
Tussen februari en mei 2015 vond een bijzondere opgraving 

plaats in Oosterdalfsen. Op deze locatie net ten oosten 

van Dalfsen, waar in opdracht van gemeente Dalfsen 

een nieuwbouwwijk zal verrijzen, is een zeldzaam 

grafveld uit de Trechterbekerperiode gevonden.
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Een rijk grafveld uit
de Trechter beker periode
in Oosterdalfsen
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Hunebedbouwers  Tijdens het proefsleuvenonderzoek en de 

opgraving werden sporen gevonden van een crematiegrafveld 

uit de Bronstijd/IJzertijd, resten van prehistorische huisplaat-

sen, een grafveld uit de Vroege Middeleeuwen, houtskoolrijke 

kuilen uit de Karolingische periode en aanwijzingen voor de 

ligging van (post-)middeleeuwse boerderijen. Daarnaast was, 

op basis van oude kaarten, bekend dat hier een historische 

(zand)weg gelopen heeft. Toen in maart, nadat het grootste 

deel van de opgraving was afgerond, nog een kleine uitbrei-

ding gemaakt werd om een mogelijk graf te onderzoeken, ont-

dekte het team een groot aantal vage verkleuringen in het 

zand. Ze waren gestuit op een groot grafveld uit de Trechter-

bekerperiode (3400-2750 v. Chr). De Trechterbekerperiode 

staat binnen de Nederlandse archeologie ook wel bekend als 

de tijd van de hunebedbouwers, de tijd waarin de zo kenmer-

kende stenen monumenten met name in Drenthe zijn aange-

troffen. De periode geldt als het eerste luik in de canon van 

onze nationale geschiedenis. Dit luik refereert aan het tijdvak 

waarin, ten minste voor Nederland ten noorden van de grote 

Foto links:

Bekiste grafkuil

met vijf bekers en

bijl. (foto: ADC- 

archeo projecten)

Foto rechts:

Grafkuil met daarin 

een lijksilhouet. (foto: 

ADC-archeoporjecten)
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rivieren, de eerste boerengemeenschappen ontstaan. De 

opgraving heeft een uniek verhaal aan het licht gebracht over 

het leven van onze vijfduizend jaar oude voorouders. De resul-

taten vormen een belangrijke aanvulling op onze kennis over 

deze gemeenschappen en geven veel aanknopingspunten voor 

nieuw onderzoek. Dit is niet alleen door het grote aantal vond-

sten maar ook door hun aard: het grafveld bestaat uit zoge-

naamde vlakgraven, er is een aarden monument aangetroffen 

en bovendien zijn voor het eerst in Nederland sporen van een 

huisplattegrond uit deze periode tevoorschijn gekomen. 

Grootste trechterbekergrafveld in Noordwest Europa  

De graven tekenden zich in het vlak af als nauwelijks zichtbare 

grijze verkleuringen. Sommige waren ovaal, andere eerder vlekke-

rig. Daarnaast zijn ook rechthoekige kuilen gevonden. Sommige 

nog met fragiele resten van houten planken. In totaal zijn er 120 

inhumatiegraven aangetroffen en een aantal crematiegraven. De 

graven concentreren zich over een lengte van 120 meter op een 

smalle oost-west lopende dekzandrug. In de pleistocene zand-

Het aardwerk te 

midden van het 

grafveld. (foto: ADC-

archeoprojecten)

Halsketting met 

barnstenen kralen.

(foto: Fotostudio 

Xapp)

gronden wordt 

zelden goed 

bewaard bot aan-

getroffen. De inhoud 

van de grafkuilen vormt 

hierop geen uitzondering. 

In vrijwel alle kuilen is het 

menselijk bot verdwenen. Wel 

was in verscheidene grafkuilen nog 

sprake van afdrukken van menselijke 

lichamen, zogenaamde lijksilhouetten. Alle lijksilhouetten lagen 

op de zij in een hurkligging. Een enkele keer hadden botten de 

tand des tijds beter doorstaan. In een grafkuil werden enkele 

(fragiele) delen van een kaak met daarin meerdere kiezen ver-

zameld. In een andere grafkuil resteerden slechts enkele kiezen. 

Bijzondere grafgiften  Hoewel het aantal grafgiften per kuil 

verschilt, betreft het zelden meer dan één. Afgezien van de 

aanwezigheid van vuurstenen afslagen lijkt het aantal zich te 

Foto links:

Een bezoekster van 

de open dag bekijkt 

vondsten in vitrine.

(foto: Léontine van 

Geffen-Lamers)

Foto rechts:

Twee archeologen 

bekijken sporen 

van de opgraving.

(foto: Léontine van 

Geffen-Lamers)
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Op 28 mei was er een druk bezochte open dag op  

de opgraving in Dalfsen. Tijdschrift Monumenten was 

erbij. De foto’s, gemaakt door monumentenfotograaf  

Léontine van Geffen-Lamers, zijn te bekijken via  

http://www.monumentenfotograaf.nl/portfolio-item/

archeologische-opgraving/

Op de open dag was 

een ‘gereconstrueerd’ 

graf te zien (foto links) 

en mochten kinderen 

zelf opgraven  

(foto rechts). 

Een archeoloog geeft 

uitleg over wat er 

gevonden is.  

(foto: Léontine van 

Geffen-Lamers)

echter wel identiek en er is ook trechterbekeraardewerk in  

de wandgreppel aangetroffen.

Uitgebreide communicatie  De vondst in Dalfsen leidde niet 

alleen bij archeologen tot enthousiaste reacties. De inwoners van 

Dalfsen en omstreken zijn bijzondere trots op hun uniek en eigen 

stukje Nederlandse geschiedenis. Er zijn meegraafdagen geweest 

voor bewoners en schoolkinderen en open dagen voor pers en 

publiek. Bovendien is er een website (oosterdalfsen.timelink.eu) 

gemaakt en een speciale app (TimeTravel Oosterdalfsen) ontwik-

keld. Direct na de opgraving is er al een mini-tentoonstelling  

ingericht in het gemeentehuis. Het verhaal zal ook een rol spelen 

bij de inrichting van de nieuwe woonwijk. Bovendien gaat de 

gemeente samen met ondernemers en inwoners aan de slag om 

de schat van Dalfsen in te zetten voor marketing en toerisme. 

Oosterdalfsen vertelt een verhaal over mensen, niet alleen van 

het verleden, maar ook van het heden en de toekomst. 

beperken van één tot twee bekers, al dan niet in combinatie 

met pijlpunten. Eén enkel graf bevatte een kling. In twee gra-

ven zijn stenen bijlen aangetroffen. Een derde stenen bijl werd 

gevonden in de bovengrond nabij enkele graven. Door het aar-

dewerk kan het grafveld gedateerd worden. Dit brengt de door-

looptijd van het grafveld tussen ca 2900 en 2700 v.Chr.

Er zijn twee opvallende grafcomplexen. Het eerste omvat een 

beker met daaronder de resten van een halsketting en een 

arm- of enkelband. De halsketting bestond uit tientallen  

barnstenen kralen. Het tweede bevatte een stenen bijl en maar 

liefst vijf potten: een grotere schaal, twee kleine amforen en 

twee flesjes. De stenen bijl is een knophamerbijl, ogenschijnlijk 

zonder gebruikssporen waardoor het een ceremoniële functie 

lijkt te hebben gehad. 

Een bijzondere structuur die gerelateerd wordt aan het grafveld 

is een aarden monument waarvan één ovaal en twee parallel 

lopende delen zijn blootgelegd. De structuur is west-oost  

georiënteerd en meet ten minste 30 bij 4 meter. 

Op de smalle dekzandrug direct ten noorden van het grafveld 

werden de resten van een huisplattegrond aangetroffen. De 

plattegrond was nauwelijks zichtbaar in het vlak en bestond uit 

wandgreppels waarin paalkuilen waren ingegraven. Binnen de 

constructie waren twee middenstaanders geplaatst. De platte-

grond meet 10 bij 4,5 meter en is in vergelijking met paralellen 

uit Duitsland relatief klein. De constructie van de plattegrond is 
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