelt, is 
vanwege de ongelijke conserveringsomstandigheden en van-
wege de wisselende relatieve positie van de opgravingsloka-
tie ten opzichte van de droge zandkop en de natte oeverzo-
ne moeilijk vast te stellen” (ibidem, 179).

Regionale milieuveranderingen zijn ongetwijfeld van in-
vloed geweest op verschuivingen in de voedseleconomie. 
De gesignaleerde hoofdtrend voor het Neolithicum en de 
Bronstijd is echter dezelfde als buiten de Noordoostpolder. 
Daarom laten de geleidelijke verschuivingen in de voedsel-
economie zich toch vooral verklaren vanuit het algemene 
culturele perspectief (Gehasse 1995, 180; zie paragraaf 20.6).
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Toegankelijkheid via water
De rivierduinen verder van het water af (ten noordoosten 
van P14) hebben geen indicaties voor neolithische of latere 
bewoning opgeleverd (zie kaarten 1-5), hoewel daar wel in-
tensief naar gezocht is. Daaruit leidde Hogestijn al in een 
vroeg stadium van het IPP-onderzoek af, dat de nabijheid 
tot water een cruciale vestigingsfactor moet zijn geweest. 
De verspreiding van de vindplaatsen in de polder onder-
streept dit, zoals de kaarten laten zien. Aanvankelijk leken 
nog enkele vindplaatsen zich ver van water te bevinden. Na 
de reconstructie van het bekenpatroon is waarschijnlijk dat 
ook de meeste hiervan bij waterlopen lagen. Het maakt nog 
duidelijker dat gedurende het Neolithicum en de Bronstijd 
het leven in het Noordoostpoldergebied zich vooral langs 
het water afgespeeld heeft, en dat de beschikbaarheid van 
een waterroute essentieel was.
Landschappelijke ontwikkelingen hadden soms een drasti-
sche verbetering of verslechtering van de toegankelijkheid 
via water tot gevolg, van individuele locaties, maar ook van 
grotere gebieden. Vindplaats E4 kan dit illustreren. Het 
herhaaldelijk gebruikte rivierduintje kwam pas omstreeks 
4200 BP onder het gemiddelde grondwaterniveau te liggen. 
De bewoning hield echter op na de verlegging van de Vecht 
rond 4900 BP (ca. 3700 cal BC), ten tijde van de verlan-
ding van de oude Vechtgeul in het zuidwesten van de pol-
der. Waarschijnlijk kwam door het wegvallen van de rivier 
en de bestaansmogelijkheden die deze bood, niet alleen aan 
de bewoning op E4 een einde, maar tevens aan het gebruik 
van alle voormalige hoogten langs deze oude Vechtloop (de 
Unio-I-geul). Een eventuele nederzetting op de zandrug 
van Urk, wellicht de residentiële nederzetting van waaruit 
onder meer E4 werd bezocht, zal dicht aan de Unio-I-loop 
gelegen hebben. Ook deze was toen gedoemd te verdwijnen. 
Zou later op Urk nog een nederzetting gelegen hebben, dan 
moet dat eerder aan de noordzijde geweest zijn, nabij de 
nieuwe Vechtgeul (Unio-II-geul).

Tegen een zo dramatische ontwikkeling als het verlanden 
van de Vechtloop in het zuidwesten van de polder, met on-
getwijfeld een uitgesproken verschraling van de gebruiks-
mogelijkheden in dat gebied als gevolg, kon de mens niets 
uitrichten. Tegen andere landschappelijke ontwikkelingen 
die consequenties hadden voor de bereikbaarheid van een 
vindplaats, viel soms wel wat te doen. De rivierduinen en 
zandruggen in de Noordoostpolder waren bijna altijd om-
zoomd door elzen. Bij een betrekkelijk steile helling, zoals 
op P14 tot aan de Vroege Bronstijd, was die zoom maar 
smal en zal een elzenbroekgordel nauwelijks een obstakel 
geweest zijn. Bij een zeer flauwe helling daarentegen, zoals 
die op P14 rond 3400 BP (ca. 1700 cal BC) ontstond, kon 
zich een bredere zone met een elzenbroekbos ontwikkelen, 
waardoor de toegankelijkheid van de achterliggende hoogte 
wel in gevaar kwam. Nu zal zo’n situatie voor een locatie die 
maar af en toe bezocht werd, eerder tot problemen geleid 
hebben dan in geval van een hoogte die permanent be-
woond werd, zoals voor de zandrug van Schokland aanne-
melijk is. Dan bestonden er voldoende redenen om maat-
regelen te treffen. De aanleg van een eenvoudige veenweg 
(knuppelpad) door het broekbos zou al voldoende geweest 

kunnen zijn om de toegang van de zandrug nog eeuwen 
lang te garanderen. Gezien het gebrek aan geschikte loca-
ties voor permanente bewoning in die tijd, de eerder ge-
noemde aanwijzingen voor het hardnekkig vasthouden aan 
locaties, en de zekere menselijke aanwezigheid in de omge-
ving (Vroeg-HVS op J97), is het zeer aannemelijk dat men 
inderdaad dergelijke maatregelen genomen heeft.

Landschappelijke veranderingen en repercussies op sociaal en 
sociaal-economisch gebied
De landschappelijke veranderingen kunnen, afgezien van 
de al genoemde wijzigingen in de bestaanseconomie, in-
grijpende sociaal-economische gevolgen gehad hebben. Zij 
kunnen de oorzaak geweest zijn van conflicten om de beste 
nederzettingslocaties en om akker-, weide-, vis- en jacht-
gronden. Zo’n situatie kan zich bijvoorbeeld voorgedaan 
hebben in de periode 4900-4800 BP (ca. 3700-3650 cal 
BC). Een eventuele gemeenschap op de zandrug van Urk 
moet toen een groot deel van haar vertrouwde exploitatie-
mogelijkheden langs de oude Vechtloop verloren hebben, 
en werd hierdoor in haar voortbestaan bedreigd. Deze om-
standigheid moet welhaast gevolgen hebben gehad voor de 
territoriale status quo. Strijd met de gemeenschap op de 
zandrug van Schokland om nieuwe vis- en jachtgronden bij 
het Unio-II-meer en langs de nieuwe Vechtloop is niet denk-
beeldig. De vele pijlpunten op P14 hoeven niet alleen voor 
de jacht op groot wild bedoeld geweest te zijn.
Voorts kunnen veranderingen in het milieu aanpassingen 
in de sociaal-economische organisatie en in sociale institu-
ties teweeggebracht hebben. Te denken valt aan kleinere 
groepen, of groepen van andere samenstelling, en aan uit-
gebreide netwerken om de toegang te verzekeren tot be-
paalde, lokaal moeilijk verkrijgbare zaken. Dat men conti-
nu in netwerken was opgenomen, blijkt uit de aangetroffen 
importen en uit het feit dat men de heersende aardewerk-
modes volgde.
Er valt veel te speculeren over de invloed van het verande-
rende milieu op het sociale leven, maar bij gebrek aan goe-
de aanwijzingen is dat hier verder niet zinvol.

27.3 Conclusie

Het verhaal van de Noordoostpolder in het Neolithicum en 
de Bronstijd is het verhaal van P14 in het groot. De land-
schappelijke omstandigheden bepaalden het bestaan in be-
langrijke mate. Dat speelde zich vooral aan het water af. 
Stijging van de waterstand betekende op de lange termijn 
verlies van lager gelegen vestigingslocaties. Maar strategisch 
gelegen nederzettingen, van groot belang voor het neder-
zettingssysteem, werden niet zomaar opgegeven. Zij bleven 
zo lang in gebruik als de landschappelijke omstandigheden 
toelieten, zoals P14, J97 en E4 aannemelijk maken. Ingrij-
pende landschappelijke veranderingen, zoals het verlanden 
van een Vechtloop en het ontstaan van grote meren, moe-
ten tot ruimtelijke verschuivingen in het nederzettingspa-
troon hebben geleid, met mogelijk grote sociale gevolgen. 
Soms leidde te veel water tot het opgeven van een nederzet-
ting, zoals uiteindelijk op J97 het geval was. Soms beteken-
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de juist het wegvallen van water, zoals bij E4 gebeurde, het 
einde ervan.
De bestaanseconomie die op jagen, vissen en verzamelen, 
en in toenemende mate op veehouderij en akkerbouw was 
gericht, gekoppeld aan een nederzettingssysteem bestaan-
de uit een residentiële nederzetting en tijdelijke kampemen-
ten, was flexibel en bij uitstek geschikt om de sterk wisse-
lende milieu-omstandigheden het hoofd te kunnen bieden. 
Daarmee was dit een robuust systeem. Soms zette men de 
omgeving naar de hand door de vegetatie af te branden, om 

zo meer geschikte weidegronden te verkrijgen. Men kon 
zich aanpassen aan veel verschillende landschappen, en le-
ven met sterk uiteenlopende vegetatietypen. Maar uitge-
strekte, moeilijk doordringbare, natte vegetaties in de di-
recte omgeving (ongeschikt als weidegebied), lijken perma-
nente bewoning in de weg te hebben gestaan.

Water, te veel, te weinig, stagnerend, stijgend, overstromend; 
water is het sleutelelement geweest in de landschaps- en be-
woningsgeschiedenis van de Noordoostpolder.




