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Van de wal en het veld: nieuw archeologisch  
onderzoek aan Celtic fields

Stijn Arnoldussen1 & 
Annefloor Bouman1 

Celtic fields zijn uitgebreide akkercomplexen 
die bestaan uit meerdere aaneengesloten en 
door wallen omzoomde velden. De soms nog 
duidelijk in het landschap zichtbare over-
blijfselen van de Celtic fields komen voor 
in Noordwest-Europa, en dan met name in 
Zuidwest-Scandinavië, Duitsland, Groot-
Brittannië, Ierland en Nederland. Volgens 
de huidige theorieën waren de Celtic fields 
in gebruik van de Late-Bronstijd tot aan de 
Romeinse tijd (Spek et al., 2003: 142). Helaas 
blijkt bij kritische bestudering dat de kennis-
stand over Celtic fields betrekkelijk gering 
is, met name voor wat betreft de datering, 
eventuele fasering en de specifieke agrarische 
gebruiksgeschiedenis.
 Ten eerste is van het meest in het oog sprin-
gende kenmerk – de wallen die de velden 
omsluiten – nog steeds niet bekend waarom 
en hoe deze nu exact zijn ontstaan. Een veel-
heid aan theorieën is geopperd, zoals stenen 
die van het veld zijn geraapt, het (af)vangen 
van stuifzand in heggen om akkers, wal-
len opgericht om verstuiving tegen te gaan, 
compostering langs akkers, door opbrengen 
van plaggen en/of huisvuil (Brongers, 1976: 
24–27, 47–48; Van Klaveren, 1986: 19), maar 
slechts zelden is recent veldonderzoek uitge-
voerd om deze hypothesen te toetsen. 
 Ten tweede is vrijwel niets bekend over hoe 
de grotere complexen van omwalde veldjes 
zijn ontstaan. Wanneer werden de wallen ge-
vormd: vanaf het eerste gebruik, geleidelijke 
groei, of pas in een latere fase? En hoe ‘groei-
den’ Celtic fields: planmatige aanleg, wille-
keurige aanbouw of samengroeiende clusters 

(Gerritsen, 2003: 174–178)? Daarnaast is er 
weinig bekend over synchrone en diachrone 
verschillen in de agrarische bedrijfsvoering 
binnen Celtic fields. Welke gewassen wer-
den waar verbouwd, hoe veranderde dit door 
de tijd heen en zijn hierin processen als in-
tensivering en regionale verschillen waar 
te nemen? Opmerkelijk genoeg kennen we 
honderden Nederlandse potentiële Celtic 
field locaties, maar zijn slechts twee in enige 
mate paleobotanisch onderzocht (Vaassen: 
Casparie, 1976; Zeijen: Spek et al., 2003). 
 Een derde aandachtspunt is de relatie tus-
sen bewoning en agrarisch gebruik van de 
Celtic fields. Is het inderdaad zo dat huis-
plattegronden, zoals die te Hijken, Zeijen en 
Wekerom tussen Celtic fields aangetroffen, 
de neerslag vormen van een systeem waarin 
bewoning binnen een Celtic field rouleerde 
(Harsema, 2005: 548; Jager 2008: 13, 104) 
en zich ten gevolge van uitputtende akkers 
verplaatste? Hier speelt met name de afwe-
zigheid van betrouwbare dateringen voor de 
Celtic fields zelf en de slechte dateerbaarheid 
van de daarbinnen aangetroffen huisplatte-
gronden ons parten. 
 Om de bovenstaande problemen op te kun-
nen lossen, is nieuw onderzoek nodig op 
verschillende schalen en in verschillende re-
gio’s. Dit type onderzoek wordt momenteel 
als een meerjarig GIA onderzoeksprogramma 
uitgevoerd onder leiding van de eerste au-
teur. Onderzoek aan Celtic fields op zowel 
gestuwde afzettingen in Noord- en Centraal-
Nederland, als in Zuid-Nederland zal even-
tuele regionale verschillen in de agrarische 
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gebruiksgeschiedenis aan het licht brengen. 
Op de mesoschaal vraagt dit om grootscha-
lige opgravingen waarbij onderzoek naar de 
morfologie van de wallen gerelateerd wordt 
aan ruimtelijke gegevens, zoals eerder bij-
voorbeeld te Vaassen en Hijken. Ook het 
onderzoek naar de culturele informatie die 
besloten ligt in de morfologie van walcom-
plexen behoort tot deze schaal (dat wordt 
momenteel als scriptieonderzoek uitgevoerd). 
Op microschaal zal er detailonderzoek moe-
ten worden uitgevoerd naar de specifieke 
genese, datering en agrarische gebruiksge-
schiedenis van de wallen en velden door ge-
combineerd archeologisch, paleobotanisch, 
bodemkundig en geochemisch onderzoek (cf. 
Spek et al., 2003). In de zomer van 2010 is 
daarom nieuw veldonderzoek verricht op het 

Noordse Veld te Zeijen, waarbij met name 
de vragen op het microniveau centraal ston-
den. Voor de zomer van 2011 staat soortge-
lijk veldwerk in Centraal-Nederland gepland, 
waarna in de daaropvolgende zomer hopelijk 
een Zuid-Nederlands Celtic field onderzocht 
kan worden.
 In 2010 is het onderzoek op microschaal 
gestart met het opgraven en analyseren van 
drie wallen en velden van het Celtic field op 
het Noordse Veld te Zeijen (fig. 1). De cen-
trale vraagstelling van het onderzoek was: 
Wat is de agrarische gebruikswijze van het 
Celtic field systeem en wat was daarbij de 
functie van de wallen? Met name de volgende 
deelvragen stuurden het onderzoek: 1. Hoe 
en wanneer zijn de wallen ontstaan; 2. Is er 
een fasering vast te stellen in het agrarisch 
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Fig. 1. Locaties van de werkputten en de Celtic field wallen op het Noordse Veld te Zeijen op basis van het 
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN: laag = blauw = 7 m + NAP; hoog = oranje = 12 m + NAP) 
(Fig. S. Arnoldussen, RUG/GIA).
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gebruik; 3. Welke gewassen werden er ver-
bouwd op de velden en werden de wallen ook 
beakkerd, en; 4. Was er sprake van grondver-
betering zoals bemesting en/of het afbranden 
van de velden? 

Het Noordse Veld te Zeijen
Het Noordse Veld is gesitueerd in Noord-
Drenthe en betreft momenteel een heideveld 
dat beheerd wordt door Staatsbosbeheer. Op 
het terrein bevinden zich tussen en nabij de 
akkers van het Celtic field een groot aantal 
grafheuvels, een hunebed en twee versterkin-
gen uit de IJzertijd. Indicaties van menselijke 
aanwezigheid in het gebied dateren grofweg 
vanaf het Laat-Paleolithicum tot de Romeinse 
tijd (Spek et al., 2003: 145; Arnoldussen 
& Van der Velde, 2009: 1-7). Het Noordse 
Veld is met name van archeologisch belang, 
omdat het na de prehistorie grotendeels ge-
vrijwaard is gebleven van latere verstorende 
activiteiten. 
 De archeologische onderzoekgeschiedenis 
op het Noordse Veld start opmerkelijk vroeg 
met opgravingen uitgevoerd door de predi-
kant Johan Picardt (1660), en latere veldbe-
zoeken en opgravingen door de conservatoren 

van het Rijksmuseum van Oudheden C.J.C. 
Reuvens (1833) en L.J.F. Janssen (1848). 
Voor meer informatie over dit vroege type 
Celtic field-onderzoek kan verwezen wor-
den naar de bespreking door Van der Sanden 
(2009). De proefsleuven van Janssen werden 
in 1917 en 1934 weer – maar nu grootscha-
liger – door A.E. van Giffen opengelegd en in 
1918 groef Van Giffen aan de noordrand van 
het Celtic field een cluster van grafheuvels (de 
‘negen bargen’) en tussenliggende sporen op. 
De geplande aanleg van een Duits vliegveld 
op het terrein in de oorlogsjaren noodzaakte 
de opgraving van een groot aantal tumuli (en 
nabijgelegen Celtic field wallen) in het noord-
westelijke deel van het Noordse Veld. In het 
zuidoostelijke deel werd door H.T Waterbolk 
tussen 1949 en 1953 een deel van het Celtic 
field met een huisplattegrond, grafheuvel en 
enkele Celtic field wallen opgegraven. 
 Het voorlaatste onderzoek was in 1993 
toen in het uiterste zuiden van het Celtic 
field een proefsleuf werd gegraven die zo-
wel een veld als een wal doorsneed. Tijdens 
deze opgraving is er door middel van gecom-
bineerd onderzoek van pollen, micromorfo-
logie en bodemkunde gepoogd meer inzicht 
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en geschematiseerde interpretatie (rechts) (Fig. S. Arnoldussen, RUG/GIA).
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te krijgen in de stratigrafie en het gebruik 
van het Celtic field (Spek et al., 2003). Uit 
dit onderzoek kwam naar voren dat het ge-
bruik van het Celtic field vijf gebruiksfasen 
kende. De eerste twee fasen tussen de Late-
Bronstijd en de Late-IJzertijd weerspiegelden 
een extensief landbouwsysteem met meer 
langdurige braakperioden, terwijl de laatste 
drie gebruiksfasen op intensivering (kortere 
braakperiode, meer aanrijking met mest en/
of plaggen) en op snelle walvorming gedu-
rende de Late-IJzertijd tot de laat-Romeinse 

tijd zouden wijzen (Spek et al., 2003: 164–
167). Uit het palynologisch onderzoek bleek 
dat er granen zoals gerst en tarwe werden 
verbouwd, en mogelijk in de Romeinse tijd 
ook rogge. Het belangrijkste deel van het in 
de akkerlagen onderzochte pollenspectrum 
bleek echter verrommeld te zijn, waardoor 
dit weinig exacte resultaten heeft opgeleverd 
(Spek et al., 2003: 155–162; Van der Velde, 
2010: 10). 
 Alhoewel de multidisciplinaire aanpak van 
het onderzoek van Spek et al. vernieuwend 
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was en diverse nieuwe inzichten heeft opge-
leverd, kende het ook enkele beperkingen en 
moet het als zodanig gezien worden als een 
dankbare opstap naar nog gedetailleerder 
vervolgonderzoek. Hierbij zou met name de 
precieze datering van de verschillende fasen, 
een meer gedetailleerde analyse van de ver-
meende intensivering en hernieuwd paleo-
botanisch onderzoek voorop moeten staan. 
Analoog aan de aanpak van Spek et al. (2003) 
dient dit een integraal onderzoek van velden 
en wallen te omvatten.

Veldwerk 2010
Het veldwerk is in mei 2010 gestart met een 
verkennend booronderzoek om goed gecon-
serveerde wallen en velden op te sporen en 
om zo optimale locaties voor de te graven 
werkputten te kunnen bepalen. De boringen 
werden verricht met een edelmanboor van 7 
cm om monsters voor bodemchemisch en pa-
lynologisch onderzoek te verzamelen en met 
een 15 cm megaboor om macro-botanische 
en archeologische monsters te verzamelen. 
 In de zomermaanden zijn er handmatig 
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Fig. 3. Geschematiseerde profiel-
tekeningen, geochemische gegevens 
(in ppm), houtskool (aantallen per 
50 ml, enkel voor WP1), vondsten 
(aardewerk (AW), verglaasde leem/
slak (MSL) en houtskool (HK; hand-
verzameld) in aantal, steen in gram-
men (vuursteen (SVU), natuursteen 
< 2cm (SXX1), tussen 2 en 10 cm 
(SXX2) en > 10 cm (SXX3) voor 
WP 1 (boven) en WP 3 (onder; 
beide wallocaties). Grafieken uitge-
lijnd op diepte (10 cm per vlak) (Fig.  
S. Arnoldussen, RUG/GIA).
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zeven proefputten van ca. 1,5 bij 1 m aan 
maaiveld en maximaal 1,4 m diep gegraven. 
Deze zijn gelegen binnen 20 cm van de eerder 
gezette boringen om de uitkomsten van het 
booronderzoek goed met die van het proef-
puttenonderzoek te kunnen correleren. De 
putten zijn steeds per laag 10 cm schavend 
verdiept waarbij alle vondsten zijn verza-
meld, en een kwart van de laag werd gezeefd 
met een maaswijdte van 4 mm. Iedere put is 
verdiept tot minimaal 30 cm in de C-horizont 
en de profielen zijn door middel van teke-
ningen en foto’s gedocumenteerd. Er zijn 
diverse typen monsters genomen (fig. 2). 
In vermeende akkerlagen zijn pollenbakken 
geslagen teneinde de akkergewassen en -on-
kruiden te kunnen determineren. Op verschil-
lende plekken binnen de antropogene lagen 

zijn micromorfologische monsters genomen 
om na te gaan of, en zo ja in welke fase, de 
wallen ook beakkerd werden. Om de fasering 
en datering van velden en wallen in beeld te 
krijgen zijn houtskool en zaden verzameld 
voor 14C-datering en zijn in alle profielen 
zandmonsters genomen, waarvan de laat-
ste blootstelling aan zonlicht met Optically 
Stimulated Luminescence (OSL) gedateerd kan 
worden. Aangezien het onderzoek nog loopt, 
zijn er helaas nog geen natuurwetenschappe-
lijke dateringen beschikbaar.

Algemene bodemopbouw
Het Noordse veld bestaat uit afzettingen die 
worden gerekend tot de Drenthe Formatie, 
die de keileem- en glaciofluviale afzettingen 
uit het Saalien omvat. Binnen het Noordse 
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Veld is qua bodemprofielen een onderscheid 
te maken tussen een westelijk en een oostelijk 
deel (Spek et al., 2003: 147). In het westen is 
het Celtic field gesitueerd op een 30-60 cm dik 
dekzandpakket afkomstig uit het Weichselien 
en Saalien. Onder het zand bevindt zich een 
zeer leemachtig grijs keizand- of keileempak-
ket. Door de slechte waterdoorlatendheid van 
de keileem heeft zich hier een moderpodzol-
grond ontwikkeld. In het oostelijke deel is de 
keileem volledig geërodeerd. Het Celtic field 
bevindt zich hier voornamelijk op dekzanden 
met een laag leemgehalte. In combinatie met 
een lage grondwaterstand heeft dit gezorgd 
voor de vorming van een veldpodzolgrond.
 In zes werkputten bestaat de top van het 
profiel uit een podzolprofiel van ca. 20-30 
cm dik. Deze podzolen zijn gevormd na het 

opgeven van het Celtic field en maskeren 
deels de oorspronkelijke aanblik van het 
antropogeen beïnvloede pakket waarin ze 
ontwikkeld zijn. Er zijn geen evidente begra-
ven ‘intacte’ bodemprofielen in de top van 
het keizand aangetroffen. Wel is bij twee 
van de drie werkputten die op een Celtic 
field wal zijn aangelegd (WP1 en WP3) een 
meer donkere band te herkennen die wordt  
geïnterpreteerd als een verspitte en mogelijk 
verploegde menglaag van de oorspronkelijke 
bodem (fig. 3), ontstaan door het eerste agra-
risch gebruik. Hoewel de ouderdom van deze 
verrommeling onbekend is, gaat men kort 
daarna over op het ophogen van de wallen. 
De dikte van het antropogene pakket wisselt 
bij de wallen tussen de 40 en 60 cm. Mogelijk 
is de grond die ter verhoging van de wallen 

Fig. 4. Geschematiseerde profieltekeningen, geo-
chemische gegevens (in ppm), houtskool (aantallen 
per 50 ml, enkel voor WP2), vondsten (aardewerk 
(AW), verglaasde leem/slak (MSL) en houtskool 
(HK; handverzameld) in aantal, steen in grammen 
(vuursteen (SVU), natuursteen < 2cm (SXX1), 
tussen 2 en 10 cm (SXX2) en > 10 cm (SXX3) 
voor WP 1 (boven) en WP 3 (onder; beide wal-
locaties). Grafieken uitgelijnd op diepte (10 cm per 
vlak) (Fig. S. Arnoldussen, RUG/GIA).
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is gebruikt deels van lokale herkomst (Spek  
et al., 2003: 168), bijvoorbeeld door plaggen 
te steken uit de naastgelegen velden. 
 Indien er inderdaad grond uit de velden is 
gebruikt om de wallen mee te verhogen, wekt 
het geen verbazing dat in de velden (WP2, 
WP4 en WP6), geen oorspronkelijke bodems 
meer zijn vastgesteld. In alle werkputten 
aangelegd in de velden zit het meer lemige 
keizand of keileem op 30-60 cm diepte onder 
maaiveld en in de werkputten op de wallen 
tussen 80-110 cm, terwijl de absolute NAP 
hoogte ervan niet meer dan 20 cm verschilt 
tussen nabijgelegen putten. Als er in de werk-
putten aangelegd op de veldlocaties dus zich 
dus ooit een bodem in het dek- of keizand had 
gevormd, is deze tijdens het (geleidelijke?) 
afgraven verdwenen.
 Hoewel antropogene lagen zich door de 
latere inspoeling in de veldlocaties niet een-
voudig laten herkennen, geeft het vondst-
materiaal geen concrete aanwijzingen voor 
beïnvloeding dieper dan 30 cm ter plaatse 
van de velden (fig. 4). De onverstoorde kei-
zandafzettingen zijn zowel ter plaatse van de 
wallen als de velden te herkennen aan de re-
latieve steenrijkheid, waarbij de veldlocaties 
dus echter al vanaf hogere vlakken steenrijk 
zijn. Het kwantificeren van het steenmateri-
aal heeft tevens opgeleverd dat de hypothese 
dat de wallen met name uit van de velden 
geruimde stenen zouden bestaan (Brongers, 
1976: 26), hier verworpen kan worden. Op 
basis van het gewicht is maximaal 5-13% van 
het steenmateriaal boven de grens tussen de 
onverstoorde en antropogeen beïnvloedde la-
gen aangetroffen in de wallen, hetgeen niet in 
verhouding staat tot de 87-95% in de onder-
liggende lagen (in totaal 4 versus 33 kg). 

Vondstmateriaal
De verspreiding van het archeologische 
vondstmateriaal is in overeenstemming met 
de bodemkundige waarnemingen en inter-
pretaties aangaande de diepte tot welke de 
profielen antropogeen beïnvloed zouden zijn. 

Het aardewerk is gemagerd met gebroken 
graniet en zand, en past op basis van de ma-
gerings-, bak- en afwerkingswijze binnen de 
tradities zoals gangbaar gedurende de Late-
Bronstijd tot en met de Midden-IJzertijd in 
Drenthe (Taakye, 1995: 51), maar staat geen 
nauwkeurigere dateringen toe. Op één na 
alle scherven (27 fragmenten) van walput-
ten lagen tussen de 30-60 cm diep. Bij de 
putten op de velden kwamen alle scherven 
(7 fragmenten) van geringere diepte dan 30 
cm. Hoewel het houtskool tot grotere diepte 
dan het aardewerk in de walputten aanwezig 
is, neemt de dominantie ervan niet eenvou-
digweg toe met diepte. Door detailtellingen 
van houtskool in WP1 (Van der Velde, 2010: 
43) is gebleken dat het houtskool piekt op ca. 
20 cm boven de vermoedelijke verrommelde 
oorspronkelijke bodem. Dit betekent dat dit 
houtskool waarschijnlijk niet is veroorzaakt 
door primaire extensieve akkerbouw, waarbij 
(struik-)vegetatie wordt verbrand (Spek et al., 
2003: 165), maar eerder onderdeel uitmaakte 
van latere Celtic field gebruiksfasen. 

Geochemie
In het licht van de vraagstellingen is het met 
name interessant om te bezien of de door 
Spek et al. (2003: 166) veronderstelde in-
tensificatie aan het einde van het Celtic field 
systeem te traceren is. Hierbij zou vooral in 
de eindfase veel materiaal op de wallen zijn 
opgebracht (humus- en fosfaatrijk, mogelijk 
mestrijke plaggen?). Om dit te toetsen is het 
gehalte aan fosfaten in de bodem gemeten 
met een draagbaar röntgenfluorescentie ap-
paraat (XRF). Waar een model van toenemen-
de intensificatie gekenmerkt wordt door met 
diepte afnemende fosfaatwaarden, tonen de 
nu voor Zeijen gemeten waarden eerder een 
met diepte toe- en weer afnemend verloop 
(fig. 5). De hoogste waarden voor fosfaat in de 
wallen liggen rond de 70 cm beneden maai-
veld en nemen richting maaiveld enkel af. Als 
het fosfaatgehalte op intensivering wijst, lijkt 
dit eerder een midden- dan een eindfase van 
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het Celtic field systeem te typeren. 
 Het is opvallend dat op de diepten waar 
het fosfaat piekt in de wallen (ca. 50-70 cm 
beneden maaiveld), ook relatief veel grote 
houtskool fracties (Van der Velde, 2010: 43) 
en aardewerk wordt aangetroffen. Dit doet 
vermoeden dat nederzettingsafval vermengd 
met mest naar de akkers werd gebracht. Op 
basis van de diepte gaat het hierbij om lagen 
die destijds op geringe afstand boven het ver-
moedelijke oude oppervlak hebben gelegen. 
Deze lagen met veel fosfaat, houtskool en 
aardewerk kunnen dus al relatief snel na een 
eventuele eerste (niet-walvormende) agrari-
sche gebruiksfase zijn gevormd. Anders dan 

dat Spek et al. (2003: 148) postuleren, lijkt 
hier dus geen intensivering gedurende de 
eindfase van het Celtic field systeem waar-
neembaar, maar eerder in een vroege- of 
middenfase. 
 In de walprofielen lijken de waarden voor 
aluminium voorzichtig op een drieledige fa-
sering te wijzen: aan de basis is het alumi-
niumrijk, om vervolgens sterk af te nemen 
en bovenin weer toe te nemen. De gemeten 
aluminiumwaardes zijn een proxy voor het 
leemgehalte van de afzettingen (cf. Spek 
et al., 2003: 168) en suggereren dat aan het 
einde van het Celtic field systeem plaggen 
(uit de door herhaaldelijk afgraven steeds 
leemrijkere velden?), in plaats van mest met 
huisvuil is gebruikt om de wallen op te hogen. 

Conclusie
Hoewel op dit moment belangrijke datasets 
zoals absolute dateringen en paleobotani-
sche gegevens nog niet volledig beschikbaar 
zijn, kunnen toch al enkele voorlopige con-
clusies worden getrokken over de agrarische 
gebruiksgeschiedenis van het Celtic field  
te Zeijen. 
 Ten eerste is op basis van de bodemkundige 
studie van de profielen en de kwantificering 
van al het natuursteen duidelijk dat eventu-
eel van akkers geraapte grote stenen geen rol 
van betekenis speelden bij de opbouw van de 
wallen. Ten tweede heeft het onderzoek aan-
getoond dat de opbouw van de wallen bestaat 
uit twee tot drie fasen, waarbij aanvankelijk 
nederzettingsafval en mest een belangrijke 
rol speelden. Tegen de tijd dat de Celtic field 
wallen hun grootste hoogte bereikten, lijkt 
niet mest maar lokaal materiaal uit de velden 
gebruikt te zijn om de wallen te verhogen. 
Tot slot lijkt op basis van het geochemisch 
onderzoek het fosfaatgehalte naar boven toe 
af in plaats van toe te nemen, hetgeen erop 
wijst dat – anders dan gangbaar wordt aan-
genomen – de wallen niet in de eindfase 
intensiever bemest werden. Voor een meer 
volledig begrip van de agrarische gebruiks-
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geschiedenis is het echter nodig om in meer 
detail naar de in de profielen bewaard geble-
ven houtskool en de plantenresten van gra-
nen, akkeronkruiden en overige vegetatie te 
kijken en middels absolute dateringen de fa-
seringen in agrarisch gebruik vast te stellen. 
Over de aldus uitgebreide dataset hopen we 
in een volgende publicatie te berichten. 

Of banks and plots: new archaeological 
research on Celtic fields
Contrary to common belief, our understanding of 
the features of the Celtic field systems, which are 
considered typical of the Late Bronze Age to the 
Roman period, is quite limited. Questions such 
as ‘Why and how were Celtic field banks con-
structed?’, ‘How exactly did the alternation of 
habitation and agriculture work?’ and ‘How did 
Celtic field systems evolve?’ remain unanswered. 
To this end, new fieldwork in the Celtic field of 
Zeijen–Noordse Veld was undertaken during the 
summer of 2010. Seven small test-trenches were 
dug in Celtic field banks and plots. Provisional 
analysis shows that the banks evolved in several 
stages (initially raised from settlement debris 
and dung, and later with locally cut sods), but 
showed no signs of intensified farming towards 
the latter days of the Celtic field system. 

Noten
1. Rijksuniversiteit Groningen, Groningen 

Instituut voor Archeologie, Poststraat 6, 
9712 ER, Groningen (S.Arnoldussen@
rug.nl).

Literatuur
Arnoldussen, S. & I. L.C.C. van der Velde, 2009. 

Programma van Eisen Celtic field onderzoek 
Zeijen - Noordse veld. Groningen.

Brongers, J.A., 1976. Air photography and 
Celtic field research in the Netherlands 
(Nederlandse Oudheden 6). Amersfoort, 
ROB.

Casparie, W.A., 1976. Palynological inves-
tigation of the Celtic field near Vaassen, 
The Netherlands. In: J.A. Brongers (red.), 

Air photography and Celtic field research in 
the Netherlands (Nederlandse Oudheden 
6). Amersfoort, ROB, 105–113.

Gerritsen, F., 2003. Local identities. Landscape 
and community in the late prehistoric 
Meuse-Demer-Scheldt region (Amsterdam 
Archaeological Studies 9). Amsterdam, 
Amsterdam University Press.

Harsema, O.H., 2005. Boerderijen tussen de 
raatakkers. Nederzettingen op de noor-
delijke zandgronden. In: L.P. Louwe 
Kooijmans, P.W. van den Broeke, H. 
Fokkens & A.L. van Gijn (red.), Nederland 
in de prehistorie, 543–556. Bert Bakker, 
Amsterdam..

Jager, S.W., 2008. Celtic fields in Zuid-Drenthe. 
Archeologisch vooronderzoek: een inventa-
riserend bureauonderzoek (RAAP rapport 
1731). Amsterdam, RAAP.

Klaveren, H.W. van, 1986. Celtic field en neder-
zettingssporen bij de Vijfsprong, gem. Ede. 
Masterscriptie Universiteit Leiden.

Sanden, W.A.B. van der, 2009. Celtic fields in 
Drenthe: een overzicht van 350 jaar on-
derzoek. In: T. Spek, M. Snoek, W.A.B. van 
der Sanden, M. Kosian, F. van der Heijden, 
E.M. Theunissen, M. Nijenhuis, H. Vroon 
& K. Greving (red.), Archeologische waarde-
ring van Celtic fields in Drenthe (Rapportage 
Archeologische Monumentenzorg 141). 
Amersfoort, RCE, 15–24.

Spek, Th., W. Groenman-van Waateringe, M. 
Kooistra & L. Bakker, 2003. Formation and 
land-use history of Celtic fields in north-
west Europe - An interdisciplinary case 
study at Zeijen, The Netherlands. European 
Journal of Archaeology 6.2, 141–173.

Taayke, E., 1995. Die einheimische Keramik 
der nördlichen Niederlande, 600 v.Chr. 
bis 300 n.Chr., Teil II: Drenthe, Berichten 
van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek 41, 9–102.

Velde, I.L.C.C. van der, 2010. Interdisciplinair 
onderzoek naar het Celtic field van 
Noordse Veld bij Zeijen. Bachelorscriptie 
Rijksuniversiteit Groningen.


