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WOORD VOORAF

Het onderzoek naar antropogene elementen in de Gooise Natuurgebieden, waarvan
deeindrapportage vooruligt,isin 1988aangevangen doorVanZweden.Dit driejarig
project werd gefinancierd doorStichtingvoorSociaal-Ruimtelijk Wetenschappelijk
Onderzoek (SRO),behorendetotdeNederlandse Organisatievoor Wetenschappelijk
Onderzoek (NWO). De vereniging Vrienden van het Gooi, de Stichting Gooisch
Natuurreservaat, de gemeente Hilversum en de provincie Noord-Holland hebben
bijgedragen in de kosten van dit onderzoek.
Deonderzoekers waren lid vandeVakgroep Agrarische Geschiedenis vandeLandbouwuniversiteit Wageningen. Het onderzoek zelf is uitgevoerd aan de Afdeling
Historische Geografie van het DLO-Staring Centrum Wageningen. Van de op het
DLO-Staring Centrum verzamelde expertise op het gebied van bodemkunde,
landschapenstatistiekistijdens hetonderzoekdankbaargebruikgemaakt.Metname
ir. Th. Spek, ing. G.H.P. Dirkx, drs. Chr. de Bont (DLO-Staring Centrum), en
drs. J. Oude Voshaar(DLO-Groep Landbouwwiskunde) hebbenkennis bijgedragen.
Alsprojectleiders warenaangesteld prof.drs.J.A.J.Vervloet (Landbouwuniversiteit
Wageningen enDLO-StaringCentrum,Wageningen)endrs.M. Addink-Samplonius
(Goois Museum, Hilversum). In de begeleidingscommissie namen zitting
prof.dr.ir. A.P.A.Vink(EmeritushoogleraarUniversiteit vanAmsterdam) (tot 1990),
prof.dr.J.Sevink(Fysisch Geografisch enBodemkundig Laboratorium, Universiteit
vanAmsterdam)(vanaf 1990),drs.PJ.Woltering(Rijksdienst voorhet Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort), dr. P.W.F.M. Hommel (DLO-Staring Centrum,
Wageningen),dr.J.A.Bakker(InstituutvoorPrae-enProtohistorie,Universiteitvan
Amsterdam) en ing. H. Korten (Goois Natuurreservaat, Hilversum).
Na 20 maanden onderzoek is Van Zweden in dienst getreden van RAMIL B.V.
(Schiedam), waarna het project is voortgezet en afgerond door Wimmers.Ten tijde
vandezeoverdrachtwaserliteratuuroverhetGooiverzameld,wasde archeologische
inventarisatie voor een deel afgerond, had een bodemkartering van een deel van de
Bussumerheide plaatsgevonden en waren luchtfoto's op antropogene elementen
geanalyseerd.Tijdens deafronding vanhetproject verrichtteWimmerseenoudheidkundig bodemonderzoek in de akker van de Aardjesberg, dat apart gepubliceerd is
(Wimmers, 1991).
Beide onderzoekers hebben voor het Goois Natuurreservaat (GNR)het mechanisch
afplaggen van heideterreinen cultuurhistorisch begeleid: Van Zweden in 1988,
Wimmers in 1989, 1990 en 1991. Van de eerste drie campagnes zijn verslagen aan
het GNR uitgebracht, die zijn gebundeld in een Interne Mededeling van het DLOStaring Centrum (Wimmers & Van Zweden, 1990).
Alsbijdrage aanhet onderzoek hebben studenten tweestages verricht.J.van Roijen
en V. Siefkens (Vakgroep Kwartairgeologie/Laaglandgenese, Vrije Universiteit
Amsterdam) verrichtten in 1990 een onderzoek naar antropogene elementen op de

Bussumerheide (Van Roijen &Siefkens, 1990),terwijl H.A.M.Kuijpers (Vakgroep
Ruimtelijke Planvorming,Landbouwuniversiteit Wageningen)in1991eenstudiedeed
naar ruimtelijke mogelijkheden van cultuurhistorische elementen in de BussumerWester- en Zuiderheide (Kuipers, 1991).
Amateurarcheologen uit het Gooi hebben dit onderzoek vergemakkelijkt door het
welwillend ter beschikking stellen van hun collecties voor opname in de inventarisatie. Wij willen een ieder die, op welke wijze dan ook, aan het welslagen van
het onderzoek heeft bijgedragen onze oprechte dank betuigen.
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SAMENVATTING

Van 1988 tot 1991 heeft de Afdeling Historische Geografie van het DLO-Staring
Centrumonderzoekverrichtnaarantropogeneelementenindeterreinen vanhetGoois
Natuurreservaat (GNR).Doelwasarcheologischeenhistorisch-geografische elementen
te inventariseren, mede met het oog op het beheer. De resultaten van deze inventarisatie zijn op schaal 1 : 25 000 gekarteerd.
Als ondergrond voor de archeologische inventarisatie is een reconstructiekaart van
het substraat vanhet Gooi vervaardigd. Dezeis opschaal 1:25 000 gepresenteerd.
Voor de archeologische inventarisatie ishethele Gooi (uitgezonderd 's-Graveland)
onderzocht.Erzijn 183vindplaatsen verzameld,beschreven engekarteerd.Kortwordt
ingegaan op de betekenis van het begrip "archeologische vindplaats".
Dehistorisch-geografische inventarisatie heeft zich beperkt tot deterreinen van het
GNR. Deze zijn in drie regio's verdeeld. Van elke regio is vervolgens een thema
uitgekozen datkarakteristiek isvoordeverzamelde elementen. Voorde noordelijke
regio is het agrarisch grondgebruik van de Gooise zanddorpen als thema gekozen,
voor de centrale regio het grondgebruik vanaf de prehistorie tot heden, en voor de
zuidelijke regio het effect van de opdeling van de heide van 1834/43 tussen de
oorspronkelijke gebruikers en Domeinen. Bij de kartering is tevens de verandering
van het grondgebruik tussen het midden van de vorige eeuw en heden aangegeven.
Van de centrale heides van het Gooi, de Wester- en Bussumerheide, is een detailstudie gemaakt van het grondgebruik in het verleden. Op basis van een bodemkartering op schaal 1 : 10 000, de verzamelde archeologische en historischgeografische informatie en een aanvullend oudheidkundig bodemonderzoek isdeze
geschiedenis beschreven. De archeologische resultaten van dit oudheidkundig
bodemonderzoek zijn apart gepubliceerd (Wimmers, 1991).
Omtotnutoenogonontdekte vindplaatsentevinden,zijn gebieden afgegrensd waar
eenhogedichtheid aanarcheologischevindplaatsenteverwachten valt.Dezegebieden
zijn kwetsbaarvooringrependiedezevindplaatsen kunnen aantasten.Degehanteerde
methode wordt in aanhangsel 2 apart besproken.
Debewoningsgeschiedenis vanhetGooiisinhoofdstuk 7geschetst. De verzamelde
archeologische gegevens dienen hierbij als basis. In aansluiting hierop is in meer
detail ingegaan op de eerste vermeldingen van gebieden in of rond het Gooi. De
jongste periode (vanaf ong. 1300 n. Chr.) wordt schetsmatiger behandeld.
Tenslottezijnenigeopmerkingenoverbeheersaspectengemaakt.Daarbij zijntevens
onzeervaringen methetbegeleiden vanmachinaalafplaggen vanheideterreinen van
het GNR samengevat. Van een onderzoek naar ruimtelijke mogelijkheden van de
verzamelde elementen,dat apartisgepubliceerd (Kuijpers, 1991),wordteen samenvatting gegeven.
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1 INLEIDING

1.1 Doel en opzet van het onderzoek
Voor het door de Afdeling Historische Geografie van het DLO-Staring Centrum
uitgevoerde project "Archeologische en historisch-geografische elementen in een
natuurgebied; antropogene achtergronden van de Gooise natuurgebieden" zijn doel
enprobleemstelling indevervolgaanvraag over 1989alsvolgtgeformuleerd: "Doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen van een gedetailleerd inzicht in de
verspreiding vanantropogene landschapselementen, inhetheide-enbosgebied van
het Gooi, in het verleden. Een en ander heeft mede ten doel het voeren van een
toekomstigverantwoordbeheer.Deprobleemstellingbetreftdevraaghoedegevolgen
vanmenselijk gebruikvanhetGooisebos-enheidegebieddoordetijdheeninbeeld
kunnen wordengebracht enwelkeconclusiesdaaruit kunnen wordengetrokken ten
behoeve van het toekomstig beheer".
Het lag in de bedoeling twee overzichtskaarten te vervaardigen, beide op schaal
1 : 10 000: één met archeologische en één met historisch-geografische elementen.
Als basiskaart zou een landschapsecologische kaart worden ontworpen. In de loop
van het onderzoek is hier van afgeweken: de archeologische gegevens bleken zich
vaak niet telenen voor een dergelijke gedetailleerde kartering1.Voor de historischgeografische inventarisatieisveelgebruik gemaakt vandeTopografische enMilitaire
Kaart vanhetKoningrijk derNederlanden2, dieopschaal 1:50000is gepubliceerd.
Het schaalverschil is te groot om op basis van deze kaart een 1 : 10 000 kaart te
vervaardigen.
Ookbleekhetmoeilijk omopbasisvandebestaandeinformatie,dieveelalopschaal
1 : 50 000 is gepubliceerd, een landschapsecologische reconstructie op schaal
1 : 10 000teontwerpen.Inplaatsdaarvaniseenreconstructie vanhetnatuurlijk substraat van het Gooi op schaal 1 : 25 000 vervaardigd (Kaart l) 3 .
Uiteindelijk zijn beideinventarisaties opschaal 1:25000gepresenteerd.Welisvoor
de Wester- en Bussumerheide een detailonderzoek uitgevoerd. Daarbij zijn de
verzamelde elementen opschaal 1:10 000gepresenteerd. Voordit gebied istevens
een bodemkaart op schaal 1 : 1 0 000 vervaardigd, gebaseerd op onderzoek in het
project4. Het is, gezien de hoeveelheid werk niet mogelijk gebleken een dergelijke
kaart voor andere gebieden te vervaardigen.
In de onderzoeksopzet was ook het verrichten van kleinschalige oudheidkundige
bodemonderzoeken opgenomen,omdeinterpretatie vanarcheologische vindplaatsen
tekunnen testen. Uiteindelijk zijn twee opgravingen uitgevoerd: een onderzoek van

1

Zie paragraaf 3.1.
Deze is als Kaart 4 bijgevoegd.
3
Zie paragraaf 2.3.
4
Zie hoofdstuk 5.
2
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4 m2 op de Hoorneboeg5 en een onderzoek van 152m2 in de akker van de Aardjesberg6. Vooral dit laatste onderzoek heeft bijgedragen tot een beter begrip van de
voordien ter plekke gedane vondsten.
Bij de inventarisatie van de archeologische enhistorisch-geografische elementen is
als scheidslijn tussen deze twee een datering van rond 1300aangehouden. Het hele
Gooi (met uitzondering van 's-Graveland) is onderzocht op archeologische vindplaatsen (kaart 2).Bij dehistorisch-geografische elementen hebben wij ons beperkt
tot de terreinen van het Goois Natuurreservaat (GNR)7. Het bleek weinig extra
inspanningtekostenhetgeheleGooioparcheologische vindplaatsenteinventariseren,
terwijlhetdeinterpretatie vanderesultaten vandezeinventarisatie vergemakkelijkt8.
De historisch-geografische elementen worden in hoofdstuk 4 behandeld. Voor de
kartering zijn deterreinen vanhetGNRindrieregio's onderverdeeld.Vanelkeregio
wordt een algemene karakteristiek gegeven: voor de noordelijke regio is dit het
agrarisch grondgebruik vandeGooisezanddorpen,voordecentraleregiohetgrondgebruik vanaf de prehistorie tot heden,en voorde zuidelijke regio heteffect vande
heideverdelingen van 1834/43.Op deze wijze hopen we een samenhang tussen de
elementen in de nogal verspreid liggende gebieden van het GNR aan te geven.
Op de gehanteerde schaal is de analyse van de geïnventariseerde gegevens ruw
gebleven. Daarom is van deWester- enBussumerheide, een gedetailleerdere studie
gemaakt9, waarbij tevens een veldbodemkundig onderzoek is uitgevoerd. Een meer
gedetailleerd onderzoek voor alle door het GNR beheerde terreinen is in de
beschikbare tijd niet mogelijk gebleken.
Bij het inventariseren van archeologische vindplaatsen met het oog op het beheer
moet wat er zich eventueel nog in de grond bevindt ook worden betrokken. Bij de
archeologische inventarisatie zijn daarom drie niveaus onderscheiden: behalve wat
er bekend is aan vindplaatsen is gekeken naar wat er nog aan vindplaatsen in de
grond zit, en ook naar wat er ooit aan vindplaatsen aanwezig was. Op wat er nog
in de grond zit wordt ingegaan middels het afgrenzen van gebieden waar we nog
relatief veel vindplaatsen aan kunnen treffen10. Wat er ooit aan vindplaatsen in het
Gooi aanwezig was, komt eveneens aan de orde.
In hoofdstuk 7 wordt ten slotte aan de hand van de verzamelde archeologische
gegevens de bewoningsgeschiedenis van het Gooi geschetst. Voor de historische
periode ligt de nadruk op de periode voor 1300, wanneer de markeorganisatie van
Stad enLandevanGooiland inschriftelijke bronnen opduikt.Voordelatere periode
geven wij slechts achtergrondinformatie bij de gegevens in hoofdstuk 3, 4 en 5.

5

Wimmers &Van Zweden, 1990.
Wimmers,1991.
7
De ligging van deze terreinen is afgebeeld in figuur 8, 11en 12.
* Zie paragraaf 3.1.
9
Zie hoofdstuk 5.
10
Zie hoofdstuk 6.
6

14

Inhoofdstuk 8komen enige beheersaspecten aan deorde meteen samenvatting van
onzeervaringen methetbegeleiden vanhetmachinaal afplaggen vanheideterreinen.
Dit hoofdstuk geeft een visie op het beheer van de verzamelde archeologische en
historisch-geografische elementen indit project zonder in detail te treden. Zie voor
de grote heidevelden in de centrale regio Kuijpers, 1991.
Hetverslageindigtmeteenconclusie,waaraanaanbevelingen voorverder onderzoek
zijn gekoppeld. Aanhangsels bevatten de lijst met archeologische vindplaatsen en
een reglement tegen misbruik van het heideveld uit 1847.

1.2 Natuurgebieden
Natuurterreinen op de zandgronden van Nederland liggen meestal in gebieden die
na de Middeleeuwen niet ontgonnen zijn. In het begin van de vorige eeuw waren
het heidevelden. Zij maakten deel uit van de woeste gronden, die door de dorpen
extensief gebruikt werden.
In de laatste anderhalve eeuw ishet landschap opde zandgronden nogal veranderd.
Deoppervlakte ingenomen grond door bebouwing isenormtoegenomen,terwijl het
landbouwsysteem door de komst van de kunstmest en de moderne "agribusiness"
ingrijpend is veranderd. Veel heideterreinen, die niet voor de landbouw geschikt
waren,zijn indeloopdertijd metbosseningeplant.Uiteindelijk zijnjuistdehuidige
natuurgebieden, en speciaal de nog resterende heideterreinen, het minst door deze
veranderingen aangetast.Hierzijnsporenvangrondgebruikuithetverledennogmin
of meer ongeschonden aanwezig. Deze heideterreinen zijn te beschouwen als een
soort venstersnaarhetverleden. Daarmeeheeft zicheensoortomkering voltrokken:
als woeste gronden waren dit de minst waardevolle gebieden, terwijl ze nu in een
aantal opzichten als meest waardevol kunnen worden aangemerkt.
DezegebiedenwerdenindelatereMiddeleeuwenendeNieuweTijd alswoestegrond
gebruikt.Invoorgaande perioden hoeft ditniethetgevaltezijn geweest.Derelicten
die deze gebieden nog bevatten zijn uiteenlopend van aard: resten van bewoning,
begraving, agrarisch landgebruik, wegen, grensscheidingen enz., daterend uit veel
perioden. Archeologen hebben deze relicten bij elkaar gebracht en de rijkdom van
het bodemarchief in natuurgebieden van "zandnederland" laten zien11. Vanuit
historisch-geografisch gezichtspunt is een dergelijke kartering van woeste gronden
vóór dit onderzoek nog nooit verricht.
Twee aspecten van gebruik en beheer van natuurgebieden lijken met name vanuit
cultuurhistorisch oogpunt van belang:deintroductie vanhet begrip "natuurbouw"12
en de problematiek van de recreatie in natuurgebieden13. Bij dit laatste onderwerp
ligtderelatienatuurgebied -cultuurhistorie voordehand:cultuurhistorische relicten,

11

Jager, 1987; 1988; 1989;cf. Walerbolk,1991.
MLV, 1989.
13
RMNO,1991.
12
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ingepast inderecreatieve inrichting vaneennatuurgebied,geven aandatgebied een
meerwaarde. Kennis van deze relicten is daarom van belang voor de inrichting.
Bij de natuurbouw en de natuurontwikkeling speelt het begrip "natuurlijkheid" een
groterol.Ditbegripfunctioneert alstoetssteen voorderesultaten van noodzakelijke
ingrepen inhethuidigelandschapbijnatuurbouw ennatuurontwikkeling. Inhetkader
van het Natuurbeleidsplan wordt gezocht naar criteria om de "natuurlijkheid" van
het landschap te toetsen. Daartoe is het begrip "referentiebeeld" geïntroduceerd14.
Voor het aangeven van criteria voor "complete" ecosystemen in Nederland wordt
een breed spectrum aaninformatie verzameld:(pre)historische gegevens,universele
principes enprocessen uit debiologie,dehuidige werkelijkheid en biogeografische
gegevens van soorten.Incombinatie levertditeen beeld vandenatuurin Nederland
indien ecosystemen niet zouden zijn beïnvloed door cultuurmaatregelen. Dit beeld
vormtde "ecologische referentie". Demensishiernietbuiten geplaatst, maarspeelt
een bescheiden rol.
Behalve ecologische referenties worden ook "actuele" of "historische referenties"
onderscheiden. Cultuurlijke elementen en processen maken hier juist wel een
belangrijk deel van uit. Deze zouden juist in het praktisch beheer en bij het maken
van keuzen een belangrijke rol spelen.
"Zandnederland" wordtalmillenniacontinudoordemensgebruikt.Ditgebruik heeft
duidelijk sporen inhet landschap achtergelaten. Kennis vandit gebruik en van deze
sporen isnoodzakelijk voorhet ontwikkelen van referentiebeelden. Opvoorhand is
het ontwikkelen van een "ecologische referentie" voor het zandgebied al een
hachelijke zaak,geziendeenormeveranderingen inbodemenvegetatiedoortoedoen
van de mens.
Vooral tijdens het detailonderzoek op de centrale heides van het Gooi is gebleken
datdehoeveelheid aan cultuurhistorische relicten veelgroterisdan wevantevoren
konden vermoeden. In hoeverre dit voor andere heideterreinen geldt is onduidelijk:
de geologische en geomorfologische situatie ten noorden van Hilversum (keileemverweringsplateau15) heeft zeker tot het ontstaan van deze rijkdom aan relicten
bijgedragen.

14

MLV, 1989.
Zie hoofdstuk 5.
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2 NATUURLIJK SUBSTRAAT VAN HET GOOI

2.1 Geologische opbouw
HethuidigeGooionderscheidt zichvanzijn omgevingdooreenaanmerkelijk hoogteverschil (fig. 1en 2). De opwisselende hoogten gelegen zandgronden contrasteren
met de lager gelegen veengebieden aan de randen. De hoogste delen van de zandgronden vormen de meest zuidwestelijke uitlopers van een in het laatste deel van
het Saalien gevormde gordel van stuwwallen16. Hun aanwezigheid heeft direct te
maken met de geologische opbouw van de ondergrond ten tijde van hun vorming17.
Deze ondergrond bestond globaal uit twee soorten zanden, afgezet door twee
riviersystemen, een Rijn-Maassysteem en een uit het oosten afkomstig riviersysteem18. Van de Rijn en de Maas zijn mineralogisch rijke bruine zanden met een
lage permeabiliteit afkomstig, het uit het oosten afkomstige riviersysteem voerde
mineralogisch arme witte zanden aan met een hoge permeabiliteit. Tot aan het
Midden-Pleistoceen functioneerden beidesystemen.Hundelta's vertakteninmiddenNederland. Zo zijn in het Gooinaast elkaar witte zanden en bruine zanden afgezet.
Tabel 1 Datering van geologische perioden enformaties, naar Koster, 1980. Alle dateringen
zijn "ca."en b(efore) p(resent), met 1950 als heden
Periode

Geologische formatie

HOLOCEEN

Kootwijk

PLEISTOCEEN
Weichselein
Eemien
Saalien
Holsteinien
Elsterien
Cromerien
Menapien
Waalien
Eburonien
Tiglien
Pretiglien

Twente
Eem
Drente
Urk
Urk
Urk, Sterksel, Enschede
Enschede
Harderwijk
Harderwijk

Datering (bp)
10 000 •

heden

90 000 •
130 000 •
200 000 •
250 000 •
300 000 •
800 000 •
900 000 •
1200 000 •
1600 000
2200 000
2500 000

10 000
90 000
130 000
200 000
250 000
300 000
800 000
900 000
1200 000
1600 000
2200 000

•
•
•
•
•

In het Midden-Pleistoceen nam de invloed van het oostelijke rivierensysteem af.
Bruinezanden(formaties vanSterkselenvanUrk)bedektendeeerderafgezette witte
zanden(formaties vanHarderwijk enEnschede).TenwestenvanhetGooi,waargeen
stuwing is opgetreden, is deze opeenvolging van witte en bruine zanden nog
ongestoord in de ondergrond aanwezig.
16

Maarleveld, 1981.
Over de vorming van deze stuwwallen zie Van den Berg en Beets, 1986.
18
Ruegg, 1975;vglookMekkinketal.,1986,24-32.Deinhetvervolggenoemdeformaties zijnbeschreven
in Van de Meene et al., 1988.
17
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Fig. 1 Hoogtezones vanhetGooienomstreken. Dehoogtelijnen zijn metintervallen van één
meteraangegeven. Bron:eenhoogtelijnenkaart, getekenddoorJA. Bakker.Goedte
herkennenzijndestuwwallen vanHuizen/Laren, vanHilversum(metaansluitendin het
zuidoosten deZwarte Berg/Bosberg), van de Vuursche, van BaarnenvanSoest. Voor
deEempolderzijngeen waardeningevuld.Inhetnoorden,aandekantvanhetGooimeer,
zijn enige "randeffecten" vanhetcomputerprogramma zichtbaar.
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Fig. 2 Relief van het Gooi en omstreken, gezien vanuit het noordoosten (vgl. fig. 1)

Toen het landijs in het Saalien vanuit het noorden zijn grootste uitbreiding kreeg,
ontmoette het hier de rand vande wittepermeabele zanden en stootte opde bruine,
slechtpermeabele zanden19.Daardoorwerdhetonderdeijskapnaarvoren stromende
grondwaterbelemmerd inzijn afvoer. Dewaterdruk opdegrondmassa voorde ijskap
nam toe.De opeenhoping van water leidde tevens tot een verdikking van de ijskap.
Hetgewicht vandeijskap namtoe,waardoor deze ook meerdruk opde ondergrond
uitoefende. Er ontstond eendusdanigkrachtenveld opdeondergrond voorde ijskap
datdezegingplooien.Degeplooidemassakwamopdegrondvoordeijskap terecht.
Daardoor nam de druk op de ondergrond voor de ijskap opnieuw toe, zodat een
nieuwe plooiing optrad. Uiteindelijk ontstonden zo dakpansgewijs over elkaar
liggende schubben (fig. 3).
Het landijs achter deze schubben torende boven de al gevormde stuwwallen uit20.
Ditzorgdevooreengrotetoevloed vansmeltwater,datviadegordelvan stuwwallen
een uitweg zocht. De hiermee gepaard gaande erosie leidde tot het afplatten van de
toppen vandestuwwallen.Verderwerden zedoorsneden doorsmeltwatergeulen. Zo
ontstond in het Gooi een door dalen doorsneden gordel van afgeplatte stuwwallen.
Indegestuwde lagen komen opveelplaatsen de algenoemde oudere rivierformaties
aan de oppervlakte. Waar de bruine, mineralogisch rijkere zanden dagzoomden,
ontstonden bijdelaterebodemvormingvoornamelijk moderpodzolgronden.Indearme
witte zanden vormden zich haarpodzolgronden.

19

Voor het volgende vgl.figuur 3.
Dediktevan het landijs aandiens rand wordt geschat tussen 100en 250meter (Ente et al., 1986,23).
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O _CD_S5-***A r rS'fi^I'^ 2,

Een landijsstroorn schuift voort over de gedeeltelijk bevroren ondergrond((ï' ). De grondwaterstroom
is van het ijsfront afgekeerd (w—*-). Het hydrologisch systeem in zone A heeft eendiepe basis (slecht
doorlatende ondergrond;gearceerd in defiguur). In zone Bligt de slecht doorlatende ondergrond hoger.
Hier neemt dewaterdruk (w) sterk toe, doordat de permafrost werkt als een afsluitende laag. De hoge
waterdruk verplaatst zich stroomopwaarts.

oorspronkelijk profiel ijskap

Door detoenemende waterdruk (w) vloeit de ijskap in zone A sterk toe,waardoor de druk op de
ondergrond verder toeneemt. Door ijsdruk en waterdruk te zamen kunnen afglijdingszones ontstaan
onder en voor het frontale deel van de gletsjer (zie detail).

Degrondmassa die omhoog gedrukt wordt, wordt geplooid en schuift over het voorland.

Fig.3 Modelvoorhetontstaan vaneenstuwwal(Af. van denBerginMekkink etal.,1986)
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2e deel Fig. 3

breuklijnen

Het voorland komt hierdoor op zijn beurt onder verhoogde druk te staan en het proces van plooiing
herhaalt zich: nieuwe plooien ontstaan aan defrontale zijde van de stuwwal in wording. De oudste
schubben (1)kunnen hierbij een deel van de beweging van de ijsmassa overnemen.Ze breken open
en schuiven als dekbladen over dejongere schubben (2)heen.

Uiteindelijk zullen aandefrontale zijde van de stuwwal voornamelijk intacte plooien zijn ontstaan.
Aan dedistale zijde liggen deschubben over elkaar heen geschoven.

Ineen latere periode worden door smeltwatererosie delen van de stuwwal onthoofd, (zie afb.5).
Er blijft een dakpansgewijze stapeling van lagen over.
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Het landijs heeft twee afzettingen gevormd. Allereerst is er door de schurende
werking vandezichverplaatsende ijslobben onderhetlandijs keileemgevormd.Door
latere erosie is deze keileem thans grotendeels verdwenen. In de omgeving van de
centraleheidesbevindenzichkeileemschollen.Indekeileemgroeve opde Aardjesberg
zijn dezeruim 1 meterdik. Bijhetterugtrekken vandegletschers zijn opdekeileem
door het landijs meegevoerde keien blijven liggen. Op deze plaatsen zijn dan ook
zeldzame Scandinavische zwerfstenen te vinden.
Door smeltwater van sneeuw en ijs zijn na terugtrekking van de ijskap spoelzandvlakten ontstaan langsdeflanken van destuwwallen. Deze vlakten, metdaarin veel
smeltwatergeulen,noemtmensandrs.Deafgezetten zandenzijndezgn. fluvioglaciale
zanden of sandr-afzettingen. Voor het overgrote deel bestaan deze afzettingen uit
verplaatst stuwwal-materiaal, en dus uit de eerdergenoemde rivierafzettingen.
Tijdens hetWeichselien isdebodem vanhetGooipermanent bevroren geweest.Het
smeltwateruitdezeperiodegebruiktedesmeltwatergeulen dieinhetSaaliengevormd
waren omaftevloeien. Deze werden daardoor extradiep ingesneden.Tenslotte zijn
erdoordewindpakketten dekzand inhetGooiafgezet (formatie vanTwente).Deze
zijn plaatselijk ontwikkeld als ruggen (bijv. de Lange Heul in het centrale deel van
het Gooi), maar komen ook over grotere gebieden voor.
Als jongste formatie in het Gooi moet het in het Holoceen afgezette stuifzand
(formatie van Kootwijk) genoemd worden. Over de precieze datering in het Gooi
is weinig tot niets bekend. Ze kunnen tot in zeer recente tijd gevormd zijn.
Aanderanden vanhetGooiheeft zichnahetWeichselien veengevormd. De oudste
dateringen hiervoor liggen tussen 9100 en 7100 bp21.

2.2 Hydrologie
Vanafhetontstaan vandeGooisestuwwallen vormendezeeeninfiltratiegebied door
hun hogere ligging en grofkorrelige samenstelling. De waterafvoer ervan is in het
Gooizelfnietzichtbaar:hetgrondwatertreedtnietviabeekjes ofbronnennaar buiten
(fig. 4)22.Pasin een brede zoneomhetGooiheen treedt uitwatering op,ondermeer
in de vorm van kwel.
Dezesituatie beperktedemogelijkheden voormensendieromdrinkwatertevinden.
Ofmenmoestputtenslaan,ofmenwasaangewezen opmeertjes ofvennen,gevormd
opstagnerendelageninhetzand.Stagnatietradmetnameopbijsterkverkitte amorfe
B-horizonten23. Deze konden zich, in lokaal aanwezige depressies, ontwikkelen in
haar-enveldpodzolgronden, duswaarrelatief arme zanden aanhetoppervlak lagen.
Dit hangt samen met een zijwaartse toevoer van ijzer en humus. Deze verzamelde

21

Van de Meene et al., 1988, 54.
Klinkspoor, 1974.
23
Dekker et al., 1986, 23.
22

22

zich onderineendepressieenvormde zoeenstagnerende laag.Ookkeileemkanals
een stagnerende laag optreden.
In het Gooi zijn alleen vennen bekend op de flanken van de stuwwallen (fig. 5).
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Fig.4Hydrologische situatievan hetinzijgingsgebied van deGooise stuwwallen (Engelen &
Schot, 1989).Duidelijkishetafnemen vandegrondwaterstandinhetGooionderinvloed
vanhet verdwijnen van (eendeel van) hetveendek inderandgebieden zichtbaar.
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Fig. 5 Ligging vande bekende vennen inhet Gooi. 1: overstoven ven,gevonden tijdens
booronderzoek; 2 en3: Laarder Wasmeren(volgens kaart vanKetelaar, 1774);
4: Monnikewater; 5: Kievietsdel; 6:Hilversums Wasmeer; 7: Zonneven.
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Het betreft het Hilversums Wasmeer, het Laarder Wasmeer, het Lange Water, het
Kievietsdel, het Monnikewater24, het Zonneven tussen de Noodweg en het Loosdrechtse Bos25 en mogelijk de Koesweerd op de brink van Laren26. Verschillende
vennen zijn in de loop der tijden verdwenen, of in oppervlakte afgenomen. Het is
niet zeker of de opsomming representatief is voor vroegere perioden.

2.3 Substraat
Met bodemkaarten27, geomorfologische kaarten28, geologische kaarten29, hoogtepuntenkaarten en veldwaarnemingen is een reconstructiekaart van het natuurlijk
substraat van het Gooi vervaardigd (Kaart 1). De gebruikswaarde van de onderscheiden eenheden voor de mens stond centraal bij het ontwerpen van de legenda.
Driestudieshebben modelgestaanvoordemethodebijdezereconstructie. Allereerst
is gebruik gemaakt van het historisch-geografisch onderzoek van Midden- en Oost
Brabant30. Hierin is getracht een uitspraak te doen over de potentiële bewoonbaarheid van het onderzoeksgebied op basis van het voorkomen van relatief rijke, niet
onderdirecteinvloedvanhetgrondwatergevormdemoderpodzolgronden. Decorrelatietussenhetvoorkomen vandezegronden endeoudebewoningsresten bleekzeer
groot te zijn.
Dit idee is nader uitgewerkt in een volgend onderzoek van de provincie Utrecht31.
Daarbij isookdepotentiële vegetatie bijdezeprobleemstelling betrokken. Eriseen
vlakdekkende legenda vooreennatuurlijke substraatkaart ontworpen die correspondeerde met diverse vegetatietypen. Met name de bostypen stonden hierbij centraal.
Eriseenonderscheid gemaakttusseneenstuwwal-ensandrlandschap,een dekzandlandschap en een stuifzand-landschap (naast diverse veen-, klei-op-veen- en kleilandschappen, die niet in het Gooi voorkomen).
Hetstuwwal-ensandrlandschap wordtopgedeeld indroge,matigvruchtbare gronden
(moderpodzolgronden) met een eiken-beukenbosvegetatie en droge, arme gronden
(haarpodzolgronden) met een droog eiken-beukenbosvegetatie. Met deze laatste
eenheid corresponderen dedroge,armegronden vanhet dekzandlandschap. Binnen
datdekzandlandschap wordenookvochtige,armegronden(veldpodzolgronden) met
een vochtig eiken-berkenbos, natte, matig vruchtbare gronden (beek- en gooreerd-
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De Vrankrijker, 1959. Van deze vijf vennen bestaat alleen het Hilversums Wasmeer nog. Het Laarder
Wasmeer is in gebruik als bergplaats en vloeiveld voor rioolwater. Hiertoe zijn er een aantal bassins
bijgegraven en is de stagnerende laag doorgeprikt. Over dit terrein: Van Ree, 1987. Even ten NW van
de omheining om dit terrein is in een boring onder stuifzand een ven aangetroffen, dat deel heeft
uitgemaakt van de serie vennen die hier ooit gelegen heeft.
25
Dit ven ligt in een perceel dat nooit is ontgonnen: Meyer, 1981,57.
26
Vandezedobbe isniet zekerof heteen venis.Bakker (1979,193)noemt hem "apond ofgreat antiquity".
27
De Bodemkaart 1 : 50 000, bladen 25 Oost, 26 West, 31 Oost, 32 West.
28
Bladen 31 en 32.
29
Blad 31.
30
De Bont, 1989. Heidinga (1987, 84) geeft verdere informatie over de voorkeur voor moderpodzolen bij
de aanleg van akkers.
31
De Bont, 1991.
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gronden)meteenelzen-eikenbosenzeernattegronden meteenmoerigebovengrond
en een elzenbroekbos onderscheiden. Het vrij jonge stuifzandlandschap is buiten
beschouwing gelaten.
Heidinga heeft een studie gedaan naar het bodemgebruik rond de middeleeuwse
nederzetting Kootwijk32. Kootwijk ligtopeenstuwwalenheeft alszodanigeengrote
relevantie voor de studie van het Gooi, dat immers in een zelfde situatie verkeert.
Heidinga maakt een extra onderscheid tussen de fijnkorrelige moderpodzolgronden
(Y21)endemeergrofkorrelige (Y30).Hijconstateerde eenduidelijke voorkeurvoor
defijnkorrelige varianten bijdeaanlegvan akkers.Dithoudt waarschijnlijk verband
meteengroter vochtbergend vermogen eneenwathogerelemigheid,dieeen grotere
natuurlijke vruchtbaarheid veroorzaakt.
Uitgaande vandezedriestudiesisvoorhetGooidevolgendeindelinggemaakt. Als
eerste legenda-eenheid zijn degronden gekozen waarin keileem tot ongeveer anderhalve meter beneden het maaiveld voorkomt33. Deze zijn het meest vruchtbaar. Als
tweede legenda-eenheid zijn demoderpodzolgronden opdestuwwallen onderscheiden.
Als derde eenheid zijn de haarpodzolgronden, die op stuwwallen, sandrs en dekzandruggen voorkomen, onderscheiden. Haarpodzolgronden opdekzandruggen zijn
hierbij apart gekarteerd. Tenslotte komen veldpodzolgronden insandrsen dekzandmateriaal.Dezezijn hetminst vruchtbaar. Verderiseenlegenda-eenheid "potentieel
veen" onderscheiden. Dit zijn gebieden waarvan wij vermoeden dat de invloed van
het grondwater er zo sterk was dat er zich veen heeft kunnen vormen.
Het karteren van de grenzen van deze eenheden in het Gooi bleek niet gemakkelijk
tezijn. Begonnen isom,metdegeomorfologische enbodemkaarten,deverschillende
categorieën te begrenzen. Dit leverde, door de aanwezigheid van veel bebouwde
kommen en afgravingen, een zeer versnipperd beeld op.Vervolgens isgezocht naar
aanvullende informatie om te trachten het beeld zo mogelijk te completeren. Deze
wordt in de volgende paragrafen besproken.

2.3.1 Moder-, haar en veldpodzolgronden
Moderpodzolgronden met ondiep voorkomend leem
Tijdens het Saalien heeft de landijs-bedekking in het Gooi keileem doen ontstaan.
Door erosie is een groot deel hiervan echter weer verdwenen. Keileem is een
mineralogisch rijk materiaal dat vrij goede landbouwgrond op kan leveren als het
ondiep in de bodem aanwezig is. Daarom zijn alleen plaatsen gekarteerd waarvan
bekend is dat de keileem op minder dan ongeveer anderhalve meter onder het
maaiveld voorkomt. Naast keileem komt in stuwwalmateriaal ook rivierleem voor,

" Heidinga, 1987,80-84.
Uitproefveldgegevens over het verband tussen roggeopbrengst en diepteligging van het keileem blijkt
datdezeopbrengst bijeenkeileemdiepte vanomennabij 1 moptimaal is.Bijeenondiepereof diepere
ligging zakt deze opbrengst vrij snel (De Roo & Harmsen, 1959,29).
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dat bij de stuwing mee naar boven is gekomen. In totaal zijn drie gebieden met
ondiepe leemvoorkomens gekarteerd.
Allereerst is een gebiedje rondom de z.g. leemkuilen op de Blaricummer Heide en
deTafelbergheide opgenomen.BijeenontsluitingindeO-wandvaneenlangwerpige,
N-ZlopendegroeveopdeTafelbergheide werddeaanwezigheid vanzeerlemig,zeer
fijn zand vastgesteld, dat geen keileemrestant vormt34. Samen met de langwerpige
vorm van degroeve ende andere kuilen inhet verlengde daarvan,die wijzen ophet
volgenvangestuwdelagendoordeafgravers,zijnditaanwijzingen voordeaanwezigheid van een dagzomend pakket rivierleem in een gestuwde laag. Hetzelfde zeer
lemigezand isaangetroffen directtenOvandegrotezandgroeve opde Blaricummer
Heide35. Op deze leem heeft zich plaatselijk een zeldzame flora ontwikkeld36.
Meer is bekend over het keileem- en keizandplateau tussen de stuwwallen van
Hilversum enBlaricum/Laren,ronddeAardjesberg37. Vaneencontinuelaagkeileem
is hier geen sprake. Het is een sterk in dikte wisselend pakket, bedekt door 40-100
cmdekzand. Indebouwput vandeWereldomroep tenWvande spoorwegafgraving
ligt op de keileem een pakket dekzand van 250 cm dikte38. Daarom is het door ons
gekarteerde gebied kleiner dan wat op de geologische kaart39 voorkomt. Bij het
Janskerkhof aangetroffen voorkomens40 zijn niet opgenomen, omdat ze onder 280
cm dekzand liggen. Wel zijn bij een boring bij de O-hoek van het terrein van de
Utrechtse Waterleiding41 op 90 cm onder maaiveld leembrokjes gevonden. Omdat
deGroevevanKoppelhiereengrootoppervlakteheeft verstoord iseenreconstructie
van de verspreiding van leem op minder dan anderhalve meter onder maaiveld hier
nietmeermogelijk. Metdeaanwezigheid ervanmoetwelrekeningworden gehouden.
TenNvandeNieuweCrailosche Weghebben zichinditkeileemplateau fijnkorrelige
moderpodzolgronden (Y21/3/5) gevormd42.
EenderdegebiedmetondiepekeileemvoorkomensligtonderhetcentrumvanHilversum43. Hier is de leem door bewegingen van het ijs tegen de stuwwal gepleisterd44.
Deze "nagestuwdebekkenafzettingen" liggeninhetgebiedtenwestenvanhetstation
tot vlak onder het maaiveld45.

34

Coördinaten 26C 143.81 / 476.55;veldbezoek d.d. 6XI 1990van Dirkx en Wimmers. De in het vervolg
genoemde waarnemingen zijn eveneens uit dit veldbezoek afkomstig.
35
Coördinaten 26C 143.47 / 476.35.
36
Farjon, 1983.
37
Ruegg, 1975. 208; Van Roijen en Siefkens, 1990, 28-33 en hun Bijlage 2.
3
' Ruegg, 1988 (Rapport Bouwput Wereldomroep).
39
Ruegg. 1975,203.
40
Hol, 1917.
41
Coördinaten 32A 142.68 / 472.61.
42
Van Roijen en Siefkens, 1990, 28-3.
43
De gegevens over deze afzetting zijn verstrekt door Ruegg, die veel waarnemingen heeft verricht aan
bouwputten. Rodenburg (1938, 13)merkte alop dat in de daarbij tevoorschijn komende profielen dunne
lagen keileem te zien waren.
44
Ruegg, 1988, 3; mond. med. Ruegg.
45
Brief dhr. Ruegg d.d. 12juli 1990.In debouwput vanhet station van Hilversum isleem gezien op minder
dan 1 meter onder het maaiveld.
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Ook elders in het Gooi komt ondiepe leem voor. Deze voorkomens zijn echter te
klein, of niet exact genoeg bekend, om in onze reconstructie opgenomen te kunnen
worden. Dit geldt voor een klein deel van de Hoorneboegse Heide. Hier bevinden
zich enige grotere, tot 2 meter diepe kuilen. Materiaal uit die kuilen bleek leemhoudend te zijn46. Deze kuilen liggen nogal geïsoleerd. Voor zandwinning zouden
ze gemakkelijk dichter bij het dorp Hilversum kunnen zijn gesitueerd. Ook daarom
lijkt een interpretatie als leemkuilen aannemelijk. Verder is leem gewonnen in het
Harde op de meent bij Huizen47 en aan de noordkant van Hilversum op de eng,
getuige het toponiem "Leemkuilen" dat voorkomt op de kaart van Perk uit 1843.
Vaak ligt boven opdekeileemlaageen uit verweerd keileem bestaande keizandlaag
en een meer of minder dikke laag dekzand. In dergelijke afzettingen hebben zich
meestal moderpodzolgronden ontwikkeld48. Hierop zal eenzelfde soort bos hebben
gegroeid, metenigeleemindicatoren alsonderscheid.Dehuidigepotentiële natuurlijke
vegetatie is een eiken-beukenbos (Fago-Quercetum petraeae).
Moderpodzolgronden gevormd in stuwwalmateriaal
Moderpodzolgronden hebben zichgevormd opdehogergelegen,mineralogisch wat
rijkere delen van de stuwwallen. Op deze moderpodzolgronden groeide een Eikenbeukenbos(Fago-Quercetum petraeae).Dezegronden zijn matigvruchtbaarmetdiep
grondwater.InhetGooikomtvolgensdebodemkaartalleeneengrofkorrelige variant
(Y30) voor. In het Z van het Gooi zijn echter op een aantal plaatsen korrelgroottes
gezien die tot de matig-fijne categorie (Y21) behoren. Op de Z-helling van de
Hoorneboeg endeW-helling vande Zwarte Berg isdit het geval,hoewel de korrelgrootte dicht tegen degrens met Y30aan lag49.Omdat dit verschil zoklein is wordt
dit gebied niet apart onderscheiden.
Bijdekartering vandemoderpodzolgronden bleekeenflink deel vande stuwwallen
onderdebebouwdekomteliggen.Nu zalzichinhetWeichselien overhet algemeen
aandevoet vandestuwwaleendikkerelaag (mineralogisch armer)dekzand hebben
afgezet dan opdetop.Indit leemarmeofzwaklemigedekzand hebben zich meestal
geenmoderpodzolgronden kunnen ontwikkelen.Omdeverspreidingvandezebodems
tecompleteren iserdaarom voorgekozen een bepaaldehoogtelijn deze dekzandzone
af te laten grenzen. Bij vergelijking tussen de bodemkaart en de hoogtepuntenkaart
bleek de 7,5 meter +NAP hoogtelijn een redelijke benadering te zijn.
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Coördinaten 31F 139.71 / 468.03.
Archief Staden Lande,doos06.11, map"leem":P.Veerman Gznkrijgt op 16november 1915 toestemming
daar leem te graven. Uitde formulering valt op temaken datdit geen plek was waar vaak leemconcessies
werden uitgegeven. Datook vroeger op demeenten leem is gewonnen isop temaken uit een ineen latere
zestiende-eeuwse hand bijgeschreven aantekening bij het in het Privilegieboekje uit hetArchief van Stad
en Lande bewaard gebleven afschrift van de tweede schaarbrief: "Zoe is hiermede in bevoirwairt, dat
ghien man leem graven en sal leynden Nairdermaet, Huysermaet ende Ortemaet in der zee, ten is thien
roeden verre van den lande ter zeewaert van een dagelix water oestwart" (Enklaar, 1932, 313). Het kan
hier echter ook om klei handelen (mond. med. ir. Th. Spek).
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Van Roijen en Siefkens, 1990, 28; Bodemkaart.
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Coördinaten resp. 31F 139.85 / 467.26 en 32A 140.05 / 467.07.
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Ten oosten van het station van Hilversum komt een als aparte stuwwal gekarteerde
opduiking voor op de geomorfologische kaart. Deze heuvel staat bekend als "den
Ooi", wat "weiland, solitaire heuvel" zou betekenen50. Omdat deze plaatselijk tot
8,9 m +NAP oprijst, is zijn top als moderpodzol gekarteerd. Bij een boring bij de
top van deze opduiking, in een plantsoen, is onder een ophogingslaag op 1,40 m
ondermaaiveld eenrestant vaneenmoder-Bhorizont aangetroffen51. Deoorspronkelijke bodem is als een matig grofzandige, iets leemhoudende moderpodzol (Y32)
geïnterpreteerd in fluvio-glaciaal materiaal. Dit bevestigt enigszins de gevolgde
methode.
Haarpodzolgronden gevormd in stuwwal, sandr endekzandmateriaal
Deze,nietonder invloed vanhetgrondwater ontstane,humuspodzolgronden hebben
zich gevormd in de lagere, door overstuiving met dekzand mineralogisch armere,
delen van de stuwwallen, op de fluvio-glaciale afzettingen (de sandrs) en op de
dekzandruggen52. Op deze haarpodzolgronden groeide een Droog Eiken-berkenbos
(Betulo-Quercetum roboris).Zeliggen alseenschilomdegebiedenmetmoderpodzoIgronden heen. Het zijn arme gronden met diepliggend grondwater.
Veldpodzolen gevormd in dekzandmateriaal
Deze onder de invloed van het grondwater gevormde humuspodzolgronden komen
voor op de dekzandruggen en vlakten aan de randen van het Gooi. Op deze
veldpodzolgronden groeideeen VochtigEiken-berkenbos (Betulo-Quercetum roboris
molinietosum). Hoewel ze tegenwoordig een grondwatertrap VII* kunnen hebben,
is hun aanwezigheid een belangrijke aanwijzing voor de grondwaterstand inde tijd
vanhunontstaan.Veelveldpodzolgronden opdebodemkaart liggen opplaatsen waar
wij potentieel veen hebben vermeld. In de reconstructie is vooral een groot gebied
in het ZO van het Gooi door deze gronden bedekt.

2.3.2 Potentieel veen
LangsderandenvanhetGooiissindsdeMiddeleeuwen doorontwateringendaarmee
gepaard gaande oxydatie en klink, veel veen verdwenen. Het is daarom niet meer
mogelijk de vroegere grens van deze eenheid op de huidige bodemkaart terug te
vinden. Uiteindelijk hebben wij gekozen voor de hoogtelijn van 3,00 m +NAP als
grens voor het voorkomen van veen.
Een belangrijke aanwijzing voor deze reconstructie is de diepte van een waterput
diegevonden isbijeentwaalfde -dertiende eeuwsenederzetting opdeLangeHeul53
(fig. 6). De onderkant van deze put lag op2,10 m+NAP.Wil er ook nog water uit
geschept kunnen worden, dan lijkt een grondwaterstand van 3 m +NAP ter plekke
50

Pelgrim, 1986.
Coördinaten 32A 141.55/ 470.17.
52
Opdegehanteerdekaartschaalzijndedekzandruggen slechtsglobaalaangegeven.Erisdaaromeenzekere
discrepantie met de detailkaart van de Westerheide. In de analysen is steeds wel van nauwkeuriger
karteringen uitgegaan.
53
Van Roijen &Siefkens, 1990,55.
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noodzakelijk voorhetfunctioneren vandezeput.Dehoogtevanhetgrondwaterneemt
naarderandenvanhetGooitoeaf. Dezeafname isnieterggroot:volgensdeisohypsenkaart van oktober 197054 bedraagt deze afname tussen de Lange Heul en het
uitgeveende gebied bij 's-Graveland enkele decimeters. Door de aanwezigheid van
het veen zal dit verschil in de Middeleeuwen kleiner zijn geweest dan in 197055.
Eengereconstrueerde veengrens op3m+NAPaanderand vanhetGooilijkt daarom
een redelijke benadering.
Historische gegevens over het voorkomen van randvenen in dit gebied geven ook
een aanwijzing voor dereconstructie van deuitbreiding van het veen in de Middeleeuwen. Eengoed voorbeeld vormtdezuidwesthoek, hetzogenaamdeTweede Blok
en de Kerkelanden ten noorden daarvan56. Dit laatste gebied werd in de laatste
decenniavandeveertiende eeuwgepachtdoorLoosdrechters,diehetuitveenden en
hun kavels doortrokken. Bijeen ontginningspoging vanhetTweede Blok kregen de
Gooiers in 1625 het recht ter plekke veen te graven. De oostgrens van dit Tweede
Blok komt vrij goed overeen met de 3 m +NAP-hoogtelijn.
Put
Grondwaterspiegel

Spoorweg
afgraving

Fig. 6 Hydrologische situatie bij de middeleeuwse waterput op de Lange Heul (plek nr. 122).
1: ten tijde van het gebruik staat er water onderin de put 2: ten gevolge van de
toenemende veenontginning zakt de grondwaterstand tot beneden de diepte van de put
3: tengevolge vanhetgraven vandespoorwegafgraving zakt hetgrondwater nog verder.
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Klinkspoor, 1974.103.
Engelen &Schot, 1989.
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Dit gebied is bestudeerd door Meyer (1981). Devolgende gegevens zijn aan zijn studie ontleend.
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AandeoostkantvanhetGooilijken voormaligeveengebieden zichooktotde3meter
hoogtelijn uittestrekken.ZowordendeBouwvenentenoostvanBlaricumdoordeze
hoogtelijn begrensd.
Uit de ontginningsgeschiedenis van De Vuursche valt ook een aanwijzing te
destilleren. In 1521werd daarhet zogenaamde Ridderveen verdeeld. Ditgebied ligt
tegendegrens methetgerecht DeBiltaan,tennoorden vaneenlijn inhet verlengde
van Maartensdijk. Dit veen liep vanaf deze lijn 550 roeden (ca. twee km) naar het
noorden "totin 't beghinsell vandie Vuerse".Verder noordelijk liep het dan "totin
't herde vandie Vuerse"57."'t Herde" staat voor zandgronden die met heide waren
begroeid58. Het begin van DeVuursche moetdusliggen opeen lijn inhet verlengde
van de zuidgrens van het Gooi. Ergens ten noorden van die lijn eindigt het veen en
begint de heide. Thans komen er volgens de bodemkaart in dit gebied veel stuifzanden voor. Bij een detailkartering vande Boswachterij DeVuursche59,die grenst
aan dit gebied, komt bij die grens een stuifzanddekje van minimaal enige tientallen
centimeters voor.Alsweditgegeven metdehoogtepuntenkaart confronteren, blijkt
de 3m +NAP-hoogtelijn eveneens een goede indruk te geven van de overgang van
het veen naar het hoger liggende heidegebied.
Ook het Gooi kent een "Herde":direct ten zuiden van Huizen. Omdat hier grond is
afgegraven, is het niet duidelijk hoe hoog de ondergrond oorspronkelijk lag. In de
reconstructie ligt het in het sandr-gebied, niet in het veen.
Een bodemkundige aanwijzing voor de vroegere stand van het grondwater kan
gevonden worden als we de overgang van in droge en in natte milieus gevormde
humuspodzolgronden karteren. Deze blijkt bijna overal rond de 3 metergrens te
liggen. Een uitzondering wordt gevormd door een groot gebied met (in nat milieu
gevormde)veldpodzolgronden tenoostenvanHilversum.Ditgebied ligtmeesttussen
3 en 4 m +NAP en is niet als potentieel veen gekarteerd. De aanwezigheid van een
veendek isniet geheel uitgesloten.Als veldpodzolgronden indekzandmateriaal zijn
ze apart gekarteerd en dus in onze reconstructie herkenbaar.
Eenprobleem voordereconstructie vormthetgebied rond de vestingNaarden. Hier
is na de herbouw van 1673 erg veel zand weggegraven, zodat de oorspronkelijke
hoogtelijnen nietmeertereconstrueren zijn.Wijhebben getracht opdehoogtepuntenkaart plekken te vinden waar het oorspronkelijke oppervlakte nog aanwezig is.Met
behulp daarvan is de grens tussen het Gooimeer en Bussum getrokken. Nu komt er
indit gebied ook veel stuifzand voor,watdereconstructie bemoeilijkt. Zoishet wel
mogelijk dat de veengrens die wevanaf Nieuw-Valkeveen naarhet oosten toe gereconstrueerd hebben, eigenlijk meer naar het noorden loopt.
OnderdestadNaarden zelfkomteenvoor 1350daterendezwartelaagmetkleilenzen
en veenresten voor. De stad zelf isgebouwd ophet veen60, zij het opeen plek waar
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Gegevens ontleend aan Gottschalk, 1956, 214.
Gottschalk, 1970, 103.Volgens Moerman (1956, 183) betekent "herde" in de provincie Utrecht "heide".
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Buitenhuis, 1966.
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Van Hengel, 1875 bijlage B; Schaftenaar, 1978; Woltering, 1983, 232-233.
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de pleistocene ondergrond tot ongeveer 0 m +NAP opduikt61. Deze hoogte zal in
de voortschrijdende ontginningen zichtbaar zijn geworden.
Bij de veenreconstructie moet in de gaten worden gehouden dat de hoogte van het
veen in de loop dertijden sterk kan wisselen. Degereconstrueerde veengrens heeft
in de Vroege Middeleeuwen op een andere plaats gelegen dan in de Late Middeleeuwen.Onzereconstructieisgebaseerd opgegevensmeteenverschillende datering.
Eenaantaldaarvan stamtuitdetweedehelft vandeMiddeleeuwen,wanneerdegrote
veengebieden aan de randen van het Gooi worden ontgonnen en de veengrens zich
naarbeneden verlegt.Vermoedelijk heeft vlakvoordezeontginningen degrenshoger
gelegen. Over de prehistorische situatie is niets bekend.
Gebiedtennoorden vanhetGooi,datnuinhetGooimeerligt,werdvroegerookdoor
de mens gebruikt62. Het zal hier voornamelijk om een veengebied zijn gegaan. Een
grenslijn tussen veen en open water kan worden aangegeven voor de periode van
dezogenaamde Cardium-transgressie, dietussen 2000en 1200v.Chr63heeft plaatsgevonden (fig. 7). In de periode die hierop volgt, is de mariene invloed uit het
westen, die deze transgressie heeft veroorzaakt, afgenomen. Er vormt zich in het
gebied van het huidige IJsselmeer een merensysteem dat geleidelijk uitdijt en
uiteindelijk door de zee wordt opgenomen. Dit leidt tot landverlies aan de kusten.
Volgens de reconstructie van Ente et al. (1986)64 is dit landverlies aan de rand van
het Gooi rond het begin van dejaartelling nog niet zo groot. Het proces van kustafslag is niet in detail te volgen.
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In twee boringen vlak voor de kust is pleistoceen materiaal aangetroffen op 0,75 en 0,80 m -NAP
(gegevens Rijkswaterstaat Directie Flevopolders te Lelystad). Hierop dienen nog (ter vergelijking met
het land) een A- en een B-horizont te worden gedacht.
UithetGooimeer zijn vondsten opgezogen uithetMidden Palaeolithicum,het LaatNeolithicum/ Vroege
Bronstijd en de Middeleeuwen (Stapert, 1981; Addink-Samplonius, 1982; Offerman-Heykens, 1982;
Woltering, 1986; 1987).Voor het Midden Neolithicum geeft Bakker (1982) de3,5 m -N.A.P. contourlijn
als ruwe schatting voor het bewoonbare gedeelte van het zandgebied. Uit Figuur 7 is af te lezen dat dit
gebied ten N van het Gooi niet erg uitgestrekt was.
Ente et al., 1986, 128.Deze datering geldt voor Oostelijk Flevoland. Het begin van deze transgressie in
Zuidelijk Flevoland zal iets later liggen dan voor Oostelijk Flevoland.
Ente et al., 1986, 129-130.
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fc"1* s ^

2m hoogtelijneritop Pleistoceenvoor de kustvan het Gooimeer
Grens Cardiumtransgressie
Huidige Gooi

Fig. 72-meter hoogtelijnen van detopvan deC-horizont van depleicostene ondergrond van
hetGooimeer. Tevens isaangegeven degrensvan deCardium-transgressie. Dezegeeft
eenkustlijn aandieongeveer2000 en1200v.Chr.heeftbestaan. Bron: gegevens van
deRijksdienstvoorde IJsselmeerpolders.
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3 ARCHEOLOGISCHE INVENTARISATIE

Het directe resultaat van de archeologische inventarisatie is een lijst met vindplaatsen65 en een kaart op schaal 1:25000 met daarop hun verspreiding (Kaart 2).
Deanalysevandezelijst voordekwetsbaarheid vooringrepen bevindt zichin hoofdstuk 6. Een op deze lijst gebaseerde bewoningsgeschiedenis van het Gooi wordt in
hoofdstuk 7 gepresenteerd.
In hoofdstuk 5 worden de resultaten besproken van onderzoek op de BussummerenWesterheide datopgedetailleerdere schaalisuitgevoerd.Indealgeheleinventarisatie zijn verschillende vondsten soms tot één vindplaats samengenomen. Dit is in
veel mindere mate geschied voor dit detailonderzoek. De vondsten in hoofdstuk 5
wijken dus enigszins af van de hier vermelde.

3.1 Opzet en uitvoering van de inventarisatie
Doel van deze inventarisatie is inzicht in de ruimtelijke verspreiding van archeologische vondsteninhetwerkgebied enhungevoeligheid vooringrepente verkrijgen.
Eenglobaledateringenindelingvandevondsten isdaartoevoldoende:het opsporen
van vindplaatsen en vondstomstandigheden heeft prioriteit boven het zo exact
mogelijk determineren vanvondsten.Indeverdereanalysen wordende vindplaatsen
slechtsineenbeperktaantalperiodenensoorten onderverdeeld.Hieronder volgteen
overzicht vangebruikteperioden;deindelinginsoorten vindplaatsen komtinpar. 3.2
aan de orde.
Hetteinventariseren gebied isalineenvroegstadiumvanhetonderzoek afgebakend.
Het bevat het overgrote deel van het grondgebied van de gemeenten Naarden,
Bussum, Huizen, Blaricum, Laren en Hilversum (zonder de Hilversumse Meent).
's-Graveland is niet meegenomen. Dit gebied is bij de ontginning vrijwel geheel
afgezand, terwijl over de ontginning zelf een goede studie bestaat66.
In principe zouden alle vondsten als aparte vindplaats moeten worden beschouwd.
Karteren we deze vervolgens uit, dan levert dat opeen aantal plaatsen een stippenzwermop:eenaantalvondsten blijkt zeerdichtbijelkaargevondentezijn. Dit hoeft
niettebetekenen datzeookopverschillendeplaatsen zijn aangetroffen: opmeerdere
tijdstippen, soms tientallen jaren uit elkaar, kunnen op ongeveer dezelfde plek
vondsten zijn gedaan.Deopgegevencoördinaten zullendanveelalnietdezelfde zijn.
Vandiversevondsten isdevindplaatsnietnauwkeurigbekend:aanduidingen als"uit
de akker van" komen herhaaldelijk voor.
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66

Deze bevindt zich in aanhangsel 1.
Meyer, 1984.
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Tabel2 Overzichtvanarcheologischeperioden, naarKoster,1980;Roebroeks,1990enBakker
(mond. med.). Debegindatering voor hetMidden Palaeolithicurn isonzekeren alleen
als indicatie opgenomen
Periode
Palaeolithicum
(Oude Steentijd)
Mesolithicum
(Midden Steentijd)
Neolithicum
(Jonge Steentijd)

Bronstijd

Ijzertijd
Romeinse tijd
Middeleeuwen

Onderverdeling
Midden
Laat

Vroeg
MiddenA
MiddenB
Laat
Vroeg
Midden
Laat
Vroeg
Midden +Laat
Vroeg
Laat

Nadere onderverdeling

Datering

300 00035 000 -

35 000 v. Chr.
8 800 v. Chr.

8 800-

5 300 v. Chr.

5 3004 2003 4002 9002 5002 000-

4 200 v. Chr.
3 400 v. Chr.
2 900 v. Chr.
2 500 v. Chr.
2000 v.Chr.
1 800 v. Chr.

Trechterbekercultuur
Standvoetbekercultuur
Klokbekercultuur
Wikkeldraadaardewerk
Hilversum/Drakestein/
Larencultuur'7
1800Urnenveldencultuur
1 100Urnenveldencultuur
800500 v. Chr.•
12Merovingisch
450Karolingisch
750900-

1 100 v. Chr.
800 v. Chr.
500 v. Chr.
12 n. Chr.
450 n. Chr.
750 n. Chr.
900 n. Chr.
1 500 n. Chr.

Daarom is besloten bij elkaar gelegen vondsten samen te voegen. Als coördinaat is
dandievandevermoedelijk meestnauwkeurigteplaatsen vondstaangehouden. Als
minimumafstand tussen twee vindplaatsen is ongeveer 200 meter aangehouden. De
grafheuvels zijn wel afzonderlijk opgenomen, ook al liggen ze op kleinere afstand
van elkaar. Een aantal vindplaatsen (pleknr. 146:de Kuil van Koppel/G.T.O. opde
Zuiderheide,ofpleknr. 12:devondsten gedaan bijdeherbebossing vandeEukenberg
bij voorbeeld) beslaat een veel groter gebied. Omdat de vondsten in deze plekken
niet nader te lokaliseren zijn, iservoorgekozen ook dezetotéén vindplaats terekenen. De nauwkeurigheid van de plaatsbepaling van de vindplaats verschilt dus van
geval tot geval.
In de projectopzet is voorzien de vindplaatsen op schaal 1:10 000 te presenteren.
Deze schaalkeuze bleek te gedetailleerd. Een stip van 1mm doorsnede op de kaart
neemt opdeze schaal een gebied in van ongeveer 80vierkante meter.Twee stippen
die elkaar raken, geven vindplaatsen aan met een onderlinge afstand van 10 meter.
Een dergelijke nauwkeurigheid is bij het lokaliseren van vindplaatsen niet waar te

Dezeonderverdeling vandeMidden Bronstijd ishiernietopgenomen,omdat ereenverschil lijkt tebestaan
tussen de datering van graf- en nederzettingsvondsten in de Midden Bronstijd. Voor grafvondsten zijn
deze dateringen van de Hilversum- en Drakesteinfase grotendeels overlappend. De bijbehorende
nederzettingen lijken daarentegen goeduit elkaar tehouden tezijn. De Laren-fase vormt inbeide gevallen
een latere ontwikkeling (Ten Anscher, 1990;hij stelt voordeze drie fasen om tedopen tot HVS-1, HVS-2
en HVS-3).
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maken. Daarom is besloten de resultaten op een kleinere schaal (1 : 25 000) te
presenteren (Kaart 2).
De archeologische inventarisatie beslaat (bijna) het hele Gooi, en niet alleen de
terreinen van het Goois Natuurreservaat. Dit heeft drie redenen:
- om de ligging van vindplaatsen beter te kunnen bestuderen zijn gegevens uit het
helegebied nodig(deterreinen vanhetGooisNatuurreservaat liggendaarkriskras
doorheen);
- hetmaken vaneenglobaleschetsvandebewoningsgeschiedenis vanhetheleGooi
vormt één van de opdrachten van het project;
- bij het doorlopen van (meestal het gehele Gooi omvattende) collecties is het niet
veel extra moeite het hele Gooi mee te nemen.
Voor deze inventarisatie zijn gegevens uit veel bronnen samengenomen. Allereerst
is de collectie van het Goois Museum (Hilversum) ingevoerd, waar zich ook de
archeologische collectievandeStichtingStadenLandebevindt. Hierbij isuitgegaan
van een in 1985 door Meewis vervaardigde inventaris van de collectie, die weer
gebruik heeft gemaakt vaneerdereinventarisaties doorRustenBakker. Deze inventaris uit 1985 is aangevuld metdecollectie van deG.S.A.W.68 die zich inhet Goois
Museumbevindt.Veelinformatie overouderevondsten isverstrektdoordevroegere
conservator van dit museum, Bakker.
Dezegegevens zijn vergeleken en aangevuld metgegevens van deRijksdienst voor
hetOudheidkundig Bodemonderzoek (Amersfoort). Veelvindplaatsen uitdecollectie
van de G.S.A.W. waren hier alingevoerd. Ook de collecties van het Rijksmuseum
voor Oudheden (Leiden),het Provinciaal Utrechts Genootschap (Utrecht),hetGeologisch Museum Hofland (Laren)enhet Archeologisch Documentatie Centrum van
deArcheologischeWerkgemeenschapNederland afdeling Naerdincklandt (Naarden)
zijn bekeken. Bovendien zijn amateur-archeologen bezocht wier collecties zijn
ingevoerd69. Een aantal van hun vondsten bevindt zich (als bruikleen of schenking)
in het Goois Museum. Ten slotte is de literatuur bestudeerd.
Vondsten die dateren van na 1300 zijn niet meer opgenomen. Vanaf dat moment
beginnen de schriftelijke bronnen meerinformatie te geven overhetGooi.Zo stamt
de oudste vermelding van de meeste Gooise dorpen uit 1305/670. Overigens zijn
latere vondsten alleen in de huidige engen en dorpen gedaan, met uitzondering van
de Gooise noordkust bij Oud Naarden (plek nr. 26).
Op grafheuvels lijkende verhogingen die niet voldoende zijn onderzocht, zijn niet
in de lijst opgenomen, met uitzondering van twee heuveltjes in een tuin bij de

DeGooise Studiekring voor deArcheologischeWetenschappen iseenindezestigerjaren functionerende
groep scholieren met belangstelling voor archeologie. Zij hebben veel terreinen afgelopen op zoek naar
vondsten, waarvan zede vondstomstandigheden documenteerden. Dezedocumentatie ende bijbehorende
vondsten zijn aangekocht door het Goois Museum. Leden van de G.S.A.W. waren onder meer A. en K.
Farjon. R. van Dijk en W.J. Manssen, toen tussen tien en twintig jaar oud.
Hiervoor willen wijA.Boelsma(Eenmes),G.Buhr (Bussum),J.Buys (Huizen),J.Offerman (Kortenhoef),
E. Peters (Weesp) en G. Vlamings (Eemnes) nogmaals bedanken.
Rekening van Bernd van Dorenwerde, baljuw van Amstelland: Smit, 1929.
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Hoorneboèg (plek nr. 246). Deze lijken sprekend op grafheuvels, terwijl ze in de
buurt van een bekende grafheuvelgroep liggen71. Niet of onvoldoende onderzochte
heuvels zijn bekend van de Warandebergen, het Bikberger Bos, Crailo en het
Spanderswoud. Alleen Tiader onderzoek kan leren of deze heuvels terecht uit het
archeologisch databestand zijn geweerd.
Uiteindelijk zijn 183 vindplaatsen in het archeologisch databestand opgenomen,
variërend van een losse vuursteenafslag tot de plattegrond van een middeleeuwse
boerderij. Er zullen zeker vindplaatsen ontbreken, maar gezien de wijze van verzamelen zullen dit erniet veel zijn. Er wordt inhet vervolg van uitgegaan dat deze
verzameling de vindplaatsen in het Gooi representeert.
Inaanhangsel2wordendezevindplaatsen gepresenteerd.Hunliggingisaangegeven
opfiguur 6.Aanelkeplekiseencijfer toegekend.Daarnaast zijn decoördinaten van
devindplaats gegeven.Danvolgteensummierebeschrijving vandevondsten opdeze
vindplaatsen. Voor zover bekend worden het jaar van de vondsten, de plaats waar
ze zichnu bevinden enrelevante literatuur vermeld. De lijst isgerangschikt naarde
aan de vindplaats toegekende cijfers.

3.2 Omschrijving van het begrip "vindplaats"
Een archeologische vindplaats wordtherkend alserzichdoormensenhand gevormde
voorwerpen (aardewerk, vuursteen) of structuren (paalkuilen, grafheuvels) in de
bodem bevinden. Deze zijn te beschouwen alsde materiële neerslag van menselijke
activiteiten uithetverleden.Dezeneerslagishetuiteindelijke resultaatvan formatieprocessen, van menselijk gedrag ten tijde van het gebruik van de vindplaats tot aan
de archeologische analyse ervan72.
Men kan vindplaatsen indelen naar de aard van de activiteiten die er plaats vonden.
Indit rapport onderscheiden wenederzettingslocaties, grafvondsten, depotvondsten
en "losse" vondsten.
Grafvondsten zijn vrijgemakkelijk teherkennen.Archeologisch onderzochte graven,
al dan niet vergezeld van duidelijke grafheuvels leveren geen probleem op. Ook
crematieresten van mensen wijzen op grafvondsten. Het valt te verdedigen vindplaatsen waar complete prehistorische potten zijn gevonden, ook als grafvondst te
interpreteren: de kans dat in een nederzetting een complete pot bewaard blijft, is
gering73.

71

De R.O.B, heeft het voornemen deze heuvels binnenkort nader te onderzoeken om vast te stellen of het
inderdaad om grafheuvels gaat.
72
Zie paragraaf 6.1.
73
Alleen compleet ingegraven potten, die meestal alsvoorraadpot gediend zullen hebben, maken een kans.
Het gaat dan om grote, goed herkenbare potten met een specifieke inhoud.
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Voor nederzettingen wordt het moeilijker. Als er grondsporen van gebouwen zijn
gevonden, is deze interpretatie duidelijk. Dit is in het Gooi echter nauwelijks het
geval74. Ook alleen in nederzettingen aangetroffen soorten aardewerk, zoals golfbandaardewerk75 op pleknr. 291,maken een dergelijke interpretatie mogelijk.
Daarnaast worden in de archeologie ook minder harde criteria gebruikt om nederzettingen te onderscheiden. Zoschrijft Groenewoudt: "deervaringheeftgeleerd dat
het geassocieerd voorkomen van vuurstenen werktuigen, aardewerkscherven en
natuursteenfragmenten eensterke aanwijzing vormt voor de aanwezigheid van een
prehistorische woonplaats"16.Opgrond vaneen dergelijk criterium is aanvankelijk
op de akker van de Aardjesberg (pleknr. 180) een prehistorische nederzetting
geprojecteerd77. Bij nader archeologisch onderzoek bleek echter dat de gevonden
aardewerkscherven hoogstwaarschijnlijk van(na)bijzettingen uitgrafheuvels afkomstig
waren78. Het gebruik van dergelijke criteria voor het onderscheiden van nederzettingen bergt dus gevaren in zich.
Hetbegrip "nederzetting", opgevat alsplek waarmensen verbleven,dekt bovendien
verschillende ladingen. In het Palaeolithicum en het Mesolithicum trok men rond
binnen territoria die een paar duizend km2groot konden zijn, afhankelijk van de
dichtheid aan voedselbronnen. Op verschillende plekken bleef men een korter of
langer deel van het jaar om voedselbronnen te exploiteren. De activiteiten (jagen,
vissen,verzamelen)verschilden vanplektotplek.Zoontstonden verschillende soorten
nederzettingen: plekken waar men viste, waar men joeg, waar men met grotere
groepensamenkwamenz.Menbezochtnietsteedsdezelfdeplekken,maardoorkruiste
hetgebied alnaargelang devoedselbronnen toelieten.Zoontstaan veelzeer diverse
vindplaatsen79.
Indeloopdertijd vindenookinhetlandschapveranderingen plaats.Demensbevond
zich alin het Gooi voorde vorming van de stuwwallen. Tijdens het laatste glaciaal
zijn tweedekzandruggen opdecentraleheidesgevormd.Onderinvloed vanklimaatveranderingen wijzigt de vegetatie. Daarmee veranderen ook de aard en de locatie
van de voedselbronnen. Mensen zullen daarom op den duur niet meer dezelfde
plekken bezocht hebben: het landschap waarin zij opereerden, was heel anders
geworden en zij pasten zich daarbij aan80.
Inhettoenmalige kweldergebied vandehuidigeWieringermeerpolder zijn ook voor
het Laat Neolithicum niet-permanent bewoonde nederzettingen aangetoond81 op
74

Duidelijke paalkuilen zijn alleen bekend van de Lange Heul (pleknr. 113), de akker van de Aardjesberg
(pleknr. 180)endeomgeving vandegroeve Koppel (pleknr. 146en285;Modderman, 1953).De G.S.A.W.
heeft op een aantal door haar onderzochte plekken ook grondsporen beschreven (pleknr. 47 en 167). De
interpretatie van deze verkleuringen is echter onduidelijk. Een nader onderzoek naar deze plekken is
wenselijk.
75
De Groot, 1988. 99.
76
Groenewoudt, 1989. 304.
77
Wimmers, 1988.
7
"Wimmers, 1991.
79
Binford, 1983.
*°Huiskes, 1988.
81
Hogestijn & Woltering, 1990.
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grond vandeachtergelaten restanten vangenoten maaltijden. Debotten en schelpen
bleken nl. uit specifieke seizoenen afkomstig te zijn. In zandgronden blijft botmateriaal niet bewaard, zodat het aantonen van seizoensbewoning veel moeilijker
is. Wij weten niet wanneer op het zandgebied van permanent bewoonde nederzettingen gesproken kan worden. Dit is van belang bij het interpreteren van de vindplaatsen uit het Gooi.
Vondsten die vermoedelijk een zekere waarde vertegenwoordigen, maar die geen
duidelijke relatietoteengraf-ofnederzettingslocatiehebben,wordenwelaangeduid
als depotvondsten of schatvondsten. Dergelijke vondsten zijn niet bekend uit het
Gooi82.
Los gevonden (fragmenten van) voorwerpen van minder waarde worden "losse"
vondsten genoemd. Het gaat dan met name om scherven of vuursteen. Daarmee
zouden wealleoverigevindplaatsen als"losse"vondst,vondstzondercontext moeten
interpreteren. Losgevonden vuurstenen pijlpunten (pleknr.251,252)zijn tezienals
projectielen die men na gebruik niet meer terug kon vinden83. Ook andere los
gevonden vuurstenen werktuigen als messen (pleknr. 86, 103) kunnen na gebruik
buiteneennederzettingzijn achtergebleven. Devertalingvaneenlosgevonden scherf
in termen van menselijk gedrag is onduidelijk.
Dan blijven veel vindplaatsen over,waarvuursteen en aardewerk alslosse vondsten
samen zijn aangetroffen. Ze kunnen van een nederzettingslocatie afkomstig zijn, of
uit graven stammen. Zonder nader archeologisch onderzoek isdit niet uit te maken,
zoals ons onderzoek op de Aardjesberg84 heeft aangetoond.
Uiteindelijk is in dit onderzoek gekozen vooreen indeling in vuursteen, aardewerk,
munten en grafheuvels85. Deze wordt gebruikt in de analyse van de verspreiding
per periode86.

82

Uitgezonderd misschien een klein bronsdepot bestaande uit een zwaard en een bijl, gevonden in één van
de Zeven Bergjes: Bakker & Ypey, 1963/64, 55 noot 6. Het kan hier ook om grafgiften handelen.
Recentelijk is in dezelfde omgeving een deel van een bronzen speld gevonden (Jager &Woltering, 1990,
301-2). De vindplaats (en dus de context) van een uitzonderlijk grote bronzen randbijl (plek nr. 100) is
niet met zekerheid vast te stelllen. Het zou om een depotvondst kunnen gaan. Een vergelijkbare, iets
kleinere bijl uit de Lage Vuursche lijkt uit een grafheuvel te stammen (Bakker, 1976).
Stapert, 1985, 57.
Wimmers, 1991.
Zie aanhangsel 3.
Zie paragraaf 7.1.
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4 HISTORISCH-GEOGRAFISCHE INVENTARISATIE

Vandeterreinen vanhetGNRiseen kaart vervaardigd opschaal 1:25000,waarop
nunog aanwezigecultuurhistorische relicten zijn aangegeven. Daarnaastishethuidig
grondgebruik vandezeterreinenvergelekenmetdeaanduidingen opde Topografisch
MilitaireKaart(TMK),opgenomenrond 1840/50.Dezeisgekozenomdatzedeeerste
betrouwbare opname vanhetGooi weergeeft87. HetGooikomt voor opvier bladen:
2588, 26,31en 32.Deze zijn in verschillendejaren verkend (resp. 1850,1842,1850
en 1848)89. Een montage van deze bladen is als Kaart 4 aandit rapport toegevoegd.
De terreinen zijn in drie regio's verdeeld:
- noordelijke regio (Naarder Eng, Limitische Heide, Nieuw Bussumerheide, Bikbergen, Crailo, Tafelbergheide, Blaricumerheide);
- centraleregio(FranscheKamp,Bussumerheide,Westerheide,Zuiderheide,Laarder
Wasmeer);
- zuidelijke regio (Hilversum Sportpark, Smithuyserbosch, Zwarte Berg, Hoorneboegse Heide, Zonneheide).
De grenzen van de terreinen van het GNR zijn overgenomen van de door haar in
1989bijdeactie"Komopvoor 'tGooi"uitgebrachtetopografische kaart 1 : 25 000.
Op een aantal plaatsen is de grens wat vereenvoudigd, zodat ook terreinen die aan
anderen toebehoren, in het onderzoek zijn betrokken.
Eerst zal de legenda van deze relictenkaart in algemene zin worden besproken.
Vervolgens zal op iedere regio afzonderlijk worden ingegaan, waarbij ook losse
relicten aan bod zullen komen.

4.1 Beschrijving van de legenda
Op de kaart zijn twee soorten wegen aangeduid. Dat zijn allereerst nog bestaande
wegen (of paden) die als weg op de TMK voorkomen. Wegen die het gebied van
hetGNR begrenzen, zijn nietaangeduid. Daarnaast zijn wegrelicten aangegeven die
in het terrein zichtbaar zijn, maar geen deel meer uitmaken van een bestaande weg
of bestaand pad. Het gaat daarbij om sporenbundels (langwerpige ruggetjes in het
landschap veroorzaakt doorhet inslijten vanwagenwielen).Alshetspoortezeerwas
uitgesleten ging men er naast rijden, zodat brede sporenbundels ontstonden. Deze
zijn op luchtfoto's goed te onderscheiden, als ze tenminste niet onder begroeiing
schuilgaan. Wegen op de TMK zijn vaak als (soms vrij smal) pad overgebleven.

" De in opdracht van A. Perk door A. van Oosterhout en N. Nelemans, Landmeters van het Kadaster,
vervaardigde Kaart vanGooiland nadeheide verdeeling van 1843 geeft eenongeveer gelijktijdige situatie
weer.
**Alleen voor het noordelijkste deel van de Fransche Kampheide is dit blad relevant in het kader van dit
onderzoek.
" Koeman, 1963, Bladwijzer 7.

41

Ernaast bevindt zich vaak nogeen sporenbundel uitdetijd datdezeweg intensiever
gebruikt werd. Op sommige plaatsen heeft het inslijten van een weg dusdanige
proporties aangenomen, dat van een holle weg kan worden gesproken.
Inhethuidigelandschap waarneembarezand-,grind-enleemgroeveszijn aangeduid.
Indenoordelijke regiozijn driekunstmatigverhoogdeuitzichtpunten,"Tafelbergen",
gekarteerd.
Een aantal walsystemen is aangegeven. Deze worden afzonderlijk besproken. Van
de banscheidingswal tussen Hilversum en Laren is ook het op de oudste kadasterkaarten (1824) afgebeelde tracé dat nu verdwenen is, overgenomen.
De nu zichtbare grafheuvels zijn opgenomen.
Op de Naarder Eng bevinden zich nog resten van een bijenschans90, een omwald
terreintje waar men bijenkorven in kon plaatsen.
Van het Hilversumse en het Laarder Wasmeer91 is de op de TMK aangegeven
omtrek overgenomen.
Drie op de TMK aangegeven gebouwen, die nu niet meer aanwezig zijn, staan op
de kaart.
Om de gekarteerde relicten in een landschappelijk kader te kunnen plaatsen is het
grondgebruik op de TMK vergeleken met het grondgebruik op de kaart uit 1989.
Akkers,bossenenheideterreinen diehetzelfde grondgebruikhebben,zijn opgekleurd.
Dit wil niet zeggen dat ookdeperceelsgrenzen binnen deze gebieden hetzelfde zijn
gebleven.Deniet-ingekleurdevlakkenroepensamenmetdeaangegeven afgravingen
een beeld op van de veranderingen die zich in het landschap gedurende de laatste
anderhalve eeuw hebben voorgedaan.

4.2 Noordelijke regio (fig. 8)
Kenmerkend voor de noordelijke regio is de diversiteit: akkercomplexen die bij de
Gooise dorpen hoorden, heideterreinen, bossen die deel uitmaken van oude ontginningen. Samen vertellen deze gebieden het verhaal van de ontginning en het
agrarische gebruik van het noordelijke deel van het Gooi.Juist hier valt nogte zien
hoe de zanddorpen van het Gooi hun omgeving exploiteerden, op een wijze die
kenmerkend isvoorzanddorpen inhetalgemeen:openakkercomplexen omdedorpen
heen, daarbuiten woeste gronden en (in lager gelegen, nattere gebieden) wei- en
hooilanden. Hoewel het beeld nogal versnipperd is geraakt, valt het nog goed te
doorzien. Metdit beeld inhet achterhoofd bespreken wenu afzonderlijk deNaarder
Eng,deLimitische,Nieuw-Bussumer-enVliegheide,BikbergenenCrailo,deHuizer
Eng, de Tafelbergheide en de Blaricumer Heide.
90

De Vrankrijker, 1947.
" Wasmeer: meer om schapen in te wassen.
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Naarder Eng
HetGooisNatuurreservaat beheerttweegedeelten vandeopenakkercomplexen rond
Huizen. Hiervan is de Naarder Eng het grootst. In feite is de Naarder Eng het best
bewaard gebleven open akkercomplex van het Gooi92. In het kader van het aardwetenschappelijk onderzoek voor de tienjarige herziening van het Streekplan 1972
voor het Gooi en de Vechtstreek, isdit gebied in 1982aan eengedetailleerde studie
onderworpen93. In het volgende wordt voornamelijk uit deze studie geput.
Kenmerkend voor engen is de aanwezigheid van een oud bouwlanddek, een laag
bestaande uit dierlijke mest en strooisel. Dit zogenaamde esdek vormt het in de
bodem zichtbare overblijfsel vaneen landbouwsysteem waarbij dierlijke mest werd
verzameld, vermengd metplaggen,zand of anderstrooiselen vervolgens als bemesting op de akkers gebracht. Het herhaaldelijk opdeze wijze ophogen van de akkers
resulteerde in het ontstaan van een esdek, dat op de Naarder Eng tot 80 cm dik is.
In het esdek opde Naarder Eng komt relatief veel zand voor. Dit wijst op het veelvuldig gebruik van zand als strooisel94. Het esdek vormt een kenmerkend, zij het
niet direct zichtbaar cultuurhistorisch relict. Over de ouderdom van de plaggenbemesting iseendiscussiegaande.Deintroductiewordtthansnietvóórde veertiende
eeuw gedateerd95. Het merendeel van het esdek zalnade Middeleeuwen zijn opgebracht.
Samenhangend met het gebruik van de Naarder Eng als akker zijn er enige andere
kenmerkende elementen aan te wijzen. Aan de rand van een akker werd vaak een
steilkantje (uitpuinkant) aangelegd om akkeronkruiden te weren. Voor de moderne
agrarische bedrijfsvoering vormen ze hindernissen. Toch is er nog een aantal over.
Bij het grondbewerken draaide deploeg steeds op het eind van het perceel. Daarbij
liet deze steeds wat grond achter. Daar zijn de esdekken dan ook dikker dan in het
midden. Deze hogere randen noemt men akkerbergen (fig. 9). De holle ligging van
het midden van percelen wordt hier mede door verklaard. Langs de randen van de
akkers werden engwallen aangelegd, waarop eikenhakhout werd geplant.
Hethuidige beeldvandeNaarderEngwordtbepaald dooreenafwisseling vanakkers
en bos. De Bakker & Daalder geven een kaart van het grondgebruik in de periode
1830-1870 waaruit blijkt dat de hoeveelheid bos toen veel kleiner was. Naaldhout
kwam toen niet voor. Enige braakliggende percelen waren met heide begroeid. In
1930blijkt dehoeveelheid bosflink tezijn toegenomen.Ookzijn erinhet zuidoosten
enige door begroeide wallen omgeven graslandkampen ontstaan. Het gebied rond

92

Dit om zijn relatieve uitgestrektheid en zijn openheid. Over het bewaard gebleven gedeelte van de
Blaricumer Eng ten oosten van Huizerhoogt zie Farjon & De Smidt, 1985.
De Bakker & Daalder, 1983,51-82 en Bijlagen. H. Schaftenaar (Naarden) bereidt een historische studie
over dit gebied voor.
Het esdek lijkt daarmee meer op dat van Midden-Nederlandse engen (b.v.de eng van Wageningen) dan
op Drentse of Brabantse esdekken. Dergelijk gebruik van zand blijkt ook als Klaas Pieter Groen op 27
maart 1653 door Stad en Lande wordt toegestaan "zant voor strooijng zijner schapenstal van Gooijland
te mogen halen" (A. Perk, Register der Resolution .... Streekarchief Hilversum, inv. Blaricum nr. 341).
Spek i.v. De geschatte ophogingssnelheid vanesdekken van 1mmperjaar die door DeBakker & Daalder
wordt vermeld kan, door de dynamiek die de aanleg en het gebruik van engen heeft gekend, niet worden
gebruikt om esdekken te dateren.
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deEukenberg isnoggeheelheide.Vanaf 1930neemt dehoeveelheid naaldhout toe,
waarbij verwaarloosde kerstboomaanplant tot het ontstaan van naaldbosjes heeft
geleid.
Over de eng verspreid liggen langs de wegen leemkuilen onder het esdek. Langs de
Hoge Zeeweg bevinden zich enige kuilen. Dit zijn resten van de stelling die rond
de vesting Naarden is aangelegd inde Eerste Wereldoorlog. Ze zijn sedertdien met
opslag van eiken begroeid geraakt.
Inhetnoordwesten vandeNaarderEngbevindt zicheenuitzichtpunt,deEukenberg.
In 1830heette dezeheuvelnogKerkenberg. Deze lagalsperceelheidetussen enige
bebostepercelenin.In 1930waseengrotergebiedronddezebergmetheidebegroeid
enwashij alsuitzichtpunt ingericht.Dezeheideisindejaren zestigopnieuw bebost.
Van het landgoedachtige padenpatroon uit 1930 is niets meer over (fig. 10).

200 m.

1 Esdek, zwart
2 Esdek, bruin,heterogeen, B-achtig
3 Esdek, grijsbruin
4 Gebande zone
5 Verwerkt A, B,C-materiaal
6 C-materiaal,aeolisch

Dikte esdek (zonder 5)

Fig. 9Doorsnede door een akker metakkerbergen op de NaarderEng

45

1830

1983

Fig.10OmgevingvandeEukenbergin1830,1930en1983.Naar:DeBakker&Daalder,1983
Ten oosten vanhet Magdalenabosch wordtdeengvandemeentgronden gescheiden
door een wal: de Koedijk. Deze diende zowel om koeien de toegang tot de eng te
beletten als om eventueel overstromingswater van de Zuiderzee te keren.
Ineen bosperceel aan de zuidoostkant van eenkruispunt van tweepaden ten westen
van de Eukenberg96 liggen de restanten van een bijenschans97. Het gaat om een
door aarden walletjes omgeven terrein, dat door een middenwal in twee delen is
verdeeld. Bijenschansen lagen meestal aanderand van deengen.Omdat deze meest

96
97

Coördinaten 26C 143.28/479.88.
De Vrankrijker, 1947 nr. 2. Van de indertijd nog aanwezige bijenschans nr. 2 tussen de Zeeweg en de
Hoge Zeeweg was door de sterk verwilderde begroeiing op het perceel niets te zien. Mogelijk zijn de
walletjes nog aanwezig.
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1930

overbouwd zijn, zijn bijenschansen zeldzaam geworden. Het verdient aanbeveling
deze schans te restaureren.
Het wegenpatroon is, op het gebied rond de Eukenberg na, sinds 1830 intact
gebleven.
Limitische, Nieuw Bussumer- en Vliegheide
Buitendeengen(vanuitdedorpengerekend) lagendewoestegronden.Dezewerden
gebruikt om plaggen te steken, vee te weiden en delfstoffen te winnen. Deze drie
heideterreinen grensden aandeHuizer Eng.DeLimitische HeideendeNieuw Bussumerheide zijn stuifzandgebieden. Mogelijk zijn deze stuifzanden ontstaan door
overmatigafplaggen. DeLimitischeenNieuwBussumerheide vormdenindeMiddeleeuwen een warande98.
Dewegenstructuur vandeTMKisgrotendeelsverdwenen.OpdeVliegheide bevindt
zich een sporenbundel, die zich mogelijk voortzet in een holle weg aan de zuidrand
van de Nieuw Bussumerheide". Deze route is niet op de TMK aangegeven. Het
is mogelijk een weg naar Oud Naarden. Op de kaart van Van Broeckhuysen uit
1709100 staan dergelijke wegen. Of de sporen in de Vliegheide het relict van één
van deze wegen vormt, is niet meer na te gaan.
Ten oosten vandeVliegheide bevinden zichtwee akkerpercelen die opdeTMKnog
deeluitmaken vandeHuizerEng.Doordebebouwingtenoostenervanisdezerelatie
nu verbroken.
Bikbergen en Crailo
Dezebosgebieden behoorden vroegertotdelandgoederen Oud BussumenCrailo101.
Het isbijzonder dat deze gebieden opdeTMK algrotendeels bebost waren: grotere
bosgebieden kwamen toen nog nauwelijks voor in het Gooi.
Het gebied ten noorden van de Naarder weg maakte deel uit van het landgoed Oud
Bussum102. Uit een akte van overdracht, gepasseerd op 16januari 1787 blijkt dat
er toen al "opgaande boomen haagen en weesjes (prieeltjes) ... de Moestuijn en
Boomgaard rontsom de Zoogenaamde Starrenbossen en Kom" aanwezig waren.
Volgens een kaart van het landgoed uit 1818, gebaseerd op vroegere kaarten103,
lagen deze bossen niet in het huidige terrein van het GNR. Wel staat de akker ten
zuiden vanDeDriestaangegeven. Hetpadenpatroon tenwesten vandezeakkerkomt
beter met het huidige overeen dan dat op de TMK. In de genoemde akte van overdracht isverdersprakevan "NegenensestigSchepsels en104roedenLand,gelegen
op Bikbergen zijnde plaggeveld". Bikbergen was toen nog heideveld.

" Zie paragraaf 7.2.4.
" Wimmers &VanZweden, 1990.
100
Zie paragraaf 7.3.3.
101
Opdeouderdom vandezeontginningen wordtinhetkadervandebewoningsgeschiedenis vanhetGooi
(paragraaf 7.3.3) ingegaan.
102
Alle hier vermelde gegevens over dit landgoed zijn afkomstig uit Van der Aa, 1979.
1(0
Id., 12.
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Vanaf 1825, als het landgoed wordt gekocht door Abraham Bredius, wordt er bos
aangeplant en grond bijgekocht. Bikbergen raakt dan bebost, en breidt zich uit
richtingHuizen opdevroegereeng.Debossen opdeTMKophetIJzerenVeldgeven
een fase in deze bebossing.
Het park van het landgoed Crailo104 is in de eerste helft van de vorige eeuw
"gemoderniseerd". Daarbij is o.m. de Trapjesberg, ook de berg van Rosenboom
genaamd,aangelegd.DepadenstructuurzoalsdieopdekaartvanOttens(1740)staat
afgebeeld, isgeheel veranderd. Hoewel ertoen ook alflinke delen vanhet landgoed
bebost waren, zal het huidige bos op deze verandering teruggaan.
Huizer Eng, Tafelbergheide en Blaricumer Heide
In dit deelgebied bevond zich vroeger een overgang tussen het open akkercomplex
en de woeste gronden. Door bosaanplant op de aangrenzende delen van de Huizer
Eng ishet zicht hierop grotendeels verdwenen. Het opdeTMK al aanwezige bosje
in het oosten, gelegen op woeste grond, luidt deze ontwikkeling in. Het heet op de
kaart van Perk "Kooltjesbos".
Opde Tafelbergheide bevinden zich enige groeven in de nabijheid van de Naarder
weg,diealsafvoerweg dienst zalhebbengedaan.Aandezuidoostkant vanditgebied
ligt het hoogste punt van het Gooi: de Kooltjesberg, nu Tafelberg. Toen het Gooi
nogeenveelopenerkarakterhad,moetheteenspectaculairuitzichtpunt zijn geweest.
Bij een bezoek in 1714 noemt Le Long dit uitzicht het mooiste van Nederland105.
Dehuidigevorm vandeTafelberg isbepaald doordeaanlegvaneen gecamoufleerde
betonnen watertoren in 1923.
Direct ten westen van de Tafelberg bevindt zich een walsysteem in de heide,
bestaande uit vier loodrecht op elkaar staande walletjes. Ouderdom en functie zijn
onbekend. Het is mogelijk dat het om een restant van een Celtic Field, een akkercomplex uitdeIjzertijd, gaat.ErisechterindeEersteenTweedeWereldoorlog veel
gegraven rond de Tafelberg, zodat de oorsprong van deze walletjes eerder in die
richting gezocht zal moeten worden.
De Blaricumerheide maakte vroeger deel uit van de warande het Loo106. In de
overdracht van het landgoed Crailo in 1628 wordt al gesproken over "de gemene
heyde genaemt het Loo"101. Een groot gedeelte van deze heide wordt ingenomen
door de zandgroeve die is aangelegd voor de aanleg van de Rijksweg NaardenMuiden108. Daarmee is het wegenpatroon door dit gebied heen geamputeerd. Naast
de grote groeve liggen enige kleinere kuilen bij de Naarderweg.
In het westen van de Blaricumerheide ligt een deel van een holle weg, overgaande
in een dijk. Dit wegrelict staat voor zover ons bekend niet opeen kaart.Gezien zijn
strekking moet het gaan om een oude verbinding Crailo-Blaricum.
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Het volgende naar Kooyman-van Rossum &Winnen, 1986.
Gegevens over deTafelberg naar Bakker, 1978.
106
Daams, 1984.
107
Kooyman-van Rossum &Winnen, 1986.
108
Op de kaart van Ketelaar (1774) staat opdeze plaats al een "leemput" aangegeven.
105
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Samenvatting van de noordelijke regio
Een aantal kenmerkende elementen uit het cultuurlandschap van de Nederlandse
zandgronden bevindt zich indeze regio.Allereerst zijn erde open akkercomplexen
ronddedorpen:deNaarderEng,akkerstenoostenvandeVliegheide,deHuizerEng
en mogelijk de akkers van Oud Bussum.Daaromheen lagen demetheide begroeide
woeste gronden, waarvan vijf terreinen zijn overgebleven. De overgang eng-heide
isniet duidelijk meer aanwezig.Alleen ten noorden van deTafelbergheide zijn nog
aanzetten van de oorspronkelijke relatie over.
Demeeste woestegronden zijn indeLateMiddeleeuwen onderbeheergekomen van
de marke-organisatie van de Erfgooiers, waardoor zeniet verder ontgonnen zijn, al
zijn er wel op soms grote schaal (Blaricumerheide) delfstoffen gewonnen. In particulier bezit gebleven gebieden zijn wel getransformeerd, meestal door bosaanplant
sindsdenegentiende eeuw.Daarbij iszowelwoestegrond(Bikbergen) alsenggrond
in bos veranderd. Inhet oosten vandeze regio (De Beek) zijn afzandingen gepleegd
voor de isolatie van de Vesting Naarden.
Zoweldeactiviteiten vandeGooiseboeren alsdievanparticuliere landgoedeigenaren
zijn nog goed in deze regio af te lezen. Deze regio kent een grote afwisseling aan
landschappen, die allemaal door de mens zijn gevormd en vervormd.

4.3 Centrale regio (fig. 11)
De centrale regio omvat de centrale heidevelden van het Gooi, het grootste nog
resterende stuk vandewoestegrond dieonderbeheerwasvandeErfgooiers. Indeze
regio nemen de heidevelden verreweg de grootste oppervlakte in.
Hetgebruik vanditgebied vanafdeprehistorie isnoggoeduithethuidige landschap
af te lezen. Het gebied rond de Aardjesberg is aan een gedetailleerde studie onderworpen109. In het kader van dit project is tevens een onderzoek uitgevoerd naar
deruimtelijke mogelijkheden vancultuurhistorische relicten indecentraleheides110.
Inhetvolgende komendeFranscheKampenDeSnip,deBussumerheide,deWesterheide, de Zuiderheide en het Laarder Wasmeer aan bod.
Fransche Kamp en De Snip
De Fransche kamp dankt zijn naam aan het versterkt kampement dat de hertog van
Luxemburg en 4000 man Franse troepen hier in 1672 hebben ingericht111. Het
gebied maakte in zijn geheel deel uit van de woeste gronden van de Gooise Marke
en bestond in 1840uit heide.Slechtstweeonverharde wegen, waarvan de oostelijke
de "Weg door het Kamp" heet, en de Franse Kampweg herinneren behalve de
bestaande heide aan de situatie op de TMK.

109

Zie hoofdstuk 5.
""Kuijpers, 1991.
111
Jolles. 1983.
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Busswnerheide, Westerheide, Zuiderheide, Laarder Wasmeer
OpdeTMKvormtditgebiedeenaaneengesloten,openheideterrein,datindriedelen
isgesplitst door het aanbrengen van beplanting naast deNieuwe Crailosche Wegen
de weg Hilversum-Laren in de jaren 1840112. Een ontginning ten zuidwesten van
het Janskerkhof isnu weer bos,maardejonge beplanting heeft niets meer van doen
methetopdeTMKafgebeelde bosperceel.Aanvrijwel allekantengrensdehetgebied
aan de open akkercomplexen van Bussum, Laren en Hilversum.
Sindsdien iseenaantalgebieden sterkgetransformeerd: hetwestenvandeBussumerheide door het aanleggen van de spoorwegafgraving, waarmee in 1874een begin is
gemaakt.Hetgebied vandeLaarderWasmeren isgeheelveranderd.Opdekaartvan
Ketelaar (1774) staan hier twee, op de TMK nog slechts één Wasmeer afgebeeld.
Ophet einde van de negentiende eeuw isdit Wasmeer door afgraving aanmerkelijk
vergroot. Een flink heideterrein is toen in gebruik genomen als vloeiveld omrioolwater uit de ten westen ervan gelegen zuiveringsinstallatie te kunnen laten bezinken113.
Vlak na de oprichting van het GNR is besloten de bestaande graverijen te concentreren in twee nu aaneengegroeide groeves op de Zuiderheide: de groeve GTO/
Koppel. Deze afgraving neemt een grote oppervlakte in. Indeze groeve zijn oudere
groeves opgenomen geraakt114. Het gebied ten noorden en ten oosten van deze
groeve op Zuider- en Westerheide is doorsneden door veel kleinere langwerpige
groeven die degestuwde pakketten van de stuwwal Laren-Blaricum volgen115, voor
zover ze in de nabijheid van de Oude Postweg en de weg Hilversum-Laren liggen.
Als aaneengesloten gebied dat niet sterk is getransformeerd, blijven dan over een
flink deel van de Wester- en Bussumerheide en een deel van de Zuiderheide. De
rijkdom aan relicten op het noordelijke stuk hiervan is beschreven in hoofdstuk 5.
De Zuiderheide bevat ook veel relicten, zij het meer versnipperd. Aan de zuidflank
vandestuwwal bevindtzicheengrafheuvelgroep, deZeven Bergjes.Daarlangs loopt
de Oude Postweg die nade aanleg van de Vesting Naarden kortna 1672deze route
kreeg116. Twee sporenbundels liggen op bij de kruising van deze weg met de Eemnesser weg. Aan de oostkant van degroeve GTO/Koppelbevindt zicheen schapenkampje, omgeven door een wal en een gracht.
Het gebied ten zuidoosten van 't Bluk is bebost omhet stuifzand vastte leggen.Dit
stuifzand kan te maken hebben met het functioneren van de Oude Postweg.
Op sommige luchtfoto's zijn nog sporen te zien van een kanaalproject bij het Bluk.
Dittracé zoudeelhebbenmoeten uitmaken vaneenkanaalvandeVechtnaarHuizen
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Meyer. 1980.
De Vrankrijker, 1959. 266.
1M
Janssen (1856, 65) beschrijft een "oude, ovalen kuil", 100 m ten oosten van het derde Larense Kamp
(dat nu aan de groeve grenst), 40 m lang en 20 m breed, die "opzettelijk" gemaakt is.
1,5
De Waard, 1947.
116
DeVrankrijker, 1940,144. Volgens een aantekening van Raven, aanwezig inhet archief vande afdeling
Historische Geografie van het DLO-Staring Centrum is de Oude Postweg in 1683 verlegd over het
Janskerkhof.
113
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dat echter nooit voltooid is117. In het terrein bleken deze sporen nauwelijks zichtbaar.
Samenvatting van de centrale regio
Deze gebieden geven een goed beeld van het gebruik van de woeste gronden in het
Gooi vanaf de prehistorie118. Omdat de effecten van dit gebruik soms een destructieveuitwerking hebben gehad oprelicten uiteeneerdere periode,isdit verhaal niet
overal opdecentrale heides meertelezen.Voorrecenteperioden valt opdatdevermindering vanhetgebruik vandewoestegronden voordeschapenteelt gepaard lijkt
te zijn gegaan met het afgraven van grote delen van deze gebieden. De oudere
cultuurhistorische relicten concentreren zich nu in twee gedeelten van de centrale
heides:deWester-enBussumerheideenhetzuidoostelijke deelvandeZuiderheide.
Sinds deTweede Wereldoorlog iser veel bos aangeplant of opgeschoten. Deuitgestrektheid, openheid en leegheid van deze gebieden is hierdoor verminderd.

4.4 Zuidelijke regio (fig. 12)
Bijdeverdeling vandegemene gronden tussen Stad enLandeen Domeinen in 1836
en 1843 zijn veel woeste gronden ten zuidoosten van Hilversum aan Domeinen
gekomen en vervolgens verkocht. De kaart van Perk beeldt voor dit gebied nog
uitsluitend heide af. Na verkoop zijn deze gebieden met dennebos ingeplant119. De
TMK geeft een stadium in deze bebossing weer. Wanneer er op welk perceel bos
is aangeplant, is niet altijd duidelijk. Bovendien is dit bos in de loop der tijd van
samenstelling veranderd120.
De zuidelijke regio laat vooral het effect van de genoemde heideverdeling zien. De
aanStaden Landegekomen gronden zijn vooreenflink deelnogmetheide begroeid,
terwijl de aan Domeinen gekomen gebieden geheel bebost zijn. Daarnaast loopt de
enige verbinding uit het Gooi naar het zuiden over Hollandsche Rading121. Veel
wegenlopennaarditpunttoe.Webespreken achtereenvolgens hetHilversums SportparkendeHoorneboegse Heide,deZwarteBerg,de Bosberg enhet Smithuyserbos.
Hilversums Sportpark en Hoorneboegse Heide
Dezeterreinen vormen hetrestant vandewoestegronden tenzuiden van Hilversum.
Het ven dat wethans vinden ten zuiden van het Hilversumse Sportpark, komt niet
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Meyer, 1980. Zie voor het verloop van dit tracé de kaart van Perk (1843).
Zie paragraaf 5.5.
De eerste dennebossen in het Gooi stammen uit het eind van de 18e eeuw: Corversbosch (in 1778 nog
heidegrond) (Daams, 1982) en een terrein ten oosten van het Janskerkhof (in 1775nog bouwland) (Van
Tol, 1986). Aanplant op grote schaal kwam na de heideverdeling op gang.
Voor het niet door het GNR beheerde gedeelte van het Smithuyserbosch is de wisselende beplanting
beschreven door Bouvy (1982).
In 1834 is octrooi verleend om deze weg te verharden. Het was daarmee de eerste MacAdam weg in
Utrecht (Borger, 1982, 142). Dit onderstreept het belang van deze verbinding.
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voor op de TMK. Bij onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van profielen
pollenanalyse, bleekdeomgevingsterkvergraven tezijn,terwijl erdirectten oosten
vanhet veneen soort kanaal leektelopen.Wevermoeden daarom dat dit "ven" van
recente datum is. Het is daarom als afgraving gekarteerd.
Aandewestzijde vandeHoorneboegse Heidelooptvannoord naarzuidde Bosdrift,
waarover de schapen naar de woeste gronden werden geleid. Als straat loopt deze
nog door tot de brink van Hilversum. Aan de oostkant ervan ligt een grote sporenbundel.DezerouteisindeTweedeWereldoorlogintensief gebruiktdoordeDuitsers
om naar het huidige marinekamp te komen, zodat we vermoeden dat deze sporen
niet oud zullen zijn.
Het verdere oude wegenpatroon loopt naardeuitgang vanhetGooi bij Hollandsche
Rading.Dezeverbinding metUtrecht staat aangegeven opdekaart van Beeldsnijder
(1575). Na 1585 werd aan de Tolakkersteeg een schans opgeworpen. Op de Ronde
Kaart van Gooiland (1524-1526?)122 staat nog geen doorgaande weg UtrechtHilversum afgebeeld. De oude wegen naar deze weg zullen dus op zijn vroegst uit
dezestiende eeuwdateren. Opvallend isdateen aantal sporenbundels duidelijk naar
degrafheuvelgroep ten oosten vandeHoorneboegtoeloopt.Dezegrafheuvels zullen
als oriëntatiepunt op de heide gebruikt zijn. Ook op de Westerheide is er een
dergelijke relatie tussen sporenbundels en grafheuvels123.
In de heide liggen groeven langs paden. Het zijn er minder dan op de Zuiderheide:
de afstand totdebebouwde kom van Hilversum is groter. De afstand bepaalde voor
een groot deel de prijs van de gewonnen delfstoffen.
In het noorden van de Hoorneboegse Heide is in de Tweede Wereldoorlog een
tankgracht aangelegd. Deze is weliswaar dichtgegooid, maar is op luchtfoto's
duidelijk te herkennen. Een aantal op of vlak bij dit tracé liggende kuilen of verstoringen op luchtfoto's zal met de aanleg van deze gracht te maken hebben.
Hetniettot het GNR behorende terrein van het landgoed de Hoorneboeg vormt een
merkwaardige enclave in de woeste gronden. Dit terrein is in 1792 uitgegeven in
erfpacht. Erheeft van 1794tot 1810eenhouten landhuis opgestaan,gebouwd door
deeigenaarPietervanLooy,oudschepenvanAmsterdam.Omdatdezeeen buitenhuis
aan de Vecht bezat, isde oprijlaan naar het zuiden toe aangelegd: hij kwam van de
Vecht124.
Zwarte Berg, Bosberg en Smithuyserbosch
Na de heideverdelingen had Stad en Lande alleen het gebied rond het Hilversums
Wasmeer in bezit125. Op een Kaart van het Gooi en Omstreken uit 1925126 is te
zien dat dit gebied toen nog heide was. Een klein deel van het Dassenbos, dat op
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Donkersloot-de Vrij, 1985. nr. 2.
Zie paragraaf 5.4.1.
l2<
Jolles, 1986.
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Vgl. Kaart der gronden van Stad en Lande van Gooiland (1911/12), afgebeeld in De Haan, 1990, 57.
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De Haan, 1990, 54.
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deTMK als bos is aangegeven, bestond eveneens uitheide.Het overige gebied was
bebost. Deze kaart kan niet geheel juist zijn: al in 1918 is ten behoeve van een
werkverschaffingsproject 50haheide bijhet Hilversums Wasmeertot 1,60mdiepte
gespit en vervolgens beplant127. Op de Wandelkaart van Gooi en Eemland
(1904)128 is de bebossing minder ver voortgeschreden. Zwaluwenberg en Bosberg
liggen nog in heide.
HetWasmeer zelfisin 1949doordeNederlandse Heidemaatschappij tot ophetzand
uitgebaggerd. In 1956 is het gebied omrasterd en met een maskerende beplanting
omgeven.
In de zuidhoek van het Geneverpad en de Gooiersgracht is op een luchtfoto129 een
door een wal en een gracht omgeven terrein te zien van ongeveer 25 bij 75 meter
(fig. 13).Het lijkt nogal opdeschapenkampjes opdecentrale heides. Vermoedelijk
is het ook een schapenkampje, en is daarmee één van de weinige relicten uit de
periode dat dit gebied nog heide was.

Sporen schapenkampje
op luchtfoto strook 9-398

Fig.13 Plattegrond van een schapenkampje aan de kruising van het Geneverpaden de
Gooiergracht.Bron:onthoekteluchtfotostrook 9-398,afdelingLandmetenen Vastgoed,
gemeente Hilversum.

Samenvatting van de zuidelijke regio
Dit gebied bevat als gevolg van grootschalige bebossing voornamelijk relicten uit
de laatste anderhalve eeuw. Door de aanwezigheid van de Hoorneboegse Heide is
het contrast met niet beboste delen woeste grond hier zichtbaar.
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De Vrankrijker. 1959,266.
De Haan, 1990,53.
129
Luchtfoto 1: 1000strook 9 foto 398,afd. landmeten, gemeente Hilversum (opname 1988).
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4.5 Conclusie
Ondanks de vaak wat gemaskeerde toestand geven de bewaard gebleven cultuurhistorische relicten indeterreinen vanhet GNReengoed beeld vande geschiedenis
vanhetgrondgebruik vanhetGooi.Indeeersteplaatsbetreft dithetagrarisch grondgebruik van de Nederlands zandnederzettingen. Binnen de terreinen van het GNR
zijn vrijwel alle soorten sporen vertegenwoordigd. Alleen sporen van nattehooi-en
weilanden ontbreken. Hiervan zijn nog wel delen bewaard gebleven, met name het
westelijke deelvandeHilversumseMeent,doordeMelkwegmethetdorp verbonden,
stukkentussenNaardenenValkeveeneninhetnoordoosten demeenttenoostenvan
de A27. deze terreinen worden niet door het GNR beheerd. Uit cultuurhistorisch
oogpunt horen deze gebieden ook tot het verleden van het Gooi landschap van
kampontginningen en essen130.
Resten van engen zijn vooral in het noorden te vinden. Ten noorden van de Tafelbergheide is de ruimtelijke relatie eng - woeste grond nog aanwezig. De woeste
grondebestonden oorspronkelijk grotendeels uitheide.Grotereheideterreinen komen
inhet Gooiopmeerplaatsen voor, alzijn zedelaatste anderhalve eeuw steeds meer
door afgravingen en bebossing aangetast. Het enigeheideven, het Hilversums Wasmeer, ligt nu in een bosgebied.
In het noordelijke deel, rond Bikbergen, beheert het GNR terreinen die aan twee
ontginningen behoren:CrailoenOudBussum.Daarzijn restanten van landgoedbossen
aanwezig, vergelijkbaar met Oud Naarden.
Degenoemde relicten dateren alle van na de Middeleeuwen. Dit geldt o.i. ook voor
de aanwezige wegen en wegrelicten. Er zou middels gericht archiefonderzoek een
gedetailleerder verhaal over te vertellen zijn.
Uit oudere perioden zijn vooral in de grotere heideterreinen relicten aanwezig. De
CentraleHeidesspannenhierbij dekroon.Hetgrafveld opdeWesterheide isvanwege
zijn grootteuniekvoorNederland.Maarookderestenvanintensieve schapenhouderij
aan het eind van de Middeleeuwen zijn zeldzaam. Juist de combinatie van relicten
uit verschillende perioden,dieuiteen verschillend gebruik vandit gebied stammen,
maken deze heides uit cultuurhistorisch oogpunt bijzonder.
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Vervloei,1991.
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GEDETAILLEERDE INVENTARISATIE VANDEWESTER-EN BUSSUMERHEIDE

5.1 Wester- en Bussumerheide
In dit deel van het Goois Natuurreservaat is een gedetailleerde studie gemaakt van
de aanwezige antropogene elementen en hun fysisch-geografische en historische
context. Door op een bepaald gebied "in te focussen" willen wij bezien in hoeverre
deinvorigehoofdstukken gepresenteerde informatie toeneemt bijeenmeergedetailleerde studie.
DeWester-enBussumerheide zijnuitgekozen omdatuitvoorgaande onderzoekingen
bekend was dat zich hier veel antropogene elementen bevonden, terwijl er ook
1 : 1000onthoekteluchtfoto's beschikbaar warenbijdelandmeetkundigedienstvan•
degemeente Hilversum. Samen vormen zijhetgrootste aaneengesloten heideterrein
van het Gooi131.
Hetonderzoeksgebied wordtaandenoord-enzuidzijde begrensd doorde bebouwde
kom van Bussum en Hilversum, aangelegd opde voormalige akkercomplexen rond
deze dorpen, de engen.Inhet oosten grenst hetgebied gedeeltelijk aan de vroegere
eng van Laren. In het westen ligt een grote zandafgraving: daar is een deel van de
vroegereheidetennoorden vanHilversumgeamputeerd. Daardoorvormtonsgebied
een enigszins kunstmatig venster in wat eens een veel groter terrein is geweest. Bij
de interpretatie van verspreidingen van antropogene elementen moet hier rekening
mee worden gehouden.
Tijdens dit project isopdiversemomenten aandacht besteed aanditgebied. In 1989
heeft VanZwedendebeschikbare luchtfoto's geanalyseerd. Ookin 1989hebbentwee
studenten fysische geografie van de Vrije Universiteit Amsterdam (Van Roijen en
Siefkens) een bodemkundig onderzoek verricht op een deel van de Bussumerheide
bij de Crailosche Brug, direct ten noordwesten van de Nieuwe Crailosche weg132.
Deresultaten vanhun onderzoek gaven aanleiding de gehele heide nader te bezien.
Wij wilden weten of de door Van Roijen en Siefkens onderscheiden vlakken met
verwerkteprofielen ookeldersopdeWester-enBussumerheide voorkwamen. Verder
wilden we meer te weten komen over aard en verspreiding van de aangetroffen
antropogeen gevormde heuveltjes.
In de zomer van 1990 is in de boekweitakker op de Aardjesberg onder leiding van
Wimmers een sleuf gegraven om het archeologische monument daar beter te begrijpen. Daarbij hebben Geessink en Romeijn fysisch-geografisch onderzoek ver-
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DeZuiderheide zithier ook aanvast, maar isdoor een strook ontginningen ende autoweg HilversumLarenveelsterkervandeWesterheideafgescheiden dandeBussumerheide.Delandschappelijke ligging
van de Zuiderheide (aan de rand van een stuwwal) is ook anders.
132
Van Roijen &Siefkens, 1990. Het onderzoek stond onder leiding van Spek en Van Zweden.
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richt133.Laterhebben Wimmersen Dirkxnader booronderzoek verrichtindedirecte
omgeving van genoemde akker. De door Van Roijen en Siefkens onderscheiden
antropogene elementen werden hier ook aangetroffen.
In de zomer van 1991 hebben Wimmers en Dirkx de gehele heide gekarteerd. Een
dichtheid van 1 boring per ha is hierbij nagestreefd. Ook hebben Groenman-van
Waateringe enJansen palynologisch onderzoek verricht aan monsters afkomstig uit
dit gebied134. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een herinterpretatie van de door Van
Roijen en Siefkens aangetroffen antropogene verschijnselen.
Eerst zal de bodemkaart van dit gebied worden besproken. Vervolgens komen de
geïnventariseerde antropogeneelementen aan bod.Tenslotte zalaandehandvanhet
voorafgaande degeschiedenis vanhetgrondgebruik vandeWester-en Bussumerheide
geschetst worden.
In het project is ook aandacht besteed aan de ruimtelijke inpassing van de hier
gepresenteerde elementen135.
Aan de overzichten van archeologische en historisch-geografische vindplaatsen en
elementen inditgebied invorigehoofdstukken wordtweinigtoegevoegd.Alleenhet
aantal archeologische vindplaatsen is hoger: door de meer gedetailleerde opname
konden deze verder uitgesplitst worden.
De hier gepresenteerde bodemkaart wijkt af van de 1 :50 000 bodemkaart van dit
gebied en onze reconstructie van het substraat136: de grens tussen moder- en haarpodzolgronden isandersgetrokkenenhetleemgehalte isindekartering opgenomen.
Bovendien zijn vlakken vergraven en gehomogeniseerde bodems aangegeven, die
als zodanig niet in de 1 :50 000 kartering worden onderscheiden. Het zal blijken
datdezevooreengoed begripvandeantropogeneelementen inditgebied belangrijk
zijn.

5.2 Bodemkaart van de Wester- en Bussumerheide (fig. 14)
5.2.1 Geologisch en geomorfologisch overzicht
DeWester- en Bussumerheide bevindt zich aan dewesthelling vandeinhet Saalien
gevormde stuwwal Laren-Huizen. Aan de oostzijde bevinden zich daarom nog
gestuwde pakketten rivierafzettingen. Deze worden gekenmerkt door stroken zand,
leem ofgrind ineen "pyjamastructuur". Meernaar het westen toe gaan de gestuwde
afzettingen over in smeltwaterafzetingen, de sandrs.
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Wimmers, 1991 en de daarin opgenomen bijdrage van Geessink.
Hetpollenonderzoek isnogniet geheel afgerond, zodatniet alleresultaten in ditrapport meegenomen
kunnen worden. Het ligt in de bedoeling deze resultaten in een aparte publikatie te presenteren.
135
Kuijpers, 1991.
136
Zie paragraaf 2.3.
134
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Eenuitzondering vormtdeAardjesberg, waarzichopeenopduiking(eenrestantvan
een vroegere stuwwal) een keileemrestant bevindt. De keileem zelf is in de ondergrond slechts op een paar plaatsen aangetroffen, onder meer in de leemgroeve op
deAardjesberg. Welbevinden zichovereengrotere oppervlakte keileemverweringsresten.
Tijdens het Saalien enhet Weichselien hebben zich inhetlandschapijs-en sneeuwsmeltwaterdalen ingesneden (fig. 15).Dezekenmerken zichdooreen asymmetrische
doorsnede:indebuitenbocht iseensteilrand ontstaan,terwijl indebinnenbochtjuist
een flauwe helling is ontstaan. In het Weichselien heeft zich ook dekzand afgezet.
Het verstoven materiaal is meest van lokale herkomst. Stuifzand is alleen lokaal
aangetroffen, meest in relatie tot wegen of wegrelicten.
In deze afzettingen hebben zich de door ons gekarteerde bodems gevormd. Bij de
bespreking vande onderscheiden bodemeenheden zaldaarom meerindetailopdeze
afzettingen worden ingegaan.

5.2.2 Onderscheiden bodemeenheden
Het onderzochte gebied is een zandgebied met een lage grondwaterstand (grondwatertrap VII*). Er bevinden zich vrijwel uitsluitend niet onder invloed van het
grondwater gevormde podzolgronden: moderpodzolgronden (Y) op mineralogisch
rijkere afzettingen enhaarpodzolgronden (Hd)opmineralogisch armere afzettingen.
Bij het karteren van deze bodems isverder onderscheid gemaakt naar korrelgrootte,
naar leemgehalte en naar het voorkomen van grindjes vanaf de bovenste 40cm van
de boring (voorvoegsel "g"). In de boor aangetroffen keileem is afzonderlijk aangegeven. Dekzand (D) is apart uitgekarteerd, evenals moerige gronden (W).
Tabel 3 Indelingvande korrelgroottes vandezandfractie (50•2000\un),
naarVan derSluis&Locher, 1990
Mediaan zanddeel (um)

Benaming

Code

uiterst fijn
zeer fijn
matig fijn
matig grof
zeer grof

50- 105
105- 150
150- 210
210- 420
420-2000

1
3
5
7
9

Tabel 4 Indelingvanhetleemgehalte (leem= 0-50 \im). Hetpercentage
lutum(0- 2 \i.m) is steeds<8%,naarVan derSluis&Locher, 1990
Percentage leem

Benaming

0 -10
10 -17,5
17,5-32,5
32,5-50

leemarm zand
zwak lemig zand
sterk lemig zand
zeer sterk lemig zand
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Over flinke oppervlakten bleek de bodem door de mens "verstoord" te zijn. Twee
soorten verstoring zijn onderscheiden: "vergraven" (als er duidelijk delen van de
oorspronkelijke bodem herkenbaar waren) en "gehomogeniseerd" (als zich een vrij
egale grauwe laag aftekende). Steeds is ook de oorspronkelijke bodem bepaald uit
de daarvan nog aanwezige restanten. Opde bodemkaart zijn deze verstoringen met
een aparte signatuur als toevoeging over de oorspronkelijke bodemeenheid aangegeven.
Hieronder zullen de op de bodemkaart onderscheiden eenheden apart worden besproken. Dit zijn moderpodzolgronden, haarpodzolgronden, moerige gronden,
verwerkte en gehomogeniseerde profielen. Tevens wordt op hun landschappelijke
ligging ingegaan.
Moderpodzolgronden, niet in dekzand (gY73, gY75, gY93)
Moderpodzolgronden zijn gevormd inmineralogisch watrijkere zandenmeteen vrij
rijke begroeiing en een levendige bodemfauna. Het zijn matig vruchtbare gronden,
en in zandlandschappen als dit het meest geschikt voor akkerbouw. Moderpodzolgronden zijn in ons gebied in vier soorten substraat gevormd: keileemverweringsmateriaal, dekzand137, gestuwd preglaciaal zand en verspoelde hellingafzettingen
(fluvioperiglaciaal). Hetkeileemverweringsplateau ronddeAardjesberg verraadtzich
doorhetvoorkomen vansterklemigezanden(codegY75)overeengroteoppervlakte.
Ingestuwd materiaal kunnen ook sterk lemige zanden voorkomen,maardeze liggen
in banen. Door solifluctie en het afzetten van kleine hoeveelheden dekzand zijn
dergelijke banen aan de oppervlakte niet meer te herkennen.
Ten zuidoosten van de Aardjesberg bevindt zich een lob moderpodzolgronden ten
noordenvaneendekzandrug.Terweerszijden daarvanhebbenzichinhetWeichselien
droge dalen ingesneden138. In de diepere delen daarvan hebben zich in armer substraat haarpodzolgronden gevormd.
De zandfractie van de moderpodzolgronden was meest matig grof (code gY7), en
dan vooral aan de fijne kant van deze klasse (ca. 210-225 |im). Aan de kant van de
stuwwal Laren-Huizen komen enige "grindkoppen" voor (code gY93).Deze waren
in deheide goed herkenbaar alsgrindrijke verhogingen. Indeze hoek bevinden zich
ook veelgrindkuilen. Deze verraden doorhun langwerpige ligging destrekking van
de gestuwde grindpakketten in de ondergrond139. Bij boring in dergelijke kuilen
blijken deze opgevuld te zijn met 1à 2 meter grindrijk zand. Kennelijk heeft men
deze bovenlaag eerst opzij gezet, vervolgens het grind eruit gehaald entenslotte de
bovenlaag teruggestort.
Het leemgehalte van de moderpodzolgronden is steeds zwak lemig of sterk lemig.
Het leemgehalte van desterk lemigemoderpodzolgronden lagrond 20-25%,van de
zwaklemigemoderpodzolgronden overhetalgemeen 15-17%. Desterklemigezanden
(gY75) komen voor rond het keileemverweringsplateau. Uit dit moedermateriaal is

137

Zie paragraaf 5.2.2.
STIBOKA/RGD, 1974. Een doorsnede van zo'n droog dal is gepubliceerd door Geesink (1991).
139
De Waard. 1947.
138
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lemig dekzand verstoven naar het oosten toe140, waar het zich heeft vermengd met
hetperiglaciale zand.Erheeft daarin zicheenbaansterklemige moderpodzolgronden
gevormd. Verder naar het oosten toe zijn dezanden in het verlengde van deze baan
ookwatlemigerdanindenoordoost-enzuidoosthoek. Hetkeileem zalzichookmeer
naar het zuiden onder de Hilversumse eng hebben uitgestrekt, getuige de veldnaam
"Leemkuilen", door Perk op zijn kaart uit 1843 vermeld ten zuiden van het kleine
vlakje gY75 aan de Erfgooiersstraat.
In de aangetroffen moderpodzolgronden heeft zich op diverse plaatsen een humuspodzol gevormd inde vorm van een "micropodzol". Hierdoor krijgen deze gronden
langzaammaarzekerdekenmerken vaneenhaarpodzolgrond. Vooraltenoostenvan
de Aardjesberg, waar relatief veel dekzand in het bovenste deel van het profiel is
opgenomen, was deze hernieuwde podzolering goed waar te nemen.
Haarpodzolgronden, niet in dekzand (gHd71,gHd.73)
Haarpodzolgronden zijn gevormd in smeltwaterafzettingen (sandrs), indroge dalen
en in dekzanden141. Het zijn arme gronden, ongeschikt voor akkerbouw. De aangetroffen haarpodzolgronden vertonen sterk ontwikkelde kenmerken (dikkeAh-,Een Bh-horizonten) en scherpe kleurcontrasten.
Ten zuiden van de Aardjesberg bevindt zich een gebied met haarpodzolgronden in
droge dalen. Hierin heeft zich de Bh-horizont plaatselijk zo verdicht dat er moerig
materiaal opisgestagneerd142. Deinvloed vanhetkeileemverweringsplateau iswaar
te nemen in het leemgehalte: dit is zwak lemig in tegenstelling tot de leemarme
haarpodzolgronden in het noorden van het gebied. Twee vlakken zijn als leemarm
(code gHd71)gekarteerd. Ze liggen enigszins oost-west. Mogelijk ishiereen droog
dal wat dieper ingesneden, zodat het uit het keileemverweringsplateau afkomstige
leemrijkere dekzand weggespoeld is.
In het oosten bevindt zich direct ten westen van een dekzandrug een smalle strook
haarpodzolgronden. Hier is door het inwaaien van relatief leemarm dekzand het
leemrijkere, uitkeizand bestaande fluvioglaciale moedermateriaal dusdanig verarmd
daterzicheenhaarpodzolgrond heeft kunnen ontwikkelen.Deaangrenzendedekzandrugisals moderpodzolgrond (DY53)gekarteerd, maarerzijn tijdens het booronderzoek ookhaarpodzolgronden inaangetroffen. Hier zalongeveer degrens liggen van
dedoorverstoven leemrijk zanduithetkeileemplateau verrijkte fluvioglaciale zanden
tenoosten vandeAardjesberg endenietdoordezeverrijking beïnvloedde moderpodzolgronden.
In de noordelijke helft van het gebied bevindt zich een groot vlak matig grove,
leemarme haarpodzolgronden (code gHd71) met sterk ontwikkelde Bh-horizonten.
Inhetlandschapisditgebied opvallend vlak.Alleenindezuidwesthoek vanditvlak
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Dezeoverheersendewindrichting isookverantwoordelijk voordestrekkingvandetweedekzandruggen
in dit gebied (zie paragraaf 5.2.2).
141
Zieparagraaf 5.2.2.
142
Zie paragraaf 5.2.2.

63

bevindt zich een droog dal,direct tennoorden van de dekzandrugde Lange Heul143.
Het vlak vormt een sandr, een smeltwatervlakte.
Podzolgronden, gevormd in dekzand (DY53, DHd51, DHd53)
Dekzand is aangetroffen in vier verschijningsvormen: dekzandrug, paraboolduin,
hellingdekzand enmetdekzandgevuldelaagte.Geziendestrekkingvandedekzandruggen en de paraboolduinen is de overheersende windrichting tijdens het afzetten
zuidwest-noordoost geweest. Enige waarschijnlijk in het Jonge Dryas stadiaal
gevormde dekzandruggen opdeUtrechtse Heuvelrug hebben dezelfde strekking144.
In het onderzoeksgebied bevinden zich twee lange dekzandruggen. De noordelijke
bestaatuitleemarm,matigfijnzandwaarinzichhaarpodzolgronden hebben gevormd
(code DHd51). Het is de Lange Heul, al in 1494genoemd145. De zuidelijke bestaat
uitmeest zwaklemig,matigfijn zand.Tenoostenvanhet keileemverweringsplateau
van de Aardjesberg is iets rijker materiaal als dekzand gedeponeerd, zodat er daar
moderpodzolgronden inzijn ontwikkeld (codeDY53).Meernaarhet zuidentoe zijn
haarpodzolgronden in deze dekzandrug gevormd (code Dhd 53). Een klein deel is
leemarm (codeDHd51).Aandelijzijde vandedekzandruggen (dezuidoostkant) heeft
zichvaak overeengrotere oppervlakteeenlaagdekzand afgezet. Deloefzijde wordt
gevormd dooreensteilrand.Vooraldenoordkant vandeLangeHeul,aandewestkant
vanhetgebied,laateen spectaculair reliëf zien:doordeaanwezigheid vaneendroog
dal wordt het hoogteverschil tussen sandr en dekzandrug extra verstrekt.
Paraboolduinen zijn opdiverseplaatsen aangetroffen. Defraaiste ligttegen deLange
Heul aanen tekent zich duidelijk inhet landschap af. Inhet oosten bevindt zicheen
paraboolduin inhetvrije veld,direct tennoorden van een kampje. Hoewelhij nogal
laagis,isdezegoedteonderscheiden.Hetnoordoostelijke uiteindevande zuidelijke
dekzandrug vertoont ook de vorm van een paraboolduin.
In het midden van het onderzoeksgebied bevindt zich een noord-zuid gericht vlak
hellingdekzand (met enigszins een parabool-vorm). Het ligt op de oosthelling van
het drogedal dat ten oosten van de Aardjesberg loopt. Midden inhet vlak haarpodzolgronden ten zuiden van de Aardjesberg is een depressie met dekzand opgevuld
(code DHd53).
Moerige gronden (W)
Opvier plaatsen zijn inhet vlak methaarpodzolgronden ten zuiden vande Aardjesberg plekken met moerigmateriaal aangetroffen (code W).Deze zijn ontstaan door
eenopeenhoping vanorganisch materiaalineen vochtigeplek,ontstaan door stagnatie
van neerslag op een ondoordringbare Bh-horizont. Ze tekenen zich in de heide af
alsplekken metPijpestrootje (Moliniacaerulea),maarlangniet allemetdezegrassen
begroeide plekken bevinden zich op moerig materiaal.
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Van Roijen & Siefkens, 1990.
Berendsen, 1982, 54. Een C-14 datering van een houtskoollaagje onder de Lange Heul van 10 900 ±
90 v. Chr (GrN-920: Lanting & Mook, 1977, 13) spreekt een dergelijke datering voor deze dekzandrug
niet tegen.
145
"in horen landen van Langher Huile" (Enklaar, 1932, 341).
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Verwerkte en gehomogeniseerde profielen
De boven beschreven bodems zijn op een aantal plaatsen door de mens vergraven.
In deze kartering worden hierin twee soorten onderscheiden: verwerkt en gehomogeniseerd146. Een bodem wordt als verwerkt aangemerkt als deze in de boor nog
duidelijke vlekken vertoond. Isdeverwerkte laag verworden tot een grauwe, bruingrijze horizontdan wordtdezealsgehomogeniseerd aangemerkt. Opdebodemkaart
zijn verwerkte en gehomogeniseerde profielen als arcering op de oorspronkelijk
aanwezige bodemeenheden aangegeven. Alleen vlakken van enige omvang zijn
gekarteerd147. Omdat hun grens niet exact bepaald is, gezien de gehanteerde
boringsdichtheid van 1per ha, is hun begrenzing met een stippellijn aangegeven.
Vaneen aantalvlakkenisbekendwaardoordeverwerkingvandebodemisontstaan.
Aan de noord- en zuidrand van het gebied zijn in de Tweede Wereldoorlog tankgrachten aangelegd dienaderhand zijndichtgegooid.Dezezijn opde 1 : 1000luchtfoto's goed te herkennen148, en ook in de boor aangetroffen. Vanaf de luchtfoto's
is hun ligging gekarteerd. Aan de noordrand van de Erfgooiersstraat te Hilversum
(de zuidrand van ons gebied) zijn in dejaren zestig gebieden bebost. Daarbij is de
grond diepgeploegd, waarbij ook veel archeologische vondsten te voorschijn zijn
gekomen.Tweepercelen tennoorden vandeakker opdeAardjesberg zijn,nate zijn
gespit, ook met bos ingeplant.
Inhetnoordoosten vanonsgebied liggentweegrotevlakkenmetvergraven profielen
in het voormalige militaire oefenterrein. Ook elders in dat terrein zijn sporen van
graafwerkzaamheden gevonden.Wijnemenaandatinhetmilitairgebruikdeoorzaak
van deze vlakken schuilt. In het centrum van het gebied ligt een groot vlak met
vergraven profielen, tussen twee vlakken met een gehomogeniseerde horizont. Een
groot deel vandit vlak ligt onderbos.Inhet vlak zijn veelmangatengezien. Militair
gebruik lijkt ook hier een mogelijke oorzaak voor het ontstaan van dit vlak.
Op de Bussumerheide, ten zuiden van de Lange"Heul, liggen twee vlakken met
vergraven profielen149. Uit het oostelijke zijn monsters palynologisch onderzocht150. Het aantal eikenpollen lijkt op de aanwezigheid van eikenhakhout te
wijzen, hetzij in het vergraven vlak, hetzij aan de rand ervan. De pollen lijken ook
een datering in de (Late) Middeleeuwen toe te laten. Wij willen deze vlakken in
verband brengen metdeopde Lange Heul opgegraven XlIe/XIIIeeeuwse boerderij
(pleknr. 113).
De interpretatie van de gehomogeniseerde vlakken levert meer problemen op. Van
twee kleine vlakken staat het vast dat het om akkers gaat, die dateren van voor de
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Afgravingen (grind-en leemkuilen) zijn niet op de bodemkaart aangegeven. Zij zijn tot de antropogene
elementen gerekend en worden in een volgende paragraaf behandeld.
147
In de Tweede Wereldoorlog zijn als vluchtplaatsen tegen geallieerde luchtaanvallen langs wegen veel
mangaten aangelegd. Deze zijn daarna dichtgegooid. In de randbebossing van de Nieuwe Crailose Weg
komen deze gaten door nazakking nu weer aan het licht. Ze zijn te klein om op de gehanteerde schaal
uit te karteren.
148
Ook aan de noordrand van de Hoomeboegse Heide tekent zich op luchtfoto's een tankgracht af.
149
Van Roijen & Siefkens, 1990.
150
Analyse prof. dr. W. Groenman-van Waateringe, I.P.P., Universiteit van Amsterdam.
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aanleg van de Banscheiding (1428): het vlak in de zuidpunt van de huidige akker
op de Aardjesberg, waarin ploegsporen zijn gezien151, en het vlak in de zuidoosthoek152. Wij zien déze akkers als restanten van een verspreide middeleeuwse
bewoning.
Deoverige gehomogeniseerde profielen bevinden zichineen baaninhetmidden van
hetonderzoeksgebied, waarzichdeinvloed vanhetkeileemverweringsplateauvoordoet en waar veel urnenveld-heuveltjes zijn gezien. Ze zijn duidelijk aan relatief
leemrijkere en dus vruchtbaardere gronden gebonden.
Het is verleidelijk ze als akkers te zien, eveneens behorend tot een middeleeuwse
ontginningsfase vanditgebied.Zekerkunnen wehiernietvanzijn,maarerzijn geen
andereperioden bekend waarineendergelijke ingrijpende grondbewerkingplaatskan
hebben gevonden. Bursch moet in 1933 in dit gebied sleuven hebben laten graven,
waarbijhijdeaanwezigheid vaneen"vergravenurnenveld"vaststelde153.Dezevlakken getuigen vaneen dergelijke graverij,die veeldieper steekt dan hetafsteken van
plaggen ofhet maaien vanheide voorde winning van strooisel.De grondbewerking
die deze gehomogeniseerde profielen heeft doen ontstaan, zalin ieder geval van nâ
het urnenveld dateren, gezien het vergraven karakter van het urnenveld.

5.3 Archeologische vondsten en hun ligging in relatie met de bodemgesteldheid
Indezeparagraaf wordteenoverzichtgegeven vaninditgebied aangetroffen archeologische vindplaatsen (fig. 16). De gehanteerde kaartschaal (1 : 10 000) laat een
grotere detaillering toe dan bij de inventarisatie van het hele Gooi154. Vindplaatsen
die daar zijn opgenomen zijn hier uitgesplitst, zodat het aantal vindplaatsen is
toegenomen.
Deligging vandearcheologische vindplaatsen wordtgerelateerd aandebodemkaart.
Dit is alleen zinvol als de bodemgesteldheid ten tijde van de vorming van de vindplaatsen enigszins vergelijkbaar is met de huidige. Als grens is gekozen voor de
vorming van de dekzandruggen aan het einde van het Weichselien. Palaeolithische
vondsten worden hier daarom niet behandeld155.
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Wimmers. 1991.
Dit loopt ook door onder de Banscheiding. Uit voorlopig pollenonderzoek door prof. Jansen (afdeling
Palaeobotanie en Palynologie, Rijksuniversiteit Utrecht) blijkt dat het pollenspectrum vergelijkbaar is
metdatvandeakkeropdeAardjesberg. Indeze laatstezijn ploegsporen aangetroffen, wat de interpretatie
als akker definitief maakt.
153
Bursch 1935. De vroeger door Remouchamps getrokken sleuven bevinden zich in een gebied waar wij
geen verwerkte of gehomogeniseerde profielen aantroffen (vgl. Wimmers, 1988).
154
Zie hoofdstuk 3.
155
De jongste vondst uit het Palaeolithicum uit dit gebied is een bladspits-fragment van de Aardjesberg.
Deze dateert waarschijnlijk uit het Hengelo Interstadiaal (pleknr. 265; Stapert, 1990), ruim voor de
vorming van de dekzandruggen.
152
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Fig. 16 Archeologische vindplaatsen in de Wester- en Bussumerheide
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De behandelde periode wordt in drie delen gesplitst:
- het Mesolithicum tot het Laat Neolithicum;
- het Laat Neolithicum tot de Vroege Middeleeuwen;
- de Middeleeuwen tot de 12e/13e eeuw.
Deze driedeling is gebaseerd op de aanwezigheid van grafvondsten van het Laat
Neolithicum tot inde Vroege Middeleeuwen, maar niet in detwee andere perioden.
Inparagraaf 5.5 zullen de vermelde vondsten enrelaties worden samengevat ineen
geschiedenis van het grondgebruik van dit gebied.
Uithet Mesolithicum -Laat Neolithicum zijn vrijwel uitsluitend vuursteenvondsten
bekend. Het gaat daarbij om kleine werktuigen, maar vooral om afslagen: in het
produktieproces van deze werktuigen vervaardigde afvalprodukten. Soms zijn deze
als werktuig gebruikt, maar meestal isdat niet goed teconstateren. Dedatering van
deze vuursteenvondsten is moeilijk en kent een grote marge: slechts enkele werktuigjes zijn te dateren in het Mesolithicum of het Neolithicum.
Niet alle vuursteenvondsten zijn tot deze periode gerekend. Vanaf het Laat Neolithicum bevond zichindezuidwesthoek vandeWesterheideeen nederzettingslocatie.
Daar aangetroffen vuursteenvondsten zijn tot deperiode LaatNeolithicum -Vroege
Middeleeuwen gerekend. Vuursteenvondsten uit grafheuvellichamen zijn tot die
grafheuvels gerekend, hoewel het goed mogelijk is dat deze tijdens de aanleg met
de grond mee zijn gekomen. Het betreft vondsten in heuvels 104 (pleknr. 194) en
110(pleknr. 199).

5.3.1 Mesolithicum tot Laat Neolithicum
De meeste vuursteenvondsten bevinden zich op of ten zuiden van de Aardjesberg.
Er is een duidelijke relatie tussen het voorkomen van afslagen en het keileemverweringsplateau. Ditisnietverwonderlijk: indekeileemkomtvuursteenvoor,die
deprehistorische menshier heeft gewonnen156.Verderzijn Mesolithische artefacten
vooral gevonden rond een gebied met zwak lemige haarpodzolgronden. Een strook
van ca. 200 m breed op de grens tussen bodemeenheden gHd73 en gY73/5, aan de
kant van demoderpodzolgronden, bevat vrijwel allenietuitdeligging van keileemrestanten te voorspellen vondsten157. Kennelijk zijn deze werktuigen achtergelaten
bijactiviteiten aanderandvaneenwatvochtigergebied,opdeovergangtussentwee
bodemeenheden en dus vegetatietypen158.

Wimmers, 1991.
De krabbers van de Lange Heul dateren waarschijnlijk niet uit het Mesolithicum. Bij de R.O.B, staat
hiereenMesolithische vindplaats geregistreerd (ROB32A30),maarmogelijk iserverwarring opgetreden
met een collectie uit de omgeving van het Laarder Wasmeer (pleknr. 110).
Deze activiteiten vormden een klein deel van een bestaanswijze, waarbij jagers/verzamelaars/vissers
rondtrokken om steeds nieuwe voedselbronnen te exploiteren: zie paragraaf 3.2.
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Tabel5 Archeologischevindplaatsen uit hetMesolithicum-LaatNeolithicum opde WesterenBussumerheide.DenummersverwijzennaarKaart2.Viahetpleknr. wordtverwezen
naarde lijstmetarcheologische vindplaatsen (Aanhangsel1)
Nr.

Pleknr.

Beschrijving

1
2
3
4

111
111
111
180

S
6
7
8
9
10

179
179
272
270
215
190

11
12
13

2712

krabber
"vuurstenen voorwerp, wrsch. Mesolithisch" (zoek in museum)
krabber
kernstukken, afslagjes, werktuigjes uit Mesolithicum en Neolithicum
(akker Aardjesberg): vuursteenwin- en bewerkingsplaats
krabber en afslag
krabber (microlith) en afslag
afslag
Mesolithische werktuigjes, 2 kraaltjes
klingetje
ruim 70 afslagen en artefacten (schrabbers, klingetjes, pijlpunten) op
Doodweg,300 m west •300 moost van de huidige gemeentegrens
Hilversum-Laren
Mesolithische spitsjes
Mesolithische spits (point double)
afslag

178
273

Duidelijke vondsten uit het Vroeg of Midden Neolithicum zijn niet gedaan. Wel zijn
aan weerszijden van het gebied (pleknr. 107 en 115) vuurstenen bijlen gevonden die
uit deze periode kunnen dateren. Dit geldt met name voor de spitznackige Flintovalbeil uit de omgeving van het huidige overlaadstation van de VAM bij de Crailose
Brug.

5.3.2 Laat Neolithicum tot Vroege Middeleeuwen
Uit het Laat Neolithicum tot de Vroege Middeleeuwen zijn vuursteenvondsten,
aardewerkvondsten en grafheuvels bekend. Samen vormen zij hetrelict van een groot
grafveld dat zich op de Wester- en Bussumerheide heeft bevonden. Inhet zuidwesten
van de Westerheide is tevens een bij het grafveld behorende nederzettingslocatie
gevonden.
Eerst zullen de grafheuvels en de vondsten uit Laat Neolithicum - Midden Bronstijd
worden besproken. Alleen archeologisch onderzochte grafheuvels zijn daarbij opgenomen. Tijdens het booronderzoek zijn diverse heuveltjes gezien die als grafheuvel
geïnterpreteerd kunnen worden, maar het onderscheid met de kleinere heuveltjes die
boven graven uit de Late Bronstijd - Vroege Ijzertijd werden opgeworpen is zonder
opgraving niet te maken. Dergelijke heuveltjes worden daarom bij het urnenveld
behandeld.
Vervolgens komen de vondsten uit de Late Bronstijd - Ijzertijd aan bod, met name
het umenveld. Uit de Romeinse tijd zijn ons geen vondsten bekend, zodat we deze
paragraaf over grafveldgebruik afsluiten met twee grafvondsten en een plek met
scherven uit de Vroege Middeleeuwen.
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Laat Neolithicum tot Midden Bronstijd
Er zijn veertien grafheuvels uit de Bronstijd bekend en slechts drie uit het Laat
Neolithicum. Optwee plaatsen zijn echtervondsten gedaan die opde aanwezigheid
vanmeerLaat Neolithische grafheuvels kunnen wijzen: opdeakkervande Aardjesberg zijn enige scherven uit deze periode verzameld (pleknr. 180),terwijl niet ver
ten zuiden daarvan een fragment van een stenen strijdhamer uit de Standvoetbekercultuur is gevonden (pleknr. 248)159. Twee scherven van de Hilversum cultuur,
gevonden aan de oostkant van het gebied met gehomogeniseerde profielen kunnen
de aanwezigheid van een verploegde grafheuvel uit deze periode verraden.
De grafheuvels vallen qua landschappelijke ligging in twee groepen uiteen: acht
liggenopdekzandruggen tegennegenopofrondhetkeileemverweringsplateau.Van
de acht heuvels op een dekzandrug liggen er zeven op de zwak lemige rug in het
zuiden. Deze heuvels liggen dusdanig op een rij dat men zou vermoeden dat ze op
een weggeoriënteerd zijn, alsmenniet zou wetendat zeopeen lange,rechte,smalle
dekzandrug gelegen zijn.
Tabel6 GraßieuvelsuitLaatNeolithicum •MiddenBronstijdopdeWester-enBussumerheide.
De huidige heuvel 109 is niet opgenomen: deze berust op een vergissingvande
restaurateurs'60.
Nr.

Pleknr.

Zichtbaarheid

Datering

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

196
195
194
193
192
191
206
202
201
200
198
197
205
204
199
180

Bronstijd
Bronstijd + Urnenveldentijd
Bronstijd
Bronstijd
Bronstijd
Laat Neolithicum + Urnenveldentijd
Bronstijd
Bronstijd
Bronstijd
Bronstijd
Bronstijd
Bronstijd
Laat Neolithicum + Urnenveldentijd
Bronstijd + Urnenveldentijd
Bronstijd
Bronstijd + Urnenveldentijd

30

113

wel
wel
wel
wel
wel
wel
wel
wel
wel
wel
wel
wel
tot 1945
tot 19' eeuw
wel
vml. tot na de
Middeleeuwen
niet

Laat Neolithicum

De acht heuvels op dekzand lijken alleen in het oosten aan te sluiten bij de grafheuvels bijhetkeileemverweringsplateau, dieinhetcentrum vanhetgebied bijelkaar
liggen.Opvallend daarbij isdatde(totvoorkort)zichtbareheuvels vandeze centrale

Deze vondst ligt in een vlak met gehomogeniseerde profielen, waar een grafheuvel zeker geëgaliseerd
zal zijn.
160
Wimmers, 1988.
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groep zich alle aan de rand van vlakken gehomogeniseerde profielen bevinden161.
Ze lijken deze vlakken zelfs af tegrenzen. Het isdenkbaar dat deze heuvels nu nog
bestaan omdat zeaanderand vandeze vlakken liggen.Grafheuvels indeze vlakken
zijn verdwenen ten gevolge van de grondbewerking die ten grondslag ligt aan het
ontstaan van deze gehomogeniseerde vlakken.
Opdevlakken methaarpodzolgronden komengeengrafheuvels voor.De grafheuvelgroep zal zich daarom vooral rond deAardjesberg hebben uitgestrekt. Het is opvallend dat een gebied met sterk lemige, matig grove zanden is gebruikt om mensen
te begraven en niet om te wonen en akkers aan te leggen. Kennelijk vormde het
ontbreken van drinkwater162 een struikelblok om deze voor zandgebieden tamelijk
vruchtbare gronden teexploiteren,ofwaren erindeonmiddellijke omgeving betere
locaties voorhanden. De hierna te bespreken nederzettingslocatie ligt veel lager.
Tabel7Aardewerk- en vuursteenvondsten uitLaatNeolithicum •Midden Bronstijd op de
Wester- enBussumerheide, waarschijnlijk stammend uit nederzettingslocaties
Nr.

Pleknr.

31
32
33
34
35
36

292
289
291
293
294
218

Beschrijving
3 scherven Laat Neolithicum
complete Potbeker in scherven
scherven Laat Neolithicum (o.m. voorraadpot SVB)
scherven Laat Neolithicum en Midden Bronstijd, pijlpunt
scherven Laat Neolithicum en Midden Bronstijd, vuursteen
scherven Laat Neolithicum en Vroege Bronstijd

Behalvegrafheuvels zijn ervandeWesterheidevondstenuiteen nederzettingscontext
bekend. Het betreft vindplaatsen die aan het licht zijn gekomen bij het aanleggen
van de randbebossing aan de zuidkant van de Westerheide bij de Erfgooiersstraat.
Aansluitend ophet terrein vanhetGNR zijn ook vondsten gedaan bijde Crailosche
brug(pleknr.288en290).Huninterpretatie alsnederzetting berustophetvoorkomen
vannietuitgraven bekendesoorten aardewerk,metnamevoorraadpotten uithetLaat
Neolithicum. Degevonden scherven uitdeMidden Bronstijd (Hilversum-enDrakesteinaardewerk) maken het aannemelijk dat deze site toen ook in gebruik was.
In de zuidoosthoek van de Westerheide,tegen het waterleidingterrein aan, zijn ook
scherven vanvoorraadbekers gevonden. DezesiteligtaandeanderekantvandeLaat
Neolithische grafheuvel pleknr. 191,zodathijniet aanhethiervoorgenoemdenederzettingsterrein vast kan zitten. Beide plekken behoeven niet gelijktijdig te hebben
gefunctioneerd: hieris,integenstellingtothetmeerwestelijk gelegenterrein,Wikkeldraadaardwerk uit de Vroege Bronstijd gevonden. We weten echter veel te weinig
vandeze plekken af omeen verplaatsing vandebewoning eerstnaarhet oosten toe,
en in de Midden Bronstijd weer terug naar het westen vast te kunnen stellen.

Dit geldtookvoordeopdeakkervandeAardjesberg aangetroffen restanten vaneenBronstijd grafheuvel,
die net ten noorden van de daar aangetroffen middeleeuwse akker is gelegen (Wimmers, 1991).
Het is mogelijk dat zich een ven bevond op de plaats van de huidige keileemgroeve op de Aardjesberg,
maar deze isniet tedateren. Deaangetroffen moerige plekjes zijn dermate dun dat zerelatief laat zullen
zijn ontstaan.
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Late Bronstijd tot Midden Ijzertijd: het Urnenveld
In de Late Bronstijd verandert het grafritueel. Doden worden gecremeerd en vervolgens bijgezet in urnen onder lage heuveltjes of als nabijzetting in grafheuvels.
DoorhetGNRzijn deafgelopen jarensteedsdelenvandeheiafgebrand omvergrassing tegen te gaan en het heidehaantje te bestrijden. Kleine verhogingen, die van
urnenheuveltjes afkomstig kunnen zijn, zijn in afgebrande percelen beter waar te
nemendanindeheide.Metingangvan 1985zijn dezepercelen stelselmatig bezocht
vanuithetGoois MuseumendeAWNafdeling Naerdincklandt,waarbij aangetroffen
verhogingen werden opgetekend. De tot nu toe geïnventariseerde heuveltjes zijn
uitgekarteerd in figuur 32.
Niet al deze heuveltjes hebben tot het urnenveld behoord. Bij boringen in enkele
ervan is een vrij dikke gehomogeniseerde laag aangetroffen, waarin soms wat
houtskool zat. Kleine stukjes crematieresten zijn niet gevonden. Wel vond Rust in
1932 in dergelijke kleine heuveltjes "wat scherfjes waarschijnlijk Germaansch
aardewerk"163.Een probleem vormen de vlakken met gehomogeniseerde profielen,
waarin zich dergelijke heuveltjes bevinden. Als het inderdaad om urnenheuveltjes
gaat ishun reliëf door latere grondbewerking niet uitgevlakt. In 1934 concludeerde
Bursch dat zich daar een vergraven urnenveld bevond164. We rekenen concentraties
vandergelijke heuveltjes totheturnenveld,maaralleen archeologisch onderzoek zal
hier definitief uitsluitsel over kunnen geven.
VanRoijen enSiefkens hebben inhunonderzoekvaneendeelvande Bussumerheide
antropogene heuveltjes onderscheiden. Inhunwerkgebied zijn geen gehomogeniseerde
profielen aangetroffen. De gehomogeniseerde laag die zij in deze heuveltjes aantroffen, kan dus niet aan latere grondbewerking worden toegeschreven. Het bestaan
van urnenheuveltjes in hun gebied is daarom aannemelijker.
Behalve deze heuveltjes is er op diverse plaatsen aardewerk uit deze periode gevonden, dat afkomstig is van bijzettingen in het urnenveld. Allereerst zijn uit vijf
heuvels nabijzettingen bekend165. Daarnaast zijn op enkele plaatsen scherven gevonden, meestal waar de bodem van haar begroeiing was ontdaan.
Tabel 8 Aardewerkvondsten uitLateBronstijd - Ijzertijd opde WesterenBussumerheide, waarschijnlijk deeluitmakend vanhet urnenveld
Nr.

Pleknr.

Beschrijving

37
38
39
40
41
42
43
44
45

115
118
118
179
180
220
215
215
221

IJzertijdscherven
8 zeer verweerde scherven
randscherf met golfrand
2scherven Urnenveldenperiode
zeer veel scherven Urnenveldenperiode
IJzertijdscherven
ong. 60scherven Urnenveldenperiode
IJzertijdscherven uit opgravingssleuven
enkele IJzertijdscherven

163

Documentatie in het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden; Wimmers, 1991, 44.
Bursch, 1935.
165
Zie paragraaf 5.3.2.

164
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Heturnenveld neemtongeveerdezelfde plaatsinalsdebovenbeschreven grafheuvelgroep.Wellijkt derand vanhet gebied met zwaklemigehaarpodzolgronden nu ook
doorhetgrafveld bedektteworden. Dezerand isechtereen arbitraire grens die zich
inhetverleden misschiennogniet zoduidelijk aftekende. Debodemkundige locatie
vanheturnenveld komtdusovereenmetdievandegrafheuvelgroep. Vaneennederzettingslocatie is weinig bekend. Op de in de voorafgaande periode gebruikte plek
inhetzuidwesten vandeWesterheideiséénscherfuitdezeperiodegevonden (pleknr.
290), zodat het mogelijk is dat dezelfde locatie is gebruikt.
Midden Ijzertijd tot Vroege Middeleeuwen
Deslotdatering voorhetgebruikvanhetgrafveld ismoeilijk tegeven.Inde Midden
en Late Ijzertijd verandert het grafritueel naar vormen die slechts bij toeval aan het
licht kunnen worden gebracht166. Enkele scherven met kartelrand zijn mogelijk in
deze periode te plaatsen, maar zeker is dit niet. Van de Zuiderheide zijn wel veel
vondsten uitdezeperiodebekend,zodatdeomgeving vanonsonderzoeksgebied niet
is verlaten.
Inde Vroege Middeleeuwen zoekt menweer aansluiting bijhet prehistorische grafveld: van twee plaatsen zijn grafvondsten bekend (pleknr. 221 en 223), terwijl op
de locatie van de prehistorische nederzetting Vroeg Middeleeuwse scherven zijn
gevonden (pleknr. 293). "Hergebruik" van prehistorische begraafplaatsen in deze
periode is van meer plaatsen in Nederland bekend167. In de Vroege Middeleeuwen
lijkt ditgebied slechtskortstondiggebruikttezijn,waarbij mendezelfde locatie heeft
uitgekozen als in de prehistorie.

5.3.3 Late Middeleeuwen (fig. 17)
Uit de Late Middeleeuwen zijn er opnieuw sporen van menselijke activiteit in het
gebied bekend.Dezestammen uitdeomgeving vandeAardjesberg endeLangeHeul.
Op de Aardjesberg (pleknr. 180) zijn paalsporen en scherven gevonden uit de
twaalfde enhet begin vandedertiende eeuw,terwijl opdeLange Heul(pleknr. 113)
een huisplattegrond met waterput is blootgelegd. Hetdaarin gevonden aardewerk is
identiek aan dat van de Aardjesberg. Op twee andere plaatsen bij de Lange Heul
(pleknr. 122en 124)zijn waterputten gevonden dieuit deze periode zullen dateren.
Behalve deze bewoningssporen iseropdeAardjesberg een akkergevonden die met
deze bewoningsamenhangt,terwijl uitdeanalysevanpollenmonsters uit eenperceel
met verwerkte profielen op de Bussumerheide af te leiden valt dat er toen eikenhakhout op of bij heeft gestaan. Een vlak met gehomogeniseerde profielen in het

166
167

Willems, 1986.
In het Emmerveld is in een urnenveld een vroegmiddeleeuws fibula-paar aangetroffen, wat op de
aanwezigheid van een graf wijst (Bursch, 1937). Bij een Bronstijdheuvel te Casteren (gemeente
Hoogeloon)zijnvroegmiddeleeuwse gravengevonden(Beex,1954).Indezegevalleniszekergeensprake
van continuïteit tussen prehistorische en middeleeuwse graven.
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o Waterput

Gehomogeniseerde vlakken (akker)

•

Verwerktevlakken (onder meereikenhakhout)

Bewoningssporen

Fig.17 TwaalfdeIdertiende eeuwsevindplaatsen indeWester- enBussumerheide
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zuidoosten van de Westerheide, dat onder de Banscheiding van 1428 doorloopt en
palynologischalsakkeristeduiden,zalookbijdezegebruiksfase horen.Zoalsboven
is uiteengezet, menen wij dat alle andere vlakken met gehomogeniseerde profielen
in deze periode zijn aangelegd.
De nederzetting is slechts fragmentarisch bekend. Het is aannemelijk dat de akker
in het zuidoosten van de Westerheide vanuit een ander locatie is gebruikt dan die
bij de Aardjesberg, maar we weten niet waar deze zich bevond. Het is aannemelijk
datdenederzetting meernaarhetwestentoeheeft doorgelopen,maardatisniet meer
nate gaan. De waterput pleknr. 124 zal bij een ander erf behoord hebben, maar we
weten niet waar de gebouwen hebben gestaan. Vooralsnog lijkt het mogelijk vier
erven aan te nemen, waarvan drie rond de Aardjesberg en één in het zuidoosten,
mogelijk onder de bebouwing van Hilversum of in het afgegraven terrein van de
waterleiding.
In de twaalfde en het begin van de dertiende eeuw heeft dus ontginning plaatsgevonden opderijkeredelen vandeWester-en Bussumerheide.Doorhet aanleggen
vandiepewaterputten (deputpleknr. 122is9meterdiep!)heeft menhetdrinkwaterprobleem opkunnen lossen.Ditzouookeendeverklaring zijn voorhetverlaten van
deze plek: door de voortschrijdende veenontginningen aan de randen van het Gooi
isdegrondwaterspiegel gezakt,zodathetaanleggen engebruiken vannieuwe putten
een steeds moeizamer karwei werd.
Nahetverlaten vandezenederzettingheeft er,voorzoveronsbekend,geen bewoning
meer plaatsgevonden op de Wester- en Bussumerheide.

5.4 Historisch-gebgrafische elementen
De zichtbare sporen van menselijke activiteit in het onderzoeksgebied worden
behandeld, voorzoverzedaterenuitdeperiodenahetverlaten vande middeleeuwse
nederzettingbijdeAardjesberg. Achtereenvolgens wordendeelementen beschreven
met de wijze waarop zezijn geïnventariseerd, waarnahun dateringen zonodighun
functie wordenbesproken.Erisgekozen vooreenonderverdelingnaar verschijningsvorm. Hun interpretatie zal in chronologische volgorde worden beschreven.
Niet alle relicten kunnen worden opgenomen: alleen al in de Laatste Wereldoorlog
moeten er duizenden kuilen gegraven zijn, terwijl ookhet vroegere militaire oefenterrein in de noordoosthoek bezaaid ligt met kuilen168. Ook kleine elementen als
grenspaaltjes of banken,diemeestuitdezeeeuwdateren, zijn niet geïnventariseerd.
Uiteindelijk geeft dehiergepresenteerde verzameling relicten eenindrukvandevele
activiteiten in dit gebied, waarop nader zal worden ingegaan.

De vlakken met verwerkte profielen in dit gebied geven gebieden aan waarbinnen geen ongestoorde
profielen zijn aangetroffen. In de rest van dit gebied zijn ook incidenteel verwerkte profielen gezien.

75

5.4.1 Wegen en wegrelicten (fig. 18)
Door de Wester- en Bussumerheide lopen veel wegen, paden en paadjes, die op de
luchtfoto's schaal 1: 1000goed teherkennen zijn. Daarnaast zijn op de luchtfoto's
en in het veld sporenbundels te zien: langgerekte ruggetjes in het veld, die soms
bestaande wegen volgen,maar ook vrij indeheidekunnen liggen169.Deze ruggetjes
zijn ontstaan door het uitslijten van karresporen. Alleen wegen en paden met een
zekere ouderdom zullen besproken worden: voor bestaande wegen is de grens getrokken bijhetoudstekadaster(1824),metuitzondering vandeNieuweCrailoseweg.
Het oudste kadaster, enniet deTMK,isgekozen omdat ermeer wegenen paden op
vermeld staan.AchtereenvolgenskomendeOudePostweg,deDoodwegen,deNieuwe
Crailose Weg en de Waterleiding en de overige wegen en wegrelicten aan bod.
Oude Postweg
DePostweg vanAmsterdam overNaarden naarAmersfoort liepdoorhetgebied.Voor
deverbouwing vandevestingNaarden nahet belegvan 1672liepdezedoorBussum,
en vervolgens dwars door de heide tussen Hilversum en het Janskerkhof170. Nu
looptereen sporenbundel evenwijdig aandeBanscheiding,diehet beschreven tracé
volgt (fig. 18nr. 12).Vermoedelijk gaat het hier om deze weg. Omdat hij de banscheiding volgt zal hij van nade aanleg ervan (1428)dateren. Deze wegstaat waarschijnlijk nogopdekaart vanOttens (1709/36),maarlooptdannaarHilversum.Een
sporenbundel dichterbijdeBanscheiding (fig. 18nr. 13)zalhierookbijtebetrekken
zijn. Perk kende nog de naam "Varkensdrift"m voor de Banscheiding. Mogelijk
wordt daarmee deze weg aangeduid.
Nadeverplaatsing van Naarden isdeze wegnaareen oostelijker tracé langsde rand
van de Westerheide naar het Janskerkhof verlegd, waar hij verder naar het oosten
afbuigt (fig. 34 nr. 11). Een brede sporenbundel ligt op deze route, zodat we deze
wel met de laat zeventiende eeuwse Postweg mogen verbinden.
Doodwegen
Driewegen waaieren vanuithetJanskerkhof naarhet westen toeuit(fig. 34nr. 1-3).
Omdat zich bij het Janskerkhof één van de oudste kerken van het Gooi bevindt172
meende mendat deze wegen van Vroeg Middeleeuwse oorsprong waren en bedoeld
om de doden uit het Gooi naar dit kerkhof te brengen173. Vier andere wegen over
het Janskerkhof, waaronder de weg Hilversum - Laren, werden ook als doodweg
gezien. Wij beperken ons hier tot de drie wegen door de Westerheide.
Dedriedoodwegen zijn niet overéén kamtescheren.Denoordelijke doodwegloopt
naar Bussum. Deze lijkt het meest recent: hij komt niet voor op de kaart van

169

Deze ruggetjes zijn wel als "hoogakkers" geduid. Hun zeer langgerekte vorm, waarin onderbrekingen
kunnen zitten,enhuncorrelatie met bestaandeof vanoudekaarten bekende wegen maakteen interpretatie
als weg onontkoombaar.
170
Rust, 1946, 66-67.
171
Janssen. 1856.
172
Zie paragraaf 7.3.1.
173
Bij voorbeeld Pelgrim, 1986, 14.
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Fig.18Oudewegen en wegrelicten indeWester- enBussumerheide
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Ottens uit 1736, die weer terug gaat op de kaart van Justus van Broeckhuijsen van
1709174. Op de kaart van Ketelaar, waarvan het Gooise gedeelte is opgemeten in
1774, loopt deze doodweg tot aan schaapsschotten op de grens van de Bussumer
Eng175. Hij zal ontstaan zijn rond het midden van de achttiende eeuw.
De twee andere doodwegen lopen naar 's-Graveland,dat pas tussen 1627 en 1657
is ontgonnen. Ze staan allebei opde uitgave uit 1651van de kaart van Balthasar en
Florisz. van Berckenrode, uitgegeven door Nicolaas Visscher, maar nog niet op de
eerste editie ervan uit 1615-20176. Wel staat op een kaart van J.J. Beeldsnijder uit
1575177 een min of meer oost-west lopende weg vanaf het Janskerkhof getekend,
dieuitkomt opdewegHilversum-Bussum (dehuidige BussumerGrindwegtenwesten
van de spoorlijn) en als een voorloper van één der doodwegen gezien kan worden.
Dewegen opdeze kaart lijken echter zeer schematisch te zijn ingetekend, zodat we
hier niet veel waarde aan willen hechten.
Slechtsde zuidelijke doodweg sluit aan opeenvóórdeontginning van 's-Graveland
ter plekke aanwezige weg: de "Cortehouffsche wegh"m. Deze weg sluit weer aan
op een kade "De Meentje", die rond 1612 is aangelegd179. Mogelijk is deze doodweg de vroegste. Het is niet nodig alle doodwegen te interpreteren als routes om
doden naar het Janskerkhof te transporteren: op het einde van de zeventiende eeuw
boog de Oude Postweg af bij het Janskerkhof, zodat de doodwegen dan een directe
verbinding met de route uit het Gooi naar het oosten vormden. Rechte wegen over
deheidevormden ookeengoedeoriëntatieenmaakten hetmogelijk inhet eentonige
landschap niet te verdwalen.
Nieuwe Crailose Weg en Waterleiding
DeNieuwe Crailose weg (fig. 18nr. 19)vormt momenteel door zijn begroeiing een
markante scheiding tussen Wester- en Bussumerheide. Hij is in dejaren 40 van de
vorigeeeuw aangelegd enloopt minofmeerevenwijdig aandewegHilversum-Laren.
Beidewegen zijn toenookvanwegede"MaatschappijtotBevorderingvande Cultuur
in Gooiland"1*0 van een randbebossing voorzien om werklozen aan werk te helpen,
om verstuivingen tegen te gaan en om de reiziger gemakkelijker door de heide te
loodsen.Dezerandbebossing isindelaatstewereldoorlog verdwenen,envlakdaarna
opnieuw ingeplant.
Het huidige pad figuur 18nr.20 volgt het tracé van de in 1888in gebruik genomen
waterleiding vanNieuwer Amstel181.Ditliepinhetverlengde vanhet Waterleidingbedrijf naar de Laarder Watertoren.
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Overige wegen en wegrelicten
Als we oude kaarten van dit gebied bekijken valt het op dat er, op de doodwegen
na, voornamelijk min of meer noord-zuid lopende wegen op voorkomen. Deze
beginnen allemaal inhetzuiden opdeHilversumseeng.Debelangrijkste verbinding
met het noordelijker gelegen Bussum vormde de nog steeds bestaande Bussumer
Grindweg aandewestzijde vandespoorlijn. Een aantal evenwijdig hieraan lopende
wegen isindeloopdertijd doordespoorwegafgraving opgeslokt.Inhet noordwesten
van de Bussumerheide ligt een pad dat nogeen deel van een dergelijke parallelweg
volgt (fig. 18nr. 4).
Vergeleken methetoudstekadastervan 1824zijn ernogtweedoorgaande noord-zuid
gerichte wegen op de Westerheide in gebruik: de Oud Crailose weg182 over de
Aardjesberg (fig. 18nr. 5) en ten oosten daarvan de Huizer weg (fig. 18 nr. 6)183.
Beide lopen door op de Bussumerheide. Ook is een klein stukje van de Oude
Drift184 tussen Hilversum en Laren nog als pad aanwezig (fig. 18nr. 7).Waar deze
wegdoor grindkuilen doorsneden wordt, isdeze alssporenbundel te vervolgen. Hij
iskennelijk buitengebruik gekomenvóórdeexploitatievandezekuilen.Omdatdeze
weg nog op de Bonnekaart editie 1905 vermeld staat, zal dit in het begin van deze
eeuw zijn gebeurd.
Dezelfde kadasterkaart beeldt op de Bussumerheide een weg af van Laren naar de
kopvan 's-Graveland.Dezeisnoggrotendeels alspad aanwezig (fig. 18nr.8).Ook
is een deel van een weg Bussum-Laren als pad in gebruik (fig. 18 nr. 9). Verder
wordteendeelvaneen wegvandeOudCrailose wegbijBussumrichting zuidoosten
nog als pad voortgezet (fig. 18 nr. 10). Daarmee zijn alle in 1824 opgetekende en
nu nog in gebruik aanwezige zijnde wegen en paden behandeld.
Opde 1: 1000 luchtfoto's zijn nog andere sporenbundels te zien. Het stukje figuur
18nr. 14staat ophet kadaster van 1824.De zuid-noord lopende weg figuur 18 nr.
15 staat op de kaart van Ottens (1709/36). Op het kadaster van 1824 is alleen het
zuidelijke gedeeltenogafgebeeld, terwijl hijopdeTMKuithetmidden vandevorige
eeuw niet meer voorkomt. De enigszins parallel hieraan gelegen bundel figuur 18
nr. 16komt zowel ophet kadaster als opde TMK voor. Het kleine stukje figuur 18
nr. 17naast de Oude Postweg is niet teruggevonden. Mogelijk maakt het nog deel
uit van de sporenbundel naast de Postweg. De oost-west georiënteerde weg figuur
18nr. 18 komt zowel op het kadaster als op de TMK voor. Al deze sporenbundels
zijn dus te relateren aan bekende wegen, die nu niet meer bestaan.
Desporenbundel figuur 18nr. 15isduidelijk gericht opgrafheuvels. Dit wil echter
niet zeggen dat deze route al in de prehistorie is gebruikt. Wel kunnen we concluderen dat de grafheuvels voldoende zichtbaar zijn geweest om als oriëntatiepunt in
de heide te dienen.
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5.4.2 Groeves en kuilen (fig. 19)
Indeoosthelft vanhétonderzoeksgebied komenveelgroevesenkuilen voorwaaruit
delfstoffen (leem,zandengrind)zijn gewonnen.Hunvormenligging zijn doordrie
factoren bepaald:deaanwezigheid vandegezochte delfstoffen indeondergrond,de
mogelijkheid deze af te voeren en de ligging van het afzetgebied. Transportkosten
maakten een belangrijk deel van de kostprijs uit,en om te kunnen concurreren met
van elders aangevoerde delfstoffen dan moest men niet te ver hoeven rijden.
De grindpakketten in de stuwwal Laren-Huizen zijn afkomstig van gestuwd riviergrind. Ze komen in banen voordie de grindgravers gevolgd hebben. De zo ontstane
langwerpige kuilen verraden op luchtfoto's de strekking van de gestuwde pakketten185.
Een aantal groeven dateert uit de vorige eeuw,of nog eerder, zoals dekuil waarvan
Janssen in 1856 beschrijft dat er een waterpomp in staat om schapen te kunnen
wassen (fig. 19 nr. 1). De meeste zijn jonger en dateren uit de periode tussen de
aanleg vandenabijgelegen Hilversumsewoonwijken (vanaf 1906)186ende stichting
van het GNR in 1932 toen alle graverijen werden geconcentreerd in de groeve
GTO/Koppel op de Zuiderheide187. Alleen de leemgroeve van de Aardjesberg is
laternogbelangrijk uitgebreid bijdeaanlegvandeschaapskooienisomstreeks 195355 weer gebruikt ten behoeve van de verbetering van rijwiepaden.
De delfstof werd per karrevracht {"voer" genaamd) gewonnen, waarvoor aan Stad
en Landeeenbedragmoestworden betaald.Menmoestzijn kuileerstafwerken voor
men een nieuwe mocht openen188. Bij boringen in dergelijke kuilen troffen wij
steeds een verwerkte laag grindrijk zand van 1à 2 meter aan. Kennelijk werd de
toplaag, waarin dekzand en eventueel stuifzand was gemengd, eerst weggegraven
en opzijgezet. Deze werd gebruikt om de kuil op het laatst glooiend af te werken.

5.4.3 Walsystemen (fig. 20)
Indezeparagraaf wordendeBanscheiding,deKampjes,enenigeandere walsystemen
besproken.
Banscheiding (fig. 20 nr. J)
Deze wal loopt dwars over de heide. Hij vormt de tussen 1423en 1428 aangelegde
fysieke scheidingtussen detoengescheiden rechtsgebieden ("bannen")van Hilversum
en Laren189. Aan zijn zuidkant bestaat hij soms uit twee wallen.

' " D e Waard, 1947.
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Reijmer, 1924.
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De Vrankrijker, 1957.
"* De map "heide"in het archief van Stad en Lande te Huizen bevat veel informatie over de wijze waarop
deze graverijen georganiseerd waren.
189
De Vrankrijker, 1986.
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1 Kuü (in 1856metwaterpomp)

2 LeemkuilAardjesberg

Fig. 19 Groeves en kuilen in de Wester- en Bussumerheide
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Fig.20 Walsystemen indeWester- en Bussumerheide
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Bunker

Evenwijdig aan deze wal bevinden zich twee sporenbundels. De door deze wal gemarkeerde grens is tot het begin van de vorige eeuw in gebruik geweest. Daarna is
hij iets verruimd. In 1828 is, ten gevolge van een ruil van grondgebied met de
gemeente Huizen, een nieuwe grens getrokken190.
Door zijn uitgestrektheid en goede datering is deze wal van groot belang bij de
interpretatie vaneen aantalfenomenen. Zosnijdt hijtweeakkers,diedus ouder zijn
dandebanscheiding.Onderdewalzijnpolleninvoldoende geconserveerde toestand
bewaard om een doorsnede door de middeleeuwse vegetatie van de Westerheide te
bestuderen191.
Kampjes (fig. 20 nr. 2-4)
Aan de rand van de Westerheide liggen drie door een wal met een gracht erbuiten
omgeven rechthoekige of ruitvormigeterreinen van ongeveer 100bij 100meter.Op
een luchtfoto uit 1945isnogtezien dater zicheen dergelijk kampje bijde Crailose
Brug bevond192. Samen met een kampje dat gedeeltelijk door de westwand van de
groeveGTO/KoppelopdeZuiderheide wordtdoorsneden eneenverdwenen kampje,
tenwestenvandeBussumerheide,zijnerzeskampjes bekendvandeCentraleHeides
van het Gooi193.
Een dergelijke vierkante omwalling met een zijde van 108 m ligt op ongeveer 2,5
km ten zuiden van Nijkerk: de Kruishaarderberg194. De veldnaam "Kruishaarderheide"195duidt aan dat er hier vroeger heide lag. In 1922en 1963 is hier archeologischonderzoek verricht,waarbijbleekdatdewallenopeen30cmhoge "fundering"
van plaggen waren aangelegd. Er werd alleen materiaal uit de achttiende eeuw of
jonger gevonden.
Wij interpreteren deze kampjes als schapenkampjes. Ze zijn in ieder geval te groot
om als bijenschahs te hebben gediend196. Voor hun datering zijn enkele aanwijzingen. Direct onder de wal van het kampje bij de groeve GTO/Koppel is een pollenmonster genomen. De analyse wees op een vegetatie die in de Middeleeuwen te
plaatsen is197. Eén van dewallen van het kampje aan dezuidkant van de Westerheide volgthettracévandemeest zuidelijke doodweg,enzalnadeaanleg daarvan zijn
aangelegd. Deze is te plaatsen in het tweede kwart van de zestiende eeuw198. In
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Van Ravesteijn et al., 1924.
Door deafdeling voor Palaeobolanie en Palynologie Rijksuniversiteit Utrecht iseen vooronderzoek gedaan
naar de mogelijkheden voor een dergelijk onderzoek. De resultaten daarvan waren veelbelovend. Het
is echter niet mogelijk gebleken het onderzoek zelf binnen dit project uit te voeren. We hopen dat dit
binnen een afzienbare toekomst alsnog kan geschieden.
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1947.
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1856weetdezeerindeGooisegeschiedenis ingewerkte secretarisvanStadenLande,
Perk, al niet meer waar deze kampjes toe gediend hebben of hoe oud ze zijn199.
Alle kampjes hoeven niet tegelijkertijd tehebben gefunctioneerd. We brengen zein
verband meteenfase vanintensieveschapenhouderij voordeopkomende Naardense
textielindustrie inde vijftiende en zestiende eeuw200. Hun datering zaldezelfde zijn.
Overige walsystemen
Opde Bussumerheide bevinden zich de restanten van twee paardenrenbanen uit het
einde van de 19e eeuw. Vooral op luchtfoto's steekt hun vorm goed af. Het best
bewaard is de tussen 1880 en 1893 gebruikte renbaan (fig. 20 nr. 5), waarvan de
overdektetribunes opdeLangeHeulstonden. Debuitenste omwallingervan isgoed
in het terrein te zien201. De andere baan (fig. 20 nr. 6) kan in relatie staan tot de
in Amsterdam gehouden Olympische spelen van 1928, toen op de Bussumerheide
met paarden geoefend werd.
Indenoordwesthoek vandeBussumerheide bevindt zicheenniervormige omwalling
met opening naar het noorden (fig. 20 nr. 7). Het betreft de schans vóór de uitmonding vandeLaarderweg,deeluitmakend vandeeersteverdedigingslinie vanhet
"Offensief voorNaarden"tegenaanvallen uitderichting vanHilversum. Dezeaarden
verdedigingslinie tussen de zanderij bij de Bussumer watertoren202 en de Amersfoortse straatweg bestond verder uit een borstwering met droge gracht (fig. 20 nr.
8)203 en een tweede schans op het terrein van de huidige Palmkazerne. Hij is in
het begin van de jaren 1880 aangelegd als sluitstuk van de voorste fortenlinie om
Naarden en maakt feitelijk deel uit van de Hollandse Waterlinie204.
Een andere militair aardwerk vormt het nog aanwezige deel van de omwalling van
het vroeger grotere terrein van de Palmkazerne (fig. 20 nr. 9). Hier is tijdens de
mobilisatie in 1914 een militair kamp ingericht, compleet met oefenterrein205.
Binnen het nu aan GNR gekomen terrein zijn nog diverse aardwerken als kogelvangers (fig. 20 nr. 10 - 22) en restanten van geschutsposities aanwezig. Kogelvangers zijn veelal te zien als grote zandhopen op open plekken, met een weg naar
het noorden toe op de plaats van de vroegere schietbaan. In het terrein hebben wij
ook een vrijwel geheel ingegraven of ondergestoven bunker aangetroffen (fig. 20
nr. 23).
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Janssen, 1856.
Indezeperiodeneemt devraag naar inlandse wolinheel midden- en zuid Nederland toe(Verhulst 1970).
Op de Veluwe zijn in 1526 111000 schapen geteld, tegen 49 000 in 1869 toen de Veluwse schapenteelt
zich kwantitatief op een hoogtepunt bevond (Roessingh, 1979). De Naardense lakenindustrie komt op
in het begin van de 15e eeuw, en krijgt de genadeslag bij de plundering door de Spanjaarden in 1572
(De Vrankrijker, 1940; 1965).
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03
Dit element ligt net builen het terrein van het GNR.
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Over het "Offensief voor Naarden": Heyne, 1983a.
De Vrankrijker, 1957, 36. Daarvoor werd hier al geoefend door het garnizoen van Naarden: er was een
schans en op de 1: 25 000 kaart, verkend in 1885, zijn de kogelvangers al ingetekend. Ook staan daar
op het terrein van de huidige legerplaats twee pompen en de aanduidingen "cantine" en "legerplaats"
afgebeeld.
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5.4.4 Ontginning op de Aardjesberg
In 1936 is voor de huisvesting van een schaapskudde op de Aardjesberg een ontginninggepleegd. Erzijn daarbij drieveldjes aangelegd:een boekweitakker entwee
schapenweitjes. Ook zijn twee gebouwen opgericht. In deTweede Wereldoorlog is
de kudde schapen opgehouden te bestaan; de gebouwen zijn in brand geschoten
tijdens een oefening206. De veldjes ten noorden van de doodweg zijn met bos ingeplant, terwijl de boekweitakker nog steeds in stand wordt gehouden. Deze is later
ook vergroot tot de huidige puntvorm.

5.5 Geschiedenis van het grondgebruik op de Wester- en Bussumerheide
De oudste sporen van menselijke aanwezigheid in het gebied dateren uit het Vroeg
Midden Palaeolithicum,vóór devorming van de'stuwwallen207.Ook in latere fasen
van het Midden Palaeolithicum heeft de mens dit gebied bezocht208. Ruim voordat
hetgeologisch "skelet"vanhetgebied werdgevormd,iserdussprakevan menselijke
aanwezigheid (en dus exploitatie). Het gebied zoals we dat nu kennen, heeft nooit
zonder de invloed van de mens bestaan.
Inhet Mesolithicum,nade vorming van de dekzandruggen, is vuursteen gewonnen
op de Aardjesberg. Vondsten van de Westerheide getuigen van de exploitatie van
dit gebied. Deze vindplaatsen (net als de bovengenoemde Palaeolithische) vormen
deneerslag van etappeplaatsen vaneenbinnen hunterritorium rondtrekkende groep
jagers/verzamelaars/vissers. Een deel van de groep verbleef af en toe korte tijd bij
de Aardjesberg om de daar beschikbare hulpbronnen te exploiteren. Na enige tijd
trok men weer verder, omnaéén of meerjaren weerterugtekeren209.Een dergelijk
gebruik van dit 'gebied zal ook in het Vroege en Midden Neolithicum hebben
plaatsgevonden.
InhetLaatNeolithicum begintdeaanlegvaneengrootgrafveld rondde Aardjesberg,
dat tot inde Midden Ijzertijd isgebruikt. Gedurende eengedeelte vandeze periode
iseennederzettingslocatie ingebruikgeweestinhetzuidwestenvandeWesterheide.
Of alleingrafveld bijgezette doden hiergewoond hebben istwijfelachtig, geziende
soms grote afstand tot bepaalde grafheuvels.
De invloed van de mens op de vegetatie nam in deze periode fors toe. Uit palynologisch onderzoek aaneenmonsteruithetoudeoppervlak onderde klokbekerheuvel
pleknr. 191blijkt datdezeisopgericht opbraakliggend akkerland dat begraasd werd.
Hij was gelegen in een kleine open plek in tamelijk dicht bos. De relatief hoge
waarde voor Ericaceae wijst op een nogal langdurig gebruik van dit gebied dat
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mogelijk heeft geleid tot een zekere uitputting van de grond. In de daaropvolgende
periode neemt het heideareaal flink toe.In monsters uitde Bronstijdheuvels pleknr.
195en 196zijn hoge waarden voorEricaceaeaangetroffen. Tentijde vanhun aanleg
waren er grote gebieden met open heide210.
Het voorkomen van oud akkerland onder een Neolithische grafheuvel is een aanwijzing vooreenLaatNeolithischefase vangrondgebruik ophet keileemverweringsplateau en de dekzandruggen rond de Aardjesberg. Dit grondgebruik heeft geen
zichtbare sporen in het landschap nagelaten. Door boskap en agrarisch gebruik zal
de bodem uitgeput zijn, wat tot een begin van heidevorming heeft geleid211. Daarop
werdhetgebied alsbegraafplaats ingebruikgenomen.Tijdens ditgebruikishetlandschapnogverdertotheide verworden.DeBronstijdheuvels opdezuidelijke dekzandrug zullen van een afstand te zien zijn geweest, in tegenstelling tot de Neolithische
heuvels.
In de Late Bronstijd/Vroege Ijzertijd is een urnenveld aangelegd dat uniek is voor
Nederland. In twee grafheuvels (pleknr. 204 en 205) zijn minstens 32 en 20 bijzettingen inhetheuvellichaam aangetroffen. Ookopdehuidigeakkervande Aardjesberg(pleknr. 180)moeteendergelijke "pottenheuvel"hebben gestaan.Ditsoortgrafheuvels is verder alleen bekend uit Noord Duitsland (Oldenburg) en Engeland212.
Daarnaast is er de grootte van het urnenveld. Deze bedraagt volgens onze reconstructie minimaal ca.700 bij 900meter. Daarmee ishet zekergroter dan het urnenveld opdeBoshoverheide bijWeert,dat alshetgrootstevanNederland en omstreken
is aangemerkt213. De zandgronden van het Gooi moeten een belangrijke bewoning
hebben gekend in deze periode.
Vanaf de Midden Ijzertijd droogt de stroom vondsten uit ons gebied op. De eerstvolgendetekenen vanmenselijke activiteit vormentweelocatiesmetVroegMiddeleeuwsegraveneneenmogelijk hergebruik vandeprehistorische nederzettingslocatie
inhet zuidwesten vandeWesterheide indezelfde periode.Dezeinde zevende eeuw
te plaatsen fase lijkt van kort duur te zijn geweest.
Indetwaalfde eeuwvindteen ontginningplaatsopdeLangeHeulende Aardjesberg.
De daarbij aangelegde akkers zijn als gehomogeniseerde profielen in de bodem
aanwezigenhebbeneendeelvanhetprehistorischegrafveld opgeruimd.De Aardjesberg heeft akkers gekregen, waarnaar ze uiteindelijk vernoemd is. "Aard" betekent
o.m. "veld, bouwland"214. Ten tijde van de oudste vermelding in 1428 "Aertgesberch"215 moeten de in het begin van de dertiende eeuw verlaten akkers nog
zichtbaar zijn geweest. Uit pollenmonsters van een uit deze periode stammend
vergraven vlakeneen waterput (pleknr. 124)blijkt datdeomgeving vandezeplekken
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uit droge (Calluna)heide bestond216. In het begin van dertiende eeuw is deze
nederzetting weerverlaten. Misschien is ze verplaatst naar de randen van het Gooi,
b.v. om gemakkelijker aan drinkwater te kunnen komen.
In de in 1990 opgegraven akker op de Aardjesberg is onder de Banscheiding een
podzolprofiel aangetroffen. Ditprofielmoetzichgedurendeenkeleeeuwen ongestoord
hebben kunnen ontwikkelen,wat opeenduidelijke afname vanmenselijke activiteit
wijst217. Vervolgens is kon voor 1428 de Banscheiding aangelegd.
Uiteindelijk isindeLate Middeleeuwen een grootheideterrein ontstaan dat voorde
schapenteelt werd gebruikt. De aanleg van enige "kampjes" hoort tot dezelfde
gebruiksfase. Uit schriftelijke bronnen is ook iets over deze herinrichting bekend.
In deeerste schaarbrief uit 1404218,deeerste regeling voorhet gezamenlijk gebruik
van de gemene gronden van Gooiland, wordt nogniet overschapenteelt gesproken.
Als deze regeling wordt herzien in 1442 blijkt de schapenhouderij op de gemene
gronden sterkgereglementeerd tezijn: "Item, deszoeenselnyemantschapenhouden
binnen den Lande vanGoylantdandie vanLaren endeHyIfersom". Wat dit gebied
betreft mogen deze schapen gaan over "dien wech,die voert tegen Aerntgynsberch
opgaet, te bliven op sudersijde ende niet op die noorder sijde"219. "Ende die scape
vanHylfersomdieseilengaenvanAertgensberchvoertoptenwech,diesuutwertgaet
vanHilfersommer sate, suutwert an Ghijsberts veenvanIJselsteyn". Niet alleen de
Westerheide,maarookhetGijzenveen, hetOostelijke deelvandeHilversumseMeent,
werddoor deHilversummers gebruikt omschapentehoeden.Hetisaannemelijk dat
deze inrichting tussen beide data heeft plaatsgevonden.
Over het landschap in deze periode is ook uit de schriftelijke bronnen iets bekend.
Op 20 maart 1494 staat de stad Naarden het dorp Hilversum toe schapen in haar
landen van Ankeyeen te weiden. Deze schapen moeten daarheen gedreven worden
"in horen landen vanLangherHulle, dairt rijssbostgen opstaet, totop den eersten
hoghen berch ende vandaer op Wollberghen ende vandaer op thuys tot Vredelant"220. Omdat toen de Banscheiding al bestond, zal deze route aan de (Hilversumse) westkant ervan gelegen hebben, zodat met het "rijssbostgen" op de Lange
Heulniet het eikenhakhoutperceel opde Bussummerheide kan zijn bedoeld. Als dit
bosje echter markant genoeg was om genoemd te worden, zal de rest van het landschap wel uit kale heide hebben bestaan.
Hoe lang dit intensieve gebruik van de heide heeft geduurd is niet precies bekend.
DeNaardense lakenindustrie isinhet begin van de 16eeeuwten onder gegaan, met
als eindpunt de inname en plundering van Naarden in 1572. De terugloop van het
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Analyse en interpretatie prof.dr. W. Groenman-van Waateringe.
Wimmers, 1991.
218
De meest complete editie van de Gooise schaarbrieven tot en met 1825 is nog steeds de uitgave van
Perk uit 1842, al geeft hij soms niet de oudste bekende versie. Hier wordt geciteerd naar de editie van
Enklaar (1932).
219
Dit is wel te lezen als mocht men de schapen alleen aan de zuidkant van de Aardjesberg hoeden. De
reden daarvan is onduidelijk, tenzij bedoeld wordt dat men aan de zuid (= Hilversumse) kant van de
Banscheiding moest blijven.
220
Enklaar, 1932, 341.
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aantalschapen opdeVeluwewordtindetweedehelft vandezestiendeendezeventiende eeuw geplaatst221. Daarmee komt zeker geen einde aan de schapenteelt: niet
op de Veluwe, maar ook niet in het Gooi. Opeen kaart van Bonifatius (rond 1600)
staat een schaapsschot afgebeeld dat ergens rond of in dit gebied moet liggen222.
Wel zalhet accent wellicht minder opwol en meer ophet verkrijgen van mest zijn
komen te liggen.
Naast het houden van schapen werden er grondstoffen (zand, leem, keien, plaggen,
heidestruiken) op de heide gewonnen. Ook werden er wegen over heen aangelegd,
zoals de doodwegen. In dejaren 1840werden als werkverschaffing door de "Maatschappij tot Bevordering van de Cultuur in Gooiland" de Nieuwe Crailosche Weg
en de weg van Hilversum naar Laren van een randbebossing voorzien223. Daarmee
werd de heide visueel in stukken gedeeld.
Inde loopder tijd neemtdedruk opdeheidetoe.Alsgevolgdaarvan zijn door Stad
enLandegedetailleerde reglementen overhetgebruik vandeheide afgekondigd. Het
oudste dat wij hebben gevonden dateert uit 1789224. De inhoud is steeds dezelfde:
alleenerfgooiers mogen vooreigengebruikdelfstoffen graven,terwijl voorhetgraven
naar leem steeds een speciale vergunning is vereist. Deschapenteelt is steeds in de
schaarbrieven geregeld. In aanhangsel 4 is het "Reglement tegen misbruik van het
heideveld, vastgesteld door de gemeenteraad vanHilversum op 18augustus1847"
opgenomen. Opvallend zijn de bepalingen in artikel 1 (kennelijk bevond er zich
enkeerdgrond op de heide) en artikel 5, dat een wel erg vroege bescherming van
archeologische vindplaatsen beoogt.
In de laatste decennia van denegentiende eeuw nam deschapenhouderij sterk af225,
zodathaar functie alsweiland voorschapen verviel.Indezelfde periode zien weeen
heel ander heidegebruik toenemen:depaardenrenbaan bijBussumenhet legerkamp
worden aangelegd. Door de opkomst van Hilversum nam de vraag naar delfstoffen
sterktoe.Hierdoorwerdensteedsmeergroeven aangelegd,ondermeeropde Aardjesberg en in de buurt van de weg Hilversum-Laren.
In 1932 werd de "Stichting Gooisch Natuurreservaat" opgericht door de provincie
Noord-Holland, de gemeente Amsterdam en de zes Gooise gemeenten. Ze nam de
heidecomplexen en enige stukken bos over van Stad en Lande om ze volgens de
stichtingsacte "teneeuwigen dage ongeschonden als natuurreservaat tebehouden"
en "aan het publiek door vrijen toegang tot die terreinen ... het genot van dat
natuurschoon te verzekeren"226. Daarmee werd echter geenszins de bestaande toestand vastgelegd.
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Roessingh, 1979.
Kooyman-van Rossum & Winnen, 1986.
223
Meyer. 1980.
224
Archief Stad en Lande, Map 06.11 Plaggen.
225
In 1866 bedroeg het aantal schapen in het Gooi 3068, in 1880 1476, in 1900 652 en in 1905 nog maar
114 (De Vrankrijker, 1947, 100).
226
De Vrankrijker, 1957.
222
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In 1936 is, voor de aanleg van en schaapskooi, een ontginning gepleegd op de
Aardjesberg. Daarbij zijn twee gebouwen en drie akkers aangelegd, ende leemkuil
is belangrijk vergroot. Nahet verdwijnen vandeschaapskooi indeoorlog zijn twee
akkers met bos beplant, de derde wordt als boekweitakker in stand gehouden. Na
deoorlog zijn spontaan opgeschoten bosjes blijven staan,enaanderand vandeheide
zijn randbebossingen aangelegd. De openheid van de heide is daardoor thans flink
verminderd227.

Kuijpers, 1991.
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6 ANALYSE VERSPREIDING ARCHEOLOGISCHE
KWETSBAARHEID VOOR INGREPEN

VINDPLAATSEN EN

6.1 Verspreiding
Methetgeven vaneenlijst eneenkaartvandebekendearcheologische vindplaatsen
in het Gooi (hoofdstuk 3), is nog niet voldaan aan het archeologische deel van de
opdracht van dit onderzoek. Omde kwetsbaarheid voor ingrepen en de bewoningsgeschiedenis tekunnen onderzoeken wordtdeverspreiding vandevindplaatsen nader
bestudeerd. Deze verspreiding (Kaart 2) laat een ongelijke dichtheid en verdeling
zien. Gebieden die vrijwel leeg, zijn worden afgewisseld met gebieden waar veel
vindplaatsen zijn aangetroffen.
Voor beide vragen is het nodig te weten hoe dit verspreidingsbeeld tot stand is
gekomen:welkformatieproces heeft aanditverspreidingsbeeld tengrondslaggelegen?
Een dergelijk formatieproces, dat leidt tot het ontstaan van een verspreidingsbeeld
vanarcheologische vondsten,kanworden opgedeeld infasen. Onderscheidend ishun
tijdstip van werking.
Er treden formatieprocessen op voor (en tijdens) het in de grond raken van een
artefact. Mensen zorgen voor een rangschikking van materiaal, b.v. door afval van
vuursteenbewerking ofslachtresten opbepaalde plaatsen wegtegooien. Vervolgens
zorgen dieren (honden lusten graag botten) en anderenatuurlijke factoren (plantengroei,wind,regen)vooreenherschikkingvanditmateriaal.Eendeelzalookgewoon
vernietigd worden (botten verweren, stenen worden door een beek meegesleurd)
Daarnaast treden formatieprocessen op als het artefact al aan het bodemarchief is
toegevoegd. Door de zuurgraad van de bodem verandert organisch materiaal (veenlijken!), doorploegen wordteengrafheuvel verstoord enz.Entenslottekande wijze
waaropeenartefact uiteindelijk gevonden wordtenbekendraakt(eninonsgegevensbestand wordt opgenomen),alsapartformatieproces worden opgevat. Een overzicht
van deze processen volgt hieronder. De som van deze processen leidt tot de verspreidingskaart (Kaart 2).
Tabel9Formatieprocesvaneenarcheologische vindplaats(naarGifford,1978enHuiskes,1988)
Datering

Proces

bewoning
pre-depositie

menselijk gedrag
dier, plant, klimaat,
geologie
water,wind
zuurtegraad bodem,
erosie,grondgebruik
zoekmethoden

depositie
post-depositie
opgravingen
verwerking

Effect
patroonvorming in materiaal
selectieve herschikkingen/of
vernietiging materiaal
idem
idem
materiaal komt aan het lichtin
archeologische context

91

Deze processen staan niet los van elkaar. Zo zal de bodemgesteldheid op diverse
processen vaninvloed zijn. Ookhethuidiggrondgebruik hangtsamenmetdebodemgesteldheid. Deze isweerhet produkt van een vroeger aanwezig substraat, dat weer
meegespeeld heeft bijdelocatiekeuze (menselijk gedrag)inhetverleden.Hethuidig
grondgebruik beïnvloedt de mogelijkheid tot archeologische waarnemingen, en dus
de zoekmethoden.
Vanvrijwel allearcheologische vindplaatsen uithetGooiisonvoldoende informatie
beschikbaar om het formatieproces te kunnen reconstrueren. Daarvoor is gericht
oudheidkundig bodemonderzoek nodig,endatisvrijwel niet verricht.Weliservoor
hethelegebied informatie beschikbaaroverkenmerken vanhetlandschap (bodemgesteldheid, grondgebruik, hoogteligging) die ophet formatieproces van invloed zijn.
Daarom is gekozen voor een benadering die uitgaat van deze kenmerken.
Wij zijn niet de eersten die voor een dergelijke benadering hebben gekozen. Voor
Nederland iseenonderzoek naardesitueringvanarcheologische vindplaatsen inhet
gebied Rijssen-Wierden op deze wijze verricht228. Daar zijn twaalf kenmerken
onderscheiden: bodemeenheid (afgelezen van de 1:50 000 bodemkaart), substraat
(afgeleid vankenmerken uitde 1:50000bodemkaart),grondwatertrap,grootte van
de oppervlakte van een eenheid op de 1 : 50 000 bodemkaart, afstand tot een
belangrijke ecologische gradiëntzone (macro-gradiënt),afstand totgrenzen hoog/droog
en laag/nat,heterogeniteit van de bodemkaart en degeomorfologische kaart binnen
een gebied rondom een vindplaats,geomorfologische eenheid, expositie,hoogteligging,afstand totoppervlaktewater endeafstand totoppervlaktewater of macrogradiënt
(samengenomen).Ankum&Groenewoudt concluderendatbodemeenheid, substraat,
grondwatertrap, vlakgrootte,afstand tot een gradiënt, geomorfologische eenheid en
afstand totoppervlaktewater eenverband bezitten metdesitueringvan (archeologisch
aangetoonde) nederzettingen229.
NietalledoorAnkum &Groenewoudt onderzochte factoren zijn voorons onderzoek
tegebruiken. Oppervlaktewater isinhet inzijgingsgebied datdestuwwallen vanhet
Gooivormen,alleenaanwezigindevorm vanvennen.Denu bekendevennen liggen
alle in het dekzandgebied aan de rand van het Gooi, ver weg van de bekende vindplaatsen230. In theorie kan zich op vele plaatsen op een stuwwal een ven vormen,
dat laterdooroverstuiving,overbouwing ofanderszins aanhet zichtwordt onttrokken.
Bovendien is het lastig te bepalen wanneer vennen water hebben bevat. De afstand
tot oppervlaktewater kan voor de Gooise vindplaatsen moeilijk bepaald worden.
Doorhet voorkomen vanengen, afgravingen, bebouwde kommen en andere recente
ingrepen die de oorspronkelijk aanwezige bodem aan het zicht onttrekken, zijn de
huidige 1 : 50000bodemkaart engeomorfologische kaart mindergeschikt vooreen
analyse van de locatie van prehistorische vindplaatsen in het Gooi: grote gebieden
zijn niet gekarteerd. Wij hebben daarom een vlakdekkende substraatkaart ont-
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Ankum &Groenewoudt, 1990.
Bij hun analyse hebben zij geen grafvondsten, depotvondsten of losse vondsten onderzocht.
230
Zie paragraaf 2.2 en figuur 5.
229
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worpen231. Deze kent vier eenheden die niet altijd scherp te begrenzen zijn, zodat
vlakgrootte niet kan worden gebruikt als factor232.
Degrondwatertrap van vrijwel allevindplaatsen isVII*,zodatookdezefactor wegvalt.Bovendien vallengebiedenmetlageregrondwatertrappen onderdeonderscheiden
eenheid "veen" in de reconstructiekaart van het substraat.
Afstand tot macrogradiënt of grens droog-nat is ook niet hanteerbaar. Deze grens
zal samenvallen met de grens van de gereconstrueerde veenvoorkomens in de substraatkaart. Deze is in de tijd steeds verschoven en kan niet als factor gebruikt
worden.
Bij factoren die de locatie van nederzettingen (en andere vindplaatsen) bepalen
kunnen kenmerken van de natuurlijke omgeving, en aspecten van het cultureel
systeem betrokken worden.Denatuurlijke omgevingisgeenobjectief gegeven,maar
wordt door de mens geïnterpreteerd. Natuurlijke en culturele factoren beïnvloeden
elkaar233.
Dezeculturele aspecten zijn echtermoeilijk tebepalen.Zezullenindetijd veranderd
zijn:jagers/verzamelaars/vissers zullen hun omgeving op een andere wijze hebben
bezien dan boeren inpermanente nederzettingen. Verschillende landbouwmethoden
inde prehistorie maken dat degebruikers ervan opeen andere wijze hun omgeving
bezagen. Wij hebben ervoor gekozen deze aspecten verder te laten rusten.
Uiteindelijk is besloten drie kenmerken van het landschap te gebruiken om de
verspreiding van archeologische vindplaatsen in het Gooi te analyseren. Van elk
kenmerk is een vlakdekkende kaart vervaardigd. Deze drie kenmerken zijn: het
(huidig) grondgebruik (fig. 21),een reconstructie van het substraat (Kaart 2)en een
hoogtezonering (fig. 24).

6.2 Kaarten
6.2.1 Huidig grondgebruik
Hethuidiggrondgebruik heeft eengroteinvloed opdeopbouwvanhetvindplaatsenbestand. Uit de verspreidingskaart blijkt dat in bebouwde kommen minder wordt
gevonden dan in heidevelden. Om dit nader te onderzoeken is voor het werkgebied
een kaart gemaakt vanditgrondgebruik. Gekozen isvooreenhiërarchische opbouw
van de legenda, d.w.z. dat aan één punt op de kaart slechts één soort grondgebruik
wordt gekoppeld. Zoontstaat een vlakdekkende kaart vanhet werkgebied (fig. 21).

231

Zie paragraaf 2.3 en Kaart 1.
Gezien de wijze van samenstellen van een 1 : 50 000 bodemkaart, waarbij van 1 : 10 000 veldkaarten
en vervolgens van 1 : 25 000 kladkaarten wordt gegeneraliseerd lijkt het gebruik van de vlakgrootte op
een 1 : 50 000 bodemkaart als factor in een voorspellingsmodel voor de locatie van vindplaatsen ook
onjuist.
231
Groenewoudt, 1989.
232

93

I
2km
_J

Fig. 21 Huidig grondgebruik in het Gooi. Van donker naar licht: heide, engen, bossen,
afgravingen, bebouwde kommen, overigen, meenten
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Deze kaart is vervaardigd op basis van de topografische kaarten schaal
1 : 25 000234, die met een digitaliseertafel in een Geografisch Informatie Systeem
zijn ingevoerd. Uitspraken op grond van de analysen blijven vrij globaal van aard,
gezien de gehanteerde kaartschaal.
Alseersteeenheid zijn dehuidigebebouwdekommen onderscheiden. Dezezijn over
eengrootdeel vandevroegere engen aangelegd.Daarbij isnietalle oorspronkelijke
ondergrond omgezet.Vooralbijdeaanlegvanvillaparken werdvaakzomin mogelijk
grond verzet om de kosten te drukken235. In tuinen van villa's kunnen daarom nog
archeologische vindplaatsen worden aangetroffen (pleknr. 246 en 274). De laatste
jaren treedt een verdichting van de bebouwing op.Hierbij kunnen vindplaatsen die
bij eerdere bouwactiviteiten zijn gespaard, alsnog aangetast worden (pleknr.254en
255).
De tweede eenheid zijn de afgravingen, voorzover ze niet in bebouwde kommen
liggen236. Dit zijn de afgezande gebieden rondom de vesting Naarden, de groeve
Rijsbergen ten noorden van Blaricum, de spoorwegafgraving tussen Hilversum en
Laren, de groeve GTO/Koppel opde Zuiderheide (waar het Goois Natuurreservaat
de graverijen op de heiden concentreerde237), de groeve op de Blaricummerheide
en enige groeven in het zuidoosten van het Gooi. Als een afgraving heeft plaatsgevonden zijn de eventuele vindplaatsen vernietigd. Wel kunnen tijdens de grondwerkzaamheden vondsten worden opgemerkt. In degroeve GTO/Koppel,waarin in
dejaren 60isgewerkt,zijn danookveelvondsten enwaarnemingen gedaan (pleknr.
146). Hetzelfde geldt voor de groeve Rijsbergen (pleknr. 38). Uit de vanaf 1870
aangelegde spoorwegafgraving zijn slechtseenpaarvondsten bekend (pleknr. 115).
De in 1929 aangelegde groeve op de Blaricummer Heide238 heeft voor zover ons
bekend éénscherf opgeleverd (pleknr.70),terwijl indebuurtveelmeerisgevonden.
Afgravingen leveren wel materiaal, maar geven slechts een fractie van wat er ooit
geweest is.
De derde eenheid is bos, voor zover het niet in de eerste twee eenheden ligt. De
manier waarop bosisaangelegd, heeft veel invloed ophetaantal bekende vondsten.
Alsdegrondgeheelisomgezet(zoals bijhetSmithuyserbosch inhetzuidoosten van
hetGooi)komenmisschien bijdeaanleg vondsten aanhetlicht,maarde ondergrond
isvervolgens geheel verstoord.Alsalleen maarpootgaten voordebomen zijn aangelegd (zoals bij de Hoorneboeg), kunnen er nog steeds vondsten worden gedaan

234

Het gebruik van een grotere kaartschaal, bij voorbeeld 1 : 1 0 000, zou de digitaliseertijd sterk hebben
verlengd. Bovendien zou de discrepantie met de overige kaarten bij gebruik van een kleinere schaal wel
erg groot worden. Wij hebben gebruik gemaakt van de bladen 25H (Bussum), 26C (Huizen), 31F
(Loosdrecht) en 32A (Soestdijk), uitgave 1988/89.
235
De Haan, 1990.
236
Kloosterhuis, 1956.
237
De Vrankrijker, 1957.
238
Vanaf 1929 is hier van 7 à 8 ha heide zo'n 300 000 kubieke meter zand gewonnen ten behoeve van de
aanleg van de rijksweg Amsterdam - Amersfoort, speciaal het traject Naarden - Muiden. Indertijd zijn
hiertegen bij Gedeputeerde Staten bezwaarschriften ingediend. Documentatie hierover bevindt zich in
het Archief van Stad en Lande, doos 06.11, map "Nota de Bordes".
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(pleknr. 100).Bijherbebossingsactiviteiten zijn indejaren 60veel vondsten gedaan
(pleknr. 12, 47, 57, 288, 289, 290, 291,292, 293,294).
De vierde eenheid vormen de nu nog als akker gebruikte engen, voornamelijk de
Naarder Eng, een gebied ten zuiden van Huizen en de Laarder Eng. Als de opgebrachte grond niet al te dik is,raakt de ploeg soms de oorspronkelijke ondergrond
en brengtmateriaalaandeoppervlakte.MateriaaluitdeLateMiddeleeuwen ofjonger
wordt meestal geïnterpreteerd als een deel van opgebrachte mest.
Devijfde eenheid zijn deheidevelden. Vooralmonumenten kunnenhiergoed bewaard
zijn239. Losse vondsten worden meest gedaan oppaden.Ook alsdeheide verwijderd
is (bijv. bij afplaggen, afbranden of bij graverijen) komen vondsten aan het licht.
De zesde eenheid vormen de nog overgebleven meent- en madegronden, de graslanden waardeerfgooiers vroegerhunveeopkondenscharen ofhooikonden winnen.
In deze gebieden zijn geen vondsten gedaan. Daarmee zijn vondsten hier niet uitgesloten. Pleknr. 5 bevat vondsten uit de kom van de jachthaven van Huizen, die
ooit als meentgrond in gebruik was. Uit weilanden rond het Gooi zijn ook enige
prehistorische vondsten bekend240.Dezezullen vooralinslootkantenkunnen worden
aangetroffen: net als bij de heide belemmert het aaneengesloten plantendek de
zichtbaarheid van archeologische vondsten.
De laatste eenheid vormen de overige gebieden. Dit zijn een paar niet op de engen
gelegen akkers (zoals in het Corversbos en op de Aardjesberg) en losse gebieden
aan de randen van het Gooi. Vondsten zijn vooral gedaan in akkers.
De door deze eenheden ingenomen oppervlakten staan in figuur 22. Bebouwde
kommen nemen bijna de helft van ons werkgebied in, bossen ongeveer een kwart,
de overige eenheden tussen de vier en acht procent. Door de gebruikte kaartschaal
en de generalisatie, noodzakelijk voor het digitaliseren, zijn deze oppervlakten niet
exact. Ze geven echter een goede indruk van de verhoudingen.
Devolgende stapindeanalyseispereenheid vandegrondgebruikskaart dedichtheid
aan vindplaatsen tebekijken. Dezedichtheden staaninfiguur22.Deheides springen
erduidelijk uitmeteenvondstdichtheid vanbijna 11,5vindplaatsen perkm2,gevolgd
door de engen met ruim 6,5. Met dichtheden van ongeveer 2, 1,5, 1en 0,5 volgen
dan respectievelijk debossen,deoverigen,deafgravingen endebebouwde kommen.
In de meenten zijn geen vondsten gedaan.

"'Waterbolk. 1991.
Bij voorbeeld twee door mensen bchakte botten bij Kortenhoef, gevonden door J. Offerman-Heykens.
Dit wijst op gebruik vandeze gebieden ineen periode datdeveenvorming nogniet zoverwas gevorderd.
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GRONDGEBRUIKGOOI
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Fig. 22Door bij het huidig grondgebruik in hetGooi onderscheiden eenheden ingenomen
oppervlakte en de daarop aangetroffen aantallen archeologische vindplaatsen per
vierkante kilometer

De dichtheid van de eenheid "overigen" wordt beïnvloed door vier vindplaatsen uit
nietopdeengengelegenakkers(pleknrs.89,180,240en277);maartwee(pleknrs.5
en 26)liggen opderesterende "overige gronden". Dedichtheid opdeze akkersis
dus fors hoger, dieopderesterende overige gronden fors lager dan degenoemde
1,5 vindplaatsen perkm2. Daarbijkomtnogdatdezeakkers steedsalséén vindplaats
geteld zijn241. Hun .vondstdichtheid iserggroot.

6.2.2 Substraat
De substraatskaart (Kaart 2)isalbesproken inparagraaf 2.3. De oppervlakten van
de vijf onderscheiden legenda-eenheden staan vermeld in figuur 23.
Deoppervlakte leemisslechtseenruwebenadering:hetkeileemplateauvandeAardjesberg vormt geen doorlopend gebied metleem, terwijl elders in het gestuwde
materiaalinprincipeoveralleemvoorkankomen.Opdeindezeanalysegehanteerde
kaartschaal zijn relevante leemvoorkomens niet goedtekarteren. Voor de bepaling
van deaantallen vondsten isdeleem samengevoegd met de moderpodzolgronden
opdestuwwallen:deindeleemontwikkeldebodemszijn ook moderpodzolgronden.

241

Hiertoe zijn wij genoodzaaktbij vindplaatsaanduidingen"uit deakker ...". Het isgoed mogelijk dat
bepaalde grote akkercomplexen,zoalsinhet Corversbos,meerderevindplaatsentellen.
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Dedichtheid aanvindplaatsen persubstraat-eenheidstaat infiguur 23.Demoderpodzolgronden op de stuwwallen, inclusief de gekarteerde leemvoorkomens, springen
erduidelijk uit.Haarpodzolgronden kennen eendriemaalzogrotedichtheid aanvindplaatsen als veldpodzolgronden indekzanden,terwijl degereconstrueerde venen de
kleinste dichtheid bezitten.

SUBSTRAAT GOOI
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Oppervlakten (km')

Moderpodzolgronden
in stuwwal
21,9

Haarpodzolgronden
30.4

Moderpodzolgronden
S

Moderpodzolgronden
(onderleem)
2,5

Veldpodzolgronden
12.5

Veen (reconstructie)
31.1

Totaal: 98,4 km

Veen
(reconstructie)
0,26
Veldpodzolgronden
0,88
Haarpodzolgronden
1.41
Gemiddeld1,87vindplaatsenperkm

Fig. 23 Door bij de reconstructie van het substraat in het Gooi onderscheiden eenheden
ingenomen oppervlakten en de daarop aangetroffen aantallen archeologische
vindplaatsen per vierkante kilometer

6.2.3 Hoogtezones
Alsderdekaartiseenhoogtezonekaart gemaakt (fig. 24).Daartoeiseendoor Bakker
samengestelde hoogtelijnenkaart van het Gooi242 gedigitaliseerd en vervolgens
omgerekend tot een hoogtezonekaart243, waarbij intervallen van drie meter zijn
gebruikt. Omdat het aantal waarnemingen inde randgebieden van het Gooierg laag
is, hebben we de 3m +NAP-lijn overgenomen van de veenreconstructie uit de substraatkaart.
De door de verschillende hoogtezones ingenomen oppervlakten en de daarop aangetroffen vindplaatsendichtheden staan in figuur 25. De oppervlakte neemt van
beneden naarboven toesteeds af, terwijl dedichtheid aanvindplaatsenjuist bovenop
het hoogst is. In de zone 15-18 m bevindt zich een dal, dat zal samen hangen met

Bijhelmakenvandezekaartheeft BakkergebruikgemaaktvandoorBoeschotenverzameldehoogtcgegevens binnen de (huidige) bebouwde kom van Hilversum.
243
Gehrels. 1990.
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dehoogteligging vanhet keileemplateau bijdeAardjesberg, eenrelatief vlak gebied
waar veel vindplaatsen geteld zijn.

2km

Fig.24Driemeter-hoogtezones vanhet Gooi
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HOOGTEZONES GOOI
Oppervlakten (km2)

Vindplaatsen perkm2

12-15m (4,03)
15-18m (1,96) ^«SîSSSl^S?^ 9 - 1 2 m <3-27>

0-3m(30,37)

18-21m (4,53)

6-9 m 0,99)
3-6m (1,06)
0-3 m (0,26)

3-6 m(29,19)
>24m(1,85)
21-24m (1,75)
18-21m (2,87)
15-18m (4.1)

24-27m
(5,88)

15m (5,96)
6-9m (14,04)

27-30mil5.63)
Totaal:98,4 km

Gemiddeld 1.87 vindplaatsen per km

Fig.25Door drie meter-hoogtezones in het Gooi ingenomenoppervlaktenen de daarop
aangetroffen aantallen archeologische vindplaatsen per vierkante kilometer

6.3 Kwetsbaarheid voor ingrepen
Bij het beheer van gebieden is het van belang terreinen af te grenzen meteen hoge
kwetsbaarheid voor bepaalde ingrepen.Ook archeologische elementen worden door
sommige ingrepen bedreigd. Daarom wijzen wij indezeparagraaf gebieden aan die
in archeologisch opzicht kwetsbaar zijn.
Eerst kunnen opdeverspreidingskaart vanvindplaatsen omdegebieden metrelatief
hoge dichtheden lijnen getrokken worden. Daarmee is nog niets gezegd over de
overige gebieden: dat daar tot nog toe niet veel is gevonden hoeft niets te zeggen
over wat er nog in de grond zit. Wij willen vervolgens proberen gebieden aan te
wijzen waar veel archeologische vindplaatsen te verwachten zijn, ongeacht of deze
alzijn aangetroffen ofniet.Dezegebiedenbevatteneenhogearcheologische potentie.
We noemen de kaart van deze gebieden dan ook een archeologische potentiekaart.
Eris een methode gezocht om,uitgaande vande grondgebruik-, de substraat- en de
hoogtezonekaart, een dergelijke archeologische potentiekaart tevervaardigen. Deze
methode wordt beschreven in aanhangsel 2. Uiteindelijk blijkt de hoogtezonekaart
niet nodig te zijn om deze kaart te maken. Uitgaande van de grondgebruiks- en de
substraatkaart kan een kaart van het Gooi gemaakt worden met gebieden waarin
relatief veel vondsten te verwachten zijn (Kaart 3). Deze gebieden zijn relatief
kwetsbaarvooringrepen waarbijhet bodemarchief kanworden beschadigd. Zeverdienen dan ook extra aandacht in het beheer. Het is opvallend dat ze vrijwel allemaal
binnen terreinen van het Goois Natuurreservaat liggen.GNR heeft daarmee een be-
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langrijke bron voor het verrijken van onze kennis overde voorgeschiedenis van het
Gooi binnen haar grenzen.

6.4 Representativiteit van het vindplaatsenbestand
Met de verzamelde gegevens is een minimumschatting te maken van het aantal
vindplaatsen dat ooit in het Gooi heeft gelegen. Daartoe zoeken we per substraateenheid (waarvan we aannemen dat die voor de locatiekeuze van de prehistorische
mens belangrijk was) het gedeelte met de hoogste bekende vindplaatsendichtheid.
Dezegedeeltesworden onderscheiden doordesubstraatkaartendegrondgebruikskaart
over elkaar heen te leggen. Degevonden dichtheid per substraateenheid, vermenigvuldigdmetdedoordesubstraat-eenheidingenomenoppervlakte,geeft eenschatting
voor het aantal vindplaatsen dat op die substraateenheid aanwezig was. Voor het
gehele Gooi geeft dit 572 vindplaatsen, ruim 3 maal het in ons bestand vermelde
aantal(184).
Uiteraard is dit een buitengewoon ruwe methode. Met name is onduidelijk hoe
minimaal de schatting is. Per substraat-eenheid is steeds een bepaalde eenheid uit
degrondgebruikskaart genomen,dieopzijn beurtweermaskerend zalwerken.Deze
schatting zal steeds bijgesteld moeten worden als er op deze eenheden nieuwe
vindplaatsen ontdekt worden.Nugaathetmeestalomheideterreinen diede afgelopen
decennia vrij goed inde gaten zijn gehouden door amateur-archeologen. Het is niet
te verwachten dathet aantal bekende vindplaatsen nogfors zaltoenemen. Opgrond
van de nu bekende gegevens zijn tussen de 25 en 30 procent van de vindplaatsen
in het Gooi bekend.
Het in dit hoofdstuk gepresenteerde beeld moet in grote lijnen de werkelijke
ontwikkelingen weerspiegelen.Ditresultaat isnogalverrassend,gezien desterkemate
van urbanisatie van het Gooi. Ook dergelijke gebieden verdienen daarom de volle
aandacht van dearcheologische wereld. Inhoeverre degenoemde resultaten ook op
anderevergelijkbare gebieden,metnamedeUtrechtse Heuvelrug,teprojecteren zijn,
vergt nader onderzoek.
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7 BEWONINGSGESCHIEDENIS VAN HET GOOI

Voordevroegste perioden,dieeigenlijk albeginnen voordevormingvandeGooise
stuwwallen,isde bewoningsgeschiedenis vanhetGooivollediggebaseerd oparcheologische gegevens. Pas vanaf de tiende eeuw begint er extra informatie te vloeien
uitgeschreven documenten,dieniet langdaarna onzevoornaamste gids zullen zijn.
Zeker voor de historische periode is het voor dit project slechts mogelijk een ruwe
schets te geven vande resultaten van gepubliceerd onderzoek. Wehebben besloten
denadruk teleggen opdeperiodetothetmomentdatdemarke-organisatievan Stad
en Lande van Gooiland voor het eerst inde bronnen voorkomt. HetGNR is immers
te beschouwen als de beheerder van het overgebleven deel van de woeste gronden,
die tot deze marke behoren. Uit het onderzoek van de Wester- en Bussumerheide
is gebleken dat de inrichting van deze marke zich in de cultuurhistorische relicten
weerspiegelt. In deze periode valt tevens het ontstaan van de huidige Gooise bewoningskernen.
De recentere periode wordt summier behandeld als achtergrondinformatie bij de
geïnventariseerde cultuurhistorischerelicten244.Alscesuurisgekozen voordekomst
van de spoorweg van Amsterdam naar Amersfoort in 1874, waarmee de opkomst
van het Gooi als woongebied voor niet-Gooiers nauw is verbonden.

7.1 Bewoningsgeschiedenis van het Gooi tot in de tiende eeuw
7.1.1 Categorieën vondsten
Hetarcheologisch vindplaatsenbestand isopgebouwd uit vondsten van verschillende
aard en datering. Door het bestuderen van de verspreiding van deze verschillende
vondstenwillenweproberenietsoverhetvroegere(prehistorischeen Middeleeuwse)
grondgebruik te zeggen.
Allereerst dient daartoe een onderverdeling binnen de vindplaatsen te worden
aangebracht. Daarbij is niet op voorhand een onderscheid tussen grafvondsten,
nederzettingsvondsten, depotvondsten e.d. gemaakt. Bij ons onderzoek in de akker
van de Aardjesberg245 is immers gebleken dat de interpretatie van deze plek als
nederzettingsterrein, een interpretatie gebaseerd op de daar aangetroffen losse
vondsten,inhetlichtvandeopgravingsresultaten herziendiendeteworden.Het lijkt
ons aannemelijk dat een dergelijke conclusie ook voor andere Gooise vindplaatsen
getrokken kanworden.Meergedetailleerd oudheidkundig bodemonderzoek isdaartoe
noodzakelijk.

244

Meyer bereidt momenteel een dissertatie over deontginningsgeschiedenis vande gemeente Hilversum
voor,waarindedynamiekvanhetbewonings-enontginningsbeeld indepost-middcleeuwseperiodeveel
aandacht zal krijgen.
M5
Wimmers, 1991.
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Wij hebben daarom een andere manier gezocht om vindplaatsen onder te verdelen.
Daartoe zijn de aangetroffen vondsten op een vindplaats in negentien categorieën
onderverdeeld. Samen meteen lijst van vindplaatsen, opgesplitst per onderscheiden
categorie, staan deze vermeld inaanhangsel3.
Op veel vindplaatsen worden vondsten uit verschillende categorieën bijeen
aangetroffen. Als eerste stap in de analyse is daarom gekeken of er zich binnen het
vindplaatsenbestand groepen afzonderen waarsteedsdezelfde categorieën vondsten
samen worden aangetroffen. Daartoe is per vindplaats een lijst gemaakt vande
categorieën vondsten.
Vervolgens isbekeken oferzichbinnendeonderscheiden categorieën groeperingen
aftekenen en ofbepaalde categorieën vaak samen voorkomen. Daartoe isgebruik
gemaakt van de seriatie-techniek246. De vindplaatsen worden in een matrix uitgezet
metopdeeneashetpleknr.,opdeanderedecategorieën.Alseenbepaalde categorie
opeen vindplaats isaangetroffen, wordt dit indecorresponderende cel aangegeven.
Vervolgens worden de rijen en de kolommen van de matrix net zolang verschoven
totdeaangetroffen combinatiespleknr.-categorie zodichtmogelijk bijdediagonaal
liggen. Er tekenen zich dan groepen bij elkaar horende combinatiesaf.
De resultaten van deze seriatie staan infiguur 26. De grafheuvels zonderen zich
duidelijk alseengroep af. Inhetmidden vandefiguur iseenbrede band categorieën
die bij elkaarhoort. Het betreft hier vondsten uit het LaatNeolithicum, de Bronstijd
en de Vroege Ijzertijd. Deoverige categorieën lijken zich niet tot groepen te
verenigen. Er zijn dus vindplaatsen inhet Gooidie steeds opnieuw bezocht zijn van
hetLaatNeolithicum tot indeVroegeIjzertijd, maarnietdaarvoor ofdaarna.Zowel
inhet LaatNeolithicum alsindeVroegeIjzertijd tredenindeprehistorie ingrijpende
technologische,economische ensociaal-politieke veranderingen op,daartussen lijkt
een zekere stabiliteit opte treden247. De resultaten van de seriatie lijken op hetzelfde te wijzen.
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Fig. 26Resultaat van de seriatie van archeologische vindplaatsen. Horizontaal: plek nrs. van
de vindplaatsen, verticaal: categorieën vondsten (als inaanhangsel 3)
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Scollar,1991.
Ankum &Groenewoudt, 1990, 9.
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Inhetvolgende zullendevindplaatsen inchronologische volgordeworden besproken.
Daarmee wordt een bewoningsgeschiedenis van het Gooi geschetst vanuit
archeologisch gezichtspunt. Pas alsvanaf detiende eeuw historische bronnen rijkelijker beginnen te vloeien is het mogelijk deze geschiedenis meer in detail te
vervolgen.

7.1.2 Vroegste vondsten tot het Laat Neolithicum
DevroegstevondstenuithetGooidaterenuithetMidden Palaeolithicum. Het betreft
losse vondsten. Ze zijn verspreid over het Gooi aangetroffen (fig. 27). Een aantal
vandezevondsten dateert vanvoordevorming vandestuwwallen.Zezijn in rivierafzettingen terechtgekomenenvervolgensmeenaarbovengestuwd.Daardoorworden
ze nu op een andere plaats gevonden dan waar ze oorspronkelijk zijn neergelegd.
In principe kunnen dergelijk vondsten overal in het Gooi worden gedaan waar deze
rivierafzettingen, met name de formatie van Urk, aan de oppervlakte komen248.
Dergelijke vondsten zijn bij voorbeeld gedaan in het Corversbos (pleknr. 89), het
Bikberger Bos(pleknr.277)enindegroeveGTO/KoppelopdeZuiderheide (pleknr.
146).
Anderemidden-palaeolithischevondstendaterenjuist vannâdevormingvandestuwwallen. Tot welke van deze twee groepen bepaalde vondsten behoren, is alleen op
typologische gronden te bepalen. Dit is slechts in enkele gevallen mogelijk: het
merendeel vandezevondsten uithetGooi zijn artefacten dieeengrotemargeinhun
datering hebben.
Indezeperiode,althansindewarmere gedeelten (deinterstadialen),ishetGooidoor
mensen bezocht. Sporen in het huidige landschap hebben deze mensen niet achtergelaten.
Uit het Jong Palaeolithicum is slechts één vondst bekend: een bladspits uit de
overgang van het Midden naar het Laat Palaeolithicum (pleknr. 265).Het ligt in de
verwachting dat meer vondsten uit deze periode nog aan het licht zullen komen.
Vindplaatsen uithetMesolithicum kenmerken zichdoordeaanwezigheid vanrelatief
kleinevuurstenenartefacten. NuisdevuursteenuithetGooivankleinformaat (vuursteenknollen uit de keileem), zodat ook in andere perioden kleine artefacten zullen
zijn vervaardigd. Import van vuursteen is,opeen enkele (Neolithische) bijl na,niet
bekend.

J4

*Ofopanderewijze aanhet licht worden gebracht,getuigedevondstbij Huizenvaneen 'couteau àdos
naturel' in opgespoten zand dat tot ca 30 mdiepte uit het Gooimeer werd opgezogen (Stapert, 1981;
Offerman-Heykens, 1982).
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Fig.27Verspreiding van archeologische vindplaatsen uithetMiddenPalaeolithicum inhetGooi
Er bestaan aan de mesolithische of neolithische mens toe te schrijven gidstypen, maar
meestal worden mesolithische en neolithische vindplaatsen op grond van de ver-
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houdingtussen verschillende typen artefacten onderscheiden249. Daartoeisper vindplaats een zeker aantal artefacten nodig.InhetGooizijn nauwelijks vuursteenvindplaatsen waar voldoende artefacten zijn gevonden omeen dergelijke analyse optoe
te passen. Alleen voor de akker op de Aardjesberg (pleknr. 180) en het vuursteenmateriaal indeopgravingvandenederzetting vandeTrechterbekercultuur bij Laren
(pleknr. 131)250 zou een dergelijke analyse mogelijk zijn.
De akker op de Aardjesberg ligt op een keileemplateau, naast de rand van een
keileemrest. De grote hoeveelheid vuursteenbewerkingsafval die daar is gevonden
wijst het verzamelen en ter plekke bewerken van vuursteen251. Omdat dit de enige
bekende plek is in het Gooi waar vuursteen goed winbaar is, lijkt het aannemelijk
dat deze gedurende een langeperiode isgeëxploiteerd. Hetisniet teverwachten dat
de daar gevonden artefacten aan één periode toe te schrijven zijn.
Twee vindplaatsen kunnen op grond van de daar gevonden typen artefacten als
mesolithisch beschouwd worden: pleknr. 110 (Laarder Wasmeer) en pleknr. 270
(Westerheide). Mogelijk horen pleknr.227(LaarderWasmeer)252en 104(Melkweg,
Blaricum) hier ook toe. Daarnaast zijn er losse vondsten van als "Tardenoisien"
aangeduide typen die uit het Mesolithicum kunnen stammen, zoals pleknr. 271 op
de Westerheide. Ze komen meest uit de omgeving van de centrale heides. Met de
huidige kennis omtrent deze periode is het niet mogelijk gedetailleerde uitspraken
te doen over het gebruik van het Gooi in het Mesolithicum. Wel weten we dat de
mens er herhaaldelijk is teruggekeerd.
De oudste neolithische vondsten uit het Gooi zijn stenen bijlen: een Durchlochte
Breitkeil,waarschijnlijk afkomstig vandeSijsjesberg (pleknr.73),twee Walzenbeile
(pleknr. 48 en 234) en een fragment van een Walzenbeil (pleknr. 146). Dergelijke
bijlen worden gedateerd in het Vroeg Neolithicum253. Drie Fels-Ovalbeile (pleknr.
38, 45 en 249) kunnen ook uit deze periode stammen, evenals twee Fels-Rechteckbeile (pleknr. 39 en 249). Voor de in Midden Neolithische context gevonden
bijlen uit pleknr.249isditniet waarschijnlijk. Aardewerk uitdezeperiode is(nog?)
niet aangetroffen in het Gooi.
Devroegneolithische bijlen zijn symbolisch voordeinvloeddiedemensvanaf deze
periode op het landschap uit zal oefenen: de steeds verdere aantasting van de
aanwezige bossen. Hun verspreiding wijst opmenselijke activiteiten opbeide grote
stuwwallen van het Gooi in deze periode.
Meer vindplaatsen hebben vondstenuithetMidden Neolithicum opgeleverd (fig.28):
pleknrs.127,131en249hebben aardewerk vandeTrechterbekercultuur opgeleverd.

U9
250

Schwarz, 1990.

Deze collectie hoorl bij de daar gevonden Trechterbekernederzetting en dateert dus uit het Midden
Neolithicum.
251
Wimmers, 1991.
252
Een hier gevonden vuursteen z.g. Sögel-pijlpunt uit de Vroege Bronstijd wijst ook op later gebruik van
deze site.
255
Alle genoemde dateringen vanbijltypen naar Schut, 1987;Addink-Samplonius &Vlamings, 1979 geven
een overzicht van bijlen uit het Gooi.
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Fig. 28 Verspreiding van archeologische
(Trechterbekerculluur) in het Gooi

vindplaatsen uit het Midden Neolithicum

Totdezelfde periode kunnen vijf Flint-Ovalbeilegerekend worden (pleknr. 107,115,
131, 146 en 240). Opvallend is dat de bijl uit pleknr. 146 een halffabrikaat is. De
bijlen pleknr. 12en 55 zijn van hetzelfde type, maar later hergebruikt als een ander
werktuig. Het is niet duidelijk wanneer dit hergebruik heeft plaatsgevonden, noch
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waar de oorspronkelijke bijlen vandaan komen. Ze kunnen niet als getuigen van
midden neolithische activiteiten inhetGooioptreden.Degenoemde Fels-Rechteckbeile en Fels-Ovalbeile kunnen ook uit deze periode stammen. Een transversale
pijlpunt uitdeFranscheKampheide(pleknr.252)iseveveenstothetMiddenNeolithicum te rekenen.
De aardewerkvondsten uit deze periode zijn gedaan in het dekzandgebied aan de
oostkant van het Gooi, in een relatief laag gedeelte met haarpodzolgronden, niet al
tevervanlaaggelegen plaatsen waardrinkwaterdichtaandeoppervlaktekwam.Deze
ligging is kenmerkend voor nederzettingsvondsten uit de Trechterbeker-periode254.
Het ismogelijk dat het bos opdeze arme gronden minderdicht ontwikkeld wasdan
opderijkeremoderpodzolgronden waardemeestebijlen zijn gevonden.Demaximaal
elf vindplaatsen die materiaal uit deze periode hebben opgeleverd, tonen in ieder
geval aan dat de mens het Gooi toen gebruikte.
Denederzettingsplekken hoeven nietpermanent gebruikttezijn geweest:hetisgoed
mogelijk dat men rondtrok en seizoensgebonden vanuit deze plekken het Gooi
exploiteerde.Dedrieplekken hoeven ookniettegelijkertijd gebruikttezijn. Mogelijk
gingmennietsteedsnaarpreciesdezelfde plaatsterug,maarbleeferwelindebuurt.
Dit kan dan weer samenhangen met de toegankelijkheid van het gebied2".

7.1.3 Laat Neolithicum tot Vroege Middeleeuwen
Vanaf het Laat Neolithicum kennen we behalve nederzettingsvondsten ook graven.
Daarmee wordt het beeld van de bewoning in het Gooi gedetailleerder. Omdat
vondsten uitdezeperiode vaak opdezelfde plaatsen worden gedaan,geven weeerst
eentotaalbeeldvanhunverspreiding,waarbij onderscheid isgemaakttussen grafvondsten, vindplaatsen waar aardewerk is aangetroffen en vindplaatsen waar alleen
vuursteenisgevonden (fig.29).Alsgrafvondst zijn aangemerkt grafheuvels, plekken
waar crematieresten zijn gevonden, maar ook vondsten van complete potten.
Aardewerkvondsten kunnen ookopdeaanwezigheid vangravenduiden (b.v.scherven
gevonden ophet keileemplateau bijde Aardjesberg, dieuitheturnenveld afkomstig
zullen zijn256), zodat het onderscheid grafvondst - aardewerkvindplaats niet
overeenkomt met grafvondst - nederzettingslocatie.
Bij het bestuderen van figuur 29 valt meteen op dat de aardewerk- en grafvondsten
uit deze periode sterk aan de gebieden waar moderpodzolgronden voorkomen, zijn
gebonden: de stuwwallen en het keileemplateau. De vuursteenvondsten liggen daar
ook verder van verwijderd, met name alseen soon mantel aan de westzijde van het

254

Bakker. 1982. 110.
Eenandereplekdiemenmogelijk aandeedisdewaarschijnlijke locatievaneenhunebed uitdezeperiode
bij de Lage Vuursche (Bakker 1988).Onder het veendek aan deranden vanhet Gooi kunnen ook nog
vondstenuitdezeperiodeschuilgaan.DatdeOudePostwegnaarAmersfoortlangsdeGooisevindplaatsen
leidt wijst er op dat zich hier een goede toegang tot het Gooi bevond, al moet men door het grote
tijdsverschil wel voorzichtig zijn met dergelijke conclusies.
2M
Wimmers. 1988.
255
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studiegebied. Derelatiefslechtearcheologische zichtbaarheid vanhet noordwestelijke
deel van het Gooi zal er debet aan zijn, dat deze mantel niet tot aan het Gooimeer
is te vervolgen.
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Fig. 29 Verspreiding van archeologische vindplaatsen uithetLaatNeolithicumtotenmetde
MiddenBronstijdin het Gooi
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Deze mantel is te interpreteren als de neerslag van het gebruik van dit gebied,
vermoedelijk doordegenen dieronddehogeregedeelten vanhetGooiwoonden.Het
betreft ook meest werktuigen: een gedoomde pijlpunt (pleknr. 251), drie messen
(pleknr. 86, 103 en 231) en kleine werktuigjes (pleknr. 251).
De aardewerk- en grafvondsten lijken zich in een aantal gebieden te concentreren
met een afstand van 2 à3km daartussen. Deze gebieden zijn die gedeelten van het
Gooi met de beste zichtbaarheden (met name de heides), maar ook binnen de bebouwdekomvanHilversum lijkt eréén aanhetlichttezijn gekomen.Opdestuwwal
bij Blaricum zijn tussen deconcentraties rond deNaarder Engende Tafelbergheide
twee vindplaatsen bekend (pleknr. 60en 73) die op een meer verspreide bewoning
kunnen wijzen. Gezien onze fragmentarische kennis lijkt het niet juist over bewoningscontinuïteit op die plaatsen te spreken257.
De genoemde plekken moeten gedurende een lange periode (tussen het begin van
het Laat Neolithicum en het einde van de Vroege Ijzertijd zijn ca. 24 eeuwen
verstreken!)aantrekkelijk zijn geweestvoordemens,mogelijk doorderelatief korte
afstand van deze plekken tot bepaalde gradiënten in het landschap, met name aan
de randen van de stuwwal258, in combinatie met het relatief goede landbouwgrond.
Met name gebieden waar rivierleem ismeegestuwd,zoals wij opde Tafelbergheide
hebben geconstateerd, zullen aantrekkelijk zijn geweest.
Methet LaatNeolithicum breekt eenperiode vandrukke bewoning inhet Gooiaan,
als we opde bekende vindplaatsen af mogen gaan. Van vrijwel alle bovenbedoelde
concentraties zijn vondsten uit deze periode bekend. In het zuiden van het Gooi
ontbreken grafvondsten, maar het is goed mogelijk dat één of meer van de ongedateerde grafheuvels uit de omgeving van de Hoorneboeg laat neolithisch is. Het
ontbreken van vondsten op het noordelijk deel van de stuwwal van Hilversum zal
aan de slechte zichtbaarheid ervan (bebouwde kom van Hilversum) te wijten zijn.
In de Vroege en Midden Bronstijd worden de meeste plekken die in het Laat
Neolithicum gebruikt werden opnieuw bezocht. Opsommige plaatsen doet zicheen
verschuiving voor: de Laat Neolithische vindplaatsen direct ten zuidwesten van het
keileemplateau van de Aardjesberg lijken grotendeels verlaten te worden. Mogelijk
schoof deze bewoning op naar de noordflank van de stuwwal van Hilversum.
Het isopvallend dat detweegrotegrafheuvelgroepen van het Gooi(Westerheide en
Zuiderheide) zich indeVroegeenMidden Bronstijd lijken uittebreiden.Ookiseen
aantalbronsvondsten bekend:eenkleindepot vaneenbronzenrandbijl eneenzwaard
uit de Zeven Bergjes259, een bronzen naald van uit de buurt van dezelfde graf-
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Daarbij isover de aard van deze bewoning niets bekend. Het is heel goed mogelijk dat er inhet Laat
Neolithicumnoggeenhethelejaardoorbewoondenederzettingenophetzandbestonden,zoalsdatvoor
LaatNeolithischewoonplaatseninhettoenmaligekweldergebiedvanWest-Frieslandwordtaangenomen
(Hogestijn en Woltering, 1990). Demogelijkheden tot het doen van onderzoek naar deze vragen zijn
op het zand, waar organisch materiaal vergaat, buitengewoon ongunstig tenoemen.
258
Over deze factor in de locatie van prehistorische nederzettingen: Ankum &Groenewoudt, 1990.
259
Bakker &Ypey, 1963/64,55 noot 6.Omdat de vindplaats niet verder bekend is is dit depot niet inde
lijst met vindplaatsen opgenomen.
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heuvelgroep260, een bronzen naald van de Zuiderheide (pleknr. 146), een bronzen
hielbijl van de Westerheide (pleknr. 199) en een grote bronzen randbijl met als
opgegeven vindplaats deHoorneboeg (pleknr. 100).Dezelaatstevondst is bijzonder:
vandergelijke bijlen zijn inNederland geen parallellen bekend,behalve een kleiner
exemplaar uitde Lage Vuursche,waarvan een afbeelding is bewaard inhet Archief
van Stad en Lande261. Dit alles lijkt te wijzen op een zekere importantie van de
bewoning van het Gooi in deze periode.
Dezeimportantie krijgt extrareliëf alswedebekende aantallen vindplaatsen relateren
aan de tijdsduur van de onderscheiden archeologische perioden. Als we de
vuursteenvindplaatsen buiten beschouwing laten, blijkt het aantal vindplaatsen uit
de Midden Bronstijd in vergelijking met de voorafgaande en latere perioden hoger.
Het lijkt aannemelijk dat het aantal mensen dat toen in het Gooi resideerde, ook
groter was. Voor een korter gebruik van deze vindplaatsen (waardoor in dezelfde
tijd eenzelfde groep mensen meer heeft achtergelaten) zijn ons geen aanwijzingen
bekend.
Tabel10Aantallen archeologische vindplaatsen uithetGooi,gerelateerdaandetijdsduurvan
de onderscheiden perioden
Periode

Aantal
vindplaatsen

Tijdsduur
(jaar)

Quotiënt* 100

Trechterbekercultuur
Laat Neolithicum
Vroege Bronstijd
Midden Bronstijd
TJrnenveldentijd
Midden/Late Ijzertijd +
Romeinse tijd
Vroege Middeleeuwen
Late Middeleeuwen

3
42
8
51
42

500
900
200
750
600

0,6
4,7
4
73
7

10
10
16

950
450
400

LI
2,2
4

In de Umenveldentijd blijft het bewoningsbeeld min of meer gelijk (fig. 30). De
aardewerkvondsten vandeWesterheide staan inverband meteenurnenvelddatdaar
is aangelegd. Een aantal aardewerkvondsten van de Zuiderheide kan eveneens van
urnengraven stammen.
Met een oppervlakte van minstens 30 ha (die niet geheel door eenzelfde dichtheid
aan begravingen zal zijn bedekt) maakt het urnenveld opde Westerheide een goede
kans het meest uitgestrekte urnenveld van Nederland en omstreken te zijn. Het lijkt
eengrotereoppervlakte intenemendanheturnenveld opdeBoshoverheide bijWeert
dat tot nu toe als grootste gold262. Daarbij zijn op de Westerheide grafheuvels
aangetroffen met veel nabijzettingen in het heuvellichaam (pleknr. 180,204,205).

260

Jager & Woltering, 1990. 301-2.
Bakker, 1976.
262
Bloemers, 1988.
261
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Fig.30 Verspreiding van archeologische vindplaatsen uitde Urnenveldentijd in het Gooi

De dichtstbijzijnde parallellen voor een dergelijk grafgebruik stammen uit Noord
Duitsland (Oldenburg), terwijl ook in Engeland dergelijke grafheuvels voor-
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komen263. Men kan dus vaststellen dat dit grafveld buitengewoon is.
Het geschetste beeld van de bewoningsdichtheid in het Gooi in deze periode wijkt
nogal af van dat van Nederland als geheel. Voor Nederland neemt het gemiddeld
aantalnederzettingen perhonderdjaarvanafdeLateBronstijd enigszins toe,waarna
het in de Ijzertijd en de Romeinse tijd sterk toeneemt. Na een sterke daling in de
Vroege Middeleeuwen (waarbijhetaantaltochruimbovendatuitdeVroege Ijzertijd
blijft) neemt het dan weer exponentieel toe264.
Hoewel er veel onzuiverheden in de vergelijking zitten265, lijkt de afwijking
dusdanig grootdaterinhetGooiietsbijzonders aandehand moet zijn geweestvanaf
het Laat Neolithicum.Er zijn twee mogelijkheden: of debewoning isextra dicht in
deze periode, om in de loop van de Ijzertijd weer tot normale "Nederlandse"
proporties terug te keren, of de bewoning was niet buitengewoon dicht en neemt
daarna af tot waarden ver onder deze "Nederlandse" proporties.
Wij zijn geneigd voor de eerste optie te kiezen. Een uitzonderlijk hoge bewoningsdichtheid kanuitdevoormidden-enzuidNederland ongebruikelijk sterke aantasting
van het bos blijken, zoals die uit pollenmonsters uit twee Bronstijdgrafheuvels bij
de Erfgooiersstraat naar voren kwam266. Deze bevolkingsdichtheid gaat gepaard
met enige bijzondere vondsten: bronsvondsten en uit de Urnenveldenperiode het
grafveld op de Westerheide dat zowel door zijn omvang als door zijn afwijkend
grafritueel ("pottenheuvels") uniek is voor Nederland. Het is mogelijk dathet Gooi
een centrale positie in (een deel van) Centraal Nederland innam, waarbij er zeker
ook contacten bestonden met het juist in de Bronstijd gekoloniseerde West
Friesland267.
Vanaf de Midden Ijzertijd neemt het aantal bekende vindplaatsen sterk af (fig. 31).
Ook zijn geen begravingen meer bekend. Dit kan gedeeltelijk een herkenningsprobleem zijn (aardewerk uitdezeperiode,metnamewandscherven, lijkt opdatvan
de voorgaande periode, terwijl het grafritueel archeologisch vrijwel onzichtbaar
wordt268), maar een reële achteruitgang van de intensiteit waarmee het Gooi werd
gebruikt in deze periode, lijkt toch aan de orde.De reden hiervan is onduidelijk269.
Tevens ishet kleine aantal Romeinse importen (pleknr. 69, 174en 286) opvallend.

263

Wimmers, 1988.
Van Es et al., 1988, 60.
265
Het is onduidelijk in hoeverre het beeld voor de pleistocene zandgronden van Nederland afwijkt van het
beeld voor heel Nederland. In de aantallen voor het Gooi zijn ook niet-nederzettingen verwerkt, zodat
de gegeven aantallen eerder een tendens aangeven dan dat ze een absolute geldigheid bezitten.
266
Casparie & Groenman-van Waateringe, 1980.
Ineen huis uit deVroegeIjzertijd uitAssendelft is aardewerk gevonden meteen magering van steengruis.
Dit mageringsmateriaal is hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit het Gooi (Hallewas, 1971).
268
Men begraaft steeds meer zonder urn of grafkuil. Pas in de Romeinse tijd neemt de zichtbaarheid van
het grafritueel weer toe (Willems, 1986, 230-231).
Misschien valt er een relatie te leggen met het opgeven van bewoning in West-Friesland, waardoor het
achterland van het Gooi inkromp en dit gebied als het ware op zichzelf werd teruggeworpen.
264
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Fig. 31 Verspreiding van archeologische vindplaatsen uit de Midden Ijzertijd tot en met de
Romeinse tijd in het Gooi
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Fig.32 Verspreiding van archeologische vindplaatsen uitdeVroegeMiddeleeuwen in hetGooi
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Uit de Vroege Middeleeuwen zijn voornamelijk grafvondsten bekend (fig. 32)270.
Alle vondsten dateren uit de zesde eeuw ofjonger. De vindplaatsen lijken zich bij
die uit voorgaande perioden aan te sluiten, al zijn het er veel minder. De tijdsduur
van deze periode (drie à vier eeuwen) is echter ook veel geringer dan die van de
voorgaande.
7.2 Middeleeuwen en ontstaan van de marke-organisatie
In de vroegste schriftelijke bronnen waarin het Gooi voorkomt, zijn "Naruthi",
"Trenscoten", "Naerdincklant",Werden en Elten bekende termen. Het lag in onze
bedoeling deze bekende gegevens te combineren met de archeologische en fysiografische gegevens inditproject. Aandezeoudstegegevenshebbenwede ruimtelijke
context toegevoegd, waarna bleek dat er ooknieuwe informatie uit deze bronnen te
putten te is271. Daarom zullen wij eerst deze vroegste geschreven bronnen over dit
gebied afzonderlijk bespreken. Pas daarna zaldeeigenlijke bewoningsgeschiedenis
aan bod komen.Demiddeleeuwse geschiedenis vanhetGooienomstreken verdient
na de publikaties van Enklaar (1932; 1939), Blauw (1954), Van Tol (1983; 1984)
en De Lange (1990) een hernieuwde studie.

7.2.1 Werden, Utrecht en Elten
"Naruthi"
Als oudste vermelding van een plaats in het Gooi wordt algemeen beschouwd een
deel van een goederenlijst van het klooster Werden. In een vóór 890 daterend deel
vanhet oudstegoederenregister vandit klooster,hetz.g. "Westfälischen Heberegister", is in een overzicht "de ministerio Thiadradi inpago Lohtorpe" een lijstje van
goederen in het westen van Nederland ingevoegd. Dit lijstje is grotendeels in de
volkstaal geschreven, terwijl het "Heberegister" in het latijn is gesteld. Het lijstje
is geschreven in aparte, verder niet in het register voorkomende hand. Over de
datering vandergelijke invoegingen merkt Kötzschkeopdatdezetotindeelfde eeuw
aan het register kunnen zijn toegevoegd272. Palaeografisch is de hand waarin ons
lijstje is geschreven, rond de tiende eeuw te dateren273.

270

Niet opgenomen is een mogelijke scramasax, die in het Goois Museum is aangemeld en afkomstig zou
zijn van de Hoorneboeg. Bij onderzoek op de door de vinder aangewezen vindplaats (coördinaten 31F
139.90/476.62) werd slechts een ongestoord bodemprofiel (moderpodzol) aangetroffen. Nu vermeldt
Janssen (1856) een zwaard uit het zuiden van het Gooi, dat weg is geraakt. De aanwezigheid van een
Vroeg Middeleeuws grafveld in het zuiden van het Gooi, op de zuidoosthelling van de Hoorneboeg, is
niet uit te sluiten.
271
Het beeld dat wij zullen schetsen wijkt fundamenteel af van het recentelijk door De Lange (1990)
gepresenteerde.Aangezien wij gebruik maken vaneen breder scala aangegevens achten wijons ontslagen
van de plicht gedetailleerd op De Lange's visie in te gaan.
272
Kötzschke. 1906, 73-74. Voor de datering: id., CIX-CXXII.
275
Mond. med. prof. P.A. Henderikx (Universiteit van Amsterdam).
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De eerste zin van dezeinvoeging luidt: "AnNaruthi thiukirica endi kiric land.fan
Almeri teTafalbergon".Dezewordtmeestalvertaald als:"bijofte Naruthi (voorloper
van het huidige Naarden) de kerk en het kerkeland van het Almere tot de Tafelbergen"274. Een andere oplossing voor "an Naruthi" geeft Ruinen275: "aan of bij
de Naruthi", waarbij "Naruthi" een waternaam is die vertaald kan worden als "de
smalle waterweg". De naam van dit watertje is dan later terug te vinden in de
gouwnaam "Nardincklant"276. Deze lezing zullen wij volgen.
Met "Tafalbergon" kan niet de huidige Tafelberg worden bedoeld: deze heette tot
het aanbrengen van een observatietafelin dezeventiende eeuw nog "Kooltjesberg".
"Bergon" is een dativus pluralis van het Oudnederlandse "berg"277. Dit wilniet zeggen dat erook meer bergen mee bedoeld zijn: demeervoudsvorm iste lezen als "de
mensen bij de ..."278. Er zal met het woord "Tafelberg" een enigszins afgeplatte
top van de Gooise stuwwallen bedoeld zijn.
Het genoemde watertje, dat we de "Narde" zullen noemen, moet gelegen hebben
tussen de Gooise stuwwallen en het Almere. Omdat het Gooi een inzijgingsgebied
iszalhetnietopdestuwwal zelfontspringen,maaralsveenriviertje openige afstand
van de zandgronden zijn loop aanvangen. De Drecht bij Loosdrecht bevindt zich in
een vergelijkbare situatie.
Dit betekent dat de kerk in de goederenlijst zich in het veengebied, en niet op de
zandgronden van het Gooi heeft bevonden. Dit kan op een vroege, karolingische
veenontginning langshetAlmerewijzen. Dergelijke karolingische veenontginningen
kunnen in verband gebracht worden met een verbeterde afwatering van het Almere
in de negende eeuw, als er ten zuiden van Texel een zeegat ontstaat en Texel van
de kop van Noord-Holland wordt afgescheiden279.
EenparallelvoordezeontginningvormtheteveneensinWerdensebronnen genoemde
"Archi" ten noorden van het huidige Nijkerk280. Hier is in een oorkonde uit 855
sprake van "in Archi, quicquid Mie habeo, tam in pratis, quam in comprehensionibus"m. Folkert schenkt te "Archi" wat hij daar bezit, zowel aan weidegronden
als aan ontgonnen gronden. In de twaalfde eeuw bestond deze nederzetting uit
(minstens) acht boerderijen. In de tweede helft van de veertiende eeuw is in een
inkomstenlijst vandeabdijvanWerden opgetekend "Ereckestabsorpte".Arkbestaat
dan niet meer.

274

B.v. De Vrankrijker. 1965, 9.
Ruinen, 1971.
276
De naburige gouw "Nifterlake" is ook naar een betrekkelijk klein riviertje genoemd: de Nifterleek, en
niet naar de hoofdrivier de Vecht (VanZweden etal., 1985).De ligging van derelatief belangrijke plaats
Nederhorst-den-Berg, hetWerinon waar Liudger eenkerk stichtte (Dekker 1983,gevolgd door Henderikx,
1987), aan dit zijriviertje is hier mogelijk mede de oorzaak van. In de rekening van Bemd van den
Dorenwerde isin 1305 sprake van "dievanNarderland", waarindenaam "Narde"duidelijk te herkennen
is (Smit, 1929, 403).
277
Künzel et al., 1988, 340.
278
Mond.med.prof.P.A.Henderikx (Universiteit vanAmsterdam).Mogelijk hebben dezemensen een muntje
(sceatta) achtergelaten op het strand bij het huidige Oud Naarden (plek nr. 26).
279
Borger, 1977.
280
Gegevens over "Archi" zijn geput uit Van Dooren, 1986.
281
Kötzschke. 1906, 12.
275
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In de formulering uit de goederenlijst van Werden valt op dat het kerkeland van de
kerkbijdeNardenaderomschreven wordt.Wijstellenonsvoordatereen ontginning
isgepleegd vanaf deNardehet veenin,waarbijdeuiteindelijke opstrek moest lopen
van het Almere tot aan de stuwwal. De kerk bezat aan kerkeland één of meer percelen,dienognietgeheel ontgonnen waren.Daaromheeft iemand inde goederenlijst
de Werdense aanspraak ophet in detoekomst nog te ontginnen gebied willen vastleggen.
Over de ligging van deze kerk bij de Narde tasten wij in het duister. Hij zal ten
noorden van het Gooi in het huidige Gooimeer gelegen hebben. De ontginningsnederzetting waarvan de kerk in de Werdense goederenlijst voorkomt, zal een
langwerpige structuur langs de oever van de Narde hebben gehad. Bij veel ontginningen zien we in de loop der tijd een opschuiven van de nederzetting naar een
nieuwe ontginningsas. De kerk blijft dan eerst staan, maar volgt vaak alsnog282.
Ten westen van Naarden zijn twee van dergelijke ontginningsassen gevonden: een
1le/12e eeuwse inhet huidige Naarderbos eneen 12e/13e eeuwse bij de aansluiting
van de snelweguit Flevoland opde Al283. Deze dateringen,evenals de bijna noordzuid lopende verkaveling in dit gebied wijzen opeen ontginning vanuit het huidige
Gooimeer284.
Middeleeuwse ontginningen inhethuidigeGooimeer(of binnen dedijk van Zuidelijk
Flevoland)zijn optweeanderemanieren aanhetlichtgekomen.In pollendiagrammen
uit Zuidelijk Flevoland neemt in de top van de Almere afzettingen het percentage
aangetroffen graanpollen toe285.En in opgespoten zand, afkomstig uitde havenkom
vanHuizen,maarookuithetGooimeer,zijn brokken "veen"enscherven vanmiddeleeuws aardewerk aangetroffen (pleknr. 5).
De vermelding van "Naruthi" in het oudste Werdense goederenregister wijst op
karolingische veenontginningen tennoorden vanhetGooi286.Voorhethuidige Gooi
is de descriptieve naam "Tafalbergon" gebruikt. Uit de meervoudsvorm valt af te
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Een klassiek voorbeeld vormt de ontginning van de Stichtse venen van de Vecht naar het Gooi
(Gottschalk, 1956). Zie ook Besteman, 1991.
283
Coll.Goois Museum; Schaftenaar, 1987.Naar dit Keveren vaart baljuw Bernd van Dorenwerde in 1306
"mit enen cogge vol luden" "ende sochte lüde ihuus, die higherne ghevangen hadde" (Smit, 1929, 409).
284
Pons &van Oosten (1974)reconstrueren hierook eenveenkoepel diedoorloopt inhethuidige Gooimeer.
285
Zagwijn, 1973; De Jong, 1988.
286
Op de preciese datering en de politieke context van deze ontginning, evenals op andere problemen
betreffende deze goederenlijst kunnen wij in dit kader niet uitgebreid ingaan. Zo lijkt hetreserveren van
een kerk en kerkelanden op de aanwezigheid van een centrale autoriteit bij deze ontginning te wijzen.
Voor destichting van de kerk zal dezebij dekerk van Werinon hebben aangeklopt. Deze kerk is gesticht
door de in 809 gestorven Liudger en aan de abdij van Werden gekomen. Het kerkeland van de nieuw
gestichte kerk kwam daarom ook aan hetzelfde klooster. Daarmee vervalt het argument om in deze
ontginning bezittingen van de familie van Liudger, één van de twee grote bronnen van het Werdense
grondbezit in Friesland (Kötzschke, 1901), te zien. Het is goed mogelijk dat een dergelijke conclusie
ook voor Muiden tetrekken valt. Alsbeidekerken ook noguit de 10e/lIeeeuw dateren valthet te begrijpen dat de Keulse priester Hamarkerus, die in 875 de Vechtstreek bezocht, niet verder noordelijk kwam
dan "Lonoralaca": het gebied ten noorden hiervan werd nog niet dicht genoeg bewoond omer een aparte
kerk te stichten (Van Zweden et al., 1985, 9).
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leiden dat er in de buurt van die Tafelberg al mensen woonden. Een schets van de
situatie van dit "Naruthi" , zoals we ons die voorstellen, staat in figuur 33.

Almere

Tafalbergon

Fig. 33Situatieschets zoals wij ons deveenontginning "Naruthi" voorstellen
"Trenscoten et Furs"
Eenanderehoogmiddeleeuwsebeschrijving van(eendeelvan)het onderzoeksgebied
vinden we in een oorkonde, gedateert in 1085 maar vervaardigd omstreeks 1200,
waarin bisschop Koenraad aan het kapittel van Sint Jan "terram palustrem in
Euereskestorpe" schenkt287.Ditgebied,hethuidigeAchttienhoven, strektezichover
een zelfde breedteuit "adTrenscoten etFurs"."Furs"wordtalsdeVuurschegezien,
waarbij de naam wordt afgeleid van de gaspeldoorn. Van "Trenscoten" weet men
de ligging niet288.
Als we echter de opstrek van het huidige Achttienhoven doortrekken naar het
noorden, zoals dat inde oorkonde bedoeld zal zijn, komen wenietuit bij de Vuurse
maar bij de Zwarte Berg-Zwaluwberg-Bosberg, de zuidoostelijke uitloper van de
Hilversumse stuwwal.Beidegeografische aanduidingen zullenweindeze omgeving
moeten zoeken289.
In laatmiddeleeuwse bronnen komen we een paar keer een "Drenschot" tegen als
noordelijke grens voorandereStichtseontginningen: Herverscop-Oostveen-Maartens-

2,7

Over deze oorkonde en haar datering: Doeleman 1982.Het door ons besproken fragment is uitvoerig
behandeld door Gottschalk (1956).
2
" Künzel et al., 1988.
289
Dateenopstrek overdezestuwwal heen naar dehuidige Vuursebedoeld is,zodat met "Trenscoten" de
zuidoostpunt van het Gooi werd aangeduid, lijkt ons zeer onwaarschijlijk.
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dijk290 en Maarsseveen291. Met deze Drenschot is de rechtgetrokken grens bedoeld
tussen Breukelen en Loosdrecht, dieten westen van de Vechtte vervolgen istussen
Wilnis en Vinkeveen. Naar het oosten toe loopt deze lijn in het landschap door tot
de zuidwesthoek van het Gooi,en waarschijnlijk verder tot aan Soest (zie Kaart4).
Deze lijn moet in het veen getrokken zijn voor de aanvang van de grote veenontginningen292. Wij beschouwen deze grens als de vroegere landscheiding tussen
het Eltense Naardingland en het Sticht293.
De achtergrens voor de opstrek van Achttienhoven in de oorkonde, waar men pas
eeuwen later zou arriveren, is dan te interpreteren als "de in het veen getrokken
scheidslijn en de met gaspeldoorn begroeide heuvels". Vanuit de ontginningsbasis
aan de Vecht294 vormden de stuwwallen van het Gooi een markant landschapselement, vooral als de gaspeldoorn met veel gele bloemen bloeide.
"Nerdinclant"
In968schenktkeizerOttoIaanhetdoorgraaf Wichman gestichtevrouwenstift Elten
goederen, waaronder al wat Wichman in leen heeft "in comitatu Nerdinclant"195.
In 973 neemt Otto II Elten in bescherming296, waarna Otto III in 996 weer goederen "in Nardincklant" aan Elten bevestigt297. In 1129 tenslotte bevestigt koning
Lotharius bovengenoemde oorkondeenbevestigt Eltenindeeigendomvande "curtis"
Naardingland298. Hiermee is de naam "Naardingland"299 geïntroduceerd. Deze
naamis,netals"Naruthi",afgeleid vandewatemaam"Narde".Ofdaarmee hetzelfde
watertje is bedoeld valt niet meer uit te maken. Wat wordt precies aangeduid met
de gebiedsnaam Naardingland?
In 968 is sprake van een "comitatus", het ambtsgebied van een graaf. Dit is tevens
deenige keerdateen graafschap Naardingland inde bronnen voorkomt. Inde rijksdeling van 839 wordt het niet vermeld: het bestaat dan waarschijnlijk nog niet als
zelfstandig graafschap300.
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In 1389 is sprake van een halve viertel veengrond in het gerecht Oostveen "streckende van des bisscops
weteringhe op aen die Drinschote" (Doeleman, 1982, 51). In 1402 strekt Herverscop zich uit tot
"Drynscote" (id.). In 1463 begint de ontginning vanaf Maartensdijk tot aan de Drenschot (Van Winter
& Buitelaar, 1988).In hetbegin van de 16eeeuw mogen de geërfden van de Riddervenen vande Hollanders veen graven tot "omtrent die Vuursche, dat is tot aan de Drenschot" (Gottschalk, 1956, 215).
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Wij zijn geneigd de stichting ervan in verband te brengen met de politieke herinrichting van de Vechtstreek na de slag bij Andernach in 939301. De Hollandse
graaf Diederik behoorde tot de verliezende partij. Ook zijn broer Waldger, wiens
machtsgebied meer richting de Vechtstreek reikte, zal de verliezende kant hebben
gekozen.Alsreactiedaarop werddienszijtak vanhetHollandsegravenhuis uitgekleed
ten voordele van de Utrechtse kerk. Deze verwierf veel bezittingen in de Vechtstreek302. Het is goed denkbaar dat de keizer toen tevens recent geconfiskeerde
goederen inhetnieuwgestichtegraafschap aandeinmiddenNederlandgegoedegraaf
Wichmaninleengaf. Ofdezetevensgraaf vanNaardingland werdisonbekend, maar
niet onmogelijk.
Wanneer het graafschap ophoudt te bestaan is niet bekend. Later blijkt Elten de
landsheer van Naardingerland te zijn303. Het lijkt aannemelijk in het door Elten
bestuurdegebied hettiendeeeuwsegraafschap Naardingerland weerspiegeld tezien.
Of beide gebieden volledig overlappen is echter onzeker.
De omvang van dit latere Eltense gebied is af te leiden uit het gebied waarbinnen
door Elten een grondbelasting, de z.g. koptienden, werd geheven304. Deze werd
betaald overontgonnen gronden.Hijisopgebracht inhethuidigeGooi, 's Graveland,
Muiderberg, Kortenhoef, Loosdrecht305, Eemnes, Baarn, Soest en landerijen aan
de oostkant van de Eem306. We kunnen dit Eltense gebied grosso modo afgrenzen
als de stuwwallen van het Gooi, de Vuurse, Baarn en Soest met de oevers van de
Eem en de aangrenzende woeste gronden. De zuidgrens van dit gebied zal de in
paragraaf 7.3.3 beschreven Drenschot zijn,dewestgrens liepergenstussendeVecht
en het huidige Gooi naar Muiderberg (vgl. Kaart 4).
Over Naardingland zelf is één en ander bekend. Elten had er bezittingen, deels
teruggaand op het door Wichman in leen gehouden koningsgoed. Er is ook sprake
van een "curtis",een hof van Elten dat welergens indebuurt vandeLage Vuursche
zal hebben gelegen307. Ook de familie van Aemstel was gerechtigd in Naardingland308.
In 1216 blijkt het kapittel van St.Jan te Utrecht bezittingen in Naardingland te
hebben: het "silvam Wrs"309.In 1359 blijkt de Vuurse met gerecht, tijns en tienden
van hetzelfde kapittel te zijn310. Kennelijk heeft de naam "Vuurse" in de loop der
tijd een meer plaatsgebonden betekenis gekregen in vergelijking methet "Furs" uit
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de valse oorkonde van 1085311.In de tussentijd zal er ook een grens zijn getrokken
tussen het "silvam Wrs" van St. Jan en het Gooierbos. Wanneer dat is gebeurd is
onbekend.
HetEltenseNaardingland vormdeeen ongedeeld landelijk bestuurs-en rechtsdistrict
met één college van schepenen312.
In 1176/86 is er sprake van een "personain ecclesia de Nardingelant". Deze werd
eerst door Eken aangesteld, maar zal in het vervolg beurtelings door Elten en het
kapittel van St. Jan worden benoemd313. Daarmee komen we op de vraag naar de
oudste parochie(s) van het Gooi.
Uit defiliaties vandeGooiseparochies zijn tweekerkfamilies af teleiden:Naarden
metdochterkerken Muiderberg enHuizen,enLarenmetdochterkerken Blaricumen
Hilversum. Dat Naarden de moederkerk van Laren zou zijn is vaak verondersteld,
maar hier zijn geen directe aanwijzingen voor314. Uit de genoemde oorkonde van
1176/86valtafteleidendat Elteneerstalleendepersoon vanNaardingland aanstelde.
Daaruit volgt weer dat Elten of diens rechtsvoorganger ooit de kerkstichter van de
kerk van Naardingland is geweest315. Het patrocinium van St. Vitus van de huidige
kerk van Naarden wijst naar Elten316, in tegenstelling tot dat van St. Jan van de
kerk van Laren.Eenvoorganger vandekerk vanNaarden zaldekerk van Naardingland zijn geweest.
Algemeen wordt aangenomen dat deze kerk van Naardingland dezelfde is als de
Werdense kerk aan de Narde, die verder niet meer genoemd wordt317. Deze zou
ondertussen in het bezit van Elten zijn gekomen318. Het is ook mogelijk dat de
Werdensekerkvrijsnelnazijn opduikenindebronnen opgehouden heeft tebestaan.
Elten zoudaneennieuwekerkhebbengesticht inhetaanhetstift gekomen Naardingland.Wekunnen erwelvanuitgaan daterinde 12eeeuweenEltense St. Vituskerk
van Naardingland bestond die zich heeft voortgezet in de kerk van Naarden.
Waarom wordt het personaat nu gedeeld met het kapittel van St.Jan,dat omstreeks
1050gesticht was319? Het komt onsvoor dat dit inhet zuidoosten van Naardingland
gegoedekapittelookeenkerkinNaardingland wildestichtenenalscompensatiemag
gaan delen inhet personaat. Daarmee veronderstellen we vanaf heteind vande 12e
eeuwtweeparochiesinNaardingland:Naarden inhetnoordenenLareninhet zuiden.
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7.2.2 Middeleeuwse bewoning in het Gooi
In het begin van de veertiende eeuw zijn alle Gooise dorpen plus een Wolfsbergen
(datinprincipe geen nederzetting behoeft tezijn) inschriftelijke bronnen genoemd.
Alleen Huizen komt pas in 1381/2 voor320. De vraag rijst nu hoe oud deze dorpen
zijn en of ze altijd op dezelfde plek gelegen hebben. Ouderdom en locatie moeten
goed uit elkaargehouden worden: als een plaatsnaam opnaamkundige gronden een
hoge ouderdom bezit hoeft dezeniet altijd opeen opdezelfde plaats gelegen nederzetting betrekking te hebben.Archeologische vondsten opeen nu onbewoonde plek
kunnen heel goed een voorloper van een huidig dorp verraden.
Bij het reconstrueren vandenederzettingsgeschiedenis vanhet Middeleeuwse Gooi
maken we gebruik van een scala aan gegevens die op dergelijke bewoning kunnen
wijzen.Naamkunde,archeologie,gegevensuitdekerkgeschiedenis eninformatie over
het landschap kunnen ons in combinatie verder helpen321.
Drie Gooise dorpsnamen wijzen op een vroeg-middeleeuwse, wel karolingische
ouderdom: Hilversum, Blaricum (-heemnamen)322 en Huizen323.
Aanheteind vandetwaalfde eeuw sticht het kapittel vanSt.Janeenkerk opdeplek
vandehuidigeJanskapelteLaren.Dezeligtnu buitendebebouwdekom. Dergelijke
losstaande kerken komen ook in Brabant voor. Tot nu toe is bij elke daarop onderzochte losstaande kerk in Brabant Middeleeuwse bewoning in de directe omgeving
gevonden324. Daarom zal er in de Middeleeuwen bij de kerk van Laren ook een
nederzetting hebben gelegen325.
In 1305 wordt de inwoners van Naardingland een zoen aangezegd te "Wolfsberghe"326. De ligging van deze plaats is onbekend. Wel is het aannemelijk dat
naamgeving van delatere warandeWolfsbergen327 en vande 's Gravelandse buitenplaatsWolfsbergen opdeeenofanderemanieropdit 14eeeuwseWolfsbergen teruggaat. Het is niet zeker of er in dit middeleeuwse Wolfsbergen ook gewoond is. Zo
ja, dan zou het een sindsdien verlaten nederzetting zijn aan de westkant van de
Bussumerheide. Mogelijk is de in het begin van de 13e eeuw verlaten nederzetting
op de Lange Heul/Aardjesberg328 een voorloper van dit Wolfsbergen.
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Vroeg-middeleeuwsevondsten zijn bekend uithetzuiden vanhetGooi(pleknrs.240
en 297 plus een mogelijk grafveld bij de Hoorneboeg), ten oosten van het latere
Hilversum (pleknr.230),voortsuit hetcentrale deel (pleknr. 135,221,223 en293),
en ten slotte uit het uiterste noorden (pleknr.2 en26).Dit duidt opbewoning opde
stuwwallen. Alleen uit de omgeving van de Tafelberg ontbreken vondsten.
Vondsten gedateerd vanaf de 10eeeuw zijn gedaan rond deNaarder Eng,ter hoogte
vanBlaricumopdestuwwal,opdecentraleheideseninhetcentrumvan Hilversum.
Karolingisch importaardewerk is niet gevonden. Een aantal plekken sluit dusdanig
goed aan bij de plaatsen waar vroeg-middeleeuwse vondsten zijn gedaan dat in dit
tijdvak een gat in de bewoning voor het hele Gooi niet aannemelijk is.
Vrijwel allevroeg-middeleeuwse vondsten zijngedaan opdetopvandestuwwallen.
De moderne dorpen liggen echter meestal op de flank van de stuwwallen, op een
hoogte van ca. 5 m +NAP. Er lijkt zich dus een verplaatsing van de bewoning van
de toppen van de stuwwallen naar de flanken te hebben voorgedaan.
Van een aantal nederzettingen weten we ook dat ze in de Late Middeleeuwen naar
deze flankligging zijn verschoven. Oud Bussum bewaart in zijn naam nog de
herinnering aan de plaats waar het dorp Bussum lag voordat het inde Late Middeleeuwen werd overvleugeld door Laag Bussum (het huidige Bussum). Daar werd in
het begin vande 16eeeuw een St.Vituskapel gebouwd329. Devroegere St. Janskerk
vanLaren bleef alleen achter,nadathetdorpnaardeoostflank vandestuwwalBlaricum/Laren opschoof.
Omstreeks 1500 werd in het huidige Laren een nieuwe kerk gebouwd330. Ook uit
eind 15e-begin 16e eeuw dateen de kerk van Blaricum331. De kerk van Huizen dateert uit de eerste helft van de 15e eeuw332. De datering van deze kerken geeft aan
dat toen de bewoning al naar de nieuwe plek was verplaatst.
De kern van Hilversum ligt nog steeds op de top van een stuwwal. De huidige St.
Vituskerk van Hilversum dateert ook uit de 15e eeuw. Eronder is echter een deel
van een muur gevonden die nog uit de tweede helft van de 13e eeuw kan dateren.
Deze muur is aangelegd op met heide begroeide zandgrond333. Het is niet zeker
dat deze muur aan een kapel heeft behoord. Ze geeft wel aan dat ertoen bewoning
was op die plek.
Naarden lagtennoorden vanhetGooiinhethuidige Gooimeer, niet opeen stuwwal
maarjuist in het veengebied ernaast. Deze plaats heeft vermoedelijk rond 1300,in
iedergevalvoor 1347stadsrechten gekregen.Aanhetbeginvande 14eeeuw zetelde
ereen schout.Een verdere versterking vanhaarpositie vormdehetverlenen in 1342
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van de visstapel voor alle in Holland en Friesland aan walgebrachte, benevens alle
tussen Vecht en IJssel gevangen vis.
In 1350 werd dejonge stad door een Hoekse krijgsbende verwoest. Bij de wederopbouw werd de stad verplaatst naareen plek binnen het rechtsgebied van Muiderberg. De ligging van het nieuwe Naarden was strategisch gekozen: voor de enige
begaanbare toegang tussen het Gooi en Holland, op een plaats waar de pleistocene
ondergrond vrij dicht onder het veen aanwezig was.Het bijde stad horende rechtsgebied lag geheel ingekapseld binnen dat van Muiderberg. In 1396 werdhet rechtsgebied vanNaarden belangrijk uitgebreid, zodathetniet meeralseeneilandje indat
van Muiderberg lag334.
Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de middeleeuwse bewoning in het Gooi zich
hoofdzakelijk afspeelde op de top van de stuwwallen. Vanaf de late 13e eeuw zijn
ookuitlageredelenvondsten bekend (pleknr.34).Aanheteindvande Middeleeuwen
doetzicheenverplaatsing voorvandedorpslocaties naarderanden vande stuwwal.
Alleen Hilversum blijft op de top gevestigd335.
Dezedorpsverplaatsingen hangensamenmetdetoenemende ontginningsactiviteiten
in de Hollandse en Utrechtse veengebieden aan de randen van het Gooi. Hierdoor
neemtdeoppervlakte aanonontgonnen veengebieden,dienoggeschiktzijn temaken
voorlandbouwkundig gebruik,steedsmeeraf. Bovendien leidtdeze voortschrijdende
ontginning totverdroging inderandgebieden vanhetGooi.Derandgebieden werden
daardoor gemakkelijker teexploiteren. Misschien willendeGooiers doordichter bij
deovergebleven venen aanderanden vanhetGooitegaanwonenhungreepopdeze
economisch van grotere waarde geworden gebieden versterken.
Ook is het mogelijk dat de grondwaterstand op de stuwwallen ten gevolge van de
veenontginningen rond het Gooi dusdanig is gezakt, dat men zelfs met het graven
van putten daar niet goed meer bij komt336. Men gaat dan naar de flanken toe om
dedrinkwatervoorziening tevergemakkelijken. Doordezeverplaatsing komenerop
destuwwallen terreinen vrijwaarzichheidevelden gaanvormen.Methet vrijkomen
van deze heideterreinen knopen we aan bij de vorming van de marken.
Kenmerkend voor het Gooise landschap in de achttiende en negentiende eeuw zijn
de rond dedorpen gelegen open akkercomplexen, deengen. Voor hun datering zijn
weinig gegevens voorhanden. In eerste aanleg zullen ze kleiner zijn geweest. Het
isniet onmogelijk dateropdeplaats van dehuidige engen alakkers waren, voordat
de Gooise dorpen naar hun tegenwoordige positie werden verplaatst. Met de introductie van de plaggenbemesting, waarbij de akkers steeds met een mengsel van
plaggen en dierlijke mest werden opgehoogd, ishun positie gefixeerd337. Door ontginningen zal het akkerareaal rond de dorpen in de loop der tijden zijn vergroot.
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7.2.3 Gooiland
In 1280 draagt de abdis van Elten Naardingland over aan graaf Floris V van
Holland338. Elten behield het recht koptienden over nieuw ontgonnen land te blijven
heffen339 en kreeg een jaarlijkse pacht van 25 Utrechtse ponden, naast een som
van 200 ponden ineens.
Na de dood van Floris V beleende graafian II van Holland in mei 1300 zijn broer
Gui van Avesnesmetdekorttevoren genaastegoederen enrechten vandeheren van
AemstelenvanWoerden. Hetiszogoed alszekerdatNaardingland toen samen met
Amstelland aan Gui kwam340. Toen Gui in 1301 ook bisschop van Utrecht werd,
steldehijoverzijn bezittingen inAmstelland enNaardingland eenbaljuw aan.Deze
resideerde op het bisschoppelijke slot Vreeland341. De graaf van Holland behield
als leenheer de souvereiniteit over dit gebied, maar feitelijk werd het Gooi vanuit
het Sticht bestuurd342.
Uit deze periode is een rekening bewaard van Bernd van Dorenwerde, baljuw van
Amstelland343, over de jaren 1305-1307344. In deze rekening worden de dorpen
Blaricum, Bussum, Laren, Hilversum en "Wolfsbergen" voor het eerst genoemd.
Bernd stelt schouten aan in Muiderberg, Naarden en Hilversum345. Daarmee zijn
drie lagererechtsdistricten ingesteld. Misschien heeft Bernd bijeen bestaande situatie
aangeknoopt, maar dit hoeft niet. De hogere rechtspraak bleef vooralsnog aan de
baljuw met de schepenen van Naardingland, door Bernd aangeduid als "scepen van
Goyland"346.Denaam "Gooiland" komt daarmee voorhet eerst inde bronnen voor.
"Naardingland" wordt tot in het begin van de vijftiende eeuw nog wel gebruikt347.
Er lijkt een verband te bestaan tussen de Stichtse invloed in deze periode en de
naamsverandering vanNaardingland inGooiland. Metdenaam "Gooiland" werd in
hetNedersticht eendekanaat aangeduid.Ditdekanaat,datinde 12eeeuw albestond,
omvatte het gehele oosten van het Nedersticht348. Het dekanaat Gooiland is wel
te beschouwen als opvolger van de gouw "Flethetti"349. De naam "Gooiland" is
dan te zien als een andere aanduiding voor "Flethetti".
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Nu heeft het Gooi mogelijk ooit deel uitgemaakt van deze gouw350. Vanuit Stichts
oogpunt behoorde het dan tot "Gooiland", zij het niet tot het dekanaat met die
naam351maar totdelandstreek metdienaam.Misschien omdenieuwe,post-Eltense
situatie van dit gebied aan te duiden, is men er toe over gegaan de naam
Naardingland te vervangen door Gooiland352.
Deze Stichtse episode heeft uiteindelijk slechts kort geduurd: na de dood van Gui
in 1317keerden Amstelland en Gooiland terug inhanden van de leenheer, de graaf
van Holland353.

7.2.4 Marken van Gooiland
IndeloopvandeMiddeleeuwen isopdezandgronden eenorganisatievorm ontstaan
om het gezamelijk agrarisch gebruik van gebieden te reglementeren. Deze wordt
"marke-organisatie",ofkortweg"marke"genoemd.Veelalwildemendoorbeperking
vandatgebruikuitputting vandeze gebieden voorkomen.Zolegdemenvaakdehoeveelheid op gemene weiden te brengen vee aan banden. Ook werd de hoeveelheid
gebruikers beperkttotdemarkegenoten. Alleen zijhaddeninhetGooi "schaarrecht",
het recht om een hoeveelheid vee (koeien, paarden, schapen) op de gemene heiden
enweidentebrengen.Nieuwkomers kondenslechtsproberenditschaarrechttekopen.
Omdat dit recht erfelijk was spreekt men van "erfgooiers": inwoners van Gooiland
die op grond van hun afstamming markegenoten zijn.
In 1307helpt baljuw Bernd van Dorenwerde Lambert Spikeromeen zoente bewerkstelligen "van den wive, die hi scoet mit Willem van Cleve in der meente in des
biscops dienst". Er iseen goede kans dat met deze meente de Gooise meente isbedoeld. Daarmee zou dit de vroegste vermelding van een marke in Gooiland zijn354.
In 1326 iser sprake van een bestuur en een vergadering, in 1339nogmaals van een
bestuur van deze marke355.
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In 1403wordteenmarkeinGooiland alsvolgtomschreven:"eenregemeente,gelegen
inonsenlandevanGoylant,welkegemeenteonsengoedelüdevanGoylantmitonser
getruwer stede voirseit (Naarden) lange tijt tesamen bi consent onser voirvaderen
gebruuct hebben". Deze marke was een z.g. grondheerlijke marke, waarvan de
eigendom van de grond aan de graaf van Holland, en het gebruiksrecht aan de
Gooiers toekwam356.
Er hebben in hetGooitwee marke-organisatiesgefunctioneerd: één voorhet beheer
vanheidevelden engraslanden,enéénvoorhet beheeroverhetGooijerbos, gelegen
in het zuidoosten van het Gooi. Voor beide marken zijn in de loop van de Middeleeuwen gebruiksreglementen opgesteld. De oudste bekende is de Bosbrief van
1364357voor het Gooijerbos. Voorde anderemarkedateert deoudste "Schaarbrief'
uit 1404358.In 1442wordt deze herzien, en wordt ook de schapenteelt gereglementeerd359.
HetGooijerbos heeft deMiddeleeuwen slechtskortoverleefd. In 1552iseralweinig
meer van over De meeste bomen waren op één à twee voet boven de grond afgehouwen.Erwarennogmaareenpaaropgaandebomenover,verderslechtsuitgelopen
stobben360. Het laatste teken van beheer stamt uit 1591.De laatste bomen zijn in
1601 gekapt361. Daarmee houdt de Gooise bosmarke ook op te bestaan. Het gebied
blijkt naderhand tot dat van de andere marke te zijn gaan behoren.
Degraaf hield dejachtrechten in zijn gebied ineigen handen. Delen daaruit kon hij
wegschenken. Meestal ging het dan om dejacht op konijnen in nader omschreven
terreinen,waranden genaamd.Opdez.g.kaartvanBonifatius (ca. 1610)iseenaantal
warandenafgebeeld: Braambergen,Kruisbergen,Wolfsbergen, Dreuvik, Gooijerbos,
de Witte Bergen, Driebos, Wolfskamer, Achterhuizen, Rijsbergen en Coppenberg
(fig. 34). De laatste vier vormen een aaneengesloten gebied in het noordoosten van
het Gooi. Al deze waranden werden beheerd voor de jacht op konijnen362.

7.3 Vanaf de Middeleeuwen tot aan de komst van het spoor
Met de komst van de Gooise marke wordt de bestaande situatie voorhet merendeel
van de terreinen van het GNR gefixeerd. Deze gebieden blijven van nu af aan als
woeste grond in gebruik. Een aantal relicten in deze terreinen is echter in verband
te brengen met latere ontwikkelingen in het Gooi. Om deze te verklaren willen we
in het vervolg een aantal volgens ons binnen dit onderzoek relevante aspecten van
de geschiedenis van het Gooi aanstippen.
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Fig. 34 Ligging van de waranden in het Gooi. Naar: Daants, 1984

7.3.1 Wereldlijke en geestelijke organisatie
In 1404werd Gooiland van het baljuwschap van Amstelland gescheiden en vormde
het een afzonderlijke heerlijkheid. De taak van de schepenen ging daarbij over op
de stadsschepenen van Naarden. Voorde hogere rechtsmacht werd het Gooi zoéén
rechtsdistrict. Deschout vanNaarden wastot 1795tevenslandschout overGooiland
enschoutindeschoutambachten Huizen,BlaricumenLaren,Hilversum, 's-Graveland
en Muiderberg363.
Voordelagere rechtspraak isindeLate Middeleeuwen hetvanoorsprong landelijke
rechtsdistrict inhet Gooi opgesplitst. Eerst worden Muiderberg (1305eigen schout)
en Naarden (stad voor 1337) afgezonderd. In 1387 blijkt Laren een eigen schepencollege te bezitten. In 1396krijgt Naarden eengroterrechtsgebied tenkoste van dat
vanMuiderberg.Huizenhadin 1404waarschijnlijk aleeneigenrechtsgebied.In 1424
worden de rechtsgebieden van Laren en Hilversum gescheiden, waarbij de Ban363

Dit alles naar Blauw, 1954.
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scheiding wordt aangelegd. Blaricum bleef tot 1795 met Laren onder één gerecht
verenigd. Bussum ten slotte is in 1817 zelfstandig geworden van Naarden364.
Ook het aantal Gooise parochies neemt toe.Blaricum waseind veertiende eeuw een
zelfstandige parochie geworden. Huizen werd in 1409 een eigen, van Naarden
afgescheiden parochie.Hilversum isin 1416vandeparochievanLaren afgescheiden.
Dewereldlijke engeestelijke organisatie vanGooiland heeft zich in de zeventiende
eeuwnogaanmoetenpassen aandevormingvaneennieuwenederzetting: VGraveland.Tussen 1627 en 1657is hier een gebied uit de gemene gronden van Gooiland
gelicht. Het is afgezand en vervolgens ontgonnen, waardoor er een nieuw, niet in
de marke-organisatie delend dorp ontstond365.

7.3.2 Sociaal-economische aspecten
In de vijftiende eeuw maakte het Gooi een welvarende periode mee, getuige de
nieuw-gebouwde dorpskerken van Blaricum, Huizen, Laren en Hilversum. Deze
opbloei is in verband te brengen met de opkomst van de textielindustrie.
Vanaf de veertiende eeuw kwam de textielindustrie in veel Zuid- en MiddenNederlandse steden op. Dit deed de vraag naar inlandse wol sterk toenemen366. In
Naarden is vanaf het begin vandevijftiende eeuw lakenindustrie bekend,die steeds
belangrijker werd367. Ook voor de Gooise dorpen was wolverwerking, met name
het spinnen, een hoofdbron van inkomsten368. Het weven gebeurde te Naarden.
Deze Naardense textielindustrie ging in de zestiende eeuw ten onder, met als
voorlopig eindpunt de beruchte inname en uitmoording van Naarden door de Spanjaarden in 1572. De textielindustrie herstelde zich naderhand wel weer, maar
veranderde vankarakter.Mengaatnuookgrovereengoedkopere lakensoorten fabriceren, zodat het assortiment toeneemt. Ook worden nieuwe grondstoffen gebruikt:
katoen in het begin van de zeventiende eeuw, zijde aan het eind daarvan.
In de achttiende eeuw komt de textielindustrie in de dorpen steeds meer op. Men
kan daar met minder onkosten werken dan in de stad Naarden. In Hilversum werd
detextielindustrie zelfs belangrijker danhetboerenbedrijf. Hilversumkreegdanook
steeds meer het karakter van een kleine industriestad369. Deze verschuiving naar
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hetplatteland leiddeuiteindelijk totdeondergang vandetextielindustrie inNaarden:
in 1826 verdwijnt daar het laatste getouw370.
Een andere belangrijke Gooise ontwikkeling is de omvorming van Naarden tot
stervormige vesting binnen de Hollandse Waterlinie na 1672371. In dit verband is
besloten de vesting van het omringende land teisoleren door hetafgraven van grote
hoeveelheden zand. Om bij de verkoop van dit Naardense zand de concurrentie te
weren werd tevens het afzanden van andere Gooise terreinen verboden. Daarmee is
eenremgezet opverderegrootschalige ontginningen vanhettype 's-Graveland.Deze
werden nl. vooreen groot deel uit de opbrengst van het afgegraven zand bekostigd.
Wel is in de loop der tijd een groot gebied rond Naarden afgezand372.

7.3.3 Bewoning en landschap
In 1709 heeft Van Broeckhuysen een kaart vervaardigd van het Gooi373. Behalve
NaardenendebekendeGooisedorpen komtalleentennoorden vaneen denkbeeldige
lijn Bussum-Laren verspreide bewoning voor. Het gaatdaarbij om landgoederen of
boerderijen374. Hun oorsprong zullen wij in het vervolg kort bespreken.
Eenaparteplaatsnemendriezestiendeeeuwsehofsteden in,gelegen indez.g.bouwvenen ten oosten van Blaricum, aan degrens met Eemnesen deGooijersgracht. Dit
zijn Ruysdael375, Capitten en Stachouders376. In 1709 wordt alleen Ruysdael nog
opdekaart aangegeven. Deanderekasteeltjes zijn danalverdwenen.Ruysdaelwerd
voor het eerst bewoond rond 1500. Mogelijk staat het op een tussen 1665 en 1670
geschilderd werk als ruïne afgebeeld. In 1722 is er sprake van een "slot of huijs
Ruijsdael nu bestaande in een huijsmanswoning"317. Het kasteeltje heeft daarmee
opgehouden te bestaan.
DeanderedoorVanBroeckhuysen aangegeven buitenshebbenverschillende achtergronden. Oud Bussum is te beschouwen als een "Teilwüstung": een laatste overgebleven huis uit een vroeger dorp. Deze nederzetting is naar de plek van het huidige
Bussum verplaatst, waarbijeen boerderij isachtergebleven. Middeleeuwse vondsten
van de Driest (pleknr. 77) stammen mogelijk uit dit Oude Bussum. In 1520 is er
sprake van Oud en Nieuw Bussum, daarna wordt van een buurschap Hoog (= Oud)
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Bussum niets meer vernomen378. Het zal na 1520 tot een losse boerderij zijn
teruggebracht.
Het terrein van het landgoed Crailo is in 1628 verkocht om ontgonnen te worden,
net als 's-Graveland. Alleen heeft de eigenaar hier niet afgezand, waarschijnlijk
geziendehogetransportkosten doorhetontbrekenvaneenwaterverbinding.Erstond
toen al een huis379. Middeleeuws aardewerk van de Museumlaan (pleknr. 80) wijst
op vroegere bewoning ter plaatse, zodat Crailo ook een "Teilwüstung" kan zijn.
Aan de Gooise noordkust ligt de boerderij Oud Naarden. Deze gaat terug op een
gelijknamig klooster dat gesticht is in 1438380. Van oudere bewoning ter plekke
is niets bekend. Wel zijn in de buurt een complete kogelpot en enige waterputten
gevonden,waarvandeinhoud uithetmiddenvandeveertiendeeeuwdateert (pleknr.
26).Hetisdusmogelijk datdezeboerderij teruggaat opMiddeleeuwse voorgangers.
Het landgoed Oud Naarden is in 1640 te Amsterdam geveild. Het werd door vier
personen gekocht, waarvan er één, Gerard Reynst, in 1654 de westelijke helft,
Valkeveen genaamd,inhanden wisttekrijgen.Waarschijnlijk stichttedezeeigenaar
het herenhuis Valkeveen, dat tevens als boerderij diende381. Deze boerderij heeft
dan geen voorganger gehad.
Van de landgoederen Berghuizen, Kommerrust en het landgoed van de heer van
Hoorn ten noordwesten van de Sijsjesberg is niet bekend of ze op een voorganger
teruggaan. Oplaatstgenoemde nabezaten dezehoeves welallemaal schaarrecht, dat
door deeigenaars van dehoeves vanNaarden was gekocht. Ditschaarrecht wasaan
de hoeve en niet aan de eigenaar verbonden382. Ook ontgonnen de eigenaars van
deze landgoederen stukken woeste grond383. Daarmee veranderden ze het karakter
van het noorden van het Gooi in een landgoederenlandschap.
Behalve opdeze landgoederen, waarvan dat vande heer van Hoorn niet meer opde
kaart vanPerkuit 1843voorkomt,zijnernauwelijks nieuweontginningen gepleegd.
Ten zuiden van Hilversum is op het eind van de achttiende eeuw een landhuis op
de Hoorneboeg gebouwd. Pas in de negentiende eeuw nam de animo voor ontginningen weer toe,mede onder invloed van de "Maatschappij terBevordering vande
Cultuur in Gooiland'™.
HetlandschapvanhetGooizoalsdatopdekaartvanVanBroeckhuysen opgetekend
is, was open en kaal. Slechts bij buitenplaatsen bevond zich wat bos. Er is één
uitzondering: omstreeks 1683 isin het zuidwesten van het Gooi een begin gemaakt
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met het aanplanten van het Loosdrechtse bos, dat sindsdien is blijven bestaan385.
Ook werd in de loop der tijd een deel van de engen ingeplant met eikenhakhout386.
Aan het eind van de 18e eeuw beginnen landgoedeigenaren met het inplanten van
percelen, zoals het Co'rversbosen een perceel van 3ha ten oosten vanhet Janskerkhof, met eikenhakhout en dennen387. De grote bebossingen beginnen echter pas als
er na de heideverdelingen markegronden vrijkomen voor andere bestemmingen.

7.3.4 Heideverdelingen
In het begin van de negentiende eeuw had de Gooise marke nog steeds een grondheerlijk karakter. Eigenaar noch gebruiker konden vrij beslissen over de door de
marke beheerde gronden. Om aan deze situatie een eind te maken is besloten de
markegronden te verdelen. De twee partijen (Stad en Lande als gebruiker en
Domeinen388 als de eigenaar) kwamen in 1834 tot overeenstemming. Voor een
aantal terreinen is pas in 1843tot verdeling overgegaan. Domeinen liet de aan haar
gekomen terreinen direct veilen. Deze kwamen meest in handen van niet-Gooiers,
die veelal tot bebossing en ontginning overgingen389.
Deaan Domeinen gekomen terreinen zijn doorhetheleGooiheengelegen (fig.35).
Grote aaneengesloten oppervlakten beslaan de zuidwesthoek samen met het z.g.
Tweede BlokenhetSpanderswoud. Denieuweeigenaars lieten vaakdennen inplanten390. Een aantal terreinen van het GNR hebben hun begrenzing aandeze verdeling
te danken.
Denieuwontgonnen terreinenhebben weinigbewoningaangetrokken.Hetnetto effect
van de heideverdeling op het landschap is geweest dat er in de loop van de negentiende eeuw een veel groter bosareaal in het Gooi ontstond. De openheid van het
landschap verdween daarmee.
Deheideterreinen bleven voor de schapenhouderij van belang. In 1832bevond zich
in het Gooi, volgens de kadastrale meting, 3901 ha "zandplaten, slikken, hei- en
duingronden"391. In 1866 werden er 3068 schapen in het Gooi gehouden392. Dit
betekent een "schapendichtheid" van ongeveer 0,8 schaap per haheide.In Drenthe
was in 1832 deze verhouding 125 schapen op 153 ha heide, ook ongeveer 0,8393.
De Drentse schapenhouderij bloeide in die tijd nog volop394.

3,5

Farjon & Lam. 1988.
Van Hengel, 1875, 109; Harten, 1976,105.
387
VanTol, 1986.84-85.
388
Indeverdeling treedt hetAmortisatiesyndicaat opvoor Domeinen.Over dit syndicaat: Van derWoud,
1987.
389
Over deze verdelingen: Meyer, 1980.
3,0
Zie paragraaf 4.4.
391
Hoeufft, 1841.
392
De Vrankrijker, 1947, 100.
393
Verduin, 1972.
391
Bieleman, 1987.443.
586

134

vâlk<

Aan T>oinffinen m 1#3#
dev«!loL in 1537
Aan Domeinen i n l 8 w 3
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7.4 Van de komst van het spoor tot heden
In 1870 verwierf de Hollandse IJzeren Spoorweg Maatschappij een concessie voor
deaanlegvaneenspoorlijn Amsterdam-Hilversum-Amersfoort-Zutphen meteen zijlijn
Hilversum-Utrecht. Op de Westerheide werd daartoe een enorme sleuf in de heide
gegraven. Met het gewonnen zand werd een spoordijk door het Naardermeer aangelegd. In 1874 werd de nieuwe lijn in gebruik genomen395.
Met de komst van het spoor veranderde er in korte tijd veel in het Gooi. In de
negentiende eeuw waren alverschillende zomerhuizen enbuitenplaatsen aangelegd.
Door de betere bereikbaarheid van met name Amsterdam werd het Gooi nu een
aantrekkelijk woonoord voordebetergesitueerden.Erwerdenveelvilla's gebouwd,
zowelingroteontwikkelingsprojecten alsopkleinereschaal.Dedorpen voerden een
actief wervingsbeleid om weigestelden aan te trekken. Ook Hilversum's industrie
profiteerde van de betere verbinding, wat tot een toename van het aantal bedrijfsvestigingen en arbeiders leidde. Al met al nam de bevolking zeer sterk toe396.
In 1913 werd na veel overleg de Erfgooierswet aangenomen, waarmee de marke
gereorganiseerd werd.Doel washet bevorderen van hetagrarisch bedrijf, met name
via meentverbetering397. Deheiden waren na de ondergang van de Gooise schapenhouderij op het eind van de negentiende eeuw398 voor het agrarisch bedrijf van
ondergeschikt belang geworden.
Omdenatuur- en recreatiewaarden die deze heidevelden vertegenwoordigden, isin
1932 het Goois Natuurreservaat opgericht399. Met name vanuit Amsterdam werd
druk gebruik gemaakt van de recreatiemogelijkheden die het Gooi bood. Daarom
werden er ook kampeerterreinen aangelegd en geëxploiteerd, o.m. bij de Fransche
Kamp en de Heidebloem400. Doordat de heideterreinen zo tegen volbouwen waren
afgeschermd is de druk op deengen, en na het opheffen van de marke in 1979 ook
demeenten,toegenomen. Dezezijn danookvooreengrootgedeelte onder bebouwde
kommen verdwenen.
De Tweede Wereldoorlog vormt een belangrijke ingreep in het landschap van het
Gooi. Met name in de winter van 1944/45 heeft een vrijwel volledige kaalslag van
de bestaande bossen plaatsgevonden401. Vrijwel alle huidige bossen zijn sindsdien
opnieuw ingeplant. Oudebossen van vóór 1945komen inhetGooiduseigenlijk niet
meer voor.
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Uiteindelijk is het nog steeds mogelijk in het huidige Gooise landschap een groot
gedeelte van de bewoningsgeschiedenis af te lezen402. Een aantal ruimtelijke
verbanden zijn verloren gegaan, zoals de verbinding van open akkercomplex (eng)
en woeste gronden (heide),of derelatie vanmeenten metdorpen. De inventarisaties
van archeologische en historisch-geografische elementen maken duidelijk waar we
nog sporen uit het verleden kunnen aantreffen.

De Bont, Meyer & Wimmers i.v.
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8 BEHEERSASPECTEN

Inhetproject isopverschillendewijze aandachtbesteed aande beheersproblematiek
van de geïnventariseerde elementen. In 1988, 1989, 1990en 1990 zijn op verzoek
vanhetGNRmechanische afplagactiviteiten opdeGooiseheidesbegeleid. Daarvan
zijn steeds korte verslagen aan het GNR aangeboden, die gebundeld zijn in een
Interne Mededeling van het DLO-Staring Centrum403. Van de ervaring wordt in
paragraaf 8.1 een samenvatting gegeven.
Voor de elementen in hun geheel worden in paragraaf 8.2 enige opmerkingen over
hun beheergegeven.Hetgaatdaarbij omalgemene opmerkingen,primairgericht op
behoud.Wijhopen inditproject duidelijk tehebben gemaaktdathetGNRnaast een
natuurreservaat ookeencultuurreservaat is,metbinnen haargebieden een schat aan
waardevolleelementen encultuurhistorische informatie. Metdezeelementenisechter
meer te doen: voor de Centrale heides is onderzoek gedaan naar ruimtelijke mogelijkheden voordezeelementen.Deresultaten vanditonderzoek zijn ineen afzonderlijk rapport gepresenteerd404. Verder onderzoek naar dergelijke mogelijkheden zal
van de resultaten van dit project goed gebruik kunnen maken.

8.1 Mechanisch afplaggen op de Gooise heides
In de jaren 1988-1991 heeft het GNR vier afplagcampagnes gehouden. Daarbij is
steeds aan de uitvoerder van dit project gevraagd deze activiteit te begeleiden, om
eventuele schade aan antropogene elementen te voorkomen. Steeds is vooraf
geadviseerd bij de keuze van de af te plaggen percelen. Na afloop is gerapporteerd
over eventuele effecten op aangetroffen antropogene elementen. Aanvankelijk zijn
ooksteeds,achterdeplagmachine aan,depercelen belopen opzoeknaararcheologische vondsten. Dit bleek echter niet effectief. Zo is in de hele campagne 1989 op
deze wijze slechts één gebroken vuurstenen klingetje gevonden (pleknr. 243). In
plagpercelen uit dezelfde campagne zijn later, toen regen en wind het stof hadden
weggespoeld, veel belangrijker vondsten aan het licht gekomen (pleknr. 283).
Het vooraf adviseren over de ligging van plagpercelen is een goede manier om
afplagactiviteiten archeologische encultuurhistorisch tebegeleiden. De verzamelde
gegevens in dit project kunnen daarbij voor deterreinen van hetGNR als uitgangspunt dienen. Bij dit adviseren zoeken we terreinen waar mechanisch afplaggen uit
archeologisch encultuurhistorich oogpuntwaarschijnlijk geenofminderkwaadkan.
Wat zijn de mogelijke schadelijke effecten van mechanisch afplaggen voor antropogene elementen? Bij het afplaggen wordt de strooisellaag van de heide met een
soon frees verwijderd enineennaastdeplagmachine rijdende kiepkargestort. Deze
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brengt het strooisel naar een verzamelplaats. In 1988maakte men nog gebruik van
een getrokken plagmachine, vanaf 1989 van een machine, aan de zijkant van een
trekker gemonteerd.
Mogelijke schadeaanantropogeneelementenkanopverschillendemanierenoptreden.
Doorhet afplaggen ontblootmenstukkenvergrasteheide,waarin zich archeologische
vondsten kunnen bevinden. Dezewordennietmeeraanhetoogonttrokken enzullen
op den duur worden meegenomen. Daarmee raakt de vondst uit zijn context. Het is
maar de vraag of deze vondst en zijn exacte vindplaats ooit bekend worden.
Vaak wordt behalve de strooisellaag toch wat grond mee afgevoerd. Op den duur,
als er vele malen geplagd zou worden, zal het maaiveld weinig verlagen, waardoor
de bodemvorming iets dieper door zal dringen. Dit kan aanwezige grondsporen
(verkleuringen in de grond als gevolg van menselijk handelen, zoals paalkuilen of
grafkuilen) doen verdwijnen. Dergelijke effecten zijn binnen aanvaardbare perken
te houden door niet of niet veelvuldig in gebieden af te plaggen waarvan bekend is
of vermoed kan worden dat er zich archeologische vindplaatsen bevinden405.
Afplagactivititen kunnen ook het reliëf beïnvloeden. Veel antropogene elementen
(grafheuvels, sporenbundels) onderscheiden zich door hun afwijkend reliëf van de
omliggende heide. Dit reliëfverschil is vaak niet groot. Door het rijden met relatief
zwaremachineskaninrijschade ontstaan.Hieraaniswattedoendoorlichtermaterieel
te gebruiken, in combinatie met ballonbanden. Vanaf 1989 is dit ook gebeurd.
Daarnaast moet alleen gewerkt worden als de ondergrond droog is. Ook dit wordt
nagestreefd. Toezicht opdeaan-enafvoerroutes isnodigominrijschade te beperken
en bestaande paden heel te houden.
Bij gebruik van een niet flexibele frees wordt afvlakking van het terrein enigszins
bevorderd.Delichtereplagmachineshebbeneenfrees diescharnierend is aangebracht,
waarmee dit bezwaar grotendeels is verholpen. Behalve bij het rijden door grotere
kuilen, waarbij de rand van de kuil wordt vervormd, blijkt dat het op deze wijze
afplaggen op de Gooise heides geen noemenswaardige schade aanricht. In 1990 is
opdeHoorneboegse Heideeensporenbundel loodrecht opdereliëfrichting doorsnedendooreenplagperceel.Erbleekgeenreliefverlies tezijn opgetreden in vergelijking
met de sporen in heide.
Mechanisch afplaggen vanheideterreinen hoeft niettotnoemenswaardige schadeaan
antropogene elementen te leiden. Wel dienen de af te plaggen gebieden dusdanig
gekozen te worden dat archeologische vindplaatsen en historisch-geografische
elementen worden ontzien.

405

Zie hoofdstuk 6.
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8.2 Beheer van de geïnventariseerde elementen
Het GNR kent een dubbele doelstelling:
a. de instandhouding van het natuurschoon in het Gooi door de verkrijging van
aldaar gelegen terreinen, ten eeuwigen dage ongeschonden als natuurreservaat
te behouden;
b. aan hetpubliek door vrijen toegang tot die terreinen, onder eventueel te stellen
bepalingen, het genot van dat natuurschoon te verzekeren"**.
Indebeheersnota 1984-89zijn dezedusdanigvertaald naarhetdagelijks beheer,dat
voor onderscheiden terreingedeelten het accent van het beheersbeleid ligt bij één of
meer doelen. Deze zijn:herstel,instandhouding en bevordering van levensgemeenschappen ensoorten,geologischeengeomorfologischestructurenen landschappelijke
variatie, archeologisch en historisch-geografisch waardevolle elementen en
maatregelen en voorzieningen voor bezoekers407.
Indezevertalingwordtgesprokenvanarcheologischeencultuurhistorische elementen.
Degeïnventariseerde elementeninditproject worden losvanelkaargezien.Ditvormt
een contrast met begrippen als levensgemeenschappen, geologische en geomorfologische structuren en landschappelijke variatie, die juist de samenhang tussen
elementen naar voren halen. Het GNR bezit binnen haar terreinen een schat aan
cultuurhistorische waarden.Daarbijishetzichtbaarmakenvandesamenhang tussen
deze waarden het beste uitgangspunt: het geheel aan cultuurhistorische waarden is
over het algemeen groter dan de som der delen408. Er is geen reden archeologische
en cultuurhistorische elementen anders te behandelen dan geomorfologische.
Direct doemt dan de vraag op: "welke samenhang moet er dan zichtbaar gemaakt
worden?". Het is vaak niet mogelijk één van de verhalen die een landschap vertelt
duidelijk naar voren te laten komen zonder dat dit leidt tot de aantasting van een
ander verhaal. Een voorbeeld vormt het gebied rond de huidige boekweitakker op
de Aardjesberg (hoofdstuk 5). Hier bevinden zich boven elkaar een prehistorische
vuursteenwinplaats, een prehistorisch grafveld, een middeleeuwse nederzetting en
akker, een deel van de gemene heide van Gooiland en een ontginning uit de jaren
30 van deze eeuw. Kiesje er hier voor om de verscheidenheid te benadrukken, dan
zullen bepaalde delen (vuursteenwinplaats bij voorbeeld) wat onderbelicht blijven.
Kiesje voorhetnaar voren halen van éénof meer vandezedelen,dan zullen andere
weer minder zichtbaar zijn.
Dergelijke conflicten zijn inhetbeheervanintensief doordemensgebruiktegebieden
onvermijdelijk. Bij archeologische waarden is er een noodoplossing mogelijk: het
compleet opgraven van een vindplaats die wat "in de weg ligt". Daarmee vernietig
je de site, maar je hebt wel de beschikking over een goede documentatie. Een
opgraving brengt hoge kosten met zich mee: de verwerking van de gegevens kost

406

De Vrankrijker, 1957, 50-51.
Kuijpers, 1991.
401
Natuurbeschermingsraad, 1991.
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minstens even veel tijd als het veldonderzoek zelf. Daarom zal dit "paardemiddel"
alleen in uiterste gevallen moeten worden ingezet.
De vertaling van de doelstelling van het GNR in de beheersnota 1984-89 laat het
accentbijhetbeheersbeleidperonderscheidenterreingedeelteandersliggen.Daarmee
bestaat de kans dat desamenhang tussen cultuurhistorische waarden in het gedrang
komt. Zoals in hoofdstuk 4 isaangegeven, vertellen diverse terreingedeelten samen
een verhaal over de cultuurhistorie. Terreingedeelten zijn te kleine eenheden om
dit uitgangspunt tot zijn recht te laten komen.
Behalve cultuurwaarden bevatten de terreinen van het GNR uiteraard veel uiteenlopendenatuurwaarden. Cultuurwaarden ennatuurwaarden hangen vaaksamen:veel
natuurwaarden zijn ineen cultuurlandschap ontstaan ofkomenjuist daarhetbesttot
hun recht. Restanten van menselijk grondgebruik inhetverleden verwijzen naardat
grondgebruik, dat weer onder invloed van natuurwaarden (substraat, vegetatie) tot
stand isgebracht.Eentweedeuitgangspunt voorhetbeheervande geïnventariseerde
elementen zoudanookhetzichtbaarmaken vandesamenhangtussen natuurwaarden
en cultuurwaarden moeten zijn.
In hoofdstuk 4 is een indeling van de terreinen van het GNR in drie regio's
gepresenteerd. Steeds is getracht in hoofdlijnen het eigen verhaal van deze regio's
tevertellen.Dezeverhalen sluiten bij beidegenoemdeuitgangspunten aan.Uitgaande
van deze indeling kan het beheer vanuit cultuurhistorisch oogpunt voor het noordelijke deel van het Gooi gericht zijn op het zichtbaar maken van de relatie eng
- woeste grond - weidegronden. Voor de centrale heides staat de landschapsontwikkeling vanaf het Midden Palaeolithicum tot heden centraal. De zuidelijke regio
kenmerkt zich door de herbebossing, ingezet na de heideverdeling tussen Stad en
Lande van Gooiland en Domeinen in 1843.
Deze onderverdeling is niet de enig mogelijke. Zo kan voor de noordelijke groep
het warande/landgoedelement ook een hoofdrol spelen. Wel biedt zij een kapstok
waaraan alle door het GNR nagestreefde beheersdoelstellingen aan opgehangen
kunnen worden.
Voor de centrale heides zijn binnen dit project ruimtelijke mogelijkheden van
antropogene elementen onderzocht409. Het zichtbaar maken van verbanden tussen
elementen speelde daarbij een belangrijke rol. Het bleek mogelijk te zijn binnen de
bestaande beleidskaders (GNR, natuurbeschermingswet, boswet, monumentenwet,
streekplan, bestemmingsplan) deze zichtbaarheid tevergroten endaarmeetevoldoen
aan de doelstelling van het GNR.
Hetisuiteraard mogelijk metderesultaten vanditproject ookvoor andere terreinen
eendergelijk onderzoek teverrichten. Ditheeft alleenzinalsdemogelijkheid bestaat
daar ook iets van te laten uitvoeren. Daartoe is een beleidsbeslissing van het GNR
nodig: men zal bij het beheer van cultuurhistorische waarden elementen niet meer

40,

Kuijpers, 1991.
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los,maaralsonderdeel vaneensamenhangdienentebeschouwen.Daarbij dientook
de relatie cultuurwaarden-natuurwaarden aan de orde te komen.
Bij een benadering van het beheer zoals hierboven beschreven, worden de cultuurhistorische waarden naar hetzelfde niveau getild als de natuurwaarden. Het GNR
wordt dan ook een Goois Cultuur Reservaat.
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9 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

9.1 Archeologische inventarisatie
In het onderzoek is een vrijwel het gehele Gooi omvattende inventarisatie van
archeologische vindplaatsen uitgevoerd.Deresultaten daarvan zijn gepresenteerd in
de vorm van een lijst (aanhangsel 1)eneen verspreidingskaart op schaal 1:25 000
(Kaart 2). Daarnaast is voor een gedeelte van de terreinen van het GNR, ni. de
Wester- en Bussumerheide, een meer gedetailleerde verspreidingskaart (op schaal
1 : 10000) van archeologische vindplaatsen vervaardigd (fig. 16).Deze inventarisaties zijn uitgevoerd met het oog op het beheer van deze vindplaatsen, maar ook
om een bewoningsgeschiedenis van het Gooi te kunnen schrijven.
Voorhet beheerishetallereerst vanbelangtewetenwaarzichvindplaatsen (kunnen)
bevinden.Gebieden metrelatief veelarcheologische vindplaatsen zijndaarmee voor
dit aspect kwetsbaar voor ingrepen. Naast de bekende vindplaatsen is daarom een
methode gezocht om gebieden aan te wijzen waar zich deze vondsten kunnen
bevinden410. Voorhetgehele werkgebied staan deze gebieden afgebeeld opKaart 3.
Voordeanalysevandearcheologische vindplaatsen opdeWester-en Bussumerheide
iseen 1:10000bodemkaartvervaardigd (fig. 14).Dezebevatveelmeerdetaillering
dan de voor de analyse gebruikte 1 : 50 000 bodemkaart. De relatie vindplaatsbodemgesteldheid kwam dan ook duidelijker uit de verf411.
Aan een waardering van archeologische vindplaatsen hebben wij ons niet gewaagd.
Voor de waardering van archeologische en historisch-geografische elementen zijn
methodes ontwikkeld412, maar deze vereisen meestal inzicht in de aard van de
vindplaats. Daarvoor is verkennend archeologisch onderzoek noodzakelijk, waarin
dit onderzoek nauwelijks voorzag413.
Op grond van de verzamelde archeologische gegevens was het mogelijk een
bewoningsgeschiedenis van het Gooi tot de Vroege Middeleeuwen te schetsen414.
Opvallend isdeconstatering datermenseninhetGooihebbenrondgelopen, voordat
het skelet van het huidige landschap, de stuwwallen, gevormd waren. Vanaf het
Neolithicum wordt het bos aangetast, getuige een aantal gevonden stenen bijlen. In
het LaatNeolithicum,envooraltijdens deMidden Bronstijd bereiktdevindplaatsendichtheid in het Gooi een hoogtepunt. Vanaf de Midden Ijzertijd neemt deze fors
af.
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Zie hoofdstuk 6en aanhangsel 2.
Zie paragraaf 5.3.
4,2
Brandt. 1987; Dirkx &Vervloei, 1989; Dirkx &Soonius, 1991;DeBont.1991.
413
Dit is op twee plaatsen geschiedt (Wimmers, 1991;Wimmers &Van Zweden, 1991).
414
Zie paragraaf 7.1.
411
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9.2 Historisch-geografische inventarisatie
Dezeinventarisatie behelsdeelementen diegedateerdkunnnen worden vanafca.1300
n. Chr., gepresenteerd in de vorm van een kaart met relicten schaal 1:25 000 (fig.
8, 11 en 12), vergezeld van een toelichting415. Daarnaast is ook voor dit aspect in
groter detail gekeken naar de Wester- en Bussumerheide416. De rijkdom en
verscheidenheid van historisch-geografische elementen binnen de terreinen van het
GNR blijkt erg groot te zijn. Bovendien blijkt er nog een samenhang tussen deze
elementen te bestaan. Door ze niet geïsoleerd te beschouwen, maar juist in deze
samenhang, bieden deze elementen interessante ruimtelijke mogelijkheden voorhet
beheer417.

9.3 Detailonderzoek
Het onderzoek van de Wester- en Bussumerheide418 is uitgevoerd om te zien in
hoeverre deinformatie inbovenvermelde inventarisaties zoutoenemen bijeen meer
gedetailleerd onderzoek. Daartoe zijn luchtfotoanalyse,' pollenonderzoek, een
veldbodemkundig onderzoek en een opgraving verricht.
Deluchtfotoanalyse blijkt hetminsttoetevoegen:hetlevert goedekaarten op,maar
van veelelementen daarop blijft de interpretatie vooralsnog onduidelijk. De pollenanalysegeeft informatie overdedatering vaneenaantalantropogeneelementen.Ook
is het mogelijk op basis van de resultaten ervan vegetatiereconstructies te maken.
Daarmee kunnen antropogene elementen in een landschappelijke context worden
geplaatst.Hetarcheologisch onderzoekgeeft veelinformatie overdeaardendatering
van een vindplaats. Het is onontbeerlijk om de resultaten van een archeologische
inventarisatie te kunnen interpreteren.
Hetveldbodemkundig onderzoek,waarbijspeciaalisgeletopantropogenekenmerken
vanbodems,geeft weldemeestaanvullendeinformatie. Devervaardigde bodemkaart
is een goed uitgangspunt voor substraat- en landschapsreconstructies, en daarmee
voor de geschiedenis van het grondgebruik in het betreffende gebied. Een aantal
antropogene elementen (vlakken met vergraven engehomogeniseerde profielen) zijn
nauwelijks op een andere manier te inventariseren.
Niet zozeer het aantal antropogene elementen, als wel de informatie over hun landschappelijke context in heden en verleden, neemt toe bij een meer gedetailleerd
onderzoek. Juist deze informatie is nodig bij het beheer.
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Zie hoofdstuk 4.
Zie paragraaf 5.4.
417
Kuijpers, 1991.
4
" Zie hoofdstuk 5.
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146

9.4 Aanbevelingen
De belangrijkste uitkomst van dit onderzoek is de veelheid aan elementen die is
aangetroffen. Deze rijkdom kan aanleiding zijn tot een herbezinning opdetaak van
hetGNR,waarbij deplaatsvandezeelementeninhetbeheeraandeordekanworden
gesteld, des te meer, omdat het niet gaat om een grote hoeveelheid losse elementen419, maar juist om relicten die een samenhang vertonen. Juist deze samenhang
geeft eenmeerwaardeaandezeelementen.Omdemogelijkheden diedezeelementen
bieden,uittekunnen buiten iseenintegraalbeheernodig,datdehier gepresenteerde
cultuurwaarden opdezelfde wijze behandelt alsdenatuurwaarden inhet natuurgebied.
Om de ruimtelijke mogelijkheden van deze elementen te kennen en daarmee een
dergelijk integraal beheer mogelijk te maken is gedetailleerde kennis van die
elementen en hun ruimtelijke context nodig. Deze kennis is nauwelijks aanwezig.
Eengedetailleerd bodemkundig onderzoek alsinhoofdstuk 5zou vooralle terreinen
van het GNR uitgevoerd moeten worden. Voor de archeologische en historischgeografische inventarisatie diedaarbij hoort,zalopditrapportteruggegrepen kunnen
worden. Speciaal voor de archeologische vindplaatsen doet zich het probleem van
de interpretatie voor, waar slechts met gericht (maar zeker niet grootschalig) oudheidkundig bodemonderzoek een antwoord op kan worden gegeven420. Hiervoor
zouden ruimere mogelijkheden dienen te worden gecreëerd.
Enten slotte kan als belangrijkste aanbeveling worden geformuleerd dat men bij de
naam "Goois Natuurreservaat" tevens "Goois Cultuurreservaat" in het achterhoofd
houdt.

41

' Een aantal bijzondere relicten verdient het hersteld te worden. In het bijzonder willen wij aan een
bijenschans op de Naarder Engh en aan een kampje bij het Geneverpad memoreren.
420
Vgl. onze conclusies n.a.v. het onderzoek in de akker van de Aardjesberg (Wimmers, 1991).

147

LITERATUUR

K.N.A.G. :Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap
K.N.O.B. :Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
T.V.E. : Tussen Vecht en Eem
V.V.G. : Vereniging Vrienden van het Gooi
AA, O.L VAN DER, 1979. "De historie van de hofstede genaamd Hooge of Oud
Bussem". TVE 9: 4-15.
M., 1968. "Neolithische stenen strijdhamers uit MiddenNederland". Helinium 8: 209-240.
ADDINK-SAMPLONIUS,

ADDINK-SAMPLONIUS, M., 1976.Hilversum/Laren de gemene heide van Gooiland.

Bussum.
ADDINK-SAMPLONIUS, M, 1982."HetGooiindearcheologische perioden".HetGooi

bekeken en besproken. Bussum: 15-18.
ADDINK-SAMPLONIUS, M., W. GROENMAN-VAN WAATERINGE & L.H. VAN
WIJNGAARDEN-BAKKER, 1974."Enkeleledervondsten uiteenputbij Oud-Naarden".

Westerheem 23:258-264.
ADDINK-SAMPLONIUS, M. & G.C.L. VLAMINGS, 1979. "Stenen werktuigen uit het

Gooi". Westerheem 28: 243-248.
ANKUM,L.A. &B.J. GROENEWOUDT, 1990.De situering vanarcheologischevindplaatsen. Analyse en voorspelling. Amsterdam. R.A.A.P. Rapport 42.
ANSCHER,T.J. TEN, 1990."Vogelenzang, aHilversum-1 settlement". Helinium 30:
44-78.
APPELBOOM, TH.G., 1954. "Een vindplaats van mesolithische werktuigen op de
Gooische heide". Westerheem 3: 38-43.
ARTS,N.&J.DEEBEN,1981.Prehistorischejagers enverzamelaars teVessem.Een
model. Eindhoven. Bijdragen tot de Studie van het Brabants Heem.
BAKKER, J.A., 1956. "Enige middeleeuwse putten bij Oud-Naarden". Westerheem

5: 25-29.
BAKKER,J.A., 1958."EenStrijdhamer-fragment uithetGooi".Westerheem7:22-24.
BAKKER, J.A., 1961. "Nieuwe vondsten vande Hilversumcultuur uithet Gooi en de

gemeente Baarn". Mededelingen Museum Gooi en Omstreken 7: 46-56.

149

BAKKER,J.A., 1966."Eennederzetting vandeTrechterbekercultuurteLaren(N.H.)".
In het voetspoor van A.E. van Giffen. Groningen: 27-32.
BAKKER, J.A., 1966a. "Een vindplaats van de Hilversumcultuur te Huizen (N.H.)".
In het voetspoor vanA.E. van Giffen. Groningen: 93-94.
BAKKER,

J.A., 1976. "Lage Vuursche, gemeente Baarn". Bulletin K.N.O.B. 75:

256-258.
BAKKER, J.A., 1979. The TRB West Group. Amsterdam.
BAKKER,J.A., 1982."TRBSettlement Patterns onthe Dutch Sandy Soils".Analecta
Praehistorica Leidensia 15: 87-124.
BAKKER, J.A., 1988. "A list of the extant and formerly present hunebedden in the
Netherlands". Palaeohistoria 30: 63-72.
BAKKER,J.A.&D.P.HALLEWAS, 1976."Hilversum,I.F.F.-terrein".BulletinK.N.O.B.

73: 261-263.
BAKKER, J.A. &J. YPEY, 1963/64. "Vroeg-middeleeuwse vondsten uit het Gooi".
Mededelingen Museum Gooi en Omstreken 8: 40-60.
BAKKER, P., 1978. "De tafel van de tafelberg". TVE 8: 98-102.
BEEX, G., 1954."Twee Bronstijdgrafheuvels

en enige graven uit de Merovingische
tijd te Casteren (gemeente Hoogeloon ca.)". Brabants Heem 6: 57-65.
H.J.A., 1982. De genese van het landschap in het zuiden van de
provincie Utrecht. Utrecht. Utrechtse geografische studies 25.
BERENDSEN,

BERG,M.W. VANDEN&D.J.BEETS, 1986."Saalian glacialdeposits and morphology
inTheNetherlands".J.J.J,vanderMeer(red.),TillsandGlaciotectonics.Rotterdam:
235-251.

BESTEMAN,J.C., 1970. "Hilversum". Berichten K.N.O.B. 69: 70.
BESTEMAN,J.C., 1990."North Holland AD400-1200:turningtideortideturned?".
J.C. Besteman et al. (red.), Medieval Archaeology in the Netherlands. Assen/
Maastricht: 91-120.
BIELEMAN, J., 1987. Boeren op het Drentse zand 1600-1910.Een nieuwe visie op

de oude landbouw. Utrecht.
BlNFORD,L.R., 1983.In pursuit of thepast: decoding the archaeological record.
London.

150

BLAUW,K., 1954."Overhet bestuurvanGooiland voor 1795enderampvan 1350".

Tijdschrift voor Geschiedenis 67: 50-74.
BLOEMERS, J.H.F., 1988. "Het urnenveld uit de Late Bronstijd en Vroege Ijzertijd
op de Boshoverheide bij Weert". J.M. van Mourik (red.),Landschap in Beweging.
Nederlandse Geografische Studies 74:59-137.
BLOK, D.P., 1979. De Franken in Nederland. Haarlem.

BONT, CHR.DE,1989.Hetcultuurhistorischlandschapsonderzoekvanhetstreekplangebied "Midden- en Oost-Brabant". Wageningen, Staring Centrum, Rapport 17.
BONT,CHR.DE,1991.Hethistorisch-geografischegezichtvanhetNedersticht. Een
cultuurhistorische landschapsverkenning van de Provincie Utrecht. Wageningen,
DLO-Staring Centrum, Rapport 133, .
BORGER,G.J., 1977."De ontwatering van het veen: een hoofdlijn in de historische
nederzettingsgeografie vanNederland".K.NA.G. GeografischTijdschrift11:377-386.
BORGER, G.J., 1982.Staat van land en water. Provinciale Waterstaat van Utrecht

1882-1982. Zutphen. Stichtse Historische Reeks 7.
BOUW, D.P.R.A., 1982. "Het Smithuyserbos". TVE/VVG 4: 176-188.
Buis,J., 1985.Historiaforestis. NederlandsebosgeschiedenisI.Wageningen.A.A.G.
Bijdragen 26.
BUITENHUIS, A.,

1966. De bodemgesteldheid van de Boswachterij de Vuursche.
Bennekom. STIBOKA Rapport 642.
BURSCH, F.C.,1935."Oudheidkundige onderzoekingen teHilversum, 1934". Oudheidkundige Mededelingen Rijksmuseum voor Oudheden 16: 45-63.
BURSCH,F.C.,1937."Grafvormen vanhetNoorden".OudheidkundigeMededelingen
Rijksmuseum voor Oudheden 18:41-66.
BUTLER, J.J., 1969.Nederland in de Bronstijd. Bussum.
CASPARIE,W.A.&W.GROENMAN-VAN WAATERINGE, 1980."Palynological Analysis

of Dutch Barrows". Palaeohistoria 22: 7-65.
CERUTTI,W.G.M., 1982."Vanmiddeleeuwsekastelen,moordenaarsenmolens". TVE

12: 30-41.
DAAMS, J., 1982."Vroegere energiecrises in het Gooi en de invloed daarvan op het

landschap". TVE 10:215-238.
DAAMS, J., 1984. "De Gooise waranden en het konijn". TVE/VVG 2: 17-26.

151

DEKKER, C , 1983.HetKrommeRijngebied indeMiddeleeuwen. Een institutioneel-

geografische studie. Zutphen. Stichtse Historische Reeks 9.
DEKKER, L.W.,M.H. BANNINK &A.H.Boou, 1986.Bodemkundigenbodemfysisch

onderzoek naardeinvloed vangrondwaterstandsverlaging opwegzijging vanwater
uit vennen nabij Seilingen. Wageningen. STIBOKA Rapport 1859.
G.H.P & C.M. SOONIUS, 1991.Archeologie en cultuurlandschap in het
herinrichtingsgebied "De Leyen-Oost" (Noord-Brabant). Een archeologische en
historisch-geografische inventarisatie, kartering, beschrijving en waardering.
Wageningen/Amsterdam. DLO-Staring Centrum/Stichting R.A.A.P. Rapport 137.
DIRKX,

DIRKX,G.H.P.&J.A.J. VERVLOET, 1989."OudeLeede",eenhistorisch-geografische

beschrijving, inventarisatie enwaardering vanhetcultuurlandschap. Wageningen.
Staring Centrum. Rapport 2.
F., 1982. De heerschappij van de Proost van Sint Jan in de
Middeleeuwen 1085-1594. Zutphen. Stichtse Historische Reeks 6.
DOELEMAN,

DONKERSLOOT-DE VRIJ, M., 1981.TopografischekaartenvanNederland vóór1750.

Groningen.
DONKERSLOOT-DE VRIJ,M., 1985.DeVechtstreek.Oudekaartenende geschiedenis

van het landschap. Weesp.
DOORN, F. VAN, 1986. Landschappen van Nijkerk-Arkenheem.

Nijkerk.

ENGEL, W.I., 1974."'n Belangrijke spoorwegverbinding: deOosterspoorweg".TVE

6: 81-101.
ENGELEN, G.B. & P.P. SCHOT, 1989. "Analyse van de watersystemen in het
Goois/Utrechtse stuwwallengebied, de Vechtstreek en het Eemdal:
probleemsignalering". L.VAN LIERE ETAL.(red.),Integraal Waterbeheer inhet
Goois/Utrechtse Stuwwallen- en Plassengebied. 's-Gravenhage: 21-31.

D.TH., 1932. Middeleeuwsche Rechtsbronnen van Stad en Lande van
Gooiland. Utrecht.
ENKLAAR,

ENKLAAR, D.TH., 1939.GeschiedenisvanGooiland. Eerstedeel.De Middeleeuwen.

Amsterdam.
ENTE, P.J., J. KONING & R. KOOPSTRA, 1986.De Bodem van Oostelijk Flevoland.

Lelystad. Flevobericht nr. 258.
Es, W.A. VAN, H. SARFATIJ & P.J. WOLTERING (red.), 1988. Archeologie in
Nederland. De rijkdom van het bodemarchief. Amsterdam/Amersfoort.

152

FARJON, A., 1983. "De botanische betekenis van enkele oude leemkuilen op de
Blaricumer Heide en de Tafelbergheide in het Gooi". Gorteria XI: 230-234.
FARJON,A., 1984.De ontwikkeling vande vegetatie in eikenspaartelgenbossen in
de Gooise noordflank. Gewest Gooi & Vechtstreek/GNR.
FARJON, A. & J.T. DE SMIDT, 1985. "De warande bij Blaricum". TVEIWG 3:
123-140.
FARJON, A. &E. LAM, 1988."De verspreiding van planten en dieren van het Gooi

met betrekking tot de bosgeschiedenis". TVEIWG 6: 4-22.
FRUIN, R., 1876. Enqueste ende informatie.... Leiden.

GEESSlNK, A.H., 1991."Het natuurlijk substraat". Wimmers 1991: 17-23.
GIFFEN, A.E. VAN & J.A. BAKKER, 1965. "Hilversum, grafheuvels 5 en 6 bij de
Erfgooiersstraat". Nieuwsbulletin KNOB: 120-121.
GlFFORD, D.P., 1978. "Ethno-archaeological observations of natural processes
affecting culturalmaterials".R.A.GOULD(red.).Explorationsinethno-archaeology.
Albuquerque: 77-101.
W., 1954. "Barrow Excavations in the Eight Beatitudes. II. The
Implications". Palaeohistoria 3: 1-204.
GLASBERGEN,

GOTTSCHALK,M.K.E., 1956. "De ontginning der Stichtse venen ten oosten van de
Vecht". Tijdschrift K.NA.G. LXXIII: 207-222.
GOTTSCHALK, M.K.E., 1970. "Historisch-geografische ontwikkelingen in en om
Soest". Jaarboek Oud-Utrecht: 103-132.
Gouw, J.E. TER, 1898. Tijdschrift Munt-en Penningkunde: 60.
GROENEWOUDT, B.J., 1989. "Prehistorische woonplaatsen in een landschap".
Landschap 301-317.
GROOT, DJ. DE,1988."Hunebed D9atAnnen (gemeente Anlo,province ofDrenthe,
the Netherlands". Palaeohistoria 30: 73-108.
GROSSE, R., 1987. Das Bistum Utrecht und seine Bischöfe im 10. undfrühen 11.
Jahrhundert. Köln/Wien.
HAAN, J. DE, 1990. Gooische Villaparken. Haarlem.
HALBERTSMA, H., 1974. "Hilversum". Bulletin K.N.O.B. 73:36-37.

153

HALLEWAS,D.P., 1971."EenhuisuitdeVroegeIjzertijd teAssendelft". Westerheem

20: 19-35.
HARTEN, J.D.H., 1976. "De genese van het Gooise cultuurlandschap". KNAGGeo-

grafisch Tijdschrift 10: 93-116.
HEIDINGA, H.A., 1987.MedievalSettlementandEconomyNorthoftheLower Rhine.

Assen.
HENDERIKX,P.A., 1987.Debeneden-deltavanRijnenMaas. Landschap enbewoning
van de Romeinse tijd tot ca. 1000. Hilversum. Hollandse Studiën 19.

J.F. VAN, 1875. Geneeskundige Plaatsbeschrijving van het Gooiland.
's-Gravenhage.

HENGEL,

HEYNE, M.J.M., 1983a. "De forten rond Bussum en hun Verboden Kringen". TVEI

VVG 1: 102-109.
HEYNE,M.J.M., 1983b. "De Bussumse Renbanen". TVE/VVG 1: 181-186.
HEYNE,M.J.M., 1983c. "De St. Vituskapel". TVE/VVG 1: 98-101.
HOEUFFT,J.D., 1841.Beschouwing der kadastrale uitkomsten in Noord-Holland.
Haarlem.
HOGESTIJN, J.W.H. &P.J. WOLTERING, 1990."'Het woiffie van Siebekarspel': een

laat-Neolithischvrouwengraf teSijbekarspel". West-FrieslandOudenNieuw57:152164.
HOL,J.B.L., 1917. "Keileem in het Gooi". Tijdschrift K.N.A.G. 34: 39-41.
HUGENHOLTZ, J., 1964. "Laren (N.H.)". Westerheem 13: 166.

HuiSKES,B.,1988."Tietjerk-Lytse GeastI:areconstruction ofaMesolithic site from
an anthropological perspective". Palaeohistoria 30: 29-62.
\

JAGER, S., 1987.Havelte -rondomdeHavelterberg -eenarcheologische kartering,

inventarisatie en waardering. Amersfoort. R.O.B.
JAGER, S., 1988.Anloo-DeStrubben,Kniphorsterbos:eenarcheologischekartering,

inventarisatieenwaardering.Amersfoort. Nederlandse Archeologische Rapporten 7.
JAGER, S., 1989.Odoorn-hetlandinrichtingsgebied 'Odoorn' -eenarcheologische

kartering, inventarisatie en waardering. Amersfoort. R.O.B.
JAGER, S.W & P.J. WOLTERING, 1990. "Archeologische kroniek van Holland over

1989. I. Noord-Holland". Holland 22: 296-331.

154

JANSSEN, L.J.F., 1856. Hilversumse Oudheden. Arnhem.
JOLLES, M.W., 1983. "De Kamphoeve". TVE/VVG 1: 133-136.
JOLLES, M.W., 1986. "De Hoorneboeg". TVE/VVG 4: 35-42.

J., 1974. "Hydrologie". W.J.J. COLARIS (red.), Milieukundig
Onderzoek van het Gooi. Basisrapport. Utrecht.
KLINKSPOOR,

KLOOSTERHUIS,

J.L., 1956. "Zandafgravingen in het Gooi". Boor en Spade 8:

126-131.
KOEMAN, C ,

1963.Handleiding voor de studie van de topografische kaarten van
Nederland 1750-1850. Groningen.
KÖTZSCHKE, R., 1901. StudienzurVerwaltungsgeschichtederGrossgrund-herrschaft
Werden an der Ruhr. Leipzig.
KÖTZSCHKE,R., 1906.Die UrbarederAbtei Werdena.d.Ruhr.A. Die Urbarevom
9.-13. Jahrhundert. Düsseldorf (herdruk 1978).
KOOYMAN-VAN ROSSUM, A.P.&D.F. WINNEN, 1986."Crailo,de geschiedenis van
een landgoed (deel I)". TVE/VVG 4: 155-175.

KOSTER, E.A., 1980. "De indeling van het kwartair van Nederland". KJVA.G.
Geografisch Tijdschrift 14:308-323.
KOSTER-VAN DIJK, J.M.I., 1982. "Gooise bosbrieven. Een tekstuitgave aangaande

de aloude bosgebruiken". TVE 12: 190-203.
KÜNZEL, R.E.,D.P.BLOK&J.M. VERHOEFF, 1988. Lexicon vanNederlandse toponiemen tot 1200. Amsterdam.
KUIJPERS,H.A.M., 1991.Ruimtelijkemogelijkheden voorcultuurhistorische elementen

op de Bussumer-, Wester- en Zuiderheide. Wageningen. DLO-Staring Centrum
Rapport 140.
KUNSTREISBOEK,

1965.Kunstreisboek voorNederland. Amsterdam.

LANGE, P.W. DE, 1990.GrepenuitHilversumshistorie van900 -1800.

Hilversum.

LANTTNG, J.N. &W.G. MOOK, 1977.Thepre- andprotohistory of the Netherlands

in terms of Radiocarbon Dates. Groningen.
LANTING, J.N. &J.D. VAN DER WAALS, 1971."Laren". Nieuwsbulletin KNOB 70:

129.

155

LANTING, J.N. & J.D. VAN DER WAALS,

1976. "Beaker Culture Relations in the
Lower Rhine Basin". Id. (red.) Glockenbechersymposion Oberried 1974. Bussum/
Haarlem: 1-80.
LEHMANN, L.TH., 1965. "Placing the Pot Beaker". Helinium 5:3-31.

LEISTER,I., 1990. "Die Ortsnamen auf-hausen in Hessen, Zeit oder Sachschicht?"
U.SPORRONG (red.).TheTransformationofRuralSociety,Economyand Landscape.
Stockholm.
MAARLEVELD,G.C., 1981."TheSequenceof Ice-PushingintheCentralNetherlands".

Mededelingen Rijks Geologische Dienst XXXIV: 2-6.
MCCULLAGH, P. & J.A. NELDER,

1983.Generalized Linear Models. London etc.

MEENE, E.A. VAN DE M.VAN MEERKERK &J. VAN DER STAAY, 1988.Toelichtingen
bij de Geologische Kaart van Nederland 1 : 50.000. Blad Utrecht Oost (310).
Haarlem.
MEKKINK, P., G.W. DE LANGE, G.H.P. DIRKX &M.W. VAN DEN BERG, 1986.Een

geomorfologische, een bodemkundige en een vegetatiekundige kartering van het
Speulder- en Sprielderbos. Wageningen. STIBOKA Rapport 1835.
MEYER, H.H.M., 1973.Degenese vanhetcultuurlandschap indezuidwestrand van

het Gooi. Utrecht. Rijksuniversiteit, Doctoraalscriptie.
MEYER,H.H.M., 1980."Albertus PerkendeGooise landbouw". TVE/VVG 10:198214.
MEYER, H.H.M., 1981."HetTweede Blok.Bijdrage tot dehistorische geografie van
een Goois grensgebied". Holland XIII: 46-57.
MEYER, H.H.M., 1984."Amsterdamse ontginningen inhetwesten vanGooiland.Een

bijdrage totdehistorische geografie vaneenGooisgrensgebied".TVE/VVG 2:60-78.
MLV, 1989, Natuurontwikkeling. Een verkennende studie. 's-Gravenhage.
MODDERMAN, P.J.R., 1953. "Opgravingen in de Zeven Bergjes

bij 't Bluk, gem.

Laren". Westerheem 2: 136.
MODDERMAN,P.J.R.,1954."Grafheuvelonderzoek inMidden-Nederland". Berichten

Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek 5: 7-44.
MOERMAN, H.J., 1956.Nederlandse plaatsnamen.
MULDER, A.F., 1974. Territoriumverschijnselen

156

Een overzicht. Brussel.

in een recreatielandschap. Delft.

NATUURBESCHERMINGSRAAD, 1991.Eenlandschapmetverleden.Adviesoversamen-

hangendbeleidinzakedecultuurhistorischewaardenvanhetNederlandselandschap.
Utrecht.
NOOMEN, P.N., 1990. "Koningsgoed in Groningen". J.W. BOERSMA ET AL. (red.).

Groningen 1040. Groningen: 57-144.
OEDIGER, F.W., 1954. "Adelas Kampf um Ehen (996-1002)". Annalen des histo-

rischen Vereinsfür den Niederrhein 155/156: 67-86.
OFFERMAN-HEYKENS, J., 1982. "Het middenpaleolithicum en de vondsten uit het

Gooi". Huizer Kring Berichten Historische Kring Huizen 3-2: 3-6.
OSU I: S. MULLER F.Z., 1925. Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301;
Deel 1. Utrecht.
OSU II:K. HEERINGA, 1940.OorkondenboekvanhetStichtUtrechttot1301;Deel 2.
Utrecht.
PELGRIM, E.J., 1986.Oudestraatnamen inhetGooi:350 straatnamen in Hilversum,

Laren en Bussum. Hilversum.
PERK, A., 1842. Verslagomtrent denoorsprong endenaard der gebruiksregten op
de heiden en weiden in Gooiland; bijzonder in betrekking tot de vraag, wie
gerechtigden zijn tot dat gebruik. Arnhem.
PERK, A., 1866.Nalezingen en bijvoegsels op de Opkomst en Ondergang der Stad
Naarden van Hortensius. Utrecht.
PONS, L.J. &M.F.VAN OOSTEN, 1974.DebodemvanNoordholland; toelichting bij
blad 5 van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 200 000. Stichting voor
Bodemkartering, Wageningen.

POS,S.&H.J. VERHAGEN, 1954."Tweerondesteenbijlen uithetGooi".Westerheem
3: 101-104.
POST, R.R., 1958. Enige patrocinia in het middeleeuwse bisdom Utrecht. Assen.
RAAM, J. VAN, 1979.Tussen Gooi enVecht.Milieukundig onderzoek vande Vecht-

streek. Hilversum/Utrecht.
P.J. VAN RAVESTEIJN ETAL. (red.), 1924. Gedenkboek 1424 - Hilversum - 1924.
Hilversum.
REHMER, P.J., 1924."Devolkshuisvesting vanvoorheenenthans".VANRAVESTEIJN

ETAL. 1924: 420-431.

157

REMOUCHAMPS,A.E., 1928."Grafheuvelonderzoekingen. C.Grafheuvels bij Hilversum". Oudheidkundige Mededelingen Rijksmuseum voor Oudheden 9: 64-72.
RMNO, 1991.Gecombineerdeontwikkeling vanrecreatie ennatuur inhet landelijk
gebied. Rijswijk. Publikatie RMNO nr. 58.
RODENBURG,J.B., 1938.De grenzen van het Gooi. Hilversum.
ROEBROEKS, W., 1990. Oermensen in Nederland.

Amsterdam.

ROESSINGH,H.K., 1979."Deveetelling van 1526inhetkwartier van Veluwe".A4G
Bijdragen 22: 3-57.
Roo, H.C. DE & H. HARMSEN, 1959. Een Bodemkartering van een deel van de
gemeente Rolde. Wageningen. STIBOKA Rapport 441.
RUEGG, G.H.J., 1975. "De geologische ontwikkeling van het Gooi gedurende het

Kwartair". K.N.A.G. Geografisch Tijdschrift 9: 202-213.
RUINEN, J.,

1971. "Oude kerken tussen Vecht en Eem". TVE 1: 57-63.

W.J., 1939. "Vroeg-Middeleeuwse nederzetting op de Gooische heide".
Heemschut 16:45-49.
RUST,

RUST,W.J., 1946. De Gooische Dorpen. Amsterdam. Heemschut Serie.
SCHAFTENAAR H., 1978. "De bodem van Naarden". TVE 8: 75-81.
SCHAFTENAAR, H., 1987. "Keveren en de veenontginning ten oosten van Muiden".

TVEIVVG 5: 90-97.
SCHAFTENAAR, H., 1990. Oud Valkeveen van hofstede tot uitspanning. Naarden.

SCHOLTEN, F.W.J., 1979. "Een kaart van de Hollandse waterlinie van Pieter
Adriaanszoon Ketelaar". Holland 11: 123-128.
SCHUT, P., 1987. Een inventarisatie vanNeolithische vondsten uit de Achterhoek,

Gelderland. Amersfoort. Nederlandse Archeologische Rapporten 4.
SCHWARZ, W., 1990. Besiedlung Ostfrieslands in ur-undfrühgeschichtlicher Zeit.
Klassifikation des Feuersteinmaterials von Oberflachenfundplätzen. Aurich.
SCOLLAR, I., 1991.TheBonnSeriationandArchaeologicalStatisticsPackage Version

4.1. Remagen.
SMIT, HJ., 1929.De rekeningen dergraven engravinnen uithetHenegouwse Huis.

Tweede deel. Nalezing. Utrecht.

158

STAPERT, D., 1981. "Hilversum en Huizen". In: WOLTERING 1981:205-209.
STAPERT, D., 1982. "Hilversum en Laren". In: WOLTERING 1982: 195-198.
STAPERT, D., 1985. "A small Creswellian site at Emmerhout". Palaeohistoria 27:

1-65.
STAPERT, D., 1990. "Hilversum". In: JAGER & WOLTERING

1990: 299-301.

STAPERT,D.&J. OFFERMAN-HEYKENS, 1983. "Hilversum:CorversbosenParklaan".
In: WOLTERING 1983:205-207.

STIBOKA/RGD,1982.GeomorfologischekaartvanNederland,1:50 000,Blad 32
(Amersfoort). Haarlem.
TOL, T. VAN, 1983."De zwadetijns en de koptienden,die de Gooiers betaalden aan
Hoog Eken". TVE/VVG 1: 219-236.
TOL, T. VAN, 1984. "De zwadetijns, die de Gooiers wel, en de keurmede, die ze al
dan niet verschuldigd waren aan het St.-Janskapittel te Utrecht". TVE/VVG 2: 143159.
TOL, T. VAN, 1986. "De verdwenen nederzetting Laren bij het Sint Janskerkhof'.
Kwartaalbericht Historische Kring Laren (NH) 5: 59-100.
VERDUIN, J.A., 1972. Bevolking en bestaan in het oude Drenthe. Assen.
VERHULST, A., 1970. "De inlandse wol in de textielnijverheid

van de Nederlanden
van de 12e tot de 17e eeuw: produktie, handel en verwerking". Bijdragen en
Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 85: 6-18.
VERVLOET, J.A.J., 1991. "Het zandlandschap". S. BARENDS ET AL. (red.). Het
Nederlandse Landschap; een historisch-geografische benadering. Utrecht: 9-26.
VRANKRUKER,A.C.J. DE,1940.Geschiedenis vanGooiland;tweede enderde deel;

nieuwe en nieuwste geschiedenis. Amsterdam.
VRANKRUKER, A.C.J. DE, 1947.Naerdincklant. Gooische studies over koptienden,

boekweit en bijen, kerken en kloosters, weversheiligen. Den Haag.
VRANKRUKER, A.C.J. DE, 1957.Het Gooisch Natuurreservaat.

Bussum.

VRANKRUKER, A.C.J. DE, 1959. "Het Hilversumse Wasmeer".De Levende Natuur

LXII: 265-276.
VRANKRUKER, A.C.J. DE, 1965.De Historie van de Vesting Naarden. Bussum.

159

VRANKRIJKER, A.C.J, DE, 1968. Stad en Lande van Gooiland; geschiedenis en
problemen van de erfgooiers 968-1968. Bussum.
VRANKRIJKER, A . C . J . ' D E , 1986. 'Banscheydinge tusschen die van Hilversum en
Larecarspel'. Streekarchief Hilversum.
VRIES, J. DE, 1971.Nederlands Etymologische Woordenboek. Leiden.
VRULANDT,P.M.,1975."Enkeleaantekeningen betreffende vroege Amsterdammers

in het Gooi". TVE 5: 65-83.
J.D. VAN DER, 1972. "Die durchlochten Rössener Keile und das frühe
Neolithicum in Belgien und in den Niederlanden". Fundamenta A 3: 153-184.
WAALS,

WAARD, D.DE,1947."Aardrijkskunde uitdelucht". Tijdschrift KNAG64:372-379.

WATERBOLK,H.T., 1991."Archeologische monumenten opdeheide".Noorderbreedte
15: 21-25.
WERNER, K.F., 1984. Histoire de France. I. Les Origines. Paris.
WILLEMS, W.J.H.,

1986. Romans and Batavians. A Regional Study in the Dutch
Eastern River Ara. Amersfoort.
WIMMERS,W.H., 1988."Heturnenveld opdeWesterheide bijHilversum". Oudheid-

kundige Mededelingen Rijksmuseum van Oudheden te Leiden 68: 117-143.
WIMMERS,W.H., 1991.EenarcheologischonderzoekopdeakkervandeAardjesberg

(Westerheide, gem. Hilversum). Wageningen. Staring Centrum Rapport 122.
WINTER, J.M. VAN &A.L.P. BUITELAAR, 1988."Stad en veen in Utrecht, toegelicht

aan de gerechten Oostveen en Herbertskop". Jaarboek Oud Utrecht 1988: 9-34.
WOLTERING, P.J., 1976. "Archeologische Kroniek van Noord-Holland over 1975".
Holland 8: 235-261.
WOLTERING, P.J., 1981."Archeologische Kroniek van Noord-Holland over 1980".

Holland 13:201-229.
WOLTERING, P.J., 1982. "Archeologische Kroniek van Noord-Holland over 1981".
Holland 14: 193-228.
WOLTERING, P.J., 1983."Archeologische Kroniek van Noord-Holland over 1982".

Holland 15: 199-239.
WOLTERING, P.J., 1984. "Archeologische Kroniek van Noord-Holland over 1983".

Holland 16: 209-237.

160

WOLTERING, P.J., 1985."Archeologische Kroniek van Noord-Holland over 1984".
Holland 17: 321-347.

WOLTERING,P.J., 1986. "Archeologische Kroniek van Noord-Holland over 1985".
Holland 18:276-303.
WOLTERING, P.J., 1987. "Archeologische Kroniek van Noord-Holland over 1986".

Holland 19: 284-310.
WOLTERING, P.J., 1988. "Archeologische Kroniek van Noord-Holland over 1987".
Holland 20: 284-309.
WOLTERING, P.J., 1989. "Archeologische Kroniek van Noord-Holland over 1988".

Holland 21:280-317.
WOUD, A. VAN DER, 1987.Het lege land; deruimtelijke orde vanNederland 1798-

1848. Amsterdam.
YPEY, J. &J.A. BAKKER, 1967/68. "Nog een zwaard van het 7de-8ste-eeuwse grafveld aandeLiebergerweg teHilversum".MededelingenMuseumGooienOmstreken
9: 84-86.

NIET-GEPUBLICEERDE BRONNEN
BAKKER,M. DE&A.DAALDER, 1983.Aardwetenschappelijkrapportvanhetstreekplangebied GooienVecht.Vrije Universiteit Amsterdam.Instituut voor Aardwetenschappen.

BONT,CHR. DE,H.H.M. MEYER &W.H. WIMMERS, i.v. "An excursion into Gooiland". Conferentie-proceedings Baarn/Gent.
BRANDT, R.W., 1987.Dewaardering vanarcheologische vindplaatseninhetlandelijk

gebied. Amsterdam. R.A.A.P.-notitie.
GEHRELS,B.S., 1990. Gebruik vandigitale terreinmodellen voor geomorfologisch
onderzoek. Wageningen. Staring Centrum Interne Mededeling 79.
JONG, J. DE, 1988.Pollenanalytisch onderzoek eneenCl4-ouderdomsbepaling

aan
afzettingen vanholoceneouderdom uitZuidelijk Flevoland.Haarlem. Rijks Geologische Dienst. Intern Rapport 1051.
REE, M.H.M, VAN, 1987. Een gedetailleerde geomorfologische en bodemkundige
kartering vam de omgeving van het Laarder Wasmeer. Utrecht. Rijksuniversiteit,
Vakgroep Fysische Geografie.

161

ROUEN, J. VAN &V. SIEFKENS, 1990.Fysisch Geografisch/Archeologisch Rapport.

Een inventarisatie vanantropogene elementenopdeBussummerheide. Amsterdam.
Vrije Universiteit, Vakgroep Kwartairgeologie/Laaglandgenese.
RUEGG, G.H.J., 1988. Afzettingen ontsloten in de bouwput Wereldomroep te
Hilversum. Haarlem. Rijks Geologische Dienst, Sedimentologisch Laboratorium,
Rapport 118.
SPEK,TH.,i.v.Artikeloverdedateringvanesdekken.Conferentie-proceedings Baarn.

WlMMERS,W.H. & R.R. VAN ZWEDEN, 1990.Plaggen enScherven. Vijf korte verslagen uit'hetproject "Archeologische enhistorisch-geografische elementen in een
natuurgebied. Een onderzoek naar de antropogene achtergronden van de Gooise
natuurgebieden". Wageningen. Staring Centrum. Interne Mededeling 119.
ZAGWIJN, W., 1973. Pollenanalytisch onderzoek van lacustriene afzettingen uithet
gebied vandeIJsselmeerpolders. Haarlem.Rijks Geologische Dienst Intern Rapport
697.
ZWEDEN, R.R. VAN,E.JANSMA &K.J. STEENHOUWER, 1985.Archeologische inven-

tarisatie van de Vechtstreek. Amsterdam. I.P.P. Intern Rapport.

162

AANHANGSEL 1ARCHEOLOGISCHE VINDPLAATSEN IN HET GOOI

Deze lijst van archeologische vindplaatsen inhetGooibevat allevindplaatsen indit
onderzoek.Iederevindplaats isgekoppeld aaneeneigennummer(PLEK_NR).Daarna
volgen een toponiem (toegekend vanaf de topgrafische kaart schaal 1:25 000),de
coördinaten vandevindplaats enoverdevindplaats verschenen literatuur. Onderde
vondstcode (VNDST_CODE) worden de collecties vermeld, waarin zich vondsten
uit de betreffende vindplaats bevinden. GM staat steeds voor het Goois Museum
(Hilversum), RMOvoorhet Rijksmuseum van Oudheden (Leiden).Dan volgen een
korte beschrijving van de bekende vondsten uit de vindplaats en eventuele opmerkingen.
Tenslottewordtdeliggingvandevindplaats gekarakteriseerd middelsdrie factoren:
hetgereconstrueerde substraatwaaropdevindplaats zichbevindt (RECONSTRUC),
het huidig grondgebruik ter plekke (GRONDGEBRU) en de hoogtezone waar de
vindplaats zich bevindt (HOOGTEZONE). De volgende codes worden gebruikt:
voor het gereconstrueerde substraat (RECONSTRUC):
CODE

1

2

3

4

BETEKENIS

Moderpodzolgronden
(rijkere
gronden)

Haarpodzolgronden
(armere
gronden)
niet in
dekzand

Haarpodzolgronden
(armere
gronden)
in dekzand

gereconstrueerde
venen

voor het huidig grondgebruik (GRONDGEBRU):
CODE

1
Bebouwde Afgraving
kom

BETEKENIS

Bos

Eng

Heide

Meent

Overig

voor de hoogtezones (HOOGTEZONE) (in meters):
CODE

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

BETEKENIS

03

36

69

912

1215

1518

1821

2124

2427

2730

3033
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PLEK.NR
2 TOPONIEM Magdalenabosch
X_COORD
144120 Y_COORD 480220
LITERATUUR
VNDST.CODE GM: BI52c; coll. onbekend
BESCHRIJV Potbekerscherven, scherven vroege/late middeleeuwen
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 6
PLEK_NR
5 TOPONIEM Huizen (kom van de jachthaven)
X_COORD
145500 Y_COORD
480400
LITERATUUR Offerman-Heykens, 1982
VNDST_CODE GM:B436; B454; B471
BESCHRIJV LaatNeolithisch/Vroege Bronstijd vuursteenmateriaal (spitsen,klingen,
krabbers,afslagen);twee passende scherven, wrsch. van hettype Ruinen-Wommels
(Vroege/Midden Uzertijd)
RECONSTRUC 5
GRONDGEBRU 1
HOOGTEZONE 3
PLEK_NR
7 TOPONIEM Tussen Eukenberg en Magdalenabosch
X_COORD
143890 Y_COORD
480200
LITERATUUR
VNDST_CODE GM:B152d; coll. A. Buys; coll. onbekend
BESCHRIJV Knoopschrabber, klokbeker, potbekerscherven,neolithisch pijlspitsje,
kernsteen, scherf ruwwandige beker, neolithische schrabber
OPMERKING Deklokbeker isgevonden inde kustklif (omgeving Aalbergseweg)
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 4
HOOGTEZONE 9
PLEK.NR
8 TOPONIEM Tussen Oud-Naarden en Eukenberg
X_COORD
143070 Y.COORD 480080
LITERATUUR
VNDST_CODE GM:M48
BESCHRIJV Fragment van een bijl (vuursteen)
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 4
HOOGTEZONE 6
PLEK_NR
12 TOPONIEM Eukenberg
X_COORD
143480 Y_COORD
479990
LITERATUUR Addink-S. & Vlamings, 1979
VNDST_CODE GM: B393; B398; collectie onbekend
BESCHRIJV Neolithische schrabber,fragment Flint-Ovalbeil(bijgeretoucheerd tot
schrabber), pijlpunt, dolkfragment, neolithische en bronstijdscherven.
OPMERKING GSAW: EB 19; gevonden bij herbebossing Eukenberg
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 6
PLEK_NR
17 TOPONIEM Huizen (Driftweg)
X_COORD
143400 Y_COORD
479080
LITERATUUR
VNDST_CODE coll. onbekend
BESCHRIJV Zeer kleine vuurstenen schrabber
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 4
HOOGTEZONE 9
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PLEK_NR
19 TOPONIEM Magdalenabosch
X_COORD
144190 Y_COORD 480050
LITERATUUR
VNDST_CODE GM:B152b
BESCHRIJV Aardewerk Hilversumcultuur
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 6
PLEK_NR
20 TOPONIEM Magdalenabosch
X_COORD
144230 Y_COORD
479800
LITERATUUR
VNDST_CODE GM:B152a
BESCHRIJV Drakestein-scherf
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 6
PLEK_NR
21 TOPONIEM Flevo-oord
X.COORD
143115 Y_COORD
479170
LITERATUUR
VNDST_CODE GM:B251/252; Depot IPP Amsterdam
BESCHRIJV Bronstijdurn metcrematie,bodemfragment, (Pot)bekerachtige scherven
(Laat Neolithisch)
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 2
HOOGTEZONE 12
PLEK_NR
23 TOPONIEM Huizen (Driftweg)
X.COORD
144050 Y_COORD
479500
LITERATUUR Woltering, 1976
VNDST_CODE coll. A. Buys
BESCHRIJV
Meerdere scherven, waarvan 1 met twee vage indruken van
wijdgewonden Wikkeldraadstempel, 1vuursteenkern,2afslagen,meerdere fragmenten
kogelpot en steengoed
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 4
HOOGTEZONE 6
PLEK_NR
26 TOPONIEM Oud-Naarden
X_COORD
142800 Y_COORD 480100
LITERATUUR Bakker, 1956; Bakker & Ypey, 1963/64; De Vrankrijker, 1965;
Addink-S. et al., 1974
VNDST_CODE GM:B44, B185, M29, diverse nummers
BESCHRIJV Fragmenten besmeten aardewerk, angelsaksische sceatta (muntje),
completeKogelpot (9e-13eeeuw),laat-middeleeuwsevondsten Oud-Naarden (o.m.
uit vier putten). De inhoud van deze putten dateen meest van voor 1350.
RECONSTRUC 5
GRONDGEBRU 8
HOOGTEZONE 3
PLEK_NR
27 TOPONIEM Akker aan de Zeeweg
X_COORD
143730 Y.COORD 480020
LITERATUUR
VNDST_CODE GM:?
BESCHRIJV Twee Uzertijdscherven
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 4
HOOGTEZONE 6
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PLEK_NR
30 TOPONIEM Akker tussen Hoge Zeeweg en Naarderweg
X_COORD
143685 Y.COORD 479460
LITERATUUR
VNDST_CODE GM:?
BESCHRIJV 2schervenwrsch.VroegeMiddeleeuwen,2schervenXlIe/XIIIeeeuw,
1 randfragment van steengoedkan, 1deel van een oor van een steengoedkan
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 4
HOOGTEZONE 9
PLEK_NR
34 TOPONIEM Kerkhof Oud-Valkeveen
X_COORD
142000 Y.COORD 479600
LITERATUUR
VNDST_CODE GM:B132
BESCHRIJV Oorfragment en bodemfragment uit de late XHIe eeuw
OPMERKING determinatie prof. H.H. van Regteren Altena (I.P.P. Amsterdam)
RECONSTRUC 5
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 3
PLEK_NR
37 TOPONIEM omgeving camping de Woensberg
X_COORD
145100 Y_COORD
477100
LITERATUUR
VNDST_CODE GM:B485
BESCHRIJV Vuurstenen kling
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 15
PLEK_NR
38 TOPONIEM groeve Rijsbergen
X_COORD
145370 Y_COORD
477315
LITERATUUR Lehmann, 1965,21
VNDST_CODE Coll. RMO; GM; onbekend
BESCHRIJV Potbeker, scherfje Veluwse klokbeker, groot fragment van een
potbeker, fragment Fels-Ovalbeil
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 2
HOOGTEZONE 15
PLEK_NR
39 TOPONIEM Blaricum omgeving Heidehoeve
X_COORD
144500 Y_COORD 476170
LITERATUUR Woltering, 1983
VNDST_CODE coll. C.E.J. Andriessen
BESCHRIJV Fels-Rechteckbeil
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 1
HOOGTEZONE 12
PLEK_NR
40 TOPONIEM Warandebergen
X_COORD
145250 Y_COORD 477200
LITERATUUR
VNDST_CODE coli. GM
BESCHRIJV Mogelijke grafheuvel, vuurstenen afslagen, scherf Paffrath, mogelijk
1 Uzertijdscherf
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 15
PLEK_NR
X_COORD
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44 TOPONIEM Tafelbergheide
143130 Y COORD 476705

LITERATUUR
VNDST_CODE Coll. GM; coll. J. Buys; GM:B44
BESCHRIJV 1palaeolithische kling, 1scherf (wrsch. Romeins), 1 afslag
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 21
PLEK_NR
45 TOPONIEM Z Tafelberg
X.COORD
144055 Y_COORD 476495
LITERATUUR Addink-S. & Vlamings, 1979
VNDST_CODE GM:B340; B431
BESCHRIJV 1aan weerszijden geretoucheerde kling, 1 Fels-Ovalbeil
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 30
PLEK_NR
46 TOPONIEM Blaricumerheide
X_COORD
143100 Y_COORD
476500
LITERATUUR
VNDST.CODE coli. GM
BESCHRIJV Vuurstenen kling
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 21
PLEK_NR
47 TOPONIEM N Tafelberg
X_COORD
144100 Y.COORD 476750
LITERATUUR
VNDST_CODE coli. GM
BESCHRIJV Veelscherven uitdeHilversum-cultuur, IJzertijdscherven,Mesolithischewerktuigjes (o.m.eenspitsje),schrabber,Neolithisch aardewerk,Crematiesmet
urnen uit de Late Bronstijd/Vroege Ijzertijd
OPMERKING GSAW: LUT 10
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 27
PLEK_NR
48 TOPONIEM Witzand
X_COORD
144295 Y_COORD
476810
LITERATUUR Pos & Verhagen, 1954
VNDST_CODE GM:B131
BESCHRIJV Walzenbeil
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 1
HOOGTEZONE 27
PLEK_NR
50 TOPONIEM O Theehuis Tafelberg
X_COORD
144180 Y_COORD
476320
LITERATUUR
VNDST_CODE GM:B438a t/m e
BESCHRIJV 1scherf Potbeker (van het Bentheimertype),4scherven Hilversumcultuur
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 1
HOOGTEZONE 30
PLEK_NR
51 TOPONIEM tussen Theehuis Tafelberg en Heidehoeve
X_COORD
143915 Y_COORD
476165
LITERATUUR
VNDST CODE GM:B437 en onbekend
167

BESCHRIJV FragmentvaneenStandvoetbeker (LaatNeolithicum) metuitgeknepen
voet, 1laat-Neol. pijlpunt, Hilversum/Drakestein en Ijzertijdaardewerk
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 30
PLEK_NR
52 " TOPONIEM W Tafelberg
X_COORD
143900 Y_COORD 476600
LITERATUUR
VNDST.CODE coll. W.F. Gorter
BESCHRIJV Neolithische scherf
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 30
PLEK_NR
53 TOPONIEM Tafelbergheide
X_COORD
143700 Y_COORD 476980
LITERATUUR Addink-S. & Vlamings, 1979
VNDST.CODE GM:B412
BESCHRIJV Fragment Neolithische Strijdhamer
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 27
PLEK_NR
54 TOPONIEM Blaricumerheide
X_COORD
143650 Y_COORD 476140
LITERATUUR
VNDST_CODE GM:B451
BESCHRIJV Als krabber hergebruikt fragment van een vuurstenen bijl van de
Trechterbeker-cultuur.
RECONSTRUC 1
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 30
PLEK_NR
55 TOPONIEM Blaricumerheide
X_COORD
143410 Y_COORD 476040
LITERATUUR Glasbergen, 1954; Addink-S. & Vlamings, 1979
VNDST_CODE GM:B413; B444
BESCHRIJV Hergebruikte Flint-Ovalbeil, 2 scherven vroege Ijzertijd
RECONSTRUC 1
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 30
PLEK_NR
57 TOPONIEM ZO randbebossing Boissevainweg
X_COORD
143620 Y_COORD 475895
LITERATUUR
VNDST_CODE coll. onbekend
BESCHRIJV Neolithische, Potbeker, WKD, HVS, DKS en Uzertijdscherven,
kuilvullingen. Nederzettingsterrein van minstens 800 x 50 meter. Tevens twee
crematieresten.
OPMERKING GSAW: P 1; LUT 25; D 26; PB 25
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 27
PLEK_NR
60 TOPONIEM De Eng
X_COORD
144320 Y_COORD
477530
LITERATUUR Woltering, 1985
VNDST_CODE coll. A. Boelsma
BESCHRIJV Fragment Potbeker, grote scherf besmeten aardewerk
168

RECONSTRUC 2

GRONDGEBRU 4

HOOGTEZONE 15

PLEK_NR
68 TOPONIEM Blaricumerheide
X_COORD
143550 Y_COORD 476120
LITERATUUR
VNDST_CODE GM:B447
BESCHRIJV 1voetscherf Urnenveldentijd
RECONSTRUC 1
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 30
PLEK_NR
69 TOPONIEM Oud Crailo
X_COORD
141930 Y_COORD
476380
LITERATUUR Ter Gouw, 1898
VNDST_CODE coll. onbekend
BESCHRIJV Bronzen munt: as van Trajanus (Romeins)
RECONSTRUC 3
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 12
PLEK.NR
70 TOPONIEM Zandgroeve Blaricumerheide
X_COORD
143400 Y_COORD 476230
LITERATUUR Bakker en Ypey, 1963/64
VNDST_CODE coll. onbekend
BESCHRIJV 1 scherf Paffrath-aardewerk (Xle-XIIe eeuw)
RECONSTRUC 1
GRONDGEBRU 2
HOOGTEZONE 27
PLEK_NR
71 TOPONIEM Tafelbergheide
X_COORD
143360 Y_COORD
476850
LITERATUUR
VNDST_CODE GM:B446
BESCHRIJV 1Laat Middeleeuwse randscherf met ronde rand
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 27
PLEK_NR
72 TOPONIEM IJzeren Veld
X_COORD
143180 Y_COORD 477330
LITERATUUR Woltering, 1985
VNDST_CODE coll. A.Boelsma
BESCHRIJV 1kernstuk, meerdere afslagen, Midden-Palaeolithicum
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 7
HOOGTEZONE 12
PLEK_NR
73 TOPONIEM Sijsjesberg
X_COORD
143400 Y_COORD 477875
LITERATUUR Van der Waals, 1972,NH1.
VNDST_CODE coll. onbekend; GM:M47
BESCHRIJV Durchlochte Breitkeil, Bijl, scherven van Standvoetbekers (Laat
Neolithicum)
OPMERKING Betreft een re-interpretatie van door Bakker (1966, 30) vermelde
vondsten. De vindplaats van de Breitkeil is niet zeker.
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 2
HOOGTEZONE 15
PLEK_NR

77

TOPONIEM

De Driest
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X.COORD
142500 Y_COORD 477250
LITERATUUR
VNDST.CODE coll. GM
BESCHRIJV 3 scherven XlIe/XIIIe eeuw
RECONSTRUC 3 * GRONDGEBRU 4
HOOGTEZONE 9
PLEK_NR
80 TOPONIEM Huizen (Museumlaan)
X_COORD
142385 Y_COORD 476410
LITERATUUR Bakker, 1961; 1966a
VNDST.CODE GM:B230 t/m B234, B465
BESCHRIJV aardewerk van e Hilversum-cultuur, 2 Ijzertijdvindplaatsen aan de
Museumlaan,bodemfragment Pingsdorf-aarderwerk (Xe-XIIeeeuw), bodemfragment
steengoed
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 15
PLEK.NR
84 TOPONIEM Jagtlust
X_COORD
138450 Y_COORD 472300
LITERATUUR Stapert, 1981;Woltering, 1985
VNDST.CODE coli. GM?
BESCHRIJV Afslagen (Midden-Palaeolithicum)
RECONSTRUC 3
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 6
PLEK_NR
85 TOPONIEM Spanderswoud
X_COORD
139770 Y_COORD
473400
LITERATUUR
VNDST_CODE coll. A.W.N. (Arch. Doc. Centrum)
BESCHRIJV 1afslag, laat Midden-Palaeolithisch (Noordelijke vuursteen)
OPMERKING In situ gevonden in uitgegraven brandgang op 75 cm diepte in
grindrijke afzettingen
RECONSTRUC 3
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 6
PLEK_NR
86 TOPONIEM Spanderswoud
X.COORD
138930 Y_COORD
473450
LITERATUUR
VNDST.CODE GM:B369
BESCHRIJV Vuurstenen mes
RECONSTRUC 3
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 6
PLEK_NR
87 TOPONIEM Trompenberg
X_COORD
140125 Y_COORD 472750
LITERATUUR Stapert, 1981
VNDST_CODE GM:B423
BESCHRIJV Vuurstenen artefact (Midden-Palaeolithicum)
RECONSTRUC 3
GRONDGEBRU 1
HOOGTEZONE 9
PLEK_NR
88 TOPONIEM Trompenberg
X_COORD
139880 Y_COORD
472480
LITERATUUR Butler, 1969
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VNDST_CODE coll. GM, coll. onbekend
BESCHRIJV Randfragment Hilversum-urn, urnenscherven met touwindrukken
OPMERKING Het Hilversum-randfragment is naamgevend voor de Hilversum-cultuur.
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 1
HOOGTEZONE 12
PLEK_NR
89 TOPONIEM akkers Corversbosch
X_COORD
138500 Y_COORD 471150
LITERATUUR
Woltering, 1984/85/87/88; Stapert, 1981; Stapert &
Offerman-Heykens, 1983
VNDST_CODE GM:M28, coli. GM.
BESCHRIJV Diverse Midden-Palaeolithische afslagen (zowel Maasvuursteen als
N vuursteen), deel Mesolithische kern (det. D. Stapert, BAI, Rijksuniversiteit
Groningen), schaaf, boor, kern, kling (vuursteen)
RECONSTRUC 5
GRONDGEBRU 7
HOOGTEZONE 3
PLEK_NR
92 TOPONIEM Hoorneboeg
X_COORD
139630 Y_COORD
467760
LITERATUUR Woltering, 1985
VNDST_CODE coll. A. Dadema
BESCHRIJV Vuurstenen afslag (Midden-Palaeolithicum)
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 15
PLEK_NR
93 TOPONIEM Hoorneboeg
X_COORD
139845 Y_COORD
468200
LITERATUUR
VNDST_CODE GM: B480
BESCHRIJV
Vuurstenen spitsje met retouche aan zijde en basis, scherfje
"touwbeker", IJzertijdscherven (o.m.besmetenenmetknik),hutteleem,verbrand bot
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 15
PLEK_NR
94 TOPONIEM Zwarte Berg
X_COORD
140300 Y_COORD
467230
LITERATUUR
VNDST_CODE GM:B406
BESCHRIJV 1vuurstenen afslag
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 6
PLEK_NR
99 TOPONIEM Zwarte Berg
X_COORD
140120 Y_COORD 466920
LITERATUUR
VNDST_CODE coll. K. Ruys
BESCHRIJV Vuustenen afslag
RECONSTRUC 3
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 9
PLEK_NR
100 TOPONIEM einde Tienhovens Kanaal
X_COORD
139860 Y_COORD
467250
LITERATUUR Jager & Woltering, 1990, 301;Wimmers & Van Zweden, 1991
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VNDST_CODE coll. GM
BESCHRIJV Opgegeven vindplaats bronzen bijl. Bij onderzoek zijn hier geen
aanwijzingen voorgevonden. Welkwam een scherf van eenpotbekerte voorschijn.
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 9
PLEK_NR
101 TOPONIEM Hoorneboeg Heide
X_COORD
140200 Y_COORD 468210
LITERATUUR
VNDST.CODE coll. onbekend
BESCHRIJV Tumulus waaruit een grove scherf (dikte tot 2.35 cm) afkomstig is.
Hilversum-cultuur.
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 9
PLEK_NR
103 TOPONIEM Loosdrechtse Weg
X_COORD
138800 Y.COORD 469250
LITERATUUR
VNDST_CODE GM:B462
BESCHRIJV Spaan en vuurstenen mes met gebruiksretouche.
RECONSTRUC 5
GRONDGEBRU 1
HOOGTEZONE 3
PLEK_NR
104 TOPONIEM Melkweg
X.COORD
144430 Y_COORD 475160
LITERATUUR
VNDST_CODE coll. onbekend
BESCHRIJV Vindplaats van vuursteenafslagjes
RECONSTRUC 3
GRONDGEBRU 1
HOOGTEZONE 9
PLEK_NR
105 TOPONIEM O Lange Heul
X.COORD
141800 Y_COORD
474350
LITERATUUR Stapert, 1982
VNDST.CODE coll. J. de Rond
BESCHRIJV Fragment vaneenvuurstenen Levallois-kling (Midden-Palaeolithicum)
RECONSTRUC 3
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 18
PLEK_NR
106 TOPONIEM legerplaats Crailo
X_COORD
142220 Y_COORD
475020
LITERATUUR Woltering, 1985
VNDST_CODE coll. O. Langendorff/J. Buys/A. Boelsma/GM
BESCHRIJV 1Kernstuk, 1 Kling (Midd. Palaeolithisch), 2 Klokbeker pijlpunten,
meerdere IJzertijdscherven, schrabber.
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 1
HOOGTEZONE 18
PLEK.NR
107 TOPONIEM Hoefloo
X_COORD
142485 Y.COORD 473700
LITERATUUR Hugenholtz, 1964; Bakker, 1966; Addink-S. & Vlamings, 1979
VNDST_CODE GM:B404, coll. onbekend
BESCHRIJV Dünnackige Flint-Ovalbeil, vuurstenen SVB-bijltje
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 1
HOOGTEZONE 9
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PLEK_NR
110 TOPONIEM Laarder Wasmeer
X_COORD
143400 Y_COORD 470700
LITERATUUR
VNDST_CODE GM:B98, B99, B104, BI13, B335;c.B. Walet
BESCHRIJV Vindplaats vuursteenafslagen, o.m. krabbers, klingen, driehoeken,
vierhoeken, points doubles.
RECONSTRUC 4
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 6
PLEK_NR
111 TOPONIEM omgeving Lange Heul
X_COORD
140910 Y_COORD 474310
LITERATUUR
VNDST_CODE GM:B20, B99, B104, B335, coli. GM
BESCHRIJV Vuurstenen artefacten (beschreven alsmesolithischmateriaal),krabber
RECONSTRUC 4
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 15
PLEK_NR
113 TOPONIEM Lange Heul
X.COORD
140550 Y_COORD 473900
LITERATUUR Rust, 1939; Besteman, 1970.
VNDST.CODE GM:B58, B93, B97, B100, B103,coll. RMO
BESCHRIJV Geslechte grafheuvel (Standvoetbekercultuur) met pot en paalkrans,
12e/13e eeuwse boerderij, waterput, aardewerk (Andenne, vroeg-steengoed),
hutteleem, ijzerslakken onderin de waterput
RECONSTRUC 4
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 15
PLEK_NR
115 TOPONIEM Spoorwegafgraving
X_COORD
140440 Y_COORD 473630
LITERATUUR
VNDST_CODE coll. T.B. Messie, c. E. Harinck, GM:B372
BESCHRIJV Spitznackige Flint-Ovalbeil, vuursteenartefacten, IJzertijdscherven
RECONSTRUC 1
GRONDGEBRU 2
HOOGTEZONE 15
PLEK_NR
118 TOPONIEM Bussumerheide
X_COORD
140800 Y.COORD 473800
LITERATUUR Wimmers, 1988
VNDST_CODE GM:B373; coll. R. van Zweden
BESCHRIJV 8 zeer verweerde scherven; randscherf Vroege/Midden Ijzertijd
RECONSTRUC 1
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 15
PLEK_NR
122 TOPONIEM Bussumerheide
X_COORD
140970 Y_COORD
474130
LITERATUUR Van Roijen en Siefkens, 1990
VNDST_CODE
BESCHRIJV Middeleeuwse waterput
RECONSTRUC 4
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 12
PLEK_NR
124 TOPONIEM Bussumerheide
X_COORD
140555 Y_COORD 474090
LITERATUUR Van Roijen en Siefkens, 1990
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VNDST_CODE
BESCHRIJV Middeleeuwse waterput
RECONSTRUC 3
GRONDGEBRU 5

HOOGTEZONE 15

PLEK.NR
127 TOPONIEM Witte Bergen
X_COORD
143620 Y_COORD 472360
LITERATUUR Bakker, 1982
VNDST.CODE coll. H. Schone; GM: M49
BESCHRIJV Trechterbeker-scherven, 5 scherven Urnenveldentijd
OPMERKING GSAW: LUT 3
RECONSTRUC 3
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 6
PLEK_NR
129 TOPONIEM Laren (Vredelaan)
X_COORD
144100 Y_COORD 472960
LITERATUUR
VNDST_CODE GM:B164, B168
BESCHRIJV 3 scherven Veluwse Klokbeker, vuurstenen mes
RECONSTRUC 4
GRONDGEBRU 4
HOOGTEZONE 6
PLEK_NR
131 TOPONIEM Laren (Zeveneinderdrift/Vredelaan)
X_COORD
144220 Y_COORD 472890
LITERATUUR Bakker, 1966; 1979; 1982
VNDST_CODE GM: B493
BESCHRIJV TRB-nederzetting (deels opgegraven, deels monument). Pijlpunten,
fragment Flintovaalbijl, scherven,kapotgeslagen stenen,fragment vaneen maalsteen.
Tevens scherven Veluwse Klokbeker en twee WKD-scherven.
RECONSTRUC 4
GRONDGEBRU 1
HOOGTEZONE 6
PLEK_NR
133 TOPONIEM Laarder Engh
X.COORD
143880 Y_COORD
473200
LITERATUUR
VNDST_CODE coli GM?
BESCHRIJV 3 vuurstenen afslagen
RECONSTRUC 3
GRONDGEBRU 4
HOOGTEZONE 6
PLEK_NR
134 TOPONIEM N 't Bluk
X_COORD
143700 Y_COORD 472000
LITERATUUR
VNDST_CODE GM:B84
BESCHRIJV Uzertijdscherven (1 besmeten, 2 met bezemvegen)
RECONSTRUC 4
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 6
PLEKJMR
135 TOPONIEM Laarder Engh
X_COORD
143300 Y_COORD
473500
LITERATUUR
VNDST_CODE coli. GM?
BESCHRIJV Randscherf Vroege Middeleeuwen
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 4
HOOGTEZONE 12
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PLEK_NR
136 TOPONIEM "Achter 't Bluk"
X_COORD
143750 Y_COORD 471800
LITERATUUR
VNDST.CODE GM:B401
BESCHRIJV 2 scherven Kogelpot
RECONSTRUC 4
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 6
PLEK_NR
137 TOPONIEM Laarder Engh
X_COORD
143430 Y_COORD 473320
LITERATUUR
VNDST_CODE coli. GM?
BESCHRIJV 56 scherven, o.m. Brunssum (XlIIe eeuw ), Siegburg (XIVe/XVe
eeuw) en recenter
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 4
HOOGTEZONE 9
PLEK_NR
141 TOPONIEM Zuiderheide
X_COORD
143170 Y_COORD 472495
LITERATUUR
VNDST_CODE GM:B94; coli. GM
BESCHRIJV Vuurstenen voorwerp met wrsch. retouche, HVS-scherf
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 21
PLEK_NR
142 TOPONIEM Zeven Bergjes
X_COORD
143105 Y_COORD 471905
LITERATUUR Remouchamps, 1928;Addink-S.,1968;Lanting&v.d.Waals, 1971;
1976; Casparie & Groenman-van W. 1980
VNDST_CODE GM.B303
BESCHRIJV Heuvel 6. Strijdhamer type C, Standvoetbeker type ID, uit centrale
graf tumulus. C-14: GrN 6683C: 4385 +/- 75 bp.
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 9
PLEK_NR
144 TOPONIEM Zeven Bergjes
X_COORD
143440 Y_COORD 472170
LITERATUUR Remouchamps, 1928;Glasbergen, 1954;Lanting&v.d.Waals, 1971;
1976; Casparie & Groenman-van W. 1980
VNDST_CODE GM:B304
BESCHRIJV Heuvel 2. Veluwse KB,4V-doorboorde amber knopen uit tumulus;
secundaire begraving in HVS-aardewerk
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 9
PLEK_NR
146 TOPONIEM kuil van Koppel
X_COORD
142880 Y_COORD 472240
LITERATUUR Modderman, 1953; Butler, 1969; Addink-S. & Vlamings, 1979;
Stapert, 1982
VNDST_CODE GM: vele nummers
BESCHRIJV Potbeker,scherven (KB,Potbeker,metnagelindrukken,WKD,HVS,
Ijzertijd), vuursteen(Levallois-klinguitMidden-Pal.,pijlpunten,gedoomde pijlpunt,
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schraper, knoopkrabber),Walzenbeilfragment, halffabrikaat Flint-Ovalbeil,paalkuilen,
bronzen speld
OPMERKING GSAW: H 12; KvK-GTO 22; D 6; D 8; D 3
RECONSTRUC 2 . GRONDGEBRU 2
HOOGTEZONE 15
PLEK_NR
152 TOPONIEM Utrechtse Waterleiding
X.COORD
142600 Y_COORD 472400
LITERATUUR
VNDST_CODE coll. onbekend
BESCHRIJV 2 Klokbeker-scherven, 1 Potbekerfragment, vuurstenen krabber,
fragmenten Wikkeldraad en Hilversum-aardewerk, vuurstenen pijlpunt
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 15
PLEK_NR
154 TOPONIEM Zeven Bergjes
X.COORD
142975 Y_COORD 471850
LITERATUUR Remouchamps, 1928; Glasbergen, 1954
VNDST.CODE Coll. RMO
BESCHRIJV Heuvel 4. Secundaire begravingen in HVS-aardewerk
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 9
PLEK_NR
156 TOPONIEM Zeven Bergjes
X_COORD
143025 Y_COORD 471925
LITERATUUR Remouchamps, 1928
VNDST_CODE RMO:g.1928/2.6
BESCHRIJV Heuvel 5. Groot fragment onversierde KB
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 9
PLEK_NR
157 TOPONIEM Zeven Bergjes
X_COORD
143060 Y_COORD
471880
LITERATUUR Remouchamps, 1928; Glasbergen, 1954; Modderman, 1954
VNDST_CODE coll. RMO
BESCHRIJV Heuvel 7. Secundaire begravingen in HVS-aardewerk
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 9
PLEK_NR
158 TOPONIEM Zeven Bergjes
X_COORD
142990 Y_COORD
471915
LITERATUUR Remouchamps, 1928; Modderman, 1954; Addink-S., 1968
VNDST_CODE
BESCHRIJV Heuvel 3. Strijdhamer, Standvoetbeker in centrale graf.
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 9
PLEK.NR
159 TOPONIEM Zeven Bergjes
X.COORD
143140 Y_COORD
471935
LITERATUUR Remouchamps, 1928;Glasbergen, 1954; Modderman, 1954
VNDST_CODE coll. RMO
BESCHRIJV
Heuvel 8. Klokbeker-scherven, secundaire begravingen in
HVS-aardewerk (in later opgeworpen heuvellichaam).
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 9
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PLEK_NR
160 TOPONIEM Zeven Bergjes
X.COORD
143265 Y_COORD 472030
LITERATUUR Remouchamps, 1928
VNDSTCODE Coll. RMO
BESCHRIJV Heuvel 1. KB-scherven.
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 9
PLEK_NR
161 TOPONIEM Zeven Bergjes
X_COORD 143090 Y_COORD 472085
LITERATUUR Remouchamps, 1928; Modderman, 1954.
VNDST_CODE Coll. RMO
BESCHRIJV Heuvel 9. Klokbekerscherven uit centrale grafkuil.
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 12
PLEK_NR
162 TOPONIEM Zeven Bergjes
X.COORD
143150 Y_COORD
472105
LITERATUUR Remouchamps, 1928;Modderman, 1954;Lanting/v.d.Waals, 1976;
Casparie & Groenman-van W., 1980.
VNDST_CODE Coll. RMO
BESCHRIJV Heuvel 10. Bronzen dolkje, vuurstenen pijlpunten uit centrale graf.
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 12
PLEK_NR
167 TOPONIEM Zuiderheide/Janskerkhof
X_COORD
142820 Y_COORD
472885
LITERATUUR
VNDST_CODE
BESCHRIJV UVT, Midden/Late Ijzertijd, Inheems-Romeins aardewerk
OPMERKING GSAW: LUT 7; det. J.F. van Regteren Altena
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 21
PLEK_NR
168 TOPONIEM Janskerkhof
X_COORD
142800 Y_COORD 473100
LITERATUUR
VNDST_CODE GM:B338
BESCHRIJV Scherf HVS
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 21
PLEK_NR
172 TOPONIEM NW 't Bluk
X_COORD
143370 Y_COORD
472100
LITERATUUR Woltering, 1985
VNDST_CODE coll. A. Boelsma; GM: coll. Hesp nr. 32
BESCHRIJV Fragmenten Ijzertijdaardewerk
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 9
PLEK_NR
174 TOPONIEM Utrechtse Waterleiding
X.COORD
142400 Y_COORD 472500
LITERATUUR
VNDST_CODE GM:B408
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BESCHRIJV Halsfragment Romeinse amfoor
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 2
HOOGTEZONE 15
PLEK_NR
177 TOPONIEM Westerheide
X_COORD
141645 Y_COORD 472990
LITERATUUR Woltering, 1985
VNDST_CODE coll. H. Peters
BESCHRIJV Geretoucheerde Maasvuursteen (Pal.).
RECONSTRUC 4
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 9
PLEK_NR
178 TOPONIEM omgeving Amsterdamse Waterleiding
X_COORD
141750 Y_COORD 472700
LITERATUUR
VNDST_CODE GM:B170
BESCHRIJV Vuurstenen spits (point double)
RECONSTRUC 3
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 12
PLEK_NR
179 TOPONIEM W Aardjesberg
X_COORD
140800 Y_COORD 473500
'
LITERATUUR
VNDST_CODE GM:B363, 368, coli. GM
BESCHRIJV Krabber, 2 afslagen, 2 scherven UVT
RECONSTRUC 1
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 15
PLEK_NR
180 TOPONIEM akker Aardjesberg
X_COORD
141000 Y_COORD
473700
LITERATUUR Appelboom, 1954; Wimmers, 1991
VNDST_CODE Zeer verspreid
BESCHRIJV Akker Aardjesberg. Vuursteen: Pal, afslagen, kerntjes, werktuigen,
pijlpunten. Scherven:Beker,WKD,HVS,Urnenveldentijd, XlIe/XIIIeeeuw.Minstens
1 geslechte grafheuvel, paalsporen, akkerlaag.
OPMERKING GSAW: A 21
RECONSTRUC 1
GRONDGEBRU 7
HOOGTEZONE 15
PLEK_NR
190 TOPONIEM Westerheide
X.COORD
141750 Y_COORD 473460
LITERATUUR
VNDST.CODE coll. onbekend; coll. B. Walet
BESCHRIJV Vuurstenen pijlpunt en schrabber; afslagen, schrabbers, klingetjes
(ruim 70 stuks); 2 pijlpunten; sikkelfragment
RECONSTRUC 1
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 12
PLEK.NR
191 TOPONIEM Westerheide
X_COORD
141340 Y_COORD
472890
LITERATUUR Bursch, 1935;Casparie &Groenman-van W., 1980;Wimmers, 1988
VNDST.CODE GM:B75,B241,B242
BESCHRIJV Heuvel 101=Bursch heuvel 1.Koperen ofbronzen dolkje in centrale
graf, urntjes en crematies in heuvellichaam
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RECONSTRUC 4

GRONDGEBRU 3

HOOGTEZONE 9

PLEK.NR
192 TOPONIEM Westerheide
X_COORD
141320 Y_COORD 472865
LITERATUUR Bursch, 1935.
VNDST.CODE
BESCHRIJV Heuvel 102 = Bursch heuvel 2.
RECONSTRUC 4
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 9
PLEK_NR
193 TOPONIEM Westerheide
X_COORD
141295 Y_COORD 472850
LITERATUUR Bursch, 1935.
VNDST_CODE
BESCHRIJV Heuvel 103 = Bursch heuvel 3.
RECONSTRUC 4
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 9
PLEK_NR
194 TOPONIEM Westerheide
X.COORD
141255 Y_COORD 472845
LITERATUUR Bursch, 1935.
VNDST_CODE
BESCHRIJV Heuvel 104 = Bursch heuvel 4. Een aan beide zijden bewerkte
vuurstenen krabber in het heuvellichaam.
RECONSTRUC 4
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 9
PLEK_NR
195 TOPONIEM Westerheide
X_COORD
141160 Y.COORD 472750
LITERATUUR Bursch, 1935; Van Giffen & Bakker, 1965; Casparie &
Groenman-van W., 1980
VNDST.CODE
BESCHRIJV Heuvel 105=Bursch heuvel 5.Inheuvellichaam urnenscherven van
één pot.
RECONSTRUC 4
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 9
PLEK_NR
196 TOPONIEM Westerheide
X_COORD 141115 Y_COORD 472745
LITERATUUR Bursch, 1935; Van Giffen & Bakker, 1965; Casparie &
Groenman-van W., 1980
VNDST_CODE
BESCHRIJV Heuvel 106 = Bursch heuvel 6. Met crematie in heuvellichaam.
RECONSTRUC 4
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 9
PLEK_NR
197 TOPONIEM Westerheide
X_COORD
141260 Y_COORD 473395
LITERATUUR Wimmers, 1988
VNDST_CODE
BESCHRIJV Heuvel 107. Door Remouchamps onderzocht.
RECONSTRUC 1
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 12
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PLEK_NR
198 TOPONIEM Westerheide
X_COORD 141310 Y_COORD 473305
LITERATUUR Bursch, 1934; Wimmers, 1988
VNDST_CODE
BESCHRIJV Heuvel 108 = Bursch heuvel 8. Aldoor Remouchamps onderzocht.
RECONSTRUC 1
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 9
PLEK_NR
199 TOPONIEM Westerheide
X_COORD
141515 Y_COORD 473705
LITERATUUR Janssen, 1856
VNDST_CODE Coll. RMO Leiden; GM: B135
BESCHRIJV Heuvel 110. Inmidden enkeleverbrande beendertjes eneen bronzen
hielbijl. In heuvellichaam een gebruikte vuurstenen afslag.
OPMERKING Voor 1967 was in deze heuvel een gat gegraven (kartering J.A.
Bakker).
RECONSTRUC 1
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 12
PLEK.NR
200 TOPONIEM Westerheide
X_COORD
141530 Y_COORD
473440
LITERATUUR Wimmers, 1988.
VNDST_CODE GM:B359
BESCHRIJV Heuvel 111. DoorRemouchamps onderzocht. Bijrestauratie in 1972
zijn 4 scherven HVS-aardewerk gevonden.
RECONSTRUC 1
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 9
PLEK_NR
201 TOPONIEM Westerheide
X_COORD
141580 Y_COORD
473465
LITERATUUR Wimmers, 1988.
VNDST_CODE
BESCHRIJV Heuvel 112. Door Remouchamps onderzocht.
RECONSTRUC 1
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 9
PLEK.NR
202 TOPONIEM Westerheide
X_COORD
141555 Y_COORD 473430
LITERATUUR Wimmers, 1988.
VNDST_CODE
BESCHRIJV Heuvel 113.Door Remouchamps onderzocht.
RECONSTRUC 1
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 9
PLEK.NR
204 TOPONIEM Westerheide
X_COORD
141060 Y_COORD 473350
LITERATUUR Janssen, 1856; Wimmers, 1988.
VNDST_CODE Coli. GM: vele.
BESCHRIJV Grafheuvel doorPerkopgegraven endoorJanssen gepubliceerd. Vele
urnen als nabijzettingen, bronzen speld, 2 bronzen armbanden, bronzen ringetje en
staafje.
RECONSTRUC 1
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 12
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PLEK_NR
205 TOPONIEM Westerheide
X_COORD
141045 Y.COORD 473290
LITERATUUR Bursch, 1935; Wimmers, 1988
VNDST_CODE
BESCHRIJV Grafheuvel door Rust ontdekt en door Bursch opgegraven = Bursch
heuvel 9. Vele urnen als nabijzettingen, stukjes brons in centrale graf.
RECONSTRUC 1
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 12
PLEK_NR
206 TOPONIEM Westerheide
X_COORD
141645 Y_COORD
473140
LITERATUUR Bursch, 1935.
VNDST.CODE
BESCHRIJV Heuvel 211= Bursch heuvel 7.
RECONSTRUC 4
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 12
PLEK_NR
208 TOPONIEM Janskerkhof
X_COORD
142600 Y_COORD
473150
LITERATUUR
VNDST_CODE GM:B347, B348
BESCHRIJV Scherven Laren/Drakenstein-cultuur
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 21
PLEK_NR
215 TOPONIEM ZW akker Aardjesberg
X_COORD
140870 Y_COORD 473360
LITERATUUR Wimmers, 1988; Van Roijen & Siefkens, 1990
VNDST.CODE coll. RMO: gl928/2.24; coli. GM
BESCHRIJV Vuurstenen klingetje (lossevondst).Heuveltjes, wrsch.deelurnenveld.
Uit sleuven Remouchamps komen vele Uzertijdscherven, ook Midden- en Late
Ijzertijd.
RECONSTRUC 1
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 12
PLEK_NR
218 TOPONIEM Erfgooiersstraat
X.COORD
141500 Y_COORD
472640
LITERATUUR
VNDST_CODE coll. R. van den Berg
BESCHRIJV WKD- en Potbekervindplaats
RECONSTRUC 3
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 9
PLEK_NR
219 TOPONIEM Erfgooiersstraat
X_COORD
141570 Y_COORD 472380
LITERATUUR
VNDST_CODE GM:B59
BESCHRIJV Uzertijdscherf
OPMERKING Uit boompootgat
RECONSTRUC 3
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 9
PLEK_NR
X COORD

220 TOPONIEM
141150 Y COORD

Aardjesberg
473700
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LITERATUUR
VNDST_CODE GM:B366; coll. B. Walet
BESCHRIJV IJzenijdscherven; schrabber-op-afslag
RECONSTRUC 1 * GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 15
PLEK.NR
221 TOPONIEM Westerheide
X_COORD
142070 Y_COORD 473460
LITERATUUR
VNDST_CODE coll. onbekend; coll. G. Buhr
BESCHRIJV
Enkele IJzertijdscherven, onderkant Vroeg-Middeleeuwse
Wolbwandtopf
OPMERKING Vroeg-Middeleeuwse potje gevonden in plagperceel
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 18
PLEK_NR
223 TOPONIEM direct ZO heuvel I Westerheide
X_COORD
141380 Y_COORD 472850
LITERATUUR Bursch, 1935; Bakker & Ypey, 1963/64; Wimmers, 1988
VNDST_CODE GM:B235, B246, B249
BESCHRIJV 2 Kringgreppels en een Vroeg Middeleeuws crematiegraf.
RECONSTRUC 4
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 9
PLEK.NR
226 TOPONIEM Laarder Wasmeer
X_COORD
143100 Y_COORD
471800
LITERATUUR
VNDST_CODE GM:B311, B483
BESCHRIJV 3 vuurstenen werktuigen
RECONSTRUC 3
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 9
PLEK_NR
227 TOPONIEM Laarder Wasmeer
X_COORD
142650 Y_COORD
471480
LITERATUUR
VNDST_CODE GM:B470
BESCHRIJV vuursteen (afslagen, kernstukken, 1 schrabbertje, 2 vierhoeken, 1
pijlpunt met holle basis)
RECONSTRUC 4
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 6
PLEK_NR
229 TOPONIEM Liebergerweg
X_COORD
141700 Y_COORD
470400
LITERATUUR
VNDST_CODE GM:B48
BESCHRIJV Klokbeker.
RECONSTRUC 3
GRONDGEBRU 1
HOOGTEZONE 6
PLEK_NR
230 TOPONIEM Liebergerweg
X_COORD
141570 Y_COORD
470385
LITERATUUR Bakker & Ypey, 1963/64; Ypey & Bakker, 1967/68; Bakker &
Hallewas, 1976
VNDST CODE Vele in GM
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BESCHRIJV Vroeg-middeleeuwse grafveld aan de Liebergerweg
RECONSTRUC 3
GRONDGEBRU 1
HOOGTEZONE 9
PLEK_NR
231 TOPONIEM Lindenlaan
X_COORD
139640 Y_COORD 471210
LITERATUUR
VNDST_CODE coli. GM
BESCHRIJV vuurstenen dolk SVB/KB
RECONSTRUC 3
GRONDGEBRU 1
HOOGTEZONE 18
PLEK_NR
232 TOPONIEM omgeving station Hilversum
X_COORD
140900 Y_COORD
470480
LITERATUUR
VNDST_CODE coll. onbekend
BESCHRIJV Vuurstenen gedoomde pijlpunt
RECONSTRUC 1
GRONDGEBRU 1
HOOGTEZONE 6
PLEK_NR
234 TOPONIEM Sophialaan
X_COORD
141100 Y_COORD
470000
LITERATUUR Pos & Verhagen, 1954
VNDST_CODE GM:B57
BESCHRIJV Walzenbeil
RECONSTRUC 3
GRONDGEBRU 1
HOOGTEZONE 6
PLEK_NR
235 TOPONIEM Kolhornse Weg
X_COORD
140070 Y_COORD 468920
LITERATUUR
VNDST_CODE coll. onbekend
BESCHRIJV 3 urnen, verder onbekend
OPMERKING Datering onbekend. Niet gebruikt in de analyse.
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 1
HOOGTEZONE 9
PLEK_NR
236 TOPONIEM omgeving kerkhof Bosdrift/Kolhornse Weg
X_COORD
139850 Y.COORD 468710
LITERATUUR Bull. KNOB
VNDST_CODE coli. GM
BESCHRIJV Scherven HVS en Ijzertijd
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 1
HOOGTEZONE 15
PLEK_NR
237 TOPONIEM omgeving KRO-studio
X_COORD
140600 Y_COORD
470200
LITERATUUR
VNDST_CODE GM:B96
BESCHRIJV Randfragment kogelpot
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 1
HOOGTEZONE 9
PLEK_NR
X_COORD

239 TOPONIEM
141110 Y COORD

Hengstenberg
465840
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LITERATUUR Woltering, 1984
VNDST_CODE coll. A. Dadema ; coll. onbekend
BESCHRIJV Vuursteenmateriaal,o.m.pijlspits,boortje enbifaciaal bewerkte afslag
RECONSTRUC 2 - GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 12
PLEK_NR
240 TOPONIEM akker manege bij Hollandse Rading
X.COORD
140680 Y_COORD
465650
LITERATUUR Bakker & Ypey, 1963/64
VNDST_CODE GM:M32; B77
BESCHRIJV 1Flintovaalbijl, 1randscherf Middeleeuwen
OPMERKING Middeleeuwse scherf verdwenen. Vlgnsinventaris "hardgebakken,
gesinterd, grijs tot rose potje".
RECONSTRUC 5
GRONDGEBRU 7
HOOGTEZONE 3
PLEK_NR
242 TOPONIEM Bosberg
X_COORD
141550 Y_COORD 465640
LITERATUUR
VNDST_CODE coll. RMO, GM:B77/468/9, coll. onbekend
BESCHRIJV
Geslepen vuurstenen bijl, bijl, bekerscherven (ZigZagtype),
potbekerscherf, Hilversum-scherf, Drakestein-aardewerk, krabber, pijlpunt
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 12
PLEK_NR
243 TOPONIEM Blaricummer Heide
X_COORD
143075 Y_COORD
476140
LITERATUUR Wimmers & Van Zweden, 1990
VNDST_CODE coll. GM
BESCHRIJV Aan twee zijden gebroken klingfragment (vuursteen)
OPMERKING Uit plagperceel
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 21
PLEK_NR
244 TOPONIEM Zuiderheide
X_COORD
142750 Y.COORD 472340
LITERATUUR Janssen, 1856
VNDST_CODE
BESCHRIJV Grafheuvel waarin Janssen "eene germaanscheurn"heeft gevonden,
vermoedelijk HVS.
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 12
PLEK_NR
245 TOPONIEM Parklaan
X_COORD
138650 Y_COORD
472160
LITERATUUR Stapert & Offerman-Heykens, 1983
VNDST_CODE
BESCHRIJV Vuurstenen afslag (Midden-Palaeolithicum)
RECONSTRUC 4
GRONDGEBRU 1
HOOGTEZONE 6
PLEK_NR
246 TOPONIEM Sparrenlaan
X_COORD
140500 Y.COORD 468350
LITERATUUR Woltering, 1985
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VNDST_CODE
BESCHRIJV Twee grafheuvels in tuin (niet onderzocht).
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 1
HOOGTEZONE 12
PLEK_NR
247 TOPONIEM Ziekenhuis Hoog-Laren
X_COORD
143200 Y_COORD
475050
LITERATUUR Woltering, 1989
VNDST_CODE
BESCHRIJV Drie vuurstenen afslagen Midden-Palaeolithen
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 1
HOOGTEZONE 12
PLEK_NR
248 TOPONIEM Westerheide
X_COORD
141011 Y_COORD
473292
LITERATUUR Bakker, 1958
VNDST_CODE
BESCHRIJV Fragment strijdhamer
RECONSTRUC 1
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 9
PLEK_NR
249 TOPONIEM Zeveneinderdrift/Vredelaan
X_COORD
144115 Y_COORD
472650
LITERATUUR Addink-S. & Vlamings, 1979; Bakker, 1982
VNDST_CODE GM: B414
BESCHRIJV Trechterbeker-nederzetting (scherven,fragment Fels-Ovalbeil; fragment
Fels-Rechteckbeil); Drakestein-vindplaats.
OPMERKING GSAW: DB 2
RECONSTRUC 4
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 6
PLEK_NR
250 TOPONIEM Zeven Bergjes
X_COORD
143320 Y_COORD 471910
LITERATUUR
VNDST_CODE
BESCHRIJV Grafheuvel (niet meer aanwezig)
OPMERKING Op schetskaartje nr. 6 van Janssen (coli. GM) aangegeven.
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 9
PLEK_NR
251 TOPONIEM Spanderswoud
X_COORD
138375 Y_COORD
472800
LITERATUUR
VNDST_CODE Coll. A. Dadema
BESCHRIJV Gedoomde vuurstenen pijlpunt
RECONSTRUC 5
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 3
PLEK_NR
252 TOPONIEM Fransche Kampheide
X_COORD
138650 Y_COORD
474650
LITERATUUR
VNDST_CODE Coll. G.M.
BESCHRIJV Transversale pijlpunt (vml. Neolithisch)
RECONSTRUC 4
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 6
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PLEK_NR
253 TOPONIEM Hoorneboegse Heide
X_COORD
139850 Y_COORD 468500
LITERATUUR
VNDST_CODE Coli. GM: M nummers
BESCHRIJV 2 scherven Urnenveldentijd
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 15
PLEK_NR
254 TOPONIEM Naarder Weg
X_COORD
144400 Y_COORD
476410
LITERATUUR Wimmers & van Zweden, 1991
VNDSTCODE Coll. AWN afd. Naerdincklant
BESCHRIJV Vuursteenafslagen, Hilversum-, Urnenveldentijd- en Middeleeuws
(Pingsdorf, Steengoed) aardewerk
OPMERKING Proefopgraving
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 1
HOOGTEZONE 21
PLEK_NR
255 TOPONIEM Heidehoeve
X_COORD
143990 Y_COORD
476035
LITERATUUR
VNDST_CODE Coll. B. Walet; coll. R. van Zweden
BESCHRIJV 1 afslag, 1WKD-scherf, 1HVS-scherf, 1 UVT-scherf
OPMERKING Uit stort nieuwbouw
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 1
HOOGTEZONE 21
PLEK_NR
256 TOPONIEM Hoorneboeg
X_COORD
140290 Y_COORD
467680
LITERATUUR
VNDST_CODE
BESCHRIJV Gerestaureerde grafheuvel
RECONSTRUC 4
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 6
PLEK.NR
257 TOPONIEM Hoorneboeg
X_COORD
140260 Y_COORD
467700
LITERATUUR
VNDST_CODE
BESCHRIJV Gerestaureerde grafheuvel
RECONSTRUC 4
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 6
PLEK_NR
258 TOPONIEM Hoorneboeg
X_COORD
140230 Y_COORD
467890
LITERATUUR
VNDST_CODE
BESCHRIJV Gerestaureerde grafheuvel
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 6
PLEK.NR
259 TOPONIEM De Limieten
X_COORD
142450 Y_COORD
479035
LITERATUUR
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VNDST_CODE
BESCHRIJV 16 scherven en gruis van 1 potbeker
OPMERKING GSAW: P 29
RECONSTRUC 3
GRONDGEBRU 2
HOOGTEZONE 9
PLEK.NR
260 TOPONIEM Heidehoeve
X_COORD
143995 Y_COORD 476135
LITERATUUR
VNDST_CODE coll. GM
BESCHRIJV 3 scherven potbeker, Drakestein-scherven, hutteleem, vuurstenen
pijlpunt, fragment vuurstenen sikkel
OPMERKING GSAW: DHU
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 1
HOOGTEZONE 12
PLEK_NR
261 TOPONIEM Zuiderheide
X_COORD
143140 Y_COORD 472250
LITERATUUR
VNDSTCODE
BESCHRIJV Scherven UVT en Midden/Late Ijzertijd
OPMERKING GSAW: LUT 4
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 15
PLEK_NR
262 TOPONIEM Kampje W Kuil van Koppel
X_COORD
142495 Y_COORD
472205
LITERATUUR
VNDST_CODE
BESCHRIJV 2 vindplaatsen Potbeker; KB-pijlpunt
OPMERKING GSAW: P 9
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 2
HOOGTEZONE 15
PLEK_NR
263 TOPONIEM Zuiderheide
X_COORD
143050 Y_COORD
472600
LITERATUUR
VNDST_CODE
BESCHRIJV 660 scherven en gruis uit verkleuring: UVT (o.m. besmeten),
Midden-Uzertijd
OPMERKING GSAW: LUT 24
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 21
PLEK.NR
264 TOPONIEM Janskerkhof
X_COORD
142470 Y_COORD
473425
LITERATUUR
VNDST_CODE GM: coll. Hesp nr. 11/12
BESCHRIJV 2 scherven HVS
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 18
PLEK_NR
X_COORD

265 TOPONIEM ZW Aardjesberg
141200 Y COORD 473220
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LITERATUUR Stapert, 1990
VNDST_CODE Coll. G.M.
BESCHRIJV Vuurstenen bladspits (overgang Midden/Laat Palaeolithicum)
RECONSTRUC 1 • GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 12
PLEK_NR
266 TOPONIEM Verlengde Fortlaan
X_COORD
138650 Y_COORD 477300
LITERATUUR
VNDST_CODE Coll. G.M.
BESCHRIJV Vuurstenen Levallois-kling met kernrand (Midden Palaeolithicum)
OPMERKING Kan uit afzanding komen.
RECONSTRUC 5
GRONDGEBRU 1
HOOGTEZONE 3
PLEK_NR
267 TOPONIEM Uilenbergjes
X_COORD
140480 Y_COORD
467920
LITERATUUR
VNDST.CODE Coll. A. Boelsma
BESCHRIJV Vuurstenen Levallois-afslag (Midden Palaeolithicum)
OPMERKING Determinatie D. Stapert, BAI, Rijksuniversiteit Groningen
RECONSTRUC 4
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 6
PLEK_NR
268 TOPONIEM Steenbergen
X_COORD
142880 Y_COORD
474580
LITERATUUR
VNDST_CODE GM.B504
BESCHRIJV Randfragment Romeins aardewerk (geel)
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 1
HOOGTEZONE 21
PLEK.NR
269 TOPONIEM Westerheide
X_COORD
141640 Y_COORD
474075
LITERATUUR
VNDST_CODE Coli. GM
BESCHRIJV HVS-scherf met stafband
OPMERKING Gevonden door G. Vlamings
RECONSTRUC 1
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 15
PLEK_NR
270 TOPONIEM Westerheide
X_COORD
140775 Y_COORD
473275
LITERATUUR
VNDST_CODE Coll. B. Walet
BESCHRIJV 10 Mesolithische artefacten, waaronder 2 kraaltjes
RECONSTRUC 1
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 12
PLEK_NR
271 TOPONIEM Westerheide
X_COORD
141670 Y_COORD 472875
LITERATUUR
VNDST_CODE Coll. B. Walet
BESCHRIJV 2 Mesolithische spitsjes
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RECONSTRUC 4

GRONDGEBRU 5

HOOGTEZONE 9

PLEK_NR
272 TOPONIEM Crailosche Brug
X.COORD
140480 Y_COORD 473230
LITERATUUR
VNDST.CODE Coll. B. Walet
BESCHRIJV 1 afslag
RECONSTRUC 3
GRONDGEBRU 2
HOOGTEZONE 12
PLEK_NR
273 TOPONIEM Westerheide
X_COORD
142110 Y_COORD 474170
LITERATUUR
VNDST_CODE Coll. B. Walet
BESCHRIJV 1 afslagje
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 18
PLEK.NR
274 TOPONIEM Laren
X_COORD
143300 Y.COORD 473730
LITERATUUR
VNDST_CODE Coll. A. Boelsma
BESCHRIJV Midden Palaeolithische afslag (vuursteen)
OPMERKING Uit tuin
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 1
HOOGTEZONE 18
PLEK.NR
275 TOPONIEM Bosberg
X.COORD
141530 Y_COORD
465730
LITERATUUR
VNDST_CODE GM:B502
BESCHRIJV Hilversum-scherf
OPMERKING Uit rand grote kuil
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 2
HOOGTEZONE 9
PLEK.NR
276 TOPONIEM Tafelberg
X.COORD
143900 Y_COORD
476400
LITERATUUR
VNDST_CODE GM:B503
BESCHRIJV Klokbekerscherf (randfragment met doorboring)
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 30
PLEK_NR
277 TOPONIEM Bikberger Bos
X_COORD
142525 Y_COORD
477840
LITERATUUR
VNDST_CODE coll. B. Walet
BESCHRIJV Vuurstenen Acheulien-Kling(Midden Palaeolithicum voorhet Saalien)
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 7
HOOGTEZONE 9
PLEK.NR
X COORD

278 TOPONIEM
144200 Y COORD

Magdalenabosch
480200
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LITERATUUR
VNDST_CODE GM:B90
BESCHRIJV Deel Veluwse Klokbeker
RECONSTRUC 2 * GRONDGEBRU 3

HOOGTEZONE 6

PLEK.NR
279 TOPONIEM Magdalenabosch
X_COORD 144110 Y.COORD 480130
LITERATUUR
VNDST_CODE Coll. A. Buys
BESCHRIJV Scherfje met grof Wikkeldraadstempel
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 6
PLEK.NR
280 TOPONIEM groeve Rijsbergen
X.COORD
145550 Y_COORD 477340
LITERATUUR
VNDST_CODE Coll. J. Buys
BESCHRIJV Scherf, vml. Ijzertijd
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 2
HOOGTEZONE 18
PLEK.NR
281 TOPONIEM Blaricumerheide
X.COORD
143375 Y.COORD
475800
LITERATUUR
VNDST_CODE GM:B 60
BESCHRIJV 19 scherven Drakesteinaardewerk
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 30
PLEK_NR
282 TOPONIEM Blaricumerheide
X.COORD
143380 Y_COORD
475920
LITERATUUR
VNDST_CODE GM:B 443
BESCHRIJV 2 scherven Ijzertijd
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 30
PLEK.NR
283 TOPONIEM Tafelbergheide
X.COORD
143680 Y.COORD
476875
LITERATUUR
VNDST.CODE Coll. B. Walet
BESCHRIJV Hilversum-scherf,2scherven Urnenveldentijd (besmeten aardewerk),
slijpsteen
OPMERKING Vondsten uit plagperceel
RECONSTRUC 1
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 27
PLEK.NR
284 TOPONIEM Janskerkhof
X.COORD
142730 Y.COORD
472800
LITERATUUR
VNDST.CODE GM:B 432
BESCHRIJV Drakestein-aardewerk
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 21
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PLEK_NR
285 TOPONIEM Janskerkhof
X.COORD
142610 Y_COORD 472800
LITERATUUR
VNDST.CODE Coll. onbekend
BESCHRIJV DKS aardewerk (met 2 paalkuilen, verkleuringen en huttenleem)
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 21
PLEK_NR
286 TOPONIEM 't Bluk
X_COORD
143300 Y_COORD 472100
LITERATUUR
VNDST_CODE Coll. ?
BESCHRIJV IJzertijdscherven
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 9
PLEK.NR
287 TOPONIEM 't Bluk
X_COORD
143400 Y_COORD
472200
LITERATUUR
VNDST_CODE Coll.?
BESCHRIJV IJzertijdscherven
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 5
HOOGTEZONE 9
PLEK_NR
288 TOPONIEM Westerheide
X_COORD
140400 Y_COORD 473000
LITERATUUR
VNDST.CODE GM:B 160
BESCHRIJV 1scherf Laat Neolithisch
RECONSTRUC 3
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 9
PLEK_NR
289 TOPONIEM Westerheide
X_COORD
140600 Y_COORD 473000
LITERATUUR
VNDST.CODE GM:B 130
BESCHRIJV Complete Potbeker (in scherven)
OPMERKING Gevonden in randbebossing
RECONSTRUC 3
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 9
PLEK_NR
290 TOPONIEM Westerheide
X_COORD
140350 Y.COORD 473070
LITERATUUR
VNDST_CODE
BESCHRIJV Scherf Urnenveldentijd, vuursteen.
RECONSTRUC 3
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 9
PLEK.NR
291 TOPONIEM Westerheide
X_COORD
140640 Y_COORD
473030
LITERATUUR
VNDST_CODE
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BESCHRIJV
Scherven AOC bekers, scherven voorraadpot Standvoetbeker
(Golfbandpot), scherven Veluwse Klokbeker
RECONSTRUC 3
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 9
PLEK_NR
292 TOPONIEM Westerheide
X_COORD
140510 Y_COORD 473040
LITERATUUR
VNDST_CODE
BESCHRIJV 2 scherfjes Standvoetbeker, 1scherfje ZigZag-beker
RECONSTRUC 3
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 9
PLEK_NR
293 TOPONIEM Westerheide
X.COORD
140610 Y_COORD 472940
LITERATUUR
VNDST_CODE
BESCHRIJV Standvoetbeker-scherf, 2 Klokbeker-scherven, Klokbeker-pijlpunt,
Drakestein-aardewerk, Merovingisch aardewerk
RECONSTRUC 3
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 9
PLEK_NR
294 TOPONIEM Westerheide
X_COORD
140760 Y.COORD 472920
LITERATUUR
VNDST_CODE
BESCHRIJV Potbekeraardewerk, vuursteen, 2 scherfjes Hilversum-aardewerk
RECONSTRUC 3
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 9
PLEK.NR
295 TOPONIEM Bosberg
X_COORD
141350 Y_COORD
466080
LITERATUUR
VNDST_CODE Coli. GM
BESCHRIJV Aardewerk Midden-Late Ijzertijd, Inheems Romeins
OPMERKING GSAW : LUT 13;det. J.F. van Regteren Altena
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 9
PLEK.NR
296 TOPONIEM Bosberg
X.COORD
141440 Y_COORD
465940
LITERATUUR
VNDST_CODE Coli. GM
BESCHRIJV Aardewerk Midden/Late Ijzertijd, Inheems Romeins
OPMERKING GSAW: LUT 13;det. J.F. van Regteren Altena
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 9
PLEK_NR
297 TOPONIEM Bosberg
X_COORD
141600 Y_COORD
465500
LITERATUUR
VNDST_CODE GM: B77
BESCHRIJV 1scherf Vroeg Middeleeuws aardewerk
RECONSTRUC 2
GRONDGEBRU 3
HOOGTEZONE 9
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AANHANGSEL 2 METHODE VOOR HET VERVAARDIGEN VAN EEN
ARCHEOLOGISCHE POTENTIEKAART421

Een archeologische potentiekaart geeft gebieden aan, waarin zich relatief veel
archeologische vindplaatsen bevinden,ongeacht ofdezealaanhetlichtzijn gekomen.
Bij de opstelling ervan wordt uitgegaan van vlakdekkende kaarten, waarop voorde
ligging van archeologische vindplaatsen relevante informatie isuitgekarteerd. Indit
onderzoek zijn dat erdrie:eenkaart van het grondgebruik inhet Gooi(fig. 21),een
reconstructie van het substraat (Kaart 1) en een hoogtezonekaart (fig. 24). Deze
kaarten zijn alle in een Gografisch Informatie Systeem (GIS) gebracht422.
Allereerst isviahet GISeen overlay van dedriekaarten gemaakt, zodateen nieuwe
kaart ontstaat. Delegenda van deze nieuwe kaart bestaat uit alleunieke combinaties
vande legenda's vandedrie overelkaarheen gelegde kaarten (b.v.bebouwde kom,
veldpodzolgronden indekzand,hoogtetussen 3en6m).Vooralle legenda-eenheden
van deze nieuwe kaart zijn het aantal aangetroffen vindplaatsen en de oppervlakte
die de legenda-eenheid inneemt bepaald.
We willen het aantal vindplaatsen verklaren uit vier factoren: -de oppervlakte van
deuniekecombinatie legenda-eenheden -hetgrondgebruik -het substraat-dehoogtezone. We zoeken nu een model dat een zo goed mogelijke voorspelling van het
aantalvindplaatsen geeft. Daartoestellen weallereersthetaantalvindplaatsen binnen
een unieke combinatie van grondgebruik, substraat en hoogte Poisson verdeeld.
Vervolgens gebruiken we de statistische techniek van de loglineaire regressie423.
Het verwachte aantal vindplaatsen per unieke combinatie legenda-eenheden neemt
lineair toe met de oppervlakte van deze unieke combinatie. Omdat het loglineaire
model de logarithme van het verwachte aantal vindplaatsen bepaalt, moet om deze
lineairerelatieinstandtehouden,inhet modelookdelogarithmevande oppervlakte
genomenworden.Zoontstaathetvolgendemodel:log(verwachteaantal vindplaatsen)
= bO+ log(oppervlakte) + effect van substraat + effect van grondgebruik + effect
van hoogtezones. Deze effecten zijn de predictoren van het model. We zoeken
uiteindelijk modellen met zo weinig mogelijk predictoren die toch een goede voorspelling geven van het aantal vindplaatsen. Dit kunnen meer modellen zijn als
predictoren inwisselbaar zijn.
Dit model veronderstelt dat andere factoren overal gelijk zijn. Zou bij voorbeeld de
zoekintensiteit in het gebied sterk wisselen en dit ook bekend zijn, dan kan deze in
het model worden opgenomen.

421

Deze methode is ontwikkeld in samenspraak met Oude Voshaar, die zijn statistische kennis inbracht.
Er is gebruik gemaakt van het programma ARC/INFO op een VAX computer.
423
De oppervlakte is berekend in vierkante kilometers met twee cijfers achter de komma. Combinaties die
weinig oppervlakte innemen zijn dus niet meegenomen in de berekeningen. Over dergelijke modellen:
McCullagh & Nelder. 1983.
422
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Bij het doorrekenen van de modellen424 bleek dat alleen de predictoren substraat
en grondgebruik nodig zijn voor de voorspelling. Interactietermen leverden geen
significant beter model op. De voorspelde aantallen vindplaatsen per km2 staan in
onderstaande tabel.Tervergelijking zijndeoppervlakten diedediverse combinaties
substraat-grondgebruik innemen toegevoegd, evenals de aangetroffen werkelijke
waarden.
Tabel11Oppervlakte(km2) ingenomen doorcombinaties vangrondgebruik(Gro) en substraat
(Sub)
SublGro

BE

AF

BO

EN

HE

D
M
S
V

3,88
10,92
15,44
15,12

0,85
3,66
3,13

8,25
6,90
6,84
4,68

1,67
0,96

0^6
3,77
2,74
0,04

ME

OV

0,15
5,22

0,01
0,30
0,53
2,91

BE =bebouwde kom,AF =afgraving, BO= bos,EN =eng, HE=heide,ME =meent,OV
=overig, D=veldpodzolgronden indekzand, M=moderpodzol op rijkere deel stuwwalof
keileemplateau,S= haarpodzolgronden instuwwal,sandrofdekzand,V=(gereconstrueerd)
veen

Tabel12Bijde inventarisatie aangetroffen vindplaatsdichtheden (aantallen vindplaatsen per
km2) per combinatie grondgebruik •substraat. Afkortingen als boven
Sub\Gro

BE

AF

BO

EN

HE

D
M
S
V

0,77
1,56
0^9
0,20

10,59
0,56
0

0,73
3,77
3,65
0,43

539
2,08

5,56
15,12
2,92
0

ME

OV

0
0

0
6,67
0
0,69

Tabel13Doorloglineaire regressievoorspelde vindplaatsdichtheden (aantallen vindplaatsen
per km2) per combinatie grondgebruik •substraat. Afkortingen als boven
Sub\Gro BEAFBOENHEMEOV
D
M
S
V

0,39
1,91
0,67
0,17

3,54
1,94
0,49

1,28
6,29
2,21
0,56

6,66
234

3,46
16,93
5,94
1,54

0,01
0,00

Alswedevoorspelde vindplaatsdichtheden karteren (fig.36)endezekaart vergelijken
met die van de gevonden dichtheden in de inventarisatie (Kaart 3), dan lijken de
resultaten sterk op elkaar. Zonder het model zouden we echter de hoogtezones,
waarvan weopvoorhand aannamen dat zeeen relatiemetdelocatievandegevonden
vindplaatsen hebben, ook in Kaart 3 hebben verwerkt, wat tot een onnodig
gecompliceerd kaartbeeld zou hebben geleid.

424

Gebruikt in het programma GENSTAT.
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I33
6,50
2,28
0,58

2km

Fig. 36 Door loglineaire regressie voorspelde vindplaatsdichtheden per combinatie huidig
grondgebruik - substraat in het Gooi. Hoe donkerder hoe hoger de dichtheid (vlg.
tabel 13).
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Deze methode isuit te breiden meteen willekeurig aantal andere kaarten. Hij isdan
ook goed te gebruiken bij het voorspellen van de ligging van archeologische
vindplaatsen, en vormt een goede aanvulling op de door Ankum & Groenewoudt
gepubliceerde methode425.

425

Ankum &Groenewoudt, 1990.
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AANHANGSEL 3 CATEGORIEËN VONDSTEN MET HUN VINDPLAATSEN

1 Vuursteenartefacten uit het Midden Palaeolithicum
44
180

72
220

84
245

85
247

87
265

89
266

92
267

105
274

106
277

146

177

2 Vuursteenartefacten uit het Mesolithicum of jonger (behalve categorie 3 en 4)

5
54
115
194
254

7
55
129
199
255

12
86
131
215
260

17
89
133
220
270

23
93
141
226
271

37
94
146
227
272

40
99
152
231
273

44
103
178
239
290

45
104
179
242

46
110
180
243

47
111
190
252

3 Vuurstenen pijlpunt uit het Laat Neolithicum of de Bronstijd
12

51

146

152

180

190

227

232

251

260

262

4 (Vuur)stenen bijl of hamer

8
131

12
146

38
234

39
240

45
242

48
248

53
249

55

73

107

115

5 Aardewerk uit het Midden Neolithicum (Trechterbeker-cultuur)
127

131

249

6 Aardewerk uit het Laat Neolithicum (Standvoetbeke- en Klokbekercultuur)

2
73
259

7
93
260

12
100
262

21
129
276

38
131
278

47
146
288

50
152
289

51
180
291

52
218
292

57
229
293

60
242
294

197

7 Aardewerk uit de Vroege Bronstijd (Wikkeldraad-aardewerk)
23

57

131

.146

152

180

218

255

279

8 Aardewerk uit de Midden Bronstijd (Hilversum-cultuur)

12
141
260

19
146
264

20
152
269

21
168
275

47
180
281

50
208
283

51
236
284

55
242
285

57
249
293

80
254

88
255

9 Aardewerk uit de Late Bronstijd/Vroege Ijzertijd (Urnenvelden-cultuur)

5
93
219
283

26
115
220
286

27
118
221
287

40
127
236
290

47
134
253

51
146
254

55
167
255

57
172
261

60
179
263

10 Aardewerk uit de Midden Ijzertijd - Romeinse Tijd
44

167

174

215

242

261

263

268

295

296

11 Aardewerk uit de Merovingische/Karolingische Tijd
2

135

221

223

230

240

293

297

12 Aardewerk uit de Hoge Middeleeuwen (tot de XlVe eeuw)
2
23 26 30 34
136 137 180 237 254

13 Munten uit de Romeinse Tijd
69

198

40

70

71

77

80 113

68
180
280

80
215
282

14 Munten uit de Vroege Middeleeuwen
26

15 Waterput uit de Middeleeuwen
113

122

124

16 Ongedateerde grafheuvel
246

250

256

257

258

17 Grafheuvel uit het Laat Neolithicum
113

142

144

156

158

159

160

161

162

191

205

180
202

192
204

193
206

194
244

195

196

18 Grafheuvel uit de Bronstijd
101
197

144
198

154
199

157
200

159
201

19 Grafheuvel met nabijzettingen uit de Late Bronstijd/Vroege Ijzertijd
180

191

195

204

205

199

AANHANGSEL 4 REGLEMENT TEGEN MISBRUIK VAN HET HEIDEVELD,
VASTGESTELDDOORDEGEMEENTERAAD VANHILVERSUM OP 18 AUGUSTUS 1847

Deze gedrukte affiche bevindt zich inhet Streekarchief voor het Gooi ende Vechtstreek te Hilversum, collectie Hilversum nr. 81. Decursief gedrukte delen zijn met
de hand geschreven, de rest is gedrukt. Exemplaren van dit affiche bevinden zich
ook in het Gemeentearchief van Naarden en in het archief van Stad en Lande van
Gooiland in Huizen.

Reglement tegen Misbruik van het Heideveld.
De raad der gemeente Hilversum willende voorzien tegen alle misbruik van het
Heideveld onder deze Gemeente gelegen, heeft in overeenstemming met andere
Gemeente-Besturen van Gooiland, en hetgeen is bepaald aan het Slot van Artikel
33 van den Schaarbrief, gearresteerd het navolgende Plaatselijk Reglement.
Art. 1.
Alle afgraving of uitgraving van erf, of zwarten grond, op de gemeene Heide is
geheel verboden.
An. 2.
Hetsteeken van zodenenbrandplaggen,hetuitgraven vanwitofroodzand,alsmede
vangrooteofkleinesteenen,opdegemeene Heide,zalnietmogen geschieden, tenzij
met speciale schriftelijke toestemming van het Hoofd desGemeente-Bestuurs; aanwijzende dentijd endeplaats,gedurende,enwaardit zalmogen geschieden,enzoo
noodig het getal zooden, vrachten of cubiek ellen.
Het Gemeente-Bestuur zal aan die toestemming eenige betaling kunnen verbinden,
endaartegen ookeenigeplaatsen kunnen aanwijzen enbijpublicatie bekend maken,
opwelkehet iedervrij zalstaan, zonder gemeld consent, witof rood zand te graven,
van welke plaatsen de omtrek alsdan naauwkeurig zal bepaald worden.
An. 3.
Het slaan van plaggen tot strooijng of brand, blijft als van ouds aan de geregtigden
vrijgelaten, behoudens deverpligtingtot stipte achtervolging van zoodanige tijdelijke
beperkingen, tot behoud van het heideveld en de schapenweide, als het GemeenteBestuur mögt noodig oordelen, en bij publicatie en affictie bekend maken.
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Art. 4.
Leem, noch eenige andere dergelijke aarde, zal niet uitgegraven worden dan tegen
betaling van 25centsper voer,of zoveel meer als het Gemeente-Bestuur latermögt
bepalen en tegen consent als bij Art. 2 vermeld.
Art. 5.
Hetisalmedeverboden indegemeeneHeidetegraven,hetzijmethetdoelomeenige
voorwerpen optedelven, putten te maken,scheidingen daarte stellen, of met welk
doel of onder welk voorwendsel ook, tenzij met consent als voren.
Art. 6.
Geengedeelte vandegemeene Heideaanparticuliereigendom aldanniet belendende,
zal mogen worden bespit, beploegd, beplant of op eenigerlei wijze bewerkt, tot
particulier gebruik, tenzij door eigendom of pacht het regt daartoe zij verkregen.
An. 7.
Op die gedeelten Heide, welke ten gevolge van § 3, Art. 33 van den Schaarbrief,
of met eenig ander doel, van wege de Gemeente-Besturen of Meentmeesteren zijn
afgepaald, afgestoken of opeenigerlei wijze bewerkt, zullen geeneschapen geweid,
noch plaggen gestoken worden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van den
Burgemeester of Meentmeesters.
Art. 8.
Geene Heide zal vermogen te worden in brand gestoken, dan met schriftelijke
toestemming vanden Burgemeester,ennimmerandersdandesvoormiddagsenonder
voorzorg tegen alle zoodanige verspreiding, welke eenigszins nadeel zoude kunnen
toebrengen.
An. 9.
Geen gedeelte van de gemeene Heide zal mogen gebezigd worden tot losplaats of
plaatsing van mestspeciën, of eenige andere voorwerpen, tenzij met schriftelijk
consent zoo als bij Art. 2 is bepaald.
Art. 10.
Onder de benaming van gemeene Heide, worden in dit Reglement begrepen alle
publieke gronden, buiten den omtrek der engen, ofschoon niet met heide begroeid,
en zijn de bepalingen tegen hetgraven, delven, vergraven en lossen opplaatsen van
voorwerpen, ook toepasselijk op de wegen door publieke gronden loopende.
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Art. 11.
Alleontvangsten voordevergunningen krachtensditReglementteverleenen,zullen
komen ten voordele van de Kas der Vergadering van Stad en Lande van Gooiland.
Art. 12.
Deovertredingen tegendit Reglement zullen allewordengestraft meteeneboetevan
ƒ 12,en bij onvermogen met eenen dag gevangenisstraf. Door vrijwillige betaling
der boeten, zullen de overtreders alle regtsvervolgingen kunnen voorkomen.
Bovendeboeten zullendeovertreders,wanneerdaartoetermen bestaan,verpligt zijn
totschadevergoeding,hetzij aandebenadeeldeparticulier, hetzij aande Vergadering
van Stad en Lande van Gooiland.
An. 13.
De boeten komen ten voordele der Gemeente-Kas.
vastgesteld 18 augustus 1847

gedrukt bij C.A. Spin
en Zoon, te Amsterdam.
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