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Nieuw licht op de prehistorie 

van Kampen

door Axel Müller, Femke Vermue, Marcel Niekus 
en Roderick Geerts

De Hanzestad Kampen staat bekend om zijn prachtige, historische binnen-
stad en zijn vele monumentale panden. Ook vanuit een archeologisch stand-
punt is de rijkdom van Kampen een alom bekend gegeven. Verschillende 
opgravingen in de binnenstad hebben het licht doen schijnen op resten die 
het belang van de middeleeuwse stad onderschrijven. Het belang van de 
handel in de geschiedenis van Kampen werd nog eens benadrukt door de 
vondst van een middeleeuws transportschip, de Kamper Kogge, dat in 2016 
werd geborgen.
In 2016 is ook een andere zeer belangrijke vindplaats onderzocht. Deze loca-
tie - met de naam ‘Reevediep vindplaats 9’ - geeft een zeer bijzonder en com-
pleet beeld van de vroegste bewoning van Kampen. Deze gaat veel verder 
terug dan de Middeleeuwen en begint samen met het huidige geologische 
tijdvak, het Holoceen, circa 10.000 jaar geleden. Op Reevediep vindplaats 
9 zijn duizenden fragmenten van werktuigen en talloze grondsporen ge-
vonden die wijzen op menselijke aanwezigheid gedurende de steentijd: de 
vroegste periode van onze prehistorie.
De vondst van deze steentijdvindplaats hangt samen met die van de Kamper 
Kogge. Beide zijn ontdekt in het kader van het project Ruimte voor de Rivier, 
dat als doel heeft om de IJssel een groter stroomgebied te geven. Ten zuiden 
van Kampen vinden hiervoor grootschalige werkzaamheden plaats. Het ar-
cheologisch onderzoek valt binnen het project Kampen-Reevediep. Daarbij 
wordt langs de oude, inmiddels verlande, rivierloop van de Reeve een hoog-
watergeul gegraven. De werkzaamheden worden uitgevoerd door bouwcom-
binatie Isala Delta, in opdracht van de provincie Overijssel en Rijkswater-
staat. Het is belangrijk te vermelden dat het grondverzet dat met de aanleg 
van de hoogwatergeul uitgevoerd zal worden, mogelijke in de bodem aan-
wezige archeologische waarden bedreigt. In deze bijdrage wordt het onder-
zoek naar de steentijdvindplaatsen toegelicht, met name van vindplaats 9.
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Het Mesolithicum of de middensteentijd
Veruit de meeste vondsten van vindplaats 9 zijn te dateren tussen grofweg 
9000 en 5000 vóór onze jaartelling. Dat is een periode die archeologen de 
middensteentijd noemen, ofwel het Mesolithicum. Het is de periode tussen 
het Paleolithicum, ofwel de oude steentijd, de periode van de ijstijden, en 
het Neolithicum, ofwel de nieuwe steentijd, de periode waarin landbouw en 
veeteelt worden geïntroduceerd. Dit betekent dat in het Paleo- en Mesolithi-
cum de mensen leefden van wat de natuur te bieden had. Er werd gejaagd 
op wilde dieren en er werden eetbare planten verzameld. Een belangrijk 
verschil tussen de oude en middensteentijd zijn dan ook de prooidieren. 
Gedurende het Paleolithicum, de periode van de ijstijden, was er in onze 
streken onder invloed van het koude klimaat sprake van een andere flora en 
fauna. In het Paleolithicum kon nog gejaagd worden op mammoeten, reu-
zenherten en - in de laatste fase - rendieren en paarden. In de periode erna, 
het Mesolithicum, bestond de fauna min of meer uit diersoorten die we nu 
nog in Noord-Europa kennen: herten, reeën en wilde zwijnen.
Een ander onderscheidend kenmerk van deze ‘jagers-verzamelaars-samenle-
vingen’ is dat ze zeer mobiel waren. Ze kenden geen dorpen of gehuchten. 
De jagers en verzamelaars trokken min of meer op seizoensbasis door het 
landschap. Ze gebruikten nog geen keramiek en metaal. Wel gebruikten ze 

Afbeelding 1
Locatie van het onderzoeks-
gebied (zie ster) binnen het 
plangebied van het Reevediep. 
Afbeelding ADC.
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steen om werktuigen te maken, maar alle andere gebruiksvoorwerpen en 
onderdelen van samengestelde gebruiksvoorwerpen waren vervaardigd van 
organisch materiaal zoals hout, leer, gewei en been. Dat vormt voor de ar-
cheoloog overigens vaak een probleem. Deze kwetsbare materiaalcategorie 
vergaat onder normale omstandigheden na een vrij korte tijd in de bodem. 
We moeten dan aan de hand van alleen de stenen gebruiksvoorwerpen ach-
terhalen hoe deze mensen hebben geleefd.
De middensteentijd (Mesolithicum) wordt vaak weer verder ingedeeld in 
een vroege (8800-7100 voor Christus) midden (7100-6450 voor Christus) en 
late (6450-4900 voor Christus) periode. Vaak zijn veranderingen in de stenen 
werktuigen de aanleiding voor dit onderscheid. Deze veranderingen worden 
meestal veroorzaakt door gebeurtenissen waar wij als archeologen minder 
zicht op hebben, zoals veranderingen in het landschap. In het Vroegmeso-
lithicum was er sprake van klimaatsverandering. Door het steeds verder af-
smelten van de landijsmassa steeg de gemiddelde temperatuur, waardoor 
flora en fauna veranderden. Deze ontwikkelingen zijn weer zichtbaar in de 
materiële cultuur van de prehistorie, bijvoorbeeld door het voorkomen van 
andere typen pijlbewapening.

Archeologisch vooronderzoek
De wet- en regelgeving schrijft voor dat er, voorafgaande aan de graaf- en 
bouwwerkzaamheden in het hoogwatergeultracé, eerst wordt vastgesteld of 
er ongezien geen belangrijke archeologische (of cultuurhistorische) elemen-
ten en vindplaatsen worden weggegraven. Om deze reden vindt er allereerst 
een uitgebreid vooronderzoek plaats. Via verschillende methoden en tech-
nieken (archiefonderzoek, booronderzoek en het aanleggen van proefput-
ten) worden alle archeologische vindplaatsen in kaart gebracht. We starten 
gewoonlijk met een archiefonderzoek. Door de archeologische vondsten in 
het buitengebied van Kampen (onder andere die bij de aanleg van de Hanze-
lijn) was al redelijk wat bekend over de prehistorie in de directe omgeving. Zo 
zijn ten zuiden van de gemeente Kampen sporen gevonden uit de steen- en de 
bronstijd. Ook zijn er vindplaatsen bekend ten noorden van de gemeente in 
de Noordoostpolder, ten westen in Oostelijk Flevoland - bij Dronten en Swif-
terbant - en ten oosten in Zwolle. Kampen vormde tot voor kort een  relatief 
grote witte vlek binnen de regio. Bij enkele graafwerkzaamheden in Kampen 
zelf is maar een handjevol vuurstenen werktuigen gevonden.
Om na te gaan of er meer aanwijzingen waren voor menselijke aanwezig-
heid in de vroege prehistorie, zijn geologische boringen verricht. Door de 
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opgeboorde aardlagen te bestuderen kan nagegaan worden of in het vroege 
verleden delen van het landschap potentie hadden voor menselijke aanwe-
zigheid. Doordat de mesolithische mensen volledig afhankelijk waren van 
de natuur, zijn de plaatsen in het landschap waar zoet (drink-)water, vis, 
vogels en standwild dicht bij elkaar aanwezig waren, ook de plaatsen waar 
de mens bivakkeerde. De geaccidenteerde, open delen van het landschap 
langs oevers van beken en rivieren zijn vaak de plaatsen waar vondsten uit 
het Mesolithicum (kunnen) worden aangetroffen.
Door het landschap uit de steentijd te reconstrueren is het mogelijk om 
deze specifieke plaatsen waar de steentijdmensen een voorkeur voor hadden 
aan te wijzen.
In de steentijd bestond het landschap in de wijdere omgeving van Kampen 
uit een uitgestrekt en sterk geaccidenteerd dekzandlandschap. Het dekzand 
is tijdens de laatste fasen van de ijstijd afgezet door de wind. Direct ten zui-
den van de stad Kampen ligt een oude stroomvallei van (een voorloper van) 
de IJssel. Ten westen van deze oude rivierloop ligt een langgerekte zandrug. 
Voorafgaand aan het veldwerk waren de verwachtingen dan ook hoog om 
daar vuursteen te vinden.

Het archeologisch onderzoek: operationalisering 
Vanaf begin 2015 zijn er in het plangebied van het Reevediep proefputten 
aangelegd. Dit heeft veel nieuwe archeologische vindplaatsen aan het licht 
gebracht. Van deze vindplaatsen was van tevoren niet bekend dat ze er la-
gen, in tegenstelling tot de verschillende dijken in het plangebied (vind-
plaats 15 tot en met 20, niet op afbeelding 2 weergegeven). Centraal in het 

Afbeelding 2. Overzicht van de vindplaatsen. Vindplaatsen 2, 6, 8, 9 en 10 zijn in de steentijd te dateren, de rest in de Late 
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Afbeelding Isala Delta.
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plangebied, waar de N50 en Hanzelijn het terrein kruisen, zijn de meeste 
vindplaatsen aangetroffen. Op die locatie was een groot dekzandplateau 
gelegen, een ideale vestigingslocatie en de eerste aanwijzing dat hier be-
langrijke prehistorische vindplaatsen zouden kunnen worden aangetroffen. 
Net ten oosten van het plateau (dus net ten oosten van nummer 9 en 10 
op de kaart) was een laagte waarin een voorloper van de IJssel gestroomd 
heeft. Daarmee waren op het dekzandplateau in de steentijd voor jagers en 
verzamelaars alle gunstige omstandigheden aanwezig om juist daar te bi-
vakkeren: hoog en droog, maar wel in de buurt van (drink-)water en diverse 
milieus waar voedsel verzameld kon worden.
In januari 2016 werden bij het vervolgonderzoek via zoeksleuven en aanvul-
lende grondboringen meteen veel vuurstenen artefacten gevonden, waaron-
der enkele werktuigen, zoals schrabbers en stekers. Vindplaats 9 bestond uit 
een zeer omvangrijke spreiding van vuurstenen in de top van de zandrug. 
Een tweede aanwijzing voor de aanwezigheid van een belangwekkende pre-
historische vindplaats op deze locatie vormden de aangetroffen grondspo-
ren. In de zoeksleuven werden op een aantal plekken groepjes kuilen aange-
sneden. Deze kuilen vallen goed op door hun kenmerkende kleur, het zijn 
namelijk de restanten van haardplaatsen die zwartgekleurd zijn vanwege 
het houtskool. Dit was aanleiding om de hele zone die zou worden vergra-
ven voor de nieuwe geul - de hoogwatergeul - op te graven. 

Afbeelding 3. Uitscheppen van zeefvakken. Foto ADC.
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Het archeologisch veldonderzoek moest in twee fasen worden uitgevoerd. 
De eerste fase was erop gericht om de vuurstenen artefacten uit de top van 
de zandrug te verzamelen. Hiertoe is het zand vanaf de top in een vooraf 
uitgegeven grid met vakken van 50 x 50 x 5 centimeter of 100 x 100 x 10 
centimeter uitgeschept en fijnmazig gezeefd. Omdat alle vakken worden 
ingemeten en voorzien van een vondstidentificatie is elke vondst zeer nauw-
keurig te lokaliseren. Zo kan de verspreiding en dichtheid ervan goed in 
kaart gebracht worden. Tijdens deze eerste fase vond een gespecialiseerde 

Afbeelding 4a en 4b. Wasinrichting met zeefinstallaties en vondstverwerking op locatie. Foto ADC.

Afbeelding 5. Archeologen bezig met de vondstverwerking (sorteren en determineren van vuursteen). Foto ADC.
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vondstverwerking op locatie plaats, met het wassen, drogen en uitsorteren 
van vele duizenden artefacten.
De tweede fase van het onderzoek was gericht op de grondsporen en vroeg 
om een andere wijze van opgraven. Daarvoor zijn vlakken aangelegd met 
een graafmachine. Hierbij wordt laagsgewijs de bovengrond van klei en 
veen machinaal verwijderd tot het niveau van het dekzand. Pas na het weg-
schaven van de door bodemvorming sterk verkleurde top van het dekzand 
tekenen de kuilen zich duidelijk af tegen het bruingele zand. Alle grondspo-
ren worden digitaal getekend in vlak en doorsnede en vervolgens voorzich-
tig uitgeschept om de vondsten in de kuilvulling te verzamelen. Een deel 
van de kuilvulling wordt fijnmazig gezeefd. 
Vuursteenvindplaatsen ontstaan doordat de mens in de steentijd vuursteen 
bewerkte voor het maken van gereedschappen. Op de locatie waar ruwe 
steen werd bekapt tot pijlpunten en dergelijke ontstaat een zwerm van af-
slagen en splinters en ander achtergebleven materiaal zoals houtskool, na-
tuursteen en verbrande hazelnootdoppen. Bij het gebruik van vuurstenen 
werktuigen treedt slijtage op. Werktuigen werden dan ook dikwijls aange-
scherpt, of afgedankt als ze te veel waren versleten. We zien in de praktijk 
dat dit afval het grootste deel van een vuursteenvindplaats vormt. Op een 
locatie waar men lange tijd verbleef en derhalve ook vaker vuursteen ge-
bruikte, wordt logischerwijs ook een grotere verspreiding van materiaal 
gevonden. De kern van een vuursteenvindplaats is de locatie waar de mees-
te vuurstenen aanwezig zijn. Hier is sprake van een hoge vondstdichtheid. 
Daaromheen neemt de hoeveelheid vuursteen af en is er sprake van een 
periferie met een dunne spreiding aan materiaal.
De clusters zijn te herleiden als weerslag van korte activiteiten, waar bijvoor-
beeld bij de haardplaats vuursteen is bewerkt. Doordat er gedurende een 
lange periode veelvuldig herhaalde menselijke activiteit op deze in de vroe-
ge prehistorie aantrekkelijke stopplaats heeft plaatsgevonden, ontstaat er 
een patroon van vuursteenspreidingen. Veel clusters overlappen elkaar door 
de lange gebruikscontinuïteit, waardoor er een grote aaneengesloten wolk 
of deken van vuursteen in de top van het dekzand aanwezig is. Er is bij deze 
opgraving juist voor gekozen om clusters te onderzoeken waarvan werd ver-
ondersteld dat deze niet het resultaat waren van herhaalde activiteiten op 
dezelfde locaties (dus ook die met een totale lagere vondstdichtheid, low 
density) en deze vervolgens te vergelijken met clusters met een totale hoge 
vondstdichtheid (high density).
Vooraf zijn binnen de opgraving zes plaatsen geselecteerd waarop de aan-
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dacht werd gericht. Hiervan werden twee geïsoleerde clusters, één low den-
sity en één high density, geheel opgegraven. Daarnaast zijn, gelijkmatig ver-
deeld over de vindplaats, vier nevenclusters onderzocht om grip te krijgen 
op de chronologie van de bewoning (zie afbeelding 6). Met een team van 
ruim dertig personen zijn in twee maanden tijd duizenden vakken geschept 
en gezeefd en zijn meer dan achthonderd kuilen in kaart gebracht en on-
derzocht. Uiteindelijk zijn er meer dan 45.000 stuks vuursteen verzameld.

Bijzondere vondsten, verrassende conclusies 
De oudste vondsten dateren uit de overgang van het voorlaatste naar het 
laatste geologische tijdvak (Pleistoceen en Holoceen). In het zuidoosten zijn 
vondsten gedaan die typerend zijn voor jagers/verzamelaars van de Ahrens-
burgcultuur. Dit betekent dat al heel vroeg na de ijstijd (Paleolithicum) 
mensen de regio waar later de stad Kampen werd gesticht, bezochten. Klaar-
blijkelijk was de westoever van de riviervallei een zeer aantrekkelijke plaats: 
in de erop volgende periode, het Mesolithicum, bleven de jagers/verzame-
laars terugkomen. Er zijn werktuigen gevonden die in het Vroeg, Midden- en 
Laatmesolithicum zijn te dateren.
De low denstity cluster (X1), kwalificeert zich met ruim elfduizend vuursteen-
vondsten niet echt als een weerslag van een enkelvoudige kortdurende acti-
viteitenzone. Wel opvallend is de eenzijdigheid van het werktuigspectrum, 

Afbeelding 6. De versprei-
ding van het vuursteen 
binnen het te onderzoeken 
gebied (rode contour ) van 
vindplaats 9, op basis van 
de gegevens die verkregen 
zijn uit de boringen. 
De verspreiding wordt 
weergegeven op een schaal 
van blauw (=geen) via groen 
en geel tot rood (=veel; 
>9 stuks) vuurstenen arte-
facten. Daarop afgebeeld 
de zoeksleuven (lichtgrijs 
kader ) en de locatie van 
de geselecteerde clusters 
(zwart kader). Foto ADC.
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hetgeen een indicatie kan zijn voor zeer specifieke activiteiten. In deze clus-
ter zijn namelijk meer dan dertig spitsen van hetzelfde type aangetroffen 
(feuille de gui; afbeelding 7), zelden worden zulke grote hoeveelheden van 
eenzelfde werktuigtype gevonden. Mogelijk hebben we te maken met een 
jachtkamp of een kamp waar jachtgereedschap werd onderhouden. Wat het 
verder bijzonder maakt is dat dit spitstype kenmerkend is voor de zuide-
lijke helft van Nederland in de middensteentijd. Kampen behoort tot één 
van de meest noordelijke vindplaatsen voor dit spitstype. Nader onderzoek 
kan misschien uitwijzen of dit noordelijke voorkomen van deze spitsen te 
maken heeft met lokale productie of met rondtrekkende jagers en verzame-
laars uit Zuid-Nederland. 
Een andere bijzondere vondst is gedaan bij de high density site/cluster (X2). 
Deze cluster bevat verschillende ‘kernen’, wat kan betekenen dat er op ver-
schillende momenten, op dezelfde locatie, mensen hebben verbleven. Nadat 
de clusters met verschillende verdichtingen aan vondstmateriaal volledig 
waren opgegraven, werd in het vlak onder de vondstlaag nog een verrassen-
de waarneming gedaan. Onder de vondstlaag werd een aantal paalsporen 
aangetroffen. De palen lagen precies onder de grootste ‘kern’, waardoor de 
omvang van de paalzettingen precies overeenkomt met de vondstspreiding. 
De andere vondstconcentraties (waaronder een duidelijke haardplaats) la-
gen om deze structuur heen (afbeelding 8). Alles tezamen kan deze vondst 

Afbeelding 7. Voorbeeld van 
enkele van de twaalf spitsen 
van het type feuille de gui. 
Foto ADC.
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worden geïnterpreteerd als een hut. Indien bevestigd, betekent dit een zeer 
unieke vondst in dit deel van Nederland. 
Tot voor kort waren deze onderkomens niet bekend in onze streken. Er werd 
daarom vanuit gegaan dat men lichte, tentachtige constructies gebruikte, 
maar voor deze hut zijn grote palen gebruikt. De hut van Kampen heeft een 
diameter van ongeveer 4 meter en een oppervlakte van rond 14 vierkante 
meter. De verschillende kernen lijken vooralsnog aparte activiteitenzones, 
waarvan enkele mogelijk samenhangen met de hut. Alles bijeen betekent 
onze vondst een geheel nieuw ruimtelijk model voor de bestudering van 
vuursteenvindplaatsen. Hierdoor is het mogelijk de interne relaties binnen 
dergelijke mesolithische vindplaatsen beter te bestuderen.

Prehistorische aanwezigheid van jagers en verzamelaars in het gebied 
rond Kampen
De hut en de vondsten die ermee in verband staan dateren van rond de over-
gang van het Midden- naar het Laatmesolithicum (rond 6400 voor Christus). 
In de laatste fase van het Mesolithicum wordt het gebied langs de rivierval-
lei nog steeds gebruikt. Er zijn werktuigen gevonden die typerend zijn voor 
de overgangsperiode van jagers/verzamelaars naar landbouwers. Omdat er 
geen aardewerk is aangetroffen, lijkt het vooralsnog dat er geen vroege boe-
ren hebben verbleven.
Door het gedetailleerd opgraven en uitzeven van vakken is het mogelijk ge-

Afbeelding 8. De vuursteen-
spreiding in clusters X1 en 
X2 met daarop weergege-
ven in oranje de paalkuilen 
van de vermoedelijke hut. 
Foto ADC.
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worden binnen een vuursteencluster concentraties aan werktuigen in kaart 
te brengen. In de kernen van deze clusters is een hoger aandeel verbrand 
vuursteen, houtskool en verkoolde hazelnootdoppen aangetroffen. Dat zijn 
de resten van oppervlaktehaarden. Deze zijn intensief gedateerd door mid-
del van 14C-dateringen. Deze dateringen maken het chronologisch raam-
werk nog specifieker dan alleen dateringen op typologische gronden.

Afbeelding 9a en 9b. Haardkuilen bij aanleg van het sporenvlak. Foto ADC.
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Op basis van de absolute dateringen blijkt dat de centrale clusters van X1 
veelal een weerslag vormen van herhaalde prehistorische aanwezigheid 
in het Middenmesolithicum en de overgang naar het Vroegmesolithicum. 
De Y-clusters zijn aanzienlijk ouder en wijzen op grond van de verkregen 
14C-dateringen op activiteiten in het Vroeg- tot Middenmesolithicum. De 
absolute dateringen onderschrijven het beeld dat ook uit de analyse van de 
vuursteenwerktuigen naar voren komt. Gedurende een lange periode wordt 
het gebied rond Kampen veelvuldig bezocht door groepen jagers en verza-
melaars.
Om te achterhalen wat deze mensen nu gedaan hebben in en rondom de 
hut en bij de andere vondstclusters wordt de komende tijd al het vuursteen 
geanalyseerd. De artefacten worden verdeeld in bewerkingsmateriaal en 
werktuigen. De werktuigen laten zien welke activiteiten zijn uitgevoerd en 
het productiemateriaal kan ons veel vertellen hoe de werktuigen werden 
gemaakt. Het grootste deel van de vondsten bestaat uit productiemateriaal. 
Door microscopische sporen op het vuursteen te analyseren kan ook worden 
achterhaald hoe bepaalde werktuigen zijn toegepast, hoe de vuurstenen zijn 
geschacht en welke materialen ermee zijn bewerkt.

Nog meer ontdekkingen: kuilhaarden 
Naast het vondstmateriaal zijn ruim achthonderd kuilen aangetroffen (af-
beelding 9). Deze kuilen worden vaker op Mesolithische vindplaatsen bo-
ven de grote rivieren aangetroffen. In het zuiden van ons land komt dit 
verschijnsel niet voor. De kuilen van vindplaats 9 hebben een afgeronde of 
ovale vorm, met een gemiddelde diameter van 50 centimeter en zijn circa 
80 centimeter diep. Maar uitschieters met een diepte tot 120 centimeter 
zijn ook opgetekend. De vulling van de kuilen bevat veel houtskool. Om 
deze reden wordt dit verschijnsel ook wel kuilhaard genoemd. De functie 
is echter niet zo eenduidig als de naam doet vermoeden. Eerder uitgevoerd 
onderzoek wijst naar de productie van teer of pek (voor het vastzetten van 
de vuurstenen werktuigen in speren en pijlen), maar er zijn ook sporen van 
voedselbereiding aangetroffen in de vullingen van de kuilen.
De dateringen lopen zeer uiteen. Deze kuilen zijn aangelegd vanaf de laatste 
fase van het Vroegmesolithicum (8800-7100 voor Christus) tot aan de laatste 
fase van het Laatmesolithicum (6450-4900 voor Christus). Aan de hand van 
dit chronologisch kader kan worden herleid dat de kuilen over een periode 
van ruim tweeduizend jaar zijn aangelegd, hetgeen het grote aantal in een 
ander daglicht plaatst. Sommige kuilen liggen solitair, andere gepaard, of 
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in opvallende configuraties, zoals een halve ronding, driehoek, of rechte 
lijn. Enkele configuraties komen op meerdere plaatsen op het onderzoeks-
terrein voor en zijn ook herkend bij andere prehistorische vindplaatsen, 
ook in de nabije omgeving, zoals de reeds genoemde Hanzelijn of het Dron-
ten-onderzoek. Andere zones bestaan uit een rommelig geheel van dicht op-
een geplaatste kuilhaarden.

Vervolgonderzoek en publicatie
Binnen een relatief korte periode - de opgraving duurde ongeveer twee 
maanden - is een schat aan nieuwe gegevens verzameld. In de komende tijd 
zal heel veel specialistisch onderzoek worden uitgevoerd naar deze steen-
tijdvondsten. Een belangrijk deel van het vervolgonderzoek zal gericht zijn 

IJzertijd:  800 - 12 voor Chr.
Late IJzertijd 250 - 12 voor Chr.
Midden-IJzertijd 500 - 250 voor Chr.
Vroege IJzertijd 800 - 500 voor Chr.
Bronstijd:  2000 - 800 voor Chr.
Late Bronstijd 1100 - 800 voor Chr.
Midden-Bronstijd 1800 - 1100 voor Chr.
Vroege Bronstijd 2000 - 1800 voor Chr.
Neolithicum (Jonge Steentijd):  5300 - 2000 voor Chr.
Laat-Neolithicum 2850 - 2000 voor Chr.
Midden-Neolithicum 4200 - 2850 voor Chr.
Vroeg-Neolithicum 5300 - 4200 voor Chr.
Mesolithicum (Midden-Steentijd):  8800 - 4900 voor Chr.
Laat-Mesolithicum 6450 - 4900 voor Chr.
Midden-Mesolithicum 7100 - 6450 voor Chr.
Vroeg-Mesolithicum 8800 - 7100 voor Chr.
Paleolithicum (Oude Steentijd):  tot 8800 voor Chr.
Laat-Paleolithicum 35.000 - 8800 voor Chr.
Midden-Paleolithicum 300.000 - 35.000 voor Chr.
Vroeg-Paleolithicum tot 300.000 voor Chr.

Bron: Archeologisch Basis Register 1992

Periode                        Tijd in jaren

Overzicht van de verschillende prehistorische perioden
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op nader onderzoek naar de ruimtelijke spreiding, datering en aard van de 
genoemde kuilhaarden. Met de huidige vondsten en conclusies en de uit-
komsten van ons vervolgonderzoek hopen wij een bijdrage te leveren aan 
een beter begrip van deze prehistorische fenomenen. Aan het eind van 2018 
zal het rapport verschijnen waarin deze vroege geschiedenis van Nederland 
in het algemeen en die van Kampen in het bijzonder wordt beschreven.
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