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De heidevelden van het Gooi zijn al meer dan 150 jaar een
schatkamer voor de archeologie. In de loop der tijden zijn er duizenden
archeologische objecten gevonden en veel cultuurhistorische terreinvormen
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Beginnend in de 19e eeuw zijn er tientallen

De landschapsvormende processen gedurende
de ijstijden hebben geleid tot een grote variatie
in de opbouw van de ondergrond. Zo liggen de
Blaricummerheide en de Tafelbergheide op een
ondergrond van gestuwde afzettingen met een
sterk wisselende lithologie2• Grind-, zand-, en
leemhoudende lagen wisselen elkaar op korte
afstand af. De Bussumer- en Westerheide liggen
deels op gestuwde afzettingen, verder naar het
westen zijn deze bedekt met een pakket fluvioglaciale" afzettingen, bestaande uit horizontaal
gelaagd grof zand en grind. In de omgeving van
de Aardjesberg zijn de fluvioglaciale afzettingen
overdekt geweest door het landijs, waardoor
zich hier keileem aan het oppervlak bevindt. De
Hoorneboegsche Heide ligt eveneens bovenop
de stuwwal, met aan de oost- en westzijde
overgangen naar dek- en stuifzand. De Fransche
Kampheide ligt in zijn geheel op een smeltwatervlakte met plaatselijk voorkomens van
dekzand. De Limitische en Nieuw-Bussumerheide liggen beide op de stuwwal, die hier op
sommige plekken is bedekt met dekzand, later
verstoven tot stuifzand.

publicaties verschenen over archeologische, en
in mindere m ate, geologische onderzoeken, met
gedetaill eerde beschrijvingen. In de litera tuur lijst staan de belangrijkste publicaties genoem d
(www.vriendenvanhetgooi.nl). In dit artikel ligt
de nadru k op de gebieden die nu nog als heideveld in gebru ik zijn.
Tot een eeuw geleden waren veel gro tere delen
van het Gooi met heide bedekt en deze heidevelden vorm den ook veel meer één geheel. De
huidige geïsoleerd liggende heidegebieden zijn
daarvan slechts een overblijfsel. Verder is het
van belang om in het achterhoofd te houden
dat het prehistorische landschap eveneens
een continuüm was. De mens kon zich daarin
bewegen binnen de natuurlijke begrenzingen,
veelal gevorm d door water of slecht begaanbare gebieden, zoals veenm oera ssen. Archeologische vondsten kom en we dan ook bijna
overa l in het Gooi tegen, eveneens binnen de
bebouwde kom . Wel is het onm iskenbaar zo,
dat de archeologie op de huidige heidevelden
het beste zichtbaar en beleefb aar is. De gebieden met de gro otste vondsten liggen binnen
het huidige heideareaal. Denk hierbij aan de
Bussum er-, Wester-, Zuiderheide en de Hoorneboegsche Heide.

Archeologie op hoofdliinen
Op de Gooise heidevelden zijn vondsten
gedaan uit alle archeologische tijdvakken. De
oudste vondsten betreffen artefacten uit het

Algemene geologie en
geomorfologie
Archeologie

De ondergrond van de Gooise heidevelden is
onts'taan in de voorlaatste en laatste ijstijd, respectievelijk het Saalien (370.000 - 130.000 jaar
geleden) en het Weichselien (115.000 - 11.000
jaar geleden). In hoofdlijnen staat het Saalien
in het teken van zich uitbreidend landijs en
stuwwalvorming, gevolgd door het afsmelten
van het ijs en de grootschalige afvloeiing van
smeltwater. In het Weichselien bereikte het
landijs het Gooi niet. Wel was het landschap
grotendeels kaal. Dit bestond afwisselend uit
toendra en poolwoestijn; door poolstormen
Werden metersdikke pakketten dekzand
afgezet, met name aan de randen van het Gooi.
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Vereenvoudigde archeologische en geologische
tijdschaal.
Tekening: S. Koopman.
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midden-paleolithicum (250.000 - 200.000 jaar
geleden). Deze artefacten zijn terecht gekomen
in de midden-pleistocene riviera fzettingen
en daarn a, zo'n 150.000 jaar geleden, door
stuwing aan de oppervlakte gekomen. Verder
zijn uit alle tijdvakken na het Saalien vondsten
bekend, vanaf het Eemien (midden-paleolithicum, 130.000-115.000 jaar geleden) tot heden.
Vanaf ongeveer 14.000 jaar geleden (het laatste
deel van het Weichselien) neemt de dichtheid
van vondsten sterk toe. Ui t het mesolithicum
(9000 v. Chr. - 5300 v. Chr.) zijn gro te aantallen vuursteenvondsten bekend en gedurende
de hele periode neolithicum 4 tot en met de

Limitische Heide, Vliegheide en
Nieuw-Bussumerheide
Deze heidevelden liggen deels op de stuwwal
en deels op de ten westen hiervan gelegen
smeltwatervlakte. De ondergrond bestaat uit
grof zand en grind. Plaatselijk ligt hierop een
laag dekzand en/of stuifzand. In aardkundig
opzicht is vooral het reliëf in de omgeving van
de Limitische Heide waardevol. Hier bevinden zich stuifzandcomplexen met paraboolduinen en duinen in onregelmatige vormen,
grotendeels ontstaan tijdens het Holoceen
(11.700 jaar geleden) door verstuiving van het
dekzand. In de directe omgeving zijn enkele

ijzertijd blijft het Gooi een relatief dichtbevolkt gebied. De IJzertijd (vanaf 800 v. Chr. tot
begin van de jaartelling) sluit de prehistorie
af. Dat was met komst van de Romeinen. Uit de
Romeinse tijd en vroege middeleeuwen vinden
we verhoudingsgewijs weinig vondsten op de
heide, hoewel het aantal vondsten dankzij
de opkomst van de metaaldetector de laatste
jaren wel is toegenomen. Vanaf de late middeleeuwen breidden de menselijke activiteiten
zich uit, wat blijkt uit een toenemend aantal
vondsten. De meest recente daarvan dateren
uit de 20e eeuw, waarbij vooral de twee wereldoorlogen duidelijke sporen hebben nagelaten
op de heide. Opvallend is dat de vondstdichtheid voor de periode mesolithicum-ijzertijd
niet op alle heidevelden even groot is. In het
algemeen lijkt het erop dat de dichtheid van
de vondsten van noord naar zuid toeneemt.
Uit de omgeving van de Fransche Kampheide,
Limitische Heide en Nieuw-Bussumerheide
zijn maar weinig vondsten bekend. Ook liggen
hier geen grafheuvels. De meest noordelijke
grafheuvel van het Gooi ligt bij Bikbergen. Op
de ten zuiden daarvan liggende Tafelberg- en
Blaricummerheide zijn beduidend meer vondsten gedaan, waaronder urnen en meerdere
stenen bijlen. Veruit de grootste vondstdichtheid vinden we op de Bussumer-, Wester-,
Zuiderheide en Hoorneboegsche Heide.
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BlaricummerHoogtebeeld van het stuifzandreliëf bij de Limitische
Heide. Rood is hoog, blauw is laag.
Bron: Actueel Hoogtebestand van Nederland.

Hoogtebeeld van de smeltwatererosierest met doorbraakdal (omcirkeld), op de Fransche Kampheide.
Rood is hoog, blauw is laag.
Bron: Actueel Hoogtebestand van Nederland.

4 Nieuwe steentijd, periode van 5400 v. Chr. tot
ongeveer 2100 v. Chr.
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archeologische vondsten gedaan, te weten een
bronstijdurn met crematieresten, en scherven
van een potbeker.

Fransche Kampheide

[l

De Fransche Kampheide ligt op de smeltwatervlakte ten westen van de stuwwallen. De
ondergrond bestaat grotendeels uit grof zand
en grind. In het uiterste noordwesten bevindt
zich de overgang naar de dekzandvlakte.
Het reliëf van de Fransche Kampheide wordt
gedomineerd door een ZW-NO verlopende rug
met onderbreking. Deze rug bestaat eveneens
uit grofzandige afzettingen en is een erosierest
van de smeltwatervlakte, onderbroken door
een zogeheten doorbraakdal. In het oostelijk
deel, tegen de provinciale weg Bussum-Hilversum, vinden we een kleinschalig patroon van
sneeuwsmeltwaterdalen uit het Weichselien.
Uit dit gebied is tot nu toe slechts één archeologische vondst bekend: een transversale
pijlpunt, vermoedelijk neolithisch. De resten
van het Franse kamp uit 1809, waaraan de
Fransche Kampheide haar naam te danken
heeft, liggen ongeveer een kilometer zuidelijker, in het Spanderswoud.

Blaricummer- en Tafelbergheide
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Deze heiden liggen op de hoogste delen van de
Gooise stuwwallen. De ondergrond bestaat uit
een strokenvormige afwisseling van grind-,
zand- en leemlagen, ontstaan als gevolg van
de scheve stuwing van de vroeg- en middenPleistocene rivierafzettingen. Dit deel van de
stuwwal is in twee fasen gevormd. In de eerste
fase is het (noord)westelijk deel ontstaan, bestaande uit gestuwde afzettingen van de Rijn
en de Maas (Formaties van Sterksel en Urk), en
gestuwde proglaciale5 smeltwaterafzettingen.
In de tweede fase stuwde het ijs de dieper liggende afzettingen van de Eridanosrivier en de
Rijn omhoog. Dit betroffen de Formaties van
Peize en Waalre, die tegen de eerder gevormde
stuwwal werden aangedrukt.
5 Proglaciaal: in het gebied dat voor de gletsjer ligt.
6 Glaciaal: onder invloed van landijs (gletsjers).
Periglaciaal: onder invloed van strenge, langdurige vorst
(poolwoestijn of toendra).

Hoogtebeeld van de Blaricummer- en Tafelbergheide
met indicatie van antropogene terreinvormen.
l grindkuilen, 2 walsystemen van de Voorstelling
van Naarden, 3 Tafelberg, 4 grote zandafgraving. Bron: Actueel Hoogtebestand van Nederland,
interpretatie en bewerking door auteur.
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De 'botsingszone' tussen deze twee stuwwaldelen loopt over het zuidoosten van de
heidevelden en vormt het hoogste deel van de
stuwwal. Het reliëf van de Blaricummer- en
Tafelbergheide is zowel uit aardkundig als
cultuurhistorisch perspectief bijzonder. De
(peri)glaciale6 historie van het gebied komt tot
uitdrukking in meerdere terreinvormen. Allereerst een patroon van noord-zuid lopende ruggen op de Tafelbergheide. Deze ruggen bestaan
uit resistentere (grindrijke) afzettingen en zijn
door latere erosie uitgeprepareerd. De ruggen
volgen het verloop van de gestuwde lagen in de
ondergrond (strekkingsrichting). Een tweede
aanwijzing voor de glaciale stuwing van de
ondergrond is het patroon van kuilen op de
heide. Op zowel de Tafelberg- als de Blaricummerheide bevinden zich vele door de Gooise
boeren gegraven grind-, zand- en leemkuilen,
die de strekkingsrichting (het verloop van de
gestuwde lagen) volgen. Het is opvallend dat de
strekkingsrichting op de Tafelbergheide min of
meer noord-zuid is, en op de Blaricummerheide meer zuidwest-noordoost. Dit verschil heeft
zijn oorzaak in de eerder genoemde 'botsing'
tussen de twee delen van de stuwwal. Op de
Blaricummerheide vinden we fraaie getuigen
11

Denudatievlakte (desert pavement7) op de Blaricummerheide. Als gevolg van afvoer van zand door poolstormen gedurende het Weichselien, is een sterke ophoping van windkanters ontstaan.
Foto: S. Koopman.

van het periglaciale (condities als in een poolwoestijn) verleden van het Gooi gedurende het
Weichselien, de laatste ijstijd. Grote delen van
deze heide zijn relatief vlak. Bij plagwerkzaamheden enkele jaren geleden kwam de ondergrond bloot te liggen met talloze windkanters
aan het oppervlak. Deze opvallende concentratie van windkanters is veroorzaakt door
selectieve erosie tijdens de koudste perioden
in het Weichselien. Het fijne zand is door
poolstormen weggeblazen. Hierdoor vervlakte
het terrein aanzienlijk en de grove fractie in
het sediment (zoals grind en stenen) werd
sterk aangerijkt. Stenen werden door de met
zand beladen wind gepolijst tot windkanters.
Een dergelijk door winderosie beïnvloed gebied
staat ook wel bekend als denudatievlakte of
'desert pavement", in het geval van de Blari-

cummerheide is er dus sprake van een fossiele
desert pavement uit het Weichselien (pleniglaciaal - laat-glaciaal8).
Cultuurhistorisch van belang is de aanwezigheid van twee schansen behorend tot de Voorstelling van Naarden. Deze stelling is aangelegd
tijdens de Eerste Wereldoorlog. De schansen
zijn nog zichtbaar als ondiepe greppels en
lage wallen in het terrein. Van de schans op de
Blaricummerheide is een deel verdwenen door
de grote zandafgraving die daar heeft plaatsgevonden in de jaren '30 van de vorige eeuw. Een
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Geslepen chalcedoon (gesteente dat bestaat uit hele
kleine kwartskristalletjes) bijl gevonden op de Tafelbergheide.
Foto en collectie: Huis van Hilde.

Bronstijd (of vroege ijzertijd) urn met crematieresten,
gevonden ten noorden van de Tafelberg.
Foto en collectie: Huis van Hilde.

7 Denudatievlakte of' desert pavement'. Een vlakte die door sterke wind is beïnvloed, waardoor alleen grove deeltjes zoals grind en
stenen zijn achtergebleven. Fijne deeltjes zoals zand en klei zijn weggeblazen door de wind en elders afgezet.
8 Pleniglaciaal - laat-glaciaal: periode van ongeveer 30.000 jaar tot 10.000 jaar geleden.
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Kaart met de locatie van enkele belangrijke archeologische vindplaatsen op de Blaricummer- en
Tafelbergheide.
B = vindplaats (fragment van) stenen bijl of hamer,
N = waarschijnlijke nederzettingslocatie,
U = vindplaats urnen .
Bron: Wimmers & Van Zweden, 1992.
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markant fenomeen is de Tafelberg. Het is niet
precies duidelijk wanneer de Tafelberg is aangelegd. Mogelijk dateert de heuvel uit de 17e eeuw;
op kaarten uit die tijd staat de heuvel vermeld
als Kooltjesberg. De naam Tafelberg is ontleend
aan de stenen oriëntatietafel die op het bergje
heeft gestaan. Al in de oudste vermeldingen
over het Gooi_(rond het jaar 900) is er sprake
van een 'Tafelbergon', maar deze aanduiding
heeft waarschijnlijk betrekking op de vlakke

toppen van de stuwwallen, die in het open
landschap goed zichtbaar waren. Qua archeologie zijn er op de Blaricummer- en Tafelbergheide de nodige vondsten gedaan. Zo zijn er
meerdere neolithische stenen bijlen en een
fragment van een strijdhamer gevonden. Verspreid over het gebied zijn vuurstenen klingen
aangetroffen. Opvallende vondstconcentraties
zijn aangetroffen net ten noorden van de Tafelberg, ten oosten van de Tafelberg (Naarderweg, noordzijde) en op de Noorderheide bij de
Boissevainweg. Benoorden de Tafelberg gaat
het om aardewerkscherven uit het neolithicum
en de bronstijd (o.m. Hilversums aardewerk),
en enkele urnen met crematieresten uit de late
bronstijd of vroege ijzertijd.
Daarnaast zijn hier enkele mesolithische
werktuigen en aardewerk uit de ijzertijd gevonden. Aan de Naarderweg betreft het enkele
vuursteenafslagen uit het mesolithicum-neolithicum, en circa 150 aardewerkscherven uit
diverse perioden, waarvan het grootste deel
uit de periode late bronstijd-vroege ijzertijd.
Op de Noorderheide zijn een fragment gevonden van een vuurstenen sikkel, huttenleem en
scherven van aardewerk uit het neolithicum,
de bronstijd en de ijzertijd. Zeer waarschijnlijk
hebben er in de periode neolithicum - ijzertijd
nederzettingen gelegen op deze locaties. Een
overzicht van belangrijke vondsten en cultuurhistorische terreinvormen staat weergegeven
in de afbeelding linksboven.

De Aardjesberg (op de achtergrond), een keileemplateau uit het Saalien.
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Foto: S. Koopman.

tussen deze twee eenheden is in het terrein
fraai zichtbaar aan het al dan niet voorkomen
van langwerpige grind- en leemkuilen. Zulke
kuilen vinden we uitsluitend in het gebied
waar de gestuwde afzettingen dagzomen.
In de omgeving van de Aardjesberg zijn de
smeltwaterafzettingen bedekt met keileem.
Het landijs is hier in het laatste stadium van
de landijsbedekking over de eerder ontstane
smeltwaterafzettingen heen gegleden waarbij
keileem is ontstaan. De noordelijke begrenzing
van dit keileemplateau ligt waarschijnlijk iets
ten noorden van de Lange Heul en verloopt in
westelijke richting naar het Spanderswoud. In
zuidelijke richting strekt het keileemplateau
zich uit tot in Hilversum-noord, waarbij de
meest zuidoostelijke begrenzing tenminste in
de buurt van de Jacob van Campenlaan ligt.
Ten zuiden van de Aardjesberg is het keileemplateau plaatselijk versneden door in het
Weichselien ontstane sneeuwsmeltwaterdalen.
Uit het laatste deel van de periode Jonge Dryas
ruim 12.000 jaar geleden - en het allerlaatste
koude tijdvak van de laatste ijstijd, dateren enkele lengteduinen, waarvan de Lange Heul het
bekendste voorbeeld is. Elders op de Westerheide ligt een soortgelijk duinencomplex, maar
dit is lager dan de Lange Heul en valt daardoor
in het terrein minder op.

Keileemprofiel op de Aardjesberg. Ter hoogte van
de troffel liggen de fluvioglaciale afzettingen. Daar
bovenop ligt de keileem.
Foto: S. Koopman.

Bussumer-, Wester- en Zuiderheide
De Bussumer- en Westerheide liggen op de
overgang van stuwwal naar een smeltwatervlakte. De gestuwde afzettingen dagzomen9
in de oostelijke helft van de Westerheide. In
het westelijke en noordwestelijke deel van het
gebied zijn de gestuwde afzettingen bedekt
met smeltwaterafzettingen. De overgang
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Sneeuwsmeltwaterdal bij de Aardjesberg. Het dal is goed te herkennen aan het verloop van het pad in het
midden van de foto.
Foto: S. Koopman.
Zicht op het ijssmelt

9 Dagzomen: aan het oppervlak komen.
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De Lange Heul, een lengteduin uit het Jonge Dryas
stadiaal (het allerlaatste koude tijdvak van de laatste
ijstijd, zo'n 12.000 jaar geleden).

Strekkingspatroon op de Zuiderheide (zie de paarse
hulplijntjes), waarbij goed is te zien hoe de gestuwde
lagen hier een scherpe bocht maken.

Foto: S, Koopman.

Bron: Actueel Hoogtebestand van Nederland.

De Zuiderheide ligt op de overgang van de
stuwwal naar een breed ijssmeltwaterdal. Ook
hier zijn in de stuwwal vele grind- en leemkuilen gegraven die het patroon van de strekking
in het terrein zichtbaar maken. Hierbij valt
op dat de strekking bij het Sint Janskerkhof
noordwest-zuidoost is en verder naar het
zuiden gaand sterk ombuigt naar noordoostzuidwest. De stuwwal maakt hier als het
ware een scherpe bocht. De overgang naar
het ijssmeltwaterdal is in het terrein goed te
zien in de vorm van de helling, die afloopt van

het noordelijk deel van de Zuiderheide naar 't
Bluk. Direct na het ontstaan van het dal, aan
het eind van het Saalien, was het reliëf nog
veel sterker, maar door opvulling van het dal,
erosie op de stuwwal en vervlakking van de
helling door cryoplanatie (een combinatie van
langzame afvloeiing van de bodem en afstroming van smeltwater) is het reliëf veel minder
geworden. Desondanks is er nog altijd sprake
van een hoogteverschil van zo'n 15 meter,
dat op heldere dagen garant staat voor mooie
panorama's. Een deel (zo'n 6 - 8 meter) van de

et
irnon.
Zicht op het ijssmeltwaterdal van de Zuiderheide. Op de voorgrond de Oude Postweg.
15

Foto: S. Koopman.

Lange Heul, het iji
heide, levend stuil
nen van grind- en
ontstaanswijze in

Plateaurest met op de achtergrond stuifzand, locatie Oude Postw eg. Let op het verloop van het hek links in de
fo to. Waar het hek daalt ligt de rand van de plateaurest.
Foto: S. Koopman.

opvulling van het dal bestaat uit in het Weichselien afgezet dekzand. Het dekzand is op veel
plaatsen verstoven geraakt, waarbij de oudste
zandverstuivingen in dit gebied al van zo'n
8.000 jaar geleden dateren. De verstuivingen
hebben geleid tot een opvallend reliëf met een
afwisseling van duinen en uitgestoven laagten.
Op enkele plekken zijn nog restanten van de
oorspronkelijke dekzandvlakte aanwezig in

de vorm van plateauresten. Samengevat tonen
de Bussumer-, Wester- en Zuiderheide op een
relatief kleine oppervlakte een grote verscheidenheid aan geofenomenen10, die tezamen
illustratief zijn voor het Gooi als een fossiel"
glaciaal en periglaciaal landschap dat in het
Holoceen sterk werd beïnvloed door de mens.
Aardkundige hoogtepunten in dit landschap
zijn het keileemplateau van de Aardjesberg, de
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Geomorfologische kaart van de
Bussumer-, Wester- en Zuiderheide.
Ondergrond: Topografische kaart van
Nederland 1 :25.000, Kadaster, 2011.
Bronnen: Koopman & Pfeifer, 2014; Koopman
& Sevink, 2015; Stichting Geopark, 2016;
Actueel Hoogtebestand van Nederland;
Geomorfologische kaart van Nederland blad
32, Stiboka, RGD 1982.
Kaartbewerking: A.E. pfeifer.

10 Geofenomenen: bijzondere landschappelijke verschijnselen in geologisch of geomorfologisch opzicht.
11 Fossiel: in het verleden actief geweest, maar nu niet meer actief (zo zijn er nu geen gletsjers meer in
het Gooi, maar die zijn er wel geweest).
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Jerzmanowice-bladspits uit het
laat-midden-paleolithicum, ouderdom ± 40.000 jaar.

Lange Heul, het ijssm eltwaterdal bij de Zuiderheide, levend stuifzand bij 't Bluk en de patro nen van grind- en leem kuilen die de glaciale
ontstaanswijze in het terrein zichtbaar maken.
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Foto en collectie: Huis van Hilde.

omgewerkt zijn door fluviatiele
afzetting en stuwing. Ze dateren
dan ook van vóór de landijs bedekking. De ouderdom ervan
wordt geschat op minimaal
zo'n 150.000 jaar. Een bijzondere
vondst uit het laat-midden-paleolithicum betreft een zogeheten
Jerzmanowice-bladspits.
Dit vuurstenen werktuig van zo'n 40.000 jaar
oud is gevonden op de Aardjesberg. Het dateert
uit de tijd dat in Nederland zowel de Neanderthalermens aanwezig was als de moderne mens.
Uit de periode van het laat-glaciale maximum,
de koudste periode van het Weichselien zo'n
26.000 - 18.000 jaar geleden, zijn geen vondsten bekend. Daarna wordt het klimaat weer
warmer en raakt ons land bewoond met op
rendieren jagende volkeren. Hun aanwezigheid zien we terug in vuursteenvondsten uit de
Ahrens burg- en Hamburgcultuur, daterend van
14.600-11.000 jaar geleden. Er zijn onder meer
steelspitsen, schrabbers, stekers en boortjes
gevonden, wat waarschijnlijk duidt op de aanwezigheid van een jachtkampje. De vondsten
uit de Ahrensburgcultuur zijn bijzonder, omdat
de Aardjesberg één van de meest westelijke
vondstlocaties is met bewijzen van van deze
cultuur. Uit het mesolithicum zijn veel vondsten
bekend, eveneens van de Aardjesberg en uit het
stuifzandgebied van de Laarder Wasmeren (het
meest westelijke deel). Op de Aardjesberg is inmiddels een hele mesolithische 'gereedschapsset' gevonden van enkele honderden stuks
vuursteen, met diverse typen werktuigen zoals
spitsen14, klingen, stekers, boortjes en schrabbers. De vondstdichtheid doet vermoeden dat
hier in het mesolithicum bewoning is geweest.
De vondsten in het stuifzand betreffen enkele
tientallen spitsen en transversaalspitsen14• Uit

Archeologie van de Bussumer-,
Wester- en Zuiderheide
De Bussumer-, Wester- en Zuiderheide zijn
buitengewoon rijk aan archeologische vondsten en terreinvormen. Een uitgebreide inventarisatie hiervan is eind jaren '80 uitgevoerd
door Wimmers en Van Zweden (zie literatuurlijst). Wat betreft het paleolithicum en mesolithicum geven de publicaties van Ben Walet en
Auke Boelsma een goed overzicht van gedane
vondsten. De tot nu toe oudst bekende objecten betreffen vuursteenvondsten uit het vroege
deel van het midden-paleolithicum, gemaakt
door de Neanderthalermens. Deze vondsten
zijn verspreid aangetroffen over het gebied.
Enkele voorbeelden zijn een vuurstenen fragment van waarschijnlijk een steker behorende
tot het Acheuléen (200.000 - 250.000 jaar
geleden, vondstlocatie Zuiderheide), voorts een
fragment van een Levallois-kling, gevonden op
de Lange Heul, en een afslag met kenmerken
van de 'Rhenen Industrie12' gevonden in de
Kuil van Koppel. Op de Aardjesberg zijn uit
deze periode enkele afslagen, een kling en een
bekschrabbertje13 gevonden. Alle objecten uit
deze periode vertonen oppervlakteCl"!•':811..
kenmerken die erop wijzen
dat deze objecten
na de depositie

Vuurstenen afslag uit het
midden-paleolithicum met
kenmerken van de 'Rhenen industrie',
ouderdom± 150.000 jaar, vindplaats Kuil
van Koppel.
Foto en collectie: Huis van Hilde.

l2 Rhenen Industrie: een type vuursteenbewerking van zo'n 150.000 jaar geleden.
13 Bekschrabber: type vuursteenwerktuig met een haakvormige punt ('bek').
14 Spits: werktuigje met een scherpe punt dat op pijlen werd geplaatst.
Transversaalspits: trapeziumvormig werktuigje met een snijvlak, dat op pijlen werd geplaatst.
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het neolit hicum dateren vuursteenvondsten,
aardewerkvondsten en gra fh euvels. De hoogste vondstdichtheid vinden we op het westelijk
deel van de Bussum er- en Westerheide en
delen van de Zuiderheide. Typische vuur steenvondsten uit deze periode betreffen onder
meer pijlpunten en fraaie geslepen stenen
bijlen. Op de Bussum er-, Wester- en Zuiderheide liggen 26 gra fh euvels en zes verdwenen
gra fh euvels. Daarn aast zijn er bij een inventarisatie in 2016 zes heuveltjes geïdentificeerd
die mogelijk te duiden zijn als gra fh euvel.
Pro m inent aanwezig in het landschap zijn de

Overzichtskaartje van de grafheuvels op de Bussumer- Wester- en Zuiderheide.
Bron: Koopman, 2016 (herzien t/m februari 2018).

gra fh euvelgro ep De Zeven Bergjes en de gra fheuvels op de Westerheide en bij de Erfgooiersstra at. Deze twee gra fh euvelgro epen zijn al
sinds de 19e eeuw onderwerp van onderzoek.
Onderzoekscam pagnes zijn al uitgevoerd voor
1840 (Alb ertus Perk), ro nd 1850, en in de 20e

heuvel open voor het nemen van een stuifmeelmonster. De grafheuvels hebben een rijk palet
aan vondsten opgeleverd: vuurstenen werktuigen waaronder een bijl, bronzen voorwerpen
zoals dolkjes en armbanden, knoopachtige
objecten van barnsteen15 en een groot aantal
urnen, waarvan een deel met crematieresten.
Minder bekend is dat er ook zes verdwenen
grafheuvels zijn aangetroffen: drie in de omgeving van de Aardjesberg, een op de Lange Heul,
een ten westen van de Kuil van Koppel en een
bij de Oude Postweg. De eerste vijf zijn vastgesteld op basis van de vondst van voorwerpen,
die wijzen op de aanwezigheid van graven,
zoals urnen met crematieresten. De laatste
vondst stond ingetekend op een schets van
L.J.F. Janssen uit de 19e eeuw. Bijzonder aan de
Wester-en Zuiderheide is de aanwezigheid van
twee nederzettingsterreinen uit het neolithicum en de bronstijd. Deze zijn vastgesteld
onder meer op basis van vondsten van aardewerk, die betrekking hebben op het gebruik
van met name voorraadpotten. Allereerst gaat
het om een terrein tussen de Erfgooiersstraat
en de Aardjesberg. Hier zijn bij het aanplanten
van de randbebossing scherven van voorraadpotten uit het neolithicum aangetroffen. Bij de
Kuil van Koppel, een voormalige zanderij op de
Zuiderheide, zijn bij onderzoek in 1952 'enkele

eeuw in de jaren '20, '50 en '60. Op de Zuiderheide ging er voor het laatst in 1971 een gra f-

Ne~lithische pijlpunten, gevonden op de Aardjesberg.
Collectie: Ben Walet. Foto: S. Koopman.

Geslepen vuursteenbijl, gevonden bij de Oude Postweg, Zuiderheide.

Foto en collectie: Huis van Hilde.

15 Barnsteen: versteende hars van naaldbomen.
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hoogtebeelden) naar de aanwezigheid van mogelijke raatakkercomplexen zijn in de omgeving van de Aardjesberg patronen vastgesteld,
die zouden kunnen duiden op de aanwezigheid van een raatakkercomplex. Dit is echter
nog niet onderbouwd door veldonderzoek.
De claim blijft daarmee onzeker. Ook roept
dit de vraag op, hoe een eventueel gebruik als
raatakkercomplex zich precies verhield tot het
gebruik als urnenveld. Waar men in de ijzertijd
woonde is niet exact bekend, maar op de Zuiderheide zijn vondsten gedaan, die mogelijk
duiden op een nederzetting uit de ijzertijd.
Hierbij gaat het om ijzerslakken, die wijzen op
de lokale productie van ijzer, en fragmenten
van aardewerk uit de ijzertijd en Romeinse
tijd. Een mooie illustratie van de interactie
tussen landschap en de prehistorische mens
vinden we in de omgeving van 't Bluk, aan de
rand van de Zuiderheide. In de stuifzanden
zijn bij onderzoek gestapelde bodemprofielen
aangetroffen: meerdere (initiële) podzolprofielen boven elkaar met daartussen stuifzandlagen. Dit verschijnsel duidt op meerdere cycli,
waarin plantengroei en verstuiving elkaar
afwisselden. De oudste stuifzandlagen dateren
al uit het mesolithicum. Uit deze periode stammen ook podzolprofielen met kleine stukjes
houtskool erin. De aanwezigheid van houtskool in een bodemprofiel duidt op bosbranden.
Waarschijnlijk werden deze branden met opzet
gesticht om de groei van hazelaar te bevorderen. In het mesolithische bodemprofiel is een
hoog percentage hazelaarstuifmeel aangetroffen. Uit vele archeologische opgravingen is
bekend dat hazelaar in het mesolithicum een
belangrijk gewas is geweest voor de mens, met
name vanwege de noten en de twijgen. Deze
bijzondere bodemprofielen bij 't Bluk wijzen
erop, dat de mens al veel eerder substantiële
invloed had op landschap en vegetatie dan tot
voor kort werd aangenomen.

ronde woonkuilen een haardplek, paalsporen
en scherven' aangetroffen (vlakbij de eerder genoemde verdwenen grafheuvel). Uit de ijzertijd
is met name het urnenveld op de Bussumer- en
Westerheide van groot belang. De aanwezigheid hiervan blijkt uit de vondst van grote
aantallen fragmenten van ijzertijdaardewerk
verspreid over een groot gebied. Eveneens uit
de aanwezigheid van lage heuveltjes, die na
afbranden van de heide waarneembaar waren.
Naast het gebruik als urn~nveld is een deel van
het gebied rondom de Aardjesberg mogelijk
ook als raatakkercomplex gebruikt. Bij een
landelijk onderzoek ( op basis van analyse van

iruori 2018).
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Een zeer bijzonder profiel in de stuifzanden bij 't
Bluk. Hier liggen vijf podzolprofielen boven elkaar.
l t/m 3: drie podzolprofielen gescheiden door dunne
lagen stuifzand. Daaronder een pakket stuifzand
~an zo'n 2 meter dik. 4: vroeg-Holoceen podzolprofiel met houtskooldeeltjes. Daaronder ligt ongeveer
een meter dekzand. 5: Laag van Usselo, een bodemlaag uit het Allerod interstadiaal, een iets warmere
periode aan het eind van de laatste ijstijd ongeveer
12.500 jaar geleden.

Vanaf de Romeinse tiid
Uit deze periode zijn relatief weinig vondsten
bekend. Op de Aardjesberg zijn in 1963 en 1974
twee scherven van inheems Romeins aarde19

Hoogtebeeld van de
antropogene terrein
waterputten, -2 = ove
3 = walsystemen var
de Eerste Wereldoo
van Nederland, bew1
Restant van een waterput behorende bij de middeleeuwse nederzetting op de Bussumerheide. Foto: S. Koopman.

van diverse waterputten, die bij de nederzetting hebben behoord, zijn nog altijd in het
terrein te zien.

werk gevonden, waarvan een met inscriptie.
Van het waterleidingterrein ten zuiden van de
Hilversumseweg is de vondst bekend van een
halsfragment van een Romeinse amfoor. Bij
het SintJanskerkhof zijn fragmenten gevonden
uit de ijzertijd en tevens inheems Romeins
aardewerk. Verder is er 'in de omgeving van
Hilversum' een schaaltje aangetroffen van
inheems Romeins aardewerk. Uit de vroege
middeleeuwen zijn tot nu toe eveneens weinig
vondsten bekend, maar de Westerheide heeft
er wel enkele interessante opgeleverd. Op de
Aardjesberg zijn meerdere aardewerkscherven
aangetroffen uit de periode 450 - 900. Bij de
Erfgooiersstraat in Hilversum is een zogeheten
knikpot met crematieresten gevonden (datering ca. 550 - 600) en aan de noordoostzijde
van de Westerheide de intacte onderzijde van
een pot. Bij deze twee laatste vondsten is er .
mogelijk sprake van grafveldjes uit de vroege
middeleeuwen. Uit de late middeleeuwen is
de aanwezigheid van een kleine nederzetting
bekend. Deze lag in de omgeving van de Lange
Heul en de Aardjesberg. Op het westelijke
uiteinde van de Lange Heul, vlakbij de Zanderij
Crailoo, is in 1938 een boerderijplattegrond
opgegraven. Van latere onderzoeken is de
vondst van paalsporen en laat-middeleeuws
aardewerk op de Aardjesberg bekend. Sporen

doodwegen zijn o:
als kaarsrechte w
richtingen samen

Op de Zuiderheide zijn in de buurt van 't Bluk
meerdere vondsten gedaan van kogelpotaardewerk uit de late middeleeuwen. Ook recent
(2017) is hier een scherf aangetroffen van een
kogelpot. Mogelijk zijn deze vondsten te associëren met de vlakbij gelegen Oude Postweg,
die lange tijd een belangrijke doorgaande
route is geweest in dit gebied. Van cultuurhistorisch belang is het patroon van doodwegen
naar het Sint J anskerkhof, dat vooral op de
Westerheide goed bewaard is gebleven. De

Wandfragment van een kogelpot, gevonden bij
't Bluk.
Collectie: Ronald Mak. Foto: S. Koopman.
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16 Banscheiding: gren

hof. Uit de late middeleeuwen dateert de banscheiding op de Bussumer- en Westerheide,
genoemd in de oudste nog bewaard gebleven
documenten van Hilversum uit 1424 en 1428.
De banscheiding16 bestaat uit een noordwestzuidoost verlopende wal en greppel, die ten
noorden en ten zuiden van de Aardjesberg
- dank zij een restauratie - duidelijk in het
terrein waarneembaar zijn. Uit vermoedelijk
de l 7e - 18e eeuw dateren vier schapenkampjes op de Wester- en Bussumerheide. Het zijn
min of meer vierkante, omwalde terreintjes.
Uit de 20e eeuw zijn nog meer antropogene
terreinvormen aanwezig, die vooral op hoogtebeelden goed te onderscheiden zijn. Zo ligt
op de Bussumerheide een walsysteem uit de
Voorstelling van Naarden, aangelegd tijdens de
Eerste Wereldoorlog. Net ten noorden van de
Lange Heul zijn nog goed de contouren van een
renbaan uit 1928 zichtbaar. Op een deel van
de Westerheide de sporen van de Hilversumse

Hoogtebeeld van de Bussumerheide met indicatie van
antropogene terreinvormen. ·1 = laat-middeleeuwse

waterputten,·2 = overblijfselen van renbaan uit 1928,
3 = walsystemen van de Voorstelling van Naarden uit
de Eerste Wereldoorlog. Bron: Actueel Hoogtebestand

van Nederland, bewerking door auteur.
oopmon.

rzetet

doodwegen zijn op kaarten goed te herkennen
als kaarsrechte wegen, die uit verschillende
richtingen samenkomen bij het Sint Ianskerk-
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Yan Zweden, 1992; Kuijpers, 1991; Oosterom & Mous, 201Z Kaartbewerking: A.E. Pfeifer.
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16

Banscheiding: grens tussen rechtsgebieden (in dit geval van Hilversum en Laren).
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de Hoorneboeg en Hoogt van 't Kruis, die als
markante toppen in het landschap liggen, met
daartussen de lager gelegen heide. In morfologische18 termen spreken we van een zadelvorm.
Deze is ontstaan doordat het landijs plaatselijk in de vorm van lobben over de stuwwal
kwam. De plekken waar dit plaatsvond zijn
nu de lagere delen. Tussen de lobben werd
door ijssmeltwater zand en grind afgezet; dit
zijn nu de hogere delen. Op de plekken waar
het ijs heeft gelegen vinden we keileemresten,
keizand, zwerfkeien en smeltwaterafzettingen in de ondergrond. De ondergrond van de
toppen bestaat uit smeltwaterafzettingen. Bij
een booronderzoek op de heuvel van de Hoorneboeg zijn profielen aangetroffen met grof,
slecht gesorteerd zand, plaatselijk wat grind.
Soms is een afwisseling van grovere en fijnere
laagjes waargenomen. Zulke profielen zijn
typerend voor smeltwaterafzettingen.

anti-tankgracht uit de Tweede Wereldoorlog.
Uit de voorgaande opsomming blijkt duidelijk
de grote geologische en archeologische waarde
van de Bussumer-, Wester- en Zuiderheide. Het
terrein toont op bijzondere wijze de ontstaanswijze van het Gooi als glaciaal en periglaciaal
landschap. In dit landschap zijn vondsten uit
alle archeologische perioden aangetroffen, en
terreinvormen en sporen vanaf het neolithicum tot in de 20e eeuw die hier als tijdlagen op
elkaar gestapeld liggen.
Hoorneboegsche Heide
De Hoorneboegsche Heide ligt bovenop een
stuwwal. De gestuwde afzettingen komen hier
niet aan de oppervlakte. De ondiepe ondergrond van de deze heide bestaat uit restanten
van keileem, keizand en smeltwaterafzettingen. Op de hellingen komen fluvioperiglaciale17
afzettingen voor. Zowel ten oosten als ten
westen van de stuwwal ligt dekzand, dat in het
Holoceen plaatselijk is verstoven. De Uiltjesbergen zijn een restant van deze, vroeger veel
uitgestrektere, zandverstuivingen. Aardkundig waardevol van de hei is met name het
reliëf. Karakteristiek is de hogere ligging van

De oudste vondsten van deze heide zijn enkele
bewerkte stukken vuursteen uit het middenpaleolithicum, zo'n 128.000 - 116.000 jaar
geleden. Landelijk bijzonder is de vondst van
een fragment van een 'Pointe de Tayac spits'
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Illustratie van het 01
Hoorneboegsche Ht

Zicht op de Hoorneboegsche Heide met op de achtergrond Hoogt van 't Kruis. In het afgebeelde deel ligt het
raatakkercomplex.
Foto: S. Koopman.
17 Fluvioperiglaciaal: ontstaan door sneeuwsmeltwater.
18 Morfologisch: betrekking hebbend op de reliëfvorm.
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daterend uit de periode 55.000 - 35.000 jaar
geleden, in de nadagen van de Neanderthaler
mens. Uit het mesolithicum zijn enkele tientallen vuursteenvondsten bekend, waaronder
klingen, afslagen, een steker en een mesje. Een
belangrijke neolithische vondst betreft het
fragment van een vuurstenen 'Grand Pressignymes' op een zandpad ten westen van de
begraafplaats Zuiderhof. Uit het laat-neolithicum en de bronstijd zijn op de Hoorneboegsche Heide 14 grafheuvels bekend. Van deze
grafheuvels zijn er in 1985 enkele in de randen
onderzocht. Hierbij werden paalsporen en
mogelijke sporen van kringgreppels waargenomen. In tegenstelling tot de Wester- en Zuiderheide is er van deze grafheuvels nog weinig
bekend. Eveneens uit de bronstijd dateert de
bronzen randbijl die in 1988 is gevonden. Uniek
voor Nederland en zonder twijfel het - tot nu
toe - fraaiste bronzen voorwerp uit het Gooi.
In 2012 kwam de heide uitgebreid in het nieuws
vanwege de vondst van een raatakkercomplex
uit de periode van de late bronstijd - Romeinse
tijd. Uit hoogtebeelden kon worden opgemaakt
dat op delen van de stuwwal een regelmatig
patroon van vierkanten aanwezig is. Nader
onderzoek door de Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed (RCE) toonde aan dat het patroon een
raatakkercomplex is: een gebied met vierkante
akkertjes uit de ijzertijd. De akkertjes wor-
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Illustratie van het ontstaan van het reliëf van de
Hoorneboegsche Heide. Reconstructie door auteur.
Tekening: A.E. Pfeifer.

leel ligt het
. Koopman.

'Pointe de Tayac spits', gevonden op de Hoorneboegsche Heide.
Foto en collectie: Huis van Hilde.
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de Hoorneboegsche Heide is echter de eerste
bewezen vondst in de omgeving van het Gooi.
Tot slot zijn hier vermeldenswaard de aanwezigheid van bundels van karrensporen uit
de middeleeuwen en de sporen van de Hilversumse antitankgracht. Deze sporen zijn op
hoogtebeelden nog goed te zien.
Tot besluit
Het voorgaande verhaal maakt duidelijk dat
het Gooi een grote rijkdom heeft aan aardkundige en archeologische fenomenen. Dat is voor
Nederland niet uniek. Wat wel bijzonder is, is
de grote variatie in een relatief klein gebied.
Dit geldt zowel in aardkundig als archeologisch opzicht. De Gooise heidevelden bevatten
bijna alle geologische en geomorfologische
fenomenen van het (peri)glaciale landschap en
illustreren hiermee treffend het ontstaan van
dit landschap in twee stappen: de werking van
landijs en ijsmeltwater aan het eind van het
Saalien, en van wind, permafrost en sneeuwsmeltwater in het Weichselien. Dit door de ijstijden geboetseerde landschap werd vanaf het
allereerste begin door mensen bezet, waarvan
we als bewijs talloze objecten en terreinvormen aantreffen. Van eenvoudige vuurstenen
werktuigen daterend van zo'n 200.000 jaar geleden tot de sporen van een antitankgracht uit
de 20e eeuw. Uit alle archeologische perioden
zijn vondsten bekend. De Gooise heidevelden
zijn aldus een belangwekkend reservaat zowel
voor de (peri)glaciale geologie en geomorfologie als voor de archeologie en cultuurhistorie.

Locatie van de raatakkers op de Hoorneboegsche
Heide. In het omcirkelde deel is door de RCE onderzoek gedaan.
Bron: Wortelboer, 2014.

den begrensd door lage walletjes, die na zo'n
2000 jaar nog altijd op de hoogtebestanden te
onderscheiden zijn. Vondsten die duiden op de
aanwezigheid van een raatakkercomplex zijn
fragmenten van aardewerk uit de ijzertijd en
houtskoolresten van heestersoorten, die niet
van nature op deze plek voorkwamen, zoals
sleedoorn en wilg. In de boorprofielen waren
de wallen goed te onderscheiden. Het raatakkercomplex is vooral bijzonder in samenhang
met de geologie van het gebied. Het ligt namelijk precies op het deel van de stuwwal waar
keileemresten en keizand voorkomen in de ondergrond, en die daardoor relatief vruchtbaar
waren. Dit toont aan dat de prehistorische
mens zijn omgeving zeer goed kende en precies wist hoe hij optimaal van het landschap
gebruik kon maken. Raatakkercomplexen zijn
niet zeldzaam in Nederland en komen op grote
schaal voor in gebieden, zoals de Veluwe, het
midden en zuiden van de Utrechtse Heuvelrug en het Drents plateau. Het complex op
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