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Samenvatting 5

Samenvatting
Om de haven van Rotterdam grootschalig uit te breiden is een omvangrijk gebied met
de naam Maasvlakte 2 gecreëerd. Om dat te realiseren is 240 miljoen m3 sediment
verplaatst van het zandwingebied, tien kilometer voor de kust van de provincie
Zuid-Holland, naar de plaats waar nu Maasvlakte 2 ligt. Door de bodemingrepen in
zowel het landaanwinningsgebied als in het zandwingebied werden Paleolithische en
Mesolithische verdronken landschappen verstoord. Om zo veel mogelijk kennis uit het
gebied te verzamelen en zo nodig archeologische resten te documenteren, is multidisciplinair geo-archeologisch en paleontologisch onderzoek in het zandwingebied en op
de buitencontour van Maasvlakte 2 uitgevoerd.
In het zandwingebied is uitvoerig geologisch onderzoek verricht. Er zijn tientallen
gestoken boringen gezet en er is met moderne methoden, zoals seismiek en
Side-Scan Sonar geofysisch onderzoek uitgevoerd. De geologische opbouw
van het zandwingebied is gedetailleerd in kaart gebracht en de boorkernen zijn
lithologisch onderzocht. Er zijn zeven deels informele lithostratigrafische eenheden
gedefinieerd en gekarakteriseerd. De eenheden, die in ouderdom variëren van laat
Vroeg-Pleistoceen/Midden-Pleistoceen tot zeer recent, zijn globaal ingepast in
het stratigrafisch kader zoals we dat van het vasteland kennen. Een gedetailleerde
datering en vergelijking met lithostratigrafische eenheden uit ander onderzoek is
pas mogelijk zodra de resultaten van de OSL-dateringen van de boorkernen bekend
zijn. Op het moment van rapportage waren deze dateringen nog niet beschikbaar.
De boorkernen hebben een rijke dataset aan malacologische gegevens opgeleverd
en een geringe hoeveelheid aan fossiele vertebraten. Daarnaast zijn de boorkernen
onderzocht op het voorkomen van pollen, macrobotanische resten, dinoflagellaten,
diatomeeën en schimmelsporen.
In het zandwingebied zijn ook speciale visexpedities uitgevoerd, waarbij met
een boomkotter, uitgerust met sleepnetten, gericht is gezocht naar mollusken,
botfragmenten, archeologische objecten en gesteenten. Zodoende zijn vondstrijke
gebieden gelokaliseerd en gekarteerd. Het verzamelde materiaal is gedetermineerd
en tafonomisch dan wel typologisch onderzocht. De vistochten hebben veel
materiaal opgeleverd met een uiteenlopende datering. Bijna alle skeletelementen
van de gewervelden zijn afkomstig van zoogdieren die kenmerkend zijn voor de
mammoetsteppe. De uiterlijke kenmerken van het skeletmateriaal, zoals de zeer
geringe mate van afronding, wijzen erop dat de meeste vondsten in situ zijn gevonden
en niet ver getransporteerd zijn.
Op de buitencontour van Maasvlakte 2, waar het sediment is gestort, zijn op twee
verschillende manieren zoekacties uitgevoerd, namelijk handmatig en mechanisch
door middel van een zogenaamde mega beach cleaner. Tijdens deze zoekacties is op
van tevoren geselecteerde en ingemeten locaties van de buitencontour doelgericht
gezocht naar archeologica, grind en paleontologische objecten. De collecties van
de verschillende methoden hebben een grote hoeveelheid materiaal opgeleverd,
waaronder skeletresten van gewervelde dieren, mollusken, hout en grind. Daarnaast
zijn ook enige archeologica aangetroffen, zoals vuurstenen afslagen. Na bestudering
van de vondsten blijkt dat het materiaal dat is verzameld met behulp van de mega
beach cleaner qua soortensamenstelling in grote lijnen overeenkomt met de
handmatig verzamelde collectie.
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De oorsprong van het opgespoten sediment is in grote lijnen bekend. Op basis van de
gegevens die op dit moment beschikbaar zijn, is het niet eenvoudig om een koppeling
te maken tussen vondsten van de buitencontour en van de vistochten met de lithostratigrafische eenheden die op basis van het geologisch/stratigrafisch onderzoek zijn
vastgesteld. De verschillende lithostratigrafische eenheden vertonen een beeld van
meervoudige, sterke omwerking tijdens de fluviatiele dan wel mariene afzettingsfasen.
Bovendien zijn zuivere, ongemengde, associaties door de wijze waarop het materiaal
is afgezet en vervolgens, na verstoring verzameld, schaars. Zodra de OSL-dateringen
beschikbaar komen, kunnen de lithostratigrafische eenheden in het zandwingebied
goed gedateerd worden. Door de sterke omwerking van de op elkaar liggende
fluviatiele sedimenten blijft de bepaling van de werkelijke geologische ouderdom van
de vondsten van de buitencontour en vistochten echter problematisch.
Het door het Havenbedrijf Rotterdam gefinancierde geo-archeologisch en
paleontologisch onderzoeksproject was succesvol en heeft een grote hoeveelheid
informatie opgeleverd. In de nabije toekomst zullen er ongetwijfeld nog nieuwe
spectaculaire vondsten volgen, die door de opgedane kennis beter in een geologisch,
stratigrafisch en landschappelijk kader geplaatst kunnen worden dan voorheen.
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1 Inleiding
1.1 Onderzoekskader
Het Pleistoceen is gekenmerkt door sterke klimaatsveranderingen en daaraan
gekoppelde zeespiegelfluctuaties. De afwisseling van ijstijden (glacialen) en warme
perioden (interglacialen) hebben er in deze periode voor gezorgd dat de Paleolithische
landschappen voortdurend aan verandering onderhevig waren. De veranderingen in
zeespiegel tot wel meer dan 100 meter, klimaatfluctuaties en effecten van ijsbedekking
resulteerden in temporele veranderingen in de ligging van kustzones en het gedrag
en de ligging van riviersystemen. Deze veranderingen hadden ook effect op de
samenstelling van flora en fauna en in de jongste fase van het Pleistoceen ook op de
voortdurende economische en sociale aanpassingen van vroege mensachtigen.
Vanwege het relatief vlakke (shelf) reliëf is het zuidelijk Noordzeegebied gedurende
de Pleistocene glaciaal/interglaciaal-cycli onderhevig geweest aan zeer sterke
veranderingen in het verloop van de paleokustlijn. Gedurende de glaciale perioden
viel het hele gebied droog en lag de zeespiegel tot meer dan honderd meter onder het
huidige niveau. De Rijn (met Maas en proto-Schelde als zijrivieren) stroomde door de
drooggevallen zuidelijke Noordzee waar deze samenvloeide met de Theems. In het
Vroeg- en Midden-Pleistoceen stroomde deze Noordzee-Rijn naar het noorden. Toen
aan het eind van het Saalien het Nauw van Calais was ontstaan, stroomde de Rijn naar
het zuiden door het Kanaal, waar deze samenvloeide met de Somme, Solent, Seine en
enkele kleinere rivieren (Hijma et al. 2012).
De droog gevallen Noordzee kende in grote delen van de glaciale periodes een
landschap dat uitermate geschikt was voor grote kuddes herbivoren zoals wolharige
mammoet, wolharige neushoorn, paard, rendier, reuzenhert en bizon. Tijdens de
interglaciale perioden steeg de zeespiegel weer tot ongeveer het huidige niveau, wat
leidde tot wederom drastische veranderingen in de paleolandschappelijke configuratie
van het Noordzeebekken (Peeters et al. 2009; Cohen et al. 2011; Hijma et al. 2012).
Gedurende de laatste decennia zijn duizenden Pleistocene en Holocene dierlijke
overblijfselen opgevist vanaf de bodem van de Noordzee. De Noordzee kan inmiddels
worden beschouwd als een van de rijkste vindplaatsen ter wereld. De fossielen komen
doorgaans aan het licht doordat vissers ze aantreffen als bijvangst in hun netten (zie
o.a. Mol 1991; van Kolfschoten en Laban 1995; Mol en de Vos 1995; Glimmerveen et
al. 2004; Mol et al. 2007; Mol en Post 2010) of tijdens commerciële baggeroperaties
(zie o.a. Peeters et al. 2009; Hublin et al. 2009; Tizzard et al. subm. a en b). Nu en
dan worden ook lithische, benen en geweiartefacten uit het Vroeg- en MiddenPaleolithicum en het Vroeg-Mesolithicum aangetroffen (zie o.a. Louwe Kooijmans
1971; Verhart 1988; Glimmerveen et al. 2004 en 2006; De Loecker 2010; Pieters et al.
2010; Hijma et al. 2011; Momber et al. 2011; Tizzard et al. subm. a en b). Vondsten van
fossiele menselijke resten uit de Noordzeebodem zijn uiterst zeldzaam. Recentelijk zijn
resten van de eerste Neanderthaler (Homo neanderthalensis) uit het Nederlandse deel
van de Noordzee opgevist. Het gaat daarbij om een deel van een schedel van een jong
mannelijk individu. Er wordt aangenomen dat het stuk een Laat-Pleistocene ouderdom
heeft (Hublin et al. 2009).
Het Noordzeebekken werd echter al veel eerder door vroege mensachtigen bewoond.
Recente opgravingen bij Pakefield (Suffolk, Verenigd Koninkrijk) en bij Happisburg
(Norfolk, Verenigd Koninkrijk) hebben aangetoond dat het Britse vasteland al vóór
0,78 miljoen jaar geleden bewoond was, dus al in het Vroeg-Pleistoceen (o.a. Parfitt
et al. 2005, 2010). Meer bewijs voor de verschillende bewoningsfasen tijdens het
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Figuur 1

Locatie van het Maasvlakte 2 landaanwinningsproject, Rotterdam, Nederland.
Voor de aanleg van Maasvlakte 2 is sediment opgezogen uit zandwinputten (I
en II) die liggen in het toegekende zandwingebied (aangegeven in geel) van de
Ontgrondingsvergunning (Ogw) van RWSDNZ, ongeveer 10km ten westen van de
Nederlandse kustlijn. Dit sediment is vervolgens getransporteerd naar het gebied waar
Maasvlakte 2 is gerealiseerd. Zandwinput I van
de aannemerscombinatie PUMA heeft een
gemiddelde diepte van 30m -NAP (10m diep
zand weggehaald) en zandwinput II heeft een
gemiddelde diepte van 40m -NAP (20m diep
ontgraven). Afbeelding aangeleverd door
Havenbedrijf Rotterdam.

Midden-, Laat- en mogelijk Vroeg-Pleistoceen ligt ongetwijfeld opgeslagen in de
Noordzeebodem.
Vanwege de geschikte paleolandschappelijke (kustlijn) setting en de aanwezigheid
van wild heeft het Noordzeegebied dus enorm potentieel voor de studie naar het
voorkomen van vroege mensachtigen in Noordwest-Europa en hun relatie met het
landschap (klimaat, fauna en flora). Echter, hoewel de artefacten en fossielen een
beeld geven van de verdronken landschappen en hun biota, ontbreken vaak, door
de wijze waarop het materiaal verzameld wordt, de essentiële gegevens over de
oorspronkelijke, stratigrafische context van de vondsten. Bovendien ligt het merendeel
van de vondsten uit de Noordzee, als gevolg van de natuurlijke erosie- en sedimentatieprocessen, niet meer in situ. Desondanks is het bestuderen van de archeologische
en paleolandschappelijke gegevens in hun context van groot wetenschappelijk belang
(Hijma et al. 2011).

1.2 Aanleiding voor onderzoek
Sinds 2009 wordt door het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) het havengebied van de
regio grootschalig uitgebreid door de aanleg van Maasvlakte 2.
Voor de aanleg van Maasvlakte 2 is ca. 240 miljoen m3 sediment opgezogen in een
speciaal daarvoor aangewezen gebied in de Noordzee ongeveer tien kilometer voor de
kust van de provincie Zuid-Holland (Figuur 1). Uit dit zandwingebied werd het sediment
opgezogen met zandhopperzuigers, getransporteerd en vervolgens op de nieuwe
bestemming gestort door middel van opspuiten (rainbowing, Figuur 2) of transport
door pijpleidingen.
Archeologische artefacten en dierlijke resten die eerder zijn aangetroffen in de directe
omgeving van dit plangebied (bijv. Eurogeul en Maasvlakte 1), toonden aan dat door
de bodemingrepen in zowel het landaanwinningsgebied als in het zandwingebied
Paleolithische en mogelijk ook Mesolithische verdronken landschappen werden
bedreigd (Manders et al. 2008; Peeters et al. 2009; Hijma et al. 2011).
Om de nadelige gevolgen van de commerciële werkzaamheden zoveel mogelijk
te beperken en om de aanwezigheid van mogelijke archeologische en paleonto-
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Figuur 2

Rainbowing van het opgezogen sediment om
het nieuwe land te creëren.
Foto: T. van Kolfschoten.

logische resten in het ontgraven deel van het zandwingebied zo goed mogelijk te
documenteren, is de Werkgroep Archeologie Maasvlakte 2 ingesteld. Hierin hadden
vertegenwoordigers van HbR, de toenmalige ROB (nu Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed, RCE) en de gemeentelijke archeologische dienst van Rotterdam (BOOR)
zitting. In het kader van een overeenkomst tussen de RCE en HbR, die mede was
gebaseerd op de wetgeving voor de archeologische monumentenzorg, heeft HbR
3 miljoen euro gereserveerd voor archeologisch onderzoek en daarmee verband
houdend paleontologisch, geologisch en geofysisch onderzoek. Het uitgevoerde
onderzoek is begeleid door de Werkgroep Archeologie Maasvlakte 2.

1.3 Onderzoeksgebied
De bodemingrepen die zijn uitgevoerd in het kader van de aanleg van Maasvlakte 2
hadden plaats in het zandwingebied op zee (sedimentwinning) en in het landaanwinningsgebied (opspuiten van sediment om de nieuwe terreinen en de buitencontour
aan te leggen). In het kader van het Maasvlakte 2-project is ook de bestaande
Yangtzehaven verdiept, om de nieuwe havens toegankelijk te maken. De resultaten
van het archeologische onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van het uitbaggeren
van de Yangtzehaven zullen elders worden gerapporteerd (o.a. Carmiggelt 2012;
Weersts et al. 2012, 2013). In dit rapport zullen het onderzoeksdoel, de onderzoeksvragen, onderzoeksmethoden en de resultaten van het onderzoek in het zandwingebied
en op de buitencontour worden behandeld.

1.4 Onderzoeksdoel
De ontwikkeling van het stratigrafisch kader, de reconstructie van de paleolandschappen en het plaatsen van de archeologische en paleontologische vondsten in hun
stratigrafische context zijn de voornaamste doelen van het huidige onderzoek.
Uit vooronderzoek is gebleken dat in het zandwingebied lagen zouden worden
verstoord die resten uit het Paleolithicum en Mesolithicum konden bevatten, en
dan voornamelijk uit het Midden- en Laat-Paleolithicum en het Vroeg-Mesolithicum
(Manders et al. 2008).
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In de Rapportage Archeologische Monumentenzorg 169 ‘Wetenschappelijk kader
voor de archeologische monumentenzorg bij aanleg tweede Maasvlakte, EuropoortRotterdam’ (Manders et al. 2008, 22) zijn doelen geformuleerd voor de uitvoering van
het onderzoek in het kader van Maasvlakte 2, zowel met betrekking op de locatie van
het zandwingebied als de Yangtzehaven. Een aantal doelen, zoals hieronder vermeld, is
als leidraad gebruikt bij de uitvoering van het huidige onderzoek. Deze doelen zijn:
-

Het onderzoek moet bijdragen aan de kennis over de geologische opbouw van en
geologische processen (erosie/sedimentatie) in het gebied.

-

Het onderzoek moet bijdragen aan de kennis over het onderzoekspotentieel van
de Noordzee en specifiek de Maasmonding voor zowel de prehistorische als de
maritieme archeologie.

-

Het onderzoek moet kennis genereren over het prehistorisch gebruik van het
kustgebied.

-

Het onderzoek moet kennis genereren over de relatie tussen menselijke activiteit
en het specifieke landschapsmilieu waarin die activiteiten plaatsvonden.

-

Het onderzoek moet een bijdrage leveren aan de kennis over de kwaliteit en
conditie van het archeologische materiaal op en in de bodem.

-

Het onderzoek moet een voorbeeldfunctie krijgen voor de uitvoering van
grootschalig onderzoek onder water.

-

De kennis die wordt gegenereerd, dient omgezet te worden in publieksgerichte
informatie.

In hetzelfde rapport (Manders et al. 2008, 22-4) is tevens een aantal onderzoeksvragen geformuleerd. Op een selectie daarvan, die betrekking heeft op de geologie, de
prehistorische archeologie en de gebruikte methoden, zal met het huidige onderzoek
nader worden ingegaan. Deze vragen zijn:
-

Wat is de lithostratigrafische opbouw van het te doorgraven gebied en welke
geogenetische informatie kan hieruit worden afgeleid?

-

Wat is de ouderdom van de te onderscheiden lagen?

-

Op welke diepte liggen de verschillende chronostratigrafische eenheden?

-

Indien Laat-Pleistocene lagen worden aangesneden in het zandwingebied, zijn
hierin Pleistocene faunaresten en eventuele andere paleoecologische resten
aanwezig?

-

Wat zijn de karakteristieken van de fauna-associaties (soorten, leeftijd, tafonomie
e.d.) en andere paleoecologische materialen?

-

Zijn in de fauna-associaties aanwijzingen te vinden voor menselijke activiteit en
waaruit bestaan die aanwijzingen?

-

Indien artefacten van (vuur)steen of organisch materiaal aangetroffen worden dan
zijn de volgende deelvragen relevant: wat is de typochronologische ouderdom van
de artefacten, wat zijn de typologische kenmerken en wat kan worden gezegd over
het gebruik?

-

Wat kan worden gezegd over de mogelijke (gedrags)context waarin artefacten zijn
achtergelaten?

-

In hoeverre is het natte inventariserende onderzoek te verbeteren?

-

Zijn er verbeterpunten aanwijsbaar voor de gebruikte methodieken en welke zijn
dat?

1.5 Uitvoering
HbR is de opdrachtgever van de projecten die in het kader van de aanleg van
Maasvlakte 2 zijn uitgevoerd. Gezien het multidisciplinaire karakter zijn specialisten
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Tabel 1

Overzicht van de rapporten met de resultaten
van de deelonderzoeken die zijn uitgevoerd
in het kader van het geo-archeologisch en
paleontologisch onderzoek zandwingebied en
buitencontour Maasvlakte 2.

Nr. Titel

Instituut

Auteurs/Redactie

1

Het stratigrafische raamwerk voor
de geologische opbouw van het
zandwingebied Maasvlakte 2

TNO – Geologische Dienst
Nederland

F. Busschers; W. Westerhoff; S. van
Heteren

2

Geofysisch onderzoek zandwinput
Maasvlakte 2

Deltares

A. Wiersma; C. Mesdag

3

Inventariserend onderzoek op de
buitencontour

Naturalis Biodiversity
Center

N. den Ouden; F. Wesselingh;
A. Janse; F. Dieleman; O. van
Tongeren

4

Succesvol botvangen

Universiteit Leiden

M. Kuitems; D. De Loecker; T.
van Kolfschoten; W. Borst; J.
van Doesburg; H.P. van der Es;
J. Opdebeeck; A. Otte; J.W.F.
Reumer; O. van Tongeren; H.J.T.
Weerts; F. Wesselingh

5

Preliminary report on the lithic artefacts

Universiteit Leiden

D. De Loecker

van verschillende vakgebieden en instituten betrokken bij deze extensieve onderzoekscampagne. De instituten die een belangrijke rol spelen, zijn TNO – Geologische
Dienst Nederland, Deltares, Naturalis Biodiversity Center, Natuurhistorisch Museum
Rotterdam en de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden. Het onderzoek is
uitgevoerd onder supervisie van de RCE.
Bij het specialistisch geo-archeologisch onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van
de aanleg van Maasvlakte 2 is voor een interdisciplinaire aanpak gekozen, waarbij
elkaar aanvullende geologische, geofysische, biologische en archeologische analyses
zijn samengevoegd tot één integraal beeld. De resultaten van de deelonderzoeken zijn
weergegeven in een vijftal rapporten. Deze rapporten zijn afzonderlijk uitgegeven door
de betrokken instituten/instellingen (Tabel 1).
In het eerste rapport staat de lithostratigrafische opbouw van de zandwinputlocatie
centraal (Busschers et al. 2013). De laagopeenvolging is gereconstrueerd op basis
van de resultaten van lithologische, sedimentaire en (bio)stratigrafische analyses van
de (vrijwel) onverstoorde kernen van 38 steekboringen, die zijn genomen met een
trilflip en langs twee raaien in de zandwinput zijn gezet. Op basis van macroscopische
criteria zijn in de boorkernen zeven lokale, informele, lithostratigrafische eenheden
onderscheiden, die een beeld geven van meervoudige, sterke omwerking tijdens
diverse fluviatiele en mariene fasen.
Het tweede rapport beschrijft de bevindingen van geofysisch onderzoek dat is
verricht in het gebied van de zandwinput (Wiersma en Mesdag 2013). Het seismisch
onderzoek toont aan dat er twee seismostratigrafische niveaus in de zandwinput te
onderscheiden zijn. Het bovenste niveau heeft een vrij homogene sedimentsamenstelling en het onderliggende niveau wordt gekenmerkt door geulmigratiestructuren.
Side-Scan Sonaropnamen verschaffen informatie over vondstomstandigheden en de
mate van verstoring van de zeebodem.
Het derde rapport behandelt de verschillende vondsten die de mechanische en
handmatige zoekacties op de buitencontour van Maasvlakte 2 hebben opgeleverd (den
Ouden et al. 2013). Aan de hand van het aangetroffen bot, hout en molluskenmateriaal
is een beeld geschetst van de samenstelling van de fauna in het sediment waarmee de
buitencontour is opgebouwd. Het vertebratenmateriaal wordt gedomineerd door goed
geconserveerd skeletmateriaal van soorten die tot de zogenaamde mammoetsteppefauna worden gerekend. Na bestudering van het materiaal, afkomstig uit een aantal
van tevoren gedefinieerde ‘zoekvakken’, blijkt dat geen van de vakken een fauna
oplevert die eenduidig en uitsluitend in een bepaalde geologische/klimatologische
periode geplaatst kan worden.
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In het vierde rapport worden de resultaten beschreven die speciaal georganiseerde
vistochten hebben opgeleverd (Kuitems et al. 2014). Met boomkornetten, die aan
weerszijden van een viskotter over de zeebodem zijn getrokken, zijn (fossiele)
botten, mollusken, stenen en vondsten uit de nieuwe tijd opgevist. De vele vondsten
hebben een uiteenlopende datering. De meeste skeletelementen zijn afkomstig van
zoogdieren die kenmerkend zijn voor de Pleistocene mammoetsteppefauna.
Het vijfde (Engelstalige) rapport geeft een beschrijving van het vuursteenmateriaal dat
is aangetroffen op de buitencontour en in de visnetten (De Loecker 2014). Er zijn tien
vuurstenen artefacten gevonden: negen afslagen en een kern. Uiterlijke kenmerken
van het vuursteen doen vermoeden dat de vondsten variëren qua ouderdom en dat ze
in verschillende typen sediment waren ingebed. Er is sprake van diverse artefacten, die
wijzen op verschillende vervaardigingstechnieken.
De resultaten, die afzonderlijk zijn gerapporteerd in deze vijf rapporten, zijn in deze
synthese kort samengevat. Tevens zijn de belangrijkste onderzoeksresultaten in deze
synthese overgenomen, geïntegreerd en in een breder, geo-archeologisch en paleolandschappelijk kader geplaatst.

Inleiding 13
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2 Toegepaste onderzoeks- en verzamelmethoden
Archeologisch onderzoek, met name dat van het Paleolithicum is over het algemeen
multi- of interdisciplinair. Diverse specialisten leveren een bijdrage aan de datering
en reconstructie van het paleolandschap en het biotoop waarin de Paleolithische
mens opereerde. De verschillende specialisten gebruiken bij het onderzoek zeer
uiteenlopende methoden die echter binnen de diverse disciplines als standaard worden
toegepast. Bij het huidige interdisciplinaire onderzoek zijn naast de standaardmethoden ‘nieuwe’ methoden toegepast omdat verschillende factoren, zoals de diepte
waarop de vondsten liggen, het beperkte zicht op de zeebodem en het feit dat het
zeebodemoppervlak nog steeds aan veranderingen onderhevig is, onderzoek volgens
een traditionele archeologische aanpak onmogelijk maakte (Manders et al. 2008). Het
was daarom nodig om innovatieve (geofysische) technieken in te zetten om onder
andere de geologische context van de vondsten te achterhalen. Opgraven van de
archeologische/paleontologische vondsten zoals dat binnen de archeologie gebruikelijk
is, was eveneens niet mogelijk. Daarom zijn er vistochten in het zandwingebied en
verzamelcampagnes op de zogenaamde buitencontour georganiseerd om materiaal te
verzamelen. Deze ‘nieuwe’ methoden worden in dit hoofdstuk besproken.

2.1 Geofysisch onderzoek
In juni 2011 is er gedurende zes dagen in de zandwinput met behulp van twee soorten
seismische meetsystemen en een Side-Scan Sonar geofysisch onderzoek uitgevoerd
(Wiersma en Mesdag 2013; Tabel 2). Dit onderzoek vond plaats aan boord van het
vissersvaartuig BRA-7 dat tegelijkertijd ook voor de paleontologische vistochten is
gebruikt.
Seismische opnamen zijn gebruikt om verschillende sedimentlagen en onregelmatigheden in de ondergrond te traceren. Hierbij is gebruik gemaakt van een ‘Boomer’,
met een dieptebereik van tien meter (Figuur 3) en een ‘Chirp sub-bottom profiler’
(X-Star), met een bereik van enkele meters in de bodem. Beide apparaten moeten
net onderwater worden gehangen, hetgeen via de boom van de vissersboot werd
bewerkstelligd. De Boomer was voorzien van drijflichamen en de Chirp hing ongeveer 1
m onder het wateroppervlak aan een kabel.

Tabel 2

Overzicht van ingezette apparatuur en van de
golfcondities op de meetdagen. * Golfhoogte
is de gemiddelde golfhoogte gemeten bij het
Europlatform tussen 8 en 18 uur. ** Golfrichting
is een inschatting op basis van het golfrichtingsspectrum van golven met een frequentie van
30-500 mHz gemeten bij het Europlatform (zie
www.waterbase.nl). Tabel: Wiersma en Mesdag
2013.

Datum

Side-Scan Sonar X-Star Boomer

06-05-2011

X

06-06-2011

X

X

07-06-2011

X

X

08-06-2011

Golfhoogte* Golfrichting**
(cm)
30 N

X

120 N
60 N
X

140 W

09-06-2011

X

120 ZW

10-06-2011

X

60 W
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Het doel van de Side-Scan Sonar was primair om te onderzoeken of er objecten waren
die deels boven de bodem van de zandwinput uitstaken of zichtbaar waren op het
talud. Het principe van de Side Scan Sonar is dat deze sonde vlak boven de bodem
wordt voortgesleept, terwijl er onder een flauwe hoek min of meer evenwijdig aan
de bodem in zijdelingse richting wordt gekeken. Het idee was om uiteindelijk gericht
op de paleontologische objecten, die zouden zijn waargenomen op de Side Scan
Sonaropnamen, te gaan vissen. Daarnaast geeft Side Scan Sonar een karakterisering
van het sediment en de verschillen op de bodem.

2.1.1 Seismiek
De seismische data van de Boomer waren van onvoldoende kwaliteit om te gebruiken
voor het huidige onderzoek. De data vertoonden een slechte signaal-ruis verhouding,
die vermoedelijk is veroorzaakt door de invloed van golven op het zeeoppervlak. De
golfhoogte bedroeg op de dag waarop de Boomer werd ingezet ca. 140cm, waarbij
de Boomer met zijn drijflichamen in verticale zin veel bewegingen (uitslag) maakte.
Bovendien is een Boomer in de bovenste laag (enkele meters) minder nauwkeurig dan
in de diepere lagen. Mogelijk zou deze techniek bij rustig water (minder hoge golven)
of met een ‘meerkanaals streamer’ betere resultaten kunnen opleveren.
In tegenstelling tot de Boomer laat de Chirp sub-bottom profiler, die ca. 1m onder het
wateroppervlak zweefde en nauwkeuriger in de bovenste lagen is, duidelijke verschillen
zien in de structuur van de niveaus in de zandwinput. Zo is er op een diepte van rond

Figuur 3

De Boomer die via de boom aan de stuurboordzijde van het schip te water wordt
gelaten. Foto’s: Wiersma en Mesdag 2013.
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Figuur 4

Deel van Chirp sub-bottom profiler seismiek
parallel aan het noordoostelijke talud met
waterdiepte van ongeveer 25m. De lengte van
het profiel is ongeveer 400m. Duidelijk te zien
(aangegeven met pijl) is de onregelmatige
basis van voormalige geulen die enkele meters
zijn ingesneden in de omringende afzettingen.
Afbeelding: Wiersma en Mesdag 2013.

27m onder het wateroppervlak een laag met duidelijke interne structuren te zien, die
duidt op geulmigratie. Ook is een laaggrens te herkennen op een diepte van 25m onder
de waterspiegel.
Lagen op grotere diepte onder de onverstoorde zeebodem kunnen met deze methode
in hoge resolutie worden bekeken (Figuur 4). Om paleontologische en archeologische
vondsten uit een depressie van de zeebodem in een geologische context te plaatsen,
biedt het gebruik van een seismisch onderzoek met een Chirp (eventueel in combinatie
met een Boomer als de omstandigheden daarvoor goed zijn) een aanzienlijke
meerwaarde.

2.1.2 Side-Scan Sonar
Met de Side-Scan Sonar zijn in de zandwinput locaties met grotere objecten die boven
het talud of de bodem uitsteken te herkennen (Figuur 5).
Accumulaties van objecten konden eenvoudig in beeld worden gebracht en
tentatief worden gekoppeld aan bepaalde niveaus. De precieze aard van dergelijke
anomalieën was nooit te bepalen omdat de Side-Scan Sonar de objecten op basis
van schaduwwerking zichtbaar maakt en niet naar dichtheden van de objecten
kijkt. Wel zijn er objecten waargenomen, die na opvissen zijn geïdentificeerd als
concentraties van veenbrokken. Dit zou kunnen duiden op een overgang van twee
opeenvolgende lithologische (sub)eenheden. Op basis van verschillen in korrelgrootte

Figuur 5

Voorbeeld van objecten die met Side-Scan
Sonar zijn gevonden. Ieder vierkant vertegenwoordigt een zeebodemoppervlak van 20 x 20
meter. Afbeelding: Wiersma en Mesdag 2013.
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van zandige afzettingen zijn laagovergangen echter niet te onderscheiden, omdat
eventuele verschillen in korrelgrootte te subtiel zijn en daardoor niet zichtbaar zijn
op de Side-Scan Sonaropnamen. Mogelijk zijn er geulstructuren zichtbaar, maar deze
structuren zijn niet herkend in de seismische data.
De inzet van de Side-Scan Sonar in dergelijk onderzoek was nieuw. De Side-Scan
Sonaropnamen zijn van variabele kwaliteit. Voor optimaal gebruik moet de vis (de
sonde) vlak boven de bodem worden gesleept. Door de geometrie van de winput en de
wijze van varen van de tracks was dit niet altijd mogelijk. Hoewel de Side-Scan Sonar
een hoge resolutie bezat, was door het hoger in de waterkolom slepen van de vis het
behalen van deze hoge resolutie meestal niet mogelijk.
Ondanks de variabele kwaliteit heeft het gebruik van de Side-Scan Sonar interessante
gegevens opgeleverd, zoals over de opbouw van de zeebodem en vondstomstandigheden in en om de zandwinput. Uit de beelden is af te leiden dat de top van het sediment
op de bodem van de zandwinput flink is verstoord; grootschalige structuren langs het
talud van de put en enkele accumulaties van objecten zijn goed in beeld gebracht.
Identificatie van de objecten is met het detailniveau waarop tijdens het huidige
onderzoek is gemeten, zoals hiervoor uitgelegd, niet mogelijk.
Bovendien bleek dat interactief vissen naar archeologische en paleontologische
objecten met trawlernetten, waarbij ook de Side-Scan Sonar overboord moest worden
gezet en vlak bij de netten moest worden gepositioneerd, operationeel niet haalbaar
was. Beide zitten zo’n 80 tot 100 meter achter de vissersboot, die niet altijd rechte
lijnen kan varen en ook nog met de lokale stroming rekening moet houden.
De inzet van hoog frequente (900 kHz) Side-Scan Sonar kan desondanks een
meerwaarde hebben voor paleontologisch en archeologisch onderzoek. De grotere
objecten zouden met Side-Scan Sonar moeten kunnen worden opgespoord en door
vlakdekkend te meten is het mogelijk om gebieden met een grote ‘vangkans’ te
traceren. Door meerdere korte vistrekken uit te voeren over aldus gedefinieerde
gebieden, is de kans groot dat waargenomen objecten kunnen worden opgevist.
Bovendien kunnen vondstomstandigheden die worden afgeleid uit de Side-Scan
Sonaropnamen aan de vondsten worden gekoppeld. Om dat te realiseren, moeten
onnauwkeurigheden in de positiebepaling beperkt worden. Het bleek in de praktijk
lastig om gericht te vissen op objecten die eerder waren waargenomen op de
Side-Scan Sonarbeelden. Dit werd veroorzaakt door een combinatie van onnauwkeurigheden: de positiebepaling van de Side-Scan Sonar aan een kabel achter het schip
leverde een onzekerheid op van enkele meters, en de plaatsbepaling van het schip zelf
en de netten achter het schip leverde een onnauwkeurigheid op van zo’n 10 à 20 meter.
De onnauwkeurigheden in de positiebepaling zouden kunnen worden teruggebracht
tot minder dan een meter, door gebruik te maken van een Side-Scan Sonar en
visnetten die zijn uitgerust met een nauwkeurig plaatsbepalingssysteem (GPS); een
technologie die al bestaat.

2.2 Vistochten
Speciaal voor het geo-archeologisch en paleontologisch onderzoek in het
zandwingebied Maasvlakte 2 is in 2009-2011 veertien keer een kotter met
boomkornetten uitgevaren om in het zandwingebied surveys uit te voeren. Met de
boomkotters, voorzien van ‘bottom trawls’, werd de zeebodem doelgericht afgezocht
naar botfragmenten en archeologische objecten (Figuur 6), om zodoende vondstrijke
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Figuur 6

Aan weerszijden van de kotter is tijdens
iedere track in het zandwingebied een
sleepnet neergelaten om archeologische en
paleontologische objecten van de zeebodem
op te vissen. Foto: M. Kuitems.

gebieden te lokaliseren en te karteren, en geo-archeologisch en paleontologisch
interessant materiaal uit de zandwinput te verzamelen.
Tijdens de verschillende vistochten is in toenemende mate aandacht besteed aan
de nauwkeurigheid van het vastleggen van de posities van de beviste tracks en het
documenteren van het opgeviste materiaal. De geografische positie van het schip
werd nauwkeurig bepaald en later zijn met behulp van de bathymetrische gegevens
de diepten toegevoegd aan de vastgelegde coördinaten. Gaandeweg werd ook steeds
minder willekeurig een track gekozen. Op basis van ervaring opgedaan tijdens eerdere
vistochten en van recente bathymetrische opnamen van de zandwinput, is gekozen
voor kortere vistracks binnen een beperkte diepterange en is besloten is om een deel
van de zandwinput systematisch af te zoeken.

Figuur 7

De inhoud van de sleepnetten van twee
willekeurige tracks. Tijdens de speciaal georganiseerde vistochten werden de vissen en
andere levende zeedieren beschouwd als
bijvangst, en werden met name objecten als
botten (links: schouderblad van mammoet)
en archeologische voorwerpen (rechts: baardmankruikje) verzameld. Foto’s: M. Kuitems.

De vistochten, die hebben plaatsgehad op verschillende plaatsen en diepten in het
zandwingebied, hebben veel materiaal opgeleverd met een uiteenlopende datering.
Naast grote hoeveelheden levende vissen, levende zeesterren en veenbrokken zijn
skeletelementen van zoogdieren en vissen, mollusken, gebruiksvoorwerpen en grind
aangetroffen (Figuur 7).

20

Synthese

A

B

Figuur 8

2.3 Mechanisch en handmatig verzamelen op de buitencontour
Het verzamelen van archeologica, grind en paleontologische objecten op de
buitencontour heeft op twee manieren plaatsgevonden: 1) door het gebied te voet
systematisch te doorkruisen en de aangetroffen objecten handmatig te verzamelen
en 2) door middel van mechanisch verzamelen met de inzet van een strandschoonmaakmachine, een zogenaamde ‘mega beach cleaner’ (MBC) met een zeef met een
maaswijdte van 1,5cm (den Ouden et al. 2013; Figuur 8).
Om een relatief groot gebied snel te kunnen onderzoeken zou eventueel een MBC
ingezet kunnen worden. In het kader van het Maasvlakte 2 project is onderzocht of
met behulp van de MBC archeologische en paleontologische vondsten efficiënter
verzameld kunnen worden en of de verzamelde collectie afwijkt van het resultaat van
de gelijktijdig dan wel op een later tijdstip uitgevoerde handmatige verzamelcampagnes.
Twee acties zijn uitgevoerd met de MBC. De eerste vond plaats in februari 2010 en de
tweede in juli 2010. Helaas is de opbrengst van de eerste actie (verzameld in een elftal
big bags) op onverklaarbare wijze verdwenen van Maasvlakte 2. Alleen het tegelijkertijd
met de hand geraapte materiaal uit de zoekvakken is bewaard gebleven.
De tweede actie heeft zestien big bags met materiaal opgeleverd, die later dat jaar met
behulp van amateurpaleontologen en (jong) publiek bij Naturalis Biodiversity Center
zijn uitgezocht op fossielen (Figuur 9). Later zijn enkele big bags door studenten van
de Faculteit der Archeologie (Universiteit Leiden) op aanwezigheid van vuurstenen
artefacten doorzocht.
De twee collecties hebben een grote hoeveelheid skeletmateriaal van gewervelde
dieren en daarnaast hout, grind en mollusken opgeleverd. Na bestudering van
de vondsten blijkt dat de MBC-collectie qua soortensamenstelling in grote lijnen
overeenkomt met de handmatig verzamelde collectie (den Ouden et al. 2013, Bijlagen
3-9). In de big bags van de MBC ontbreken, door de gebruikte maaswijdte, kleinere
fossiele overblijfselen van onder andere kleinere mollusken en kleinere zoogdieren
zoals muizen, soorten die wel in het handmatig-verzamelde materiaal zijn vertegenwoordigd. Bovendien bleek het zeer arbeidsintensief om de grote hoeveelheid
materiaal die met de MBC verzameld is, uit te zoeken. Het ontbreken van de kleinere
fractie en de tijd die het kost om het materiaal uit te zoeken kunnen redenen zijn om
vooral handmatig te verzamelen en de inzet van de MBC achterwege te laten. Als
zich een situatie voordoet waarbij men maar één keer (of gedurende een beperkte

Mechanische verzamelacties met de mega
beach cleaner en handmatige verzamelcampagnes op de buitencontour van Maasvlakte
2 om artefacten, botten, schelpen en grind
te verzamelen. A. De beach cleaner in actie.
B. Lopend zoeken en handmatig verzamelen
in de uitgezette zoekvakken. Foto’s: D. De
Loecker.
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tijd) de mogelijkheid heeft om op een plek te verzamelen, kan het echter nuttig zijn
de MBC in te zetten. Het hangt ook af van wat wenselijk is met betrekking tot de
onderzoeksvraag: een grote hoeveelheid (grove) informatie van een groot gebied, of
gedetailleerde informatie van een klein gebied.

Figuur 9

Kinderen bij NCB Naturalis op zoek naar
fossielen in een van de big bags. Foto: den
Ouden et al. 2013.
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3 Het geologische kader op lokaal en regionaal
niveau
Op basis van analyses van de 38 steekboringen (Busschers et al. 2013, Bijlage 1) en met
behulp van het Side-Scan Sonar en seismische onderzoek (Wiersma en Mesdag 2013)
uitgevoerd in het noordoostelijk deel van het zandwingebied, is de ondergrond van dat
deel van de zandwinput in kaart gebracht. Tijdens de vistochten is gebleken dat in dat
deel van de put de vondstdichtheden het hoogst waren.

3.1 Verstoorde afzettingen - sporen van de zandwinning
Het geofysisch onderzoek en de boorcampagne zijn kort na de beëindiging van
de zandwinning in het noordoostelijke deel van de winput uitgevoerd. Uit beide
onderzoeken blijkt dat de laag die op de bodem van de zandwinput aan het oppervlak
ligt, flink verstoord is. Deze laag bestaat voornamelijk uit fijn zand en klei en is tijdens
of direct na de zandwinning afgezet.
Op de Side-Scan Sonarbeelden is het verschil te zien tussen de onverstoorde
zeebodem en het verstoorde talud van de zandwinput (Figuur 10). De onverstoorde
zeebodem bestaat uit een regelmatig patroon van WNW-OZO georiënteerde
zandgolven. Waar het talud van de zandwinput begint, verdwijnt het regelmatige
patroon van deze zandgolven. De bodem laat duidelijk de sporen zien die zijn

Figuur 10

Een deel van de opnamen van maandag 6 juni
2011. Op de beelden is aan de noordkant de
onverstoorde zeebodem te zien (deel zonder
bathymetrische gegevens). Het deel met
bathymetrische gegevens is aangeduid met
geel- en blauwtinten) en laat de verstoorde
patronen op de helling van de zandwinput
zien. Afbeelding: Wiersma en Mesdag 2013.
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veroorzaakt door de sleepkoppen van de hopperzuigers. De bodem en flanken van de
zandwinput worden gekenmerkt door (chaotische) lobachtige structuren, veroorzaakt
door de sleepkoppen of door afstort van de helling.

3.2 Lithostratigrafische eenheden
Zoals het rapport ‘Het stratigrafische raamwerk voor de geologische opbouw van het
zandwingebied Maasvlakte 2’ (Busschers et al. 2013) vermeldt, is het mogelijk om op
basis van stratigrafische positie en sedimentaire kenmerken, de gevonden lithostratigrafische opeenvolging in een (voorlopige) bredere geologische context te plaatsen
en de resultaten te integreren in die van eerder verrichte geologische studies in de
omgeving van de zandwinput.
Bij de bestudering van de inhoud van de boorkernen, is gebruik gemaakt van kennis
over de opbouw van de ondergrond van Nederland, die is opgedaan bij eerdere
studies aan boorkernen afkomstig uit Midden-Nederland, in het huidige en voormalige
stroomgebied van de Rijn en Maas (o.a. Busschers et al. 2007; Hijma et al. 2012).
Lithologische karakteristieken en bijmengingen zijn gebruikt om (lokale) lithostratigrafische eenheden te definiëren en te correleren met die van het vasteland.
In de boorkernen, gestoken in of nabij de zandwinput, zijn op basis van lithologie,
sedimentologie en (bio)stratigrafie (Busschers et al. 2013, Bijlage 3: foto’s van
alle boringen) zeven lokale lithostratigrafische eenheden onderscheiden, die
met een lokale nummering MV2-1 tot en met MV2-7 zijn gecodeerd (Tabel 3). De
gepresenteerde ouderdom van de verschillende lithostratigrafische eenheden
moet voorlopig als indicatief beschouwd worden. De OSL-dateringen (die nog niet
beschikbaar zijn) kunnen tot exacte datering leiden.
De bovenste lithostratigrafische eenheid, MV2-1, is de recent verstoorde laag aan het
oppervlak van de put die de daaronder liggende afzettingen behorend tot eenheid
MV2-2 afdekt. De gecombineerde malacologische en palynologische onderzoeksresultaten wijzen op een Holocene ouderdom van eenheid MV2-2.
Kenmerkend voor eenheid MV2-3 is de aanwezigheid van omgewerkte mariene
schelpen in de vorm van een basale laag grof materiaal die door uitwassing van de
fijne korrelfracties is gevormd: een zogenaamde lag deposit. Afgezien van de kleiige

Tabel 3

Overzicht van de gedefinieerde lokale
lithostratigrafische eenheden. Tabel naar voorbeeld van: Busschers et al. 2013.

Lokale Lithostratigrafie Algemene karakeen(Westerhoff et
teristiek
heid
al. 2003)

Afzettingsmilieu

Ouderdom, gebaseerd op o.a
stratigrafische positie

Basis eenheid

MV2-1

fijn zand, klei

slumping, suspensie

recent

1m of minder onder
oppervlak talud en bodem
zandwinput

Holoceen

28-30m
-NAP. Kan lokaal ontbreken

Mogelijke overeenkomst met geologische eenheden in omgeving
zandwinput

MV2-2

Formatie van
Naaldwijk

fijn en matig grof
zand, kleiig

(zoetwater)
getijde

MV2-3

Formatie van
Kreftenheye

matig grof en grof
zand, schelpen,
plaatselijk klei

fluviatiel, plaat- Midden-Weichselien (MIS4-3),
selijk (zoetwater) mogelijk deels jonger. Plaatselijk
getijde
Vroeg-Weichselien (MIS5d-a)

27,5-31m
-NAP

MV2-4

Formatie van
Kreftenheye

fijn en matig grof
zand, kleiig, glimmers, schelpen

fluviatiel

Vroeg-Weichselien (MIS5d-a)

28-32m -NAP

eenheid B1 (Busschers et al. 2007)

MV2-5

Formatie van
Kreftenheye

matig grof en grof
zand, schelpen

fluviatiel

Vroeg-Weichselien (MIS5d-a)

30-33m -NAP

de eenheid is niet gevonden op het
land en is ook niet onderscheiden
door Hijma et al. (2012)

MV2-6

Formatie van
Kreftenheye

grof zand, grindig,
steriel

fluviatiel

Midden-Pleistoceen (LaatSaalien, MIS6)

± 42m -NAP

eenheid S5 (Busschers et al. 2008;
Hijma et al. 2012)

MV2-7

Formatie van Urk matig grof zand,
of Formatie van
houtresten
Waalre

fluviatiel

laat Vroeg-Pleistoceen of
Midden-Pleistoceen

De basis van de eenheid is
niet bereikt en ligt dieper
dan 47m -NAP

eenheden B2 en/of B3 (Busschers et
al. 2007)
eenheid B4 of B5 (Hijma et al. 2012)
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inschakeling vertoont eenheid MV2-3 lithologisch en sedimentologisch een sterke
overeenkomst met de eenheden B2 en/of eenheid B3 zoals onderscheiden door
Busschers et al. (2007). De fluviatiele sedimenten van eenheid B3 bestaan uit grof
en matig grof, grindig, kalkrijk zand. Ook de bruinige kleur van de MV2-3 eenheid
vertoont een sterke overeenkomst met die van eenheid B3 zoals beschreven door
Busschers et al. (2007). De overeenkomsten met eenheid B3 van Busschers et al. (2007)
wijzen erop dat de afzetting van MV2-3 waarschijnlijk tijdens het Midden-Weichselien
(Pleniglaciaal, MIS4 en/of Vroeg-MIS3) heeft plaats gevonden. Een eventuele correlatie
met jongere eenheden (B4 of 5) zoals onderscheiden door Hijma et al. (2012) kan
echter, zolang de OSL-dateringen nog niet beschikbaar zijn, niet worden uitgesloten.
Eenheid MV2-4 is een markante laag die veel glimmers bevat. In de eenheid is
een, relatief dunne, lag deposit met schelpen aanwezig. De lithologische karakteristieken van deze eenheid en de positie onder de markante lag deposit met
omgewerkte mariene schelpen (eenheid MV2-3) maakt een correlatie met eenheid
B1 van Busschers et al. (2007) zeer waarschijnlijk. Eenheid B1 is een eenheid met
cross-bedding (schuin afgezette sedimentlagen) en gelamineerd zand dat door de
Maas is afgezet in een estuariene setting. De correlatie met eenheid B1, die op basis
van onder meer OSL-dateringen wordt toegewezen aan het Vroeg-Weichselien, is ook
in overeenstemming met de, in monsters uit eenheid MV2-4, gevonden stratigrafische
indicaties.
Eenheid MV2-5 heeft waarschijnlijk eveneens een Vroeg-Weichselien ouderdom. Net
als voor eenheid MV2-4 geldt, dat de aanwezigheid van sterk afgesleten schelpen van
Eemien indicatoren in de gepreserveerde fauna waarin vrijwel zeker ook brakwater
en/of koude, mariene elementen voorkomen, aantoont dat de eenheid pas is afgezet
na het warme Eemien. Met inachtneming van de ouderdom van de bovenliggende
eenheid is een Vroeg-Weichselien ouderdom het meest waarschijnlijk. Hoewel op basis
van malacologische aanwijzingen mag worden gesteld dat de koude fauna mogelijk
in situ is of op zijn minst minimaal omgewerkt is, lijkt de fluviatiele, dynamische
oorsprong van de sedimenten daarmee in tegenspraak. Een equivalent van eenheid
MV2-5 is tot op heden op het land niet aangetroffen (Busschers et al. (2007) en is ook
niet onderscheiden door Hijma et al. (2012).
De lithologische karakteristieken en de stratigrafische positie van eenheid MV2-6
maken een correlatie met eenheid S5 zoals onderscheiden door Busschers et al. (2008)
en Hijma et al. (2012) zeer waarschijnlijk. Eenheid S5 bestaat uit grindrijk, kwartsrijk
en kalkarm grof zand dat waarschijnlijk is afgezet door een gecombineerd Rijn-Maas
systeem. De correlatie met eenheid S5 indiceert dat eenheid MV2-6 tijdens het
Laat-Saalien (MIS6) is afgezet.
Eenheid MV2-7 wordt gekenmerkt door cross-bedding. Het is de diepste eenheid die in
de winput is aangeboord. De basis van de eenheid is niet bereikt en ligt dieper dan 47m
-NAP. De ouderdom van de eenheid is nog onbekend, maar Midden-Pleistoceen of laat
Vroeg-Pleistoceen is mogelijk (Busschers et al. 2013).
De onderscheiden lithostratigrafische eenheden zijn gevormd onder verschillende
afzettingsmilieus. Eenheid MV2-2 en een deel van eenheid MV2-3 hebben een
estuarien tot zoetwater getijdenkarakter. Een ander deel van eenheid MV2-3 en de
eenheden MV2-4 t/m MV2-7 zijn fluviatiel van oorsprong. De resultaten van het sedimentologisch onderzoek geven een beeld van meervoudige, sterke omwerking tijdens
diverse fluviatiele en mariene fasen (Busschers et al. 2013).
De seismische opnamen (Chirp sub-bottom profiler) van de flank van de zandwinput
geven lokaal een aanvullend beeld van de interne opbouw van verschillende lagen in
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het gebied van de zandwinput. Vanaf de waterbodem tot een diepte van ongeveer
25m -NAP bevindt zich een niveau met een vrij homogene sedimentsamenstelling. Het
onderliggende niveau (+/-30m -NAP) vertoont structuren die duiden op geulmigratie
(Wiersma en Mesdag 2013). Op basis van bijbehorende lithologische kenmerken
wordt geconcludeerd dat het hier waarschijnlijk Pleistocene riviergeulen betreft. De
geofysische gegevens tonen aan dat de uit de boorgegevens gereconstrueerde dikte
van de op elkaar liggende lagen sterk varieert. Het gaat in de zandwinput veeleer
om een driedimensionaal complexe geologische opbouw, waarbij elkaar snijdende,
erosieve geulen met uiteenlopende dimensies het beeld bepalen.
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4 Flora, fauna en archeologie
4.1 Introductie
Tijdens de vistochten, de verschillende zoekacties op de buitencontour en de
bestudering van de inhoud van de boorkernen zijn botanische, zoölogische en
archeologische resten gevonden. Deze resten zijn nader geanalyseerd in het kader
van de reconstructie van het afzettingsmilieu en het bepalen van de ouderdom van
de sedimenten. De resten van de verschillende soorten planten en dieren die zijn
gevonden hebben een uiteenlopende ouderdom en variatie in conservering. De
vondsten die afkomstig zijn uit de boringen, de vondsten die verzameld zijn op de
buitencontour van Maasvlakte 2 en de vondsten die gedaan zijn tijdens de vistochten
op de bodem en flanken van de zandwinput worden allereerst afzonderlijk behandeld
en vervolgens worden de conclusies, die op basis van de verschillende vondsten
getrokken zijn, geïntegreerd.

4.2 De boringen
Aan de hand van lithologische kenmerken zijn de boringen gericht bemonsterd
(Busschers et al. 2013, Bijlage 2) ten behoeve van palynologisch, macrobotanisch,
malacologisch en microvertebraten onderzoek. De resultaten van de analyses dienen
als indirecte ouderdomsindicatie en verfijnen de reconstructie van het afzettingsmilieu.
Per vondstcategorie worden de belangrijkste resultaten kort weergegeven. Voor meer
gedetailleerde informatie wordt verwezen naar Busschers et al. 2013, Bijlage 4.

4.2.1 Fauna
-

Kleine zoogdieren: In verschillende lithostratigrafische eenheden zijn resten
van kleine zoogdieren gevonden. Vrijwel alle skelet- en gebitselementen zijn
gefragmenteerd, het merendeel zeer sterk. De fragmentatie is waarschijnlijk
al voor depositie ontstaan, doordat de kleine zoogdieren in veel gevallen door

Figuur 11

Kiesfragment van een woelmuis uit één van de
boringen (Arvicola sp.). A: Foto van het kauwoppervlak van de kies. B: Foto van het zijaanzicht van dezelfde kies. Foto’s: A. Ramcharan.

roofvogels zijn verorberd en de deels verteerde resten vervolgens geconcentreerd
in de vorm van braakballen in de bodem terecht zijn gekomen. De botelementen
zijn door de hoge mate van fragmentatie niet of nauwelijks te determineren. Er zijn
vooral fragmenten aangetroffen van kiezen van woelmuizen (Figuur 11), een groep
die in Pleistocene zoogdierfauna’s vaak domineert.

A

B
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Ichtyologie: De visresten uit de boormonsters (met name de completere stukken)
zijn goed te determineren. Een aantal resten vertoont sporen van afronding of
andere slijtage. Het merendeel van de aangetroffen vissoorten zoals brasem,
blankvoorn en zeelt leeft in een zoetwatermilieu. Er zijn echter ook enkele mariene
soorten aangetroffen (bijvoorbeeld kabeljauw, tarbot, haring en rog). Haring en
tarbot komen in principe alleen in een marien milieu voor, maar zijn soms tijdens
de juveniele fase in brak water te vinden. Kabeljauw en rog zijn kenmerkend voor
kustgebieden.

-

Malacologie: De fossiele molluskenfauna wordt gedomineerd door afgesleten,
gerekristalliseerde, grijze tot grijsblauwe mariene schelpen van soorten uit het
Laat-Pleistoceen. Een klein deel van de betreffende soorten is indicatief voor het
Eemien, en waarschijnlijk heeft het merendeel van de overige afgesleten mariene
schelpen ook een Eemien ouderdom. Het consequent sterk versleten karakter
van de schelpen is een indicatie voor intensieve omwerking, bijvoorbeeld door
transport in stromend water. Vertegenwoordigers van twee andere fossiele molluskengroepen komen ook regelmatig voor: brakwatersoorten die in wisselende
aantallen voorkomen en mariene, midden-hoog boreale soorten. De conservatietoestand van de brakwaterschelpen is wisselend; de mariene fossielen zijn over
het algemeen goed geconserveerd. Zoetwatermollusken en landslakjes komen
in wisselende, maar over het algemeen lage aantallen voor. Ten slotte komen
er zeer lage aantallen voor van sterk versleten schelpen van mariene soorten
met een Vroeg- tot Midden-Pleistocene ouderdom. Ook is, net als in een aantal
lithologische eenheden in de boringen, een (oer)Schelde-component aangetroffen
in het schelpenmateriaal van de buitencontour. Het gaat hier om sterk versleten
schelpen van Eocene soorten die voorkomen in afzettingen die dagzomen in
de omgeving van Gent en Brugge. De fluviatiele afzettingen van de Oerschelde
(in Nederland gedefinieerd als de Koewacht Formatie) tonen een noordwaarts
stromende Oerschelde die van Gent pal naar het noorden liep en die tot in het
Oosterscheldegebied te vervolgen is (Slupik et al. 2013). Verder noordwaarts zijn
de afzettingen van de Oerschelde opgenomen in afzettingen van de Rijn (Formatie
van Kreftenheye) en niet meer afzonderlijk te onderscheiden. Dit is ook het geval in
het zandwingebied.

4.2.2 Flora
-

Palynologie: Niet alleen pollen zijn onderzocht, er is ook gelet op het voorkomen
van dinoflagellaten, diatomeeën, schimmelsporen en andere (botanische) resten
die aanvullende informatie kunnen leveren over het afzettingsmilieu. Bijna alle
monsters bevatten voldoende palynomorfen om een indicatie met betrekking
tot de ouderdom en het afzettingsmilieu te geven. Pollen en sporen leveren
een bijdrage aan de reconstructie van het landschapstype en het klimaat en
diatomeeën en dinoflagellaten zijn vooral nuttig om zoet-, brak- en zoutwatermilieus van elkaar te onderscheiden. Ofschoon foraminiferen formeel niet tot de flora
behoren, zijn de pollenmonsters ook onderzocht op de aanwezigheid van deze
eukaryotische eencelligen, die net als dinoflagellaten informatie kunnen geven
over temperatuur, diepte en zoutgehalte van het water waarin ze voorkwamen.

-

Macrobotanie: In alle onderzochte lagen met determineerbare macrobotanische
fossielen zijn resten van waterplanten aangetroffen. De meeste associaties duiden
op fluviatiele invloeden. Dat is niet alleen af te leiden uit de soorten die zijn
gevonden, maar ook uit de afronding van het materiaal. In vrijwel alle onderzochte
lagen die plantaardige macroresten bevatten, komt fragmentatie voor. Veel
macroresten (met name hout) zijn tijdens transport door stromend water afgerond.
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4.2.3 Beknopt overzicht van biostratigrafische gegevens per eenheid
Vooral de malacologische en palynologische gegevens leveren een belangrijke
bijdrage aan de interpretatie van het afzettingsmilieu en de ouderdom van de
onderscheiden lithostratigrafische eenheden. Wat volgt is een beknopt overzicht van
de malacologische en/of palynologische data per stratigrafische eenheid.

Eenheid MV2-1
-

Malacologie: De eenheid wordt gekenmerkt door een gemengde schelpenfauna,
die wordt gedomineerd door afgesleten, gerekristalliseerde schelpen van mariene
soorten (inclusief soorten uit het Eemien) zoals de gekielde cirkelslak (Tornus
subcarinatus) en de verdikte fuikhoren (Nassarius incrassatus). Daarnaast komen
deels doorschijnende, goed geconserveerde schelpen van mariene soorten voor
(inclusief verse exemplaren) zoals de sabelschede (Phaxas pellucidus) en de
rechtsgestreepte platschelp (Angulus fabulus), en brakwater-, land- en zoetwatersoorten. Het plaatselijk voorkomen van enkele sterk afgesleten exemplaren
van de Pliocene of Vroeg-Pleistocene venusschelp (Dosina cf. casina) wijst op een
zuidelijke, fluviatiele invloed van de Oerschelde. Oesters (Ostrea edulis) komen vrij
algemeen voor. Onderscheidend ten opzichte van de onderliggende eenheden is
de aanwezigheid van verse juveniele doubletjes van de strandschelp (Spisula sp.)
en soms de tweetandschelp (Kurtiella bidentata); dit voorkomen duidt op een zeer
recente kolonisatie van het door de zandwinning verstoorde oppervlak.

Eenheid MV2-2
-

Malacologie: De molluskenassociaties vertonen een dominantie van mariene
soorten die kenmerkend is voor het Holoceen. Er is echter ook een bijmenging van
Pleistocene soorten en enkele Eocene elementen, zoals de slakkensoort (Omalaxis
serratus) die indicatief is voor een Oerschelde-invloed.

-

Palynologie: Pollenonderzoek aan de meeste verslagen klei- en veenbrokken laat
een combinatie zien van plantensoorten die karakteristiek zijn voor het Weichselien
en het Vroeg-Holoceen.

Eenheid MV2-3
-

Malacologie: Deze eenheid vertoont een duidelijk gemengde fauna met gerekristalliseerde en afgesleten schelpen van mariene soorten uit het Laat-Pleistoceen,
redelijk geconserveerde schelpen van koud-gematigde mariene soorten, redelijk
geconserveerde schelpen van brakwatersoorten en enkele zoetwatersoorten, waaronder de zoetwaterneriet (Theodoxus fluviatilis) en een klep van de
schildersmossel (Unio pictorum). Daarnaast komen soorten voor die indicatief
zijn voor het gematigd warme Eemien. Vooral kokkels (Cerastoderma sp.) komen
algemeen voor. Binnen de inschakeling van de gelaagde kleiafzetting en de daarbij
behorende (onderliggende) kleiige zanden wijkt het malacologische beeld sterk
af. Naast matig tot redelijk goed geconserveerde mariene mollusken (inclusief
Eemien indicatoren) die wijzen op een gematigd tot warm klimaat, komen in dit
interval ook goed geconserveerde, zeer waarschijnlijk niet-verspoelde of lokaal
omgewerkte overblijfselen van soorten voor die gezamenlijk indicatief zijn voor
een koud klimaat (o.a. doubletjes van de grote astarte (Astarte borealis), de
driehoekige astarte (Astarte montagui), Alteneum dawsoni en Mytilus trossulus.

-

Palynologie: Pollenanalyse van monsters uit de kleien wijst op relatief koele,
boreale condities.
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Eenheid MV2-4
-

Malacologie: De molluskenassemblage, die qua conservatietoestand nogal divers
is, bevat vooral gerekristalliseerde en afgesleten schelpen van mariene soorten
(waaronder enkele Eemien indicatoren), zoals de gewone mossel (Mytilus edulis),
de ovale strandschelp (Spisula elliptica) en de grijze tapijtschelp (Venerupis
senescens). Daarnaast komen ook redelijk geconserveerde schelpen voor van
soorten die gematigd-warme tot gematigd-koude condities prefereren waaronder
de driehoekige astarte (Astarte montagui). Sporadisch komen enkele redelijk
geconserveerde schelpen van brakwater- en goed geconserveerde schelpen van
zoetwatersoorten voor. Echte niet-verspoelde schelpen zijn niet aangetroffen, wat
wijst op omwerking. De aanwezigheid van sterk afgesleten schelpen van Eemien
indicatoren in de gepreserveerde fauna waarin vrijwel zeker brakwater en/of
koude, mariene elementen (zoals nonnetje (Macoma balthica)) voorkomen, toont
aan dat de eenheid MV2-4 is afgezet na het Eemien. De aanwezigheid van een
sterk afgesleten exemplaar van de Eocene Haustator solanderi, die bekend is uit
de Aalter Formatie, die dagzoomt in een zone van Gent tot Brugge, wijst op een
Oerschelde herkomst van een deel van de afzettingen; een gegeven dat eveneens
wijst op omwerking.

-

Palynologie: Een aantal klei-, leem- en veenbrokjes is pollenanalytisch onderzocht
en het voorkomen van onder andere boreale plantensoorten zoals Pinus,
Selaginella en Artemisia wijst op sedimentatie tijdens een laat interglaciaal/vroeg
glaciaal, in dit geval het Vroeg-Weichselien. Het pollenbeeld van enkele brokjes
suggereert oorspronkelijke vorming van cohesief sediment tijdens het Laat-Eemien
en vervolgens omwerking in de daarop volgende koudere periode.

Eenheid MV2-5
-

Malacologie: Deze eenheid bevat een zeer gemengde molluskenfauna bestaande
uit gerekristalliseerde en afgesleten schelpen van mariene soorten inclusief warm
gematigde (Eemien) indicatoren, redelijk goed tot goed geconserveerde resten
van koud-gematigde soorten zoals het nonnetje (Macoma), de tere platschelp
(Angulus tenuis), de glanzende dunschaal (Abra nitida) en redelijk geconserveerde
overblijfselen van brakwatersoorten (zoals de brakwaterkokkel Cerastoderma
glaucum). Tevens zijn betrekkelijk veel schelpen van land- en zoetwatersoorten
(zoals een zoetwaterslak van het genus Bythinia) aangetroffen in eenheid MV2-5.
Op basis van de malacologische assemblage mag worden geconcludeerd dat de
koude fauna mogelijk niet verspoeld is.

Eenheid MV2-6
-

Malacologie: De eenheid onderscheidt zich van het bovenliggende pakket door
de afwezigheid van mariene schelpen. Dit duidt erop dat de eenheid al voor het
Eemien is afgezet. Wel zijn onder meer enkele afgesleten opercula (dekseltjes
voor de mondopening van een slakkenhuis) van een zoetwaterslak van het genus
Bythinia gevonden.

Eenheid MV2-7
-

Palynologie: Op basis van onder meer de pollenanalyse kan geconcludeerd worden
dat de sedimenten mogelijk tijdens het Midden-Pleistoceen of Vroeg-Pleistoceen
zijn afgezet.
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4.3 De buitencontour
In een aantal zoekvakken verspreid over de buitencontour van Maasvlakte 2 is
tijdens vijf zoekacties materiaal verzameld; tweemaal mechanisch in combinatie
met handrapen en driemaal alleen handrapen. Doel van de campagnes was om
materiaal te verzamelen (fossiele kleine en grote zoogdieren, mollusken, fossiel hout,
grind en archeologica) en om doormiddel van die gegevens het sediment waaruit de
zoekvakken is opgebouwd, lithostratigrafisch te koppelen aan de eenheden die in het
gebied van de zandwinput zijn gedefinieerd (den Ouden et al. 2013).

4.3.1 Fauna
-

Macrovertebraten: Geen enkel zoekvak leverde een fauna op die eenduidig en
uitsluitend in een bepaalde geologische periode geplaatst kan worden (Figuur 12).
Bovendien komt er in veel van de vakken materiaal voor dat in meer of mindere
mate gefossiliseerd is. Dit alles duidt erop dat betreffende zoekvakken een (lithostratigrafisch) gemengde fauna bevatten. Het materiaal is over het algemeen
goed geconserveerd. De mate van afronding van een klein aantal skeletelementen
indiceert dat fluviatiele activiteit in het verleden grote invloed heeft gehad op (ten
minste een deel van) het materiaal.

Figuur 12

Metapode (middenhands-/voetsbeen) van
een Etruskische neushoorn (Stephanorhinus
etruscus), die in in de regio leefde in het
Plioceen tot Vroeg-Pleistoceen. In hetzelfde
zoekvak is materiaal met andere ouderdommen gevonden, waaronder een kies van
een wolharige mammoet die in het LaatPleistoceen geplaatst moet worden. Foto: E.
Kruidenier.

-

Microvertebraten: In vier verschillende zoekvakken is gericht gezocht naar
resten van kleine gewervelde dieren. De meeste vondsten zijn niet tot op
soort te determineren en de resten geven ook geen ouderdomsindicatie. Een
uitzondering hierop zijn vier (in)complete kiezen van woelmuizen. Twee kiezen
zijn gedetermineerd als Mimomys savini; een voorloper van de waterrat die
leefde in het Vroeg- tot vroeg Midden-Pleistoceen (Figuur 13). De andere twee
woelmuiskiezen (genoemd in het rapport over de paleontologische vondsten van
de buitencontour: den Ouden et al. 2013) verschillen in de mate van afronding. De
kiezen zijn maximaal even oud als de Mimomys savini-kiezen, maar kunnen ook
jonger zijn.
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Mollusken: Het bestudeerde fossiele schelpenmateriaal laat in alle zoekvakken
een grote mate van vermenging van verschillende faunatypes zien. In de meeste
zoekvakken wordt de fauna-assemblage hoofdzakelijk gevormd door fluviatiel
omgewerkte schelpen van Laat-Pleistocene mariene soorten, maar ook brak- en
zoetwatercomponenten zijn aangetroffen en sporadisch komen zelfs terrestrische
soorten voor.

4.3.2 Flora
-

Hout: Wat opvalt, is dat er zoekvakken zijn met houtresten die goed
determineerbaar zijn maar dat er ook vakken zijn waarbij het hout in een
slechte staat verkeert; bij dat hout is er alleen nog een onderscheid te maken
tussen loofhout en naaldhout. Recente uitdroging en invloed van de zon kunnen
niet primair verantwoordelijk gehouden worden voor de slechte staat van dit
hout, aangezien alle vakken aan dezelfde recente weersomstandigheden zijn
blootgesteld. Uit het verschil in conservatie wordt geconcludeerd dat het hout uit
verschillende lagen en/of perioden afkomstig is.

4.3.3 Archeologie
-

Figuur 13

Kauwoppervlak van een op de buitencontour gevonden incomplete woelmuiskies.
Mimomys savini, M1 sin. Foto: F. Dieleman.

Vuursteen: Op de buitencontour zijn in de verschillende zoekvakken in totaal 68
vuurstenen objecten verzameld (De Loecker 2014). De vuursteenassemblage bevat
tien artefacten; negen afslagen (waaronder één geretoucheerd werktuig [Figuur
14]) en één kernfragment.

Dertien vondsten zijn gedetermineerd als ‘incerto-facts’, wat inhoudt dat deze als niet
duidelijke artefacten moeten worden beschouwd (De Loecker 2014, Appendix 3 en
4). De overige 45 vondsten blijken na nauwkeurige observatie geen echte artefacten
te zijn. Ze zijn gedetermineerd als zogenaamde ‘pseudo artefacts’; natuurlijke, opartefact-lijkende objecten. De conditie en de kwaliteit van de artefacten indiceren dat
het materiaal waarschijnlijk uit verschillende sedimentologische contexten afkomstig
is, waaronder een primaire context (de objecten zijn niet of nauwelijks verplaatst

A

B

Figuur 14

Geretoucheerd vuurstenen gebruiksvoorwerp
van de buitencontour (09-07-2010/Vak 2-II/
018). A: de ventrale zijde. B: de dorsale zijde.
Het artefact heeft een maximale afmeting van
55,6mm. Foto: D. De Loecker.
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na depositie) en een secundaire context (de artefacten zijn verplaatst door fluviatiel
transport). Er is dus sprake van een gemengde groep artefacten met verschillende
ouderdom, afkomstig van verschillende locaties; de assemblage weerspiegelt diverse
menselijke activiteiten uit verschillende perioden in het verleden.
-

Botbewerking: In één zoekvak (2011-206) zijn twee geweifragmenten van
een hert (Cervidae indet.) gevonden, waarvan één fragment vermoedelijk een
snijspoor bezit. Op basis van kleur en preservatie wordt verondersteld dat beide
geweifragmenten uit het Holoceen stammen.

4.4 De vistochten
De speciaal georganiseerde vistochten hebben veel materiaal opgeleverd, vooral
skeletelementen van grote zoogdieren (Kuitems et al. 2014). Hieronder volgt een
beknopt overzicht van de resultaten per materiaalcategorie.

4.4.1 Fauna
-

Macrovertebraten: Tijdens de verschillende visdagen zijn honderden
determineerbare skeletelementen (bot, gewei en gebitselementen) afkomstig
van een breed scala aan diersoorten opgevist. Het merendeel betreft grote
landzoogdieren, zoals wolharige mammoet (Mammuthus primigenius), wolharige
neushoorn (Coelodonta antiquitatis), rendier (Rangifer tarandus) en reuzenhert
(Megaloceros giganteus); de soorten behoren tot de categorie ‘mammoetsteppefauna’. Het meeste skeletmateriaal verkeert in een goede staat van conservering en
vertoont nauwelijks afronding. Een deel van het materiaal vertoont zeer duidelijke
sporen van carnivorenvraat (Figuur 15).

Figuur 15

Scheenbeen van jonge mammoet (inv. nr.
NMR 9991-6937) met verschillende typen van
carnivorenvraat: pitts, (halve) punctures, scores
en scooping. Foto: M. Knul.
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Figuur 16

Voorbeeld van een goed geconserveerd
exemplaar waar de fijne oppervlaktedetails van de sculptuur goed bewaard zijn
gebleven en de top van de schelp (umbo)
niet is afgesleten. Acanthocardia tuberculata (Linneaus, 1758). Breedte 54 mm, trek
4-rechts 7-6-2011. Foto: F. Wesselingh.

-

Mollusken: In totaal zijn tijdens de vistochten meer dan duizend schelp(fragment)
en verzameld. De fossiele schelpenfauna wordt gedomineerd door grote schelpen
van mariene soorten afkomstig uit het Eemien (Figuur 16). De exemplaren
vertonen grote verschillen in conserveringsgraad, van sterk afgesleten (indicatief
voor omwerking) tot uitzonderlijk goed geconserveerd. Het voorkomen van
zeer goed geconserveerde exemplaren suggereert het voorkomen van lokaal
omgewerkte Eemien-afzettingen. Deze zijn overigens niet aangetoond in de
boringen. Zoetwater- en terrestrische mollusken zijn niet aangetroffen en resten
van brakwatersoorten zijn zeldzaam.

4.4.2 Flora
-

Hout en veen: Met de visnetten zijn regelmatig brokken veen en stukken hout
opgevist. Er zijn enkele monsters genomen van het veen en van het hout. Deze
monsters zijn niet verder onderzocht maar wel opgeslagen voor eventueel nader
onderzoek.

4.4.3 Archeologie
-

Botbewerking: Twee gevonden skeletelementen vertonen duidelijke sporen van
menselijke activiteit. Het eerste is een ribfragment van een rundachtige (Bos
sp.) uit het Holoceen. De rib is vrijwel compleet, maar mist een deel van distale
uiteinde. De rib vertoont zowel aan de binnen- (ventrale) als de buiten (dorsale)
zijde V-vormige snijsporen die vermoedelijk zijn veroorzaakt door een mes of ander
scherp (metalen?) voorwerp.

De andere vondst betreft een fragment van een edelhertgewei. Het is een kenmerkend
voorbeeld van productieafval. Aan weerszijden van het fragment zijn twee duidelijke
V-vormige sporen zichtbaar, die waarschijnlijk zijn gemaakt met een vuurstenen
werktuig (Figuur 17). Op basis van typologie is de vondst niet in een specifieke periode
te plaatsen. Voorwerpen van bewerkt bot en gewei, zoals harpoenspitsen, pijlpunten
en dissels, zijn veelvuldig aangetroffen in de omgeving van het zandwingebied en op
de buitencontour van Maasvlakte 2. Vaak hebben deze archeologische objecten een
(Vroeg-)Mesolithische ouderdom (zie o.a. Louwe Kooijmans 1971; Verhart 1988; van
Steijn 2012).
Een aantal skeletelementen vertoont minder duidelijke sporen die mogelijk ook toe
te schrijven zijn aan menselijke activiteiten maar ook het gevolg kunnen zijn van
bijvoorbeeld diervraat.
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Figuur 17

Fragment van edelhertgewei (inv. nr.
11-064Leiden059) met snijsporen aan
weerszijden. Foto’s: A. Ramcharan (boven) en
M. Kuitems (onder).

-

Overige vondsten: Bij de vistochten werden allerlei artefacten uit de nieuwe tijd
(jonger dan 1492 AD) opgevist. Het merendeel van dit vondstmateriaal is (sub)
recent. Het gaat onder andere om delen van vliegtuigen (vermoedelijk Tweede
Wereldoorlog), een deel van een zeemijn en om scheepsankers. Twee vondsten
zijn ouder: enkele eikenhouten spanten van een klein vaartuig en een nagenoeg
complete baardmankruik. Uit de vorm van de spanten, die deel uitmaakten van
het skelet van een vaartuig, is af te leiden dat het schip overnaads is gebouwd.

Figuur 18

Het op 9 september 2011 aangetroffen baardmankruikje. Foto: A. Otte.

Huidplanken waren aan de spanten bevestigd door middel van houten pennen.
Aan de onderzijde van de spanten zijn waterloosgaten waarneembaar. De
overnaadse bouw en de houten pennen kunnen wijzen op restanten van een schip
van noordelijke breedte. In eerste instantie werd geopperd dat het wellicht een
deel van een Vikingschip zou kunnen zijn. Een koolstofdatering leverde echter een
gecalibreerde ouderdom op van 1670 – 1950 AD.
Het baardmankruikje is gemaakt van grijs-wit steengoed, typerend voor het aardewerkproductiecentrum van Frechen bij Keulen (Friederich 1967). De kruik toont een
mannenkop met baard met daaronder een medaillon met gestileerd bloemmotief
(Figuur 18). Op het aardewerk is, met name op de bovenste helft, zoutglazuur
aangebracht. Op basis van de stijlkenmerken van zowel de mannenkop als het
medaillon is de kruik te dateren in het tweede of derde kwart van de 17e eeuw. De
baardmankruik is vrijwel compleet, alleen de hals is gedeeltelijk afgebroken. Het
kruikje was gevuld met sediment, dat is gezeefd over een 1 mm zeef. Het zeefresidu
bevatte uitsluitend fragmenten van schelpen en geen restanten van de oorspronkelijke
inhoud van de kruik.
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4.5 Integratie van de gegevens van de boringen, de vistochten
en de zoekacties
4.5.1 Vertebraten
De vertebratenassemblage van zowel de buitencontour als de vistochten wordt
sterk gedomineerd door (Laat-)Pleistocene landzoogdieren, die behoren tot de
typische mammoetsteppefauna (Tabel 4). De skeletresten zijn in het algemeen goed
geconserveerd en vertonen niet of nauwelijks verwering en afronding wat erop wijst
dat ze niet lang aan het oppervlak hebben gelegen en niet over grote afstand in een
fluviatiel milieu zijn getransporteerd. Naast overblijfselen van de Laat-Pleistocene
mammoetsteppefauna is een aantal skeletelementen aangetroffen van warmte
minnende soorten (bijvoorbeeld wild zwijn, edelhert en bever), zeezoogdieren
(bijvoorbeeld zadelrob), jongere componenten (bijv. een Holocene otterschedel en
vondsten die als recent moeten worden beschouwd). Op de buitencontour lagen
ook oudere fossielen van soorten (bijvoorbeeld witte haai, makreelhaai, Etruskische
neushoorn en de voorloper van de waterrat (Mimomys savini)); soorten die uit het
Vroeg- of Midden-Pleistoceen stammen.
Eemien indicatoren komen in de vertebraten assemblages van de vistochten en de
buitencontour niet voor (den Ouden et al. 2013). Een voor de hand liggende verklaring
hiervoor is dat de Eemien afzettingen in het zandwingebied in een marien milieu zijn
afgezet, waarin men geen continentale zoogdierresten verwacht. Wel zijn er onlangs
nijlpaardfossielen gevonden (van Hooijdonk 2013) en volgens Van Hooijdonk is het
aannemelijk dat het fossielen met een Eemien ouderdom betreft, hoewel een VroegPleistocene of vroeg Midden-Pleistocene ouderdom echter niet uit te sluiten is.

Elephantidae

Mammuthus primigenius

wolharige mammoet

BU+V

Rhinocerotidae

Coelodonta antiquitatis

wolharige neushoorn

BU+V

Rhinocerotidae

Stephanorhinus etruscus

Etruskische neushoorn

BU

Equidae

Equus caballus/sp.

paard

BU+V

Cervidae

Alces alces

eland

BU

Cervidae

Cervus (cf.) elaphus

edelhert

BU+V

Cervidae

Megaloceros giganteus

reuzenhert

BU+V

Cervidae

Rangifer tarandus

rendier

BU+V

Cervidae

Cervidae sp.

hertachtige

V

Bovidae

Bison priscus

steppenwisent

BU+V

Bovidae

Bos primigenius

oerrund

BU

Bovidae

Bos sp.

rund

V

Felidae

Panthera leo spelaea

grottenleeuw

BU

Mustelidae

Lutra lutra

otter

V

Ursidae

Ursus cf. arctos

bruine beer

V

Canidae

Canidae sp.

hond of wolf

V

Hyenidae

Crocuta crocuta spelaea

grottenhyena

V

Suidae

Sus scrofa

wild zwijn

BU

Castoridae

Castor fiber

bever

BU

Cricetidae

Arvicola cantiana

woelrat

BU

Cricetidae

Arvicola sp.

woelrat

BO

Cricetidae

Mimomys savini

woelmuis

BU

Cricetidae

Microtus agrestis

veld- of aardmuis

BO

Cricetidae

Microtus sp.

veld- of aardmuis

BO

Phocoenidae

Phocoena phocoena

bruinvis

BU

Phocidae

Phoca cf. groenlandica

zadelrob

V

Tabel 4

Soortenlijst van zoogdieren aangetroffen op
de buitencontour (BU), tijdens de vistochten
(V) en/of in de boorkernen (BO).
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Vertebratenresten zijn in de verschillende boringen slechts in kleine hoeveelheden
aangetroffen, wat niet verwonderlijk is gezien het feit dat de sedimentmonsters een
relatief gering volume hadden. Een gedetailleerd beeld van de relatie tussen vondsten,
verzameld op de buitencontour en tijdens de vistochten, en de lithostratigrafische
opeenvolging in het zandwingebied is er nog niet. Het is wel mogelijk om op basis
van de kennis over de biostratigrafische verspreiding van de aangetroffen soorten
veronderstellingen over de lithostratigrafische herkomst van een deel van de fossielen
te postuleren. Zo wordt aangenomen dat de oudste zoogdiersoorten (Etruskische
neushoorn en Mimomys savini) afkomstig zijn uit eenheid MV2-7. Het is echter ook
mogelijk dat de resten door fluviatiele (erosieve) processen uit oudere afzettingen
opgenomen zijn in de Laat-Pleistocene fluviatiele eenheden. De Laat-Pleistocene
zoogdierresten die een mammoetsteppefauna indiceren, stammen uit een van de
jongere, hoger gelegen eenheden MV2-2, MV2-3 of MV2-4.

4.5.2 Mollusken
De molluskenassemblage van zowel de buitencontour als de boringen wordt
gedomineerd door mariene soorten, die in een gematigd milieu geleefd hebben
en vermoedelijk uit het Laat-Pleistoceen stammen. De schelpen van deze soorten
zijn sterk verweerd/afgesleten en gerekristalliseerd, een fenomeen dat duidt op
herhaaldelijke omwerking. Een deel van het soortenspectrum is indicatief voor het
Eemien, maar er zijn tevens soorten die kenmerkend zijn voor koelere perioden. Zo
komen er Laat-Pleistocene, goed geconserveerde schelpen van mariene soorten voor
alsmede Laat-Pleistocene, redelijk tot goed geconserveerde schelpen van brakwatersoorten. Er zijn redelijke aantallen Holocene (tot recente) mariene soorten gevonden.
Daarnaast zijn er lage aantallen Laat-Pleistocene landslakken, Vroeg-/MiddenPleistocene riviertweekleppigen (korfmossels) en (zeer zeldzaam) sterk afgesleten
schelpen van Vroeg-Pleistocene, Pliocene en Eocene mariene soorten gevonden (Tabel
5 en 6). De laatste groep is vrijwel zeker middels een Oerschelde in het zandwingebied
van de Maasvlakte terechtgekomen.

Tabel 5

Soortenlijst van mollusken (Gastropoda)
verzameld op de buitencontour (BU),
tijdens de vistochten (V) en/of afkomstig
uit de boorkernen (BO).

Diodora graeca

sleutelgathoren

BU

Gibbula magus

geknobbelde tolhoren

BU

Gibbula cinerea

asgrauwe tolhoren

BU

Theodoxus fluviatilis

zoetwaterneriet

BU+BO

Bithynia tentaculata - opercula grote diepslak

BO

Bithynia tentaculata

grote diepslak

BO

Valvata piscinalis

vijverpluimdrager

BU+BO

Littorina littorea

gewone alikruik

BU+BO

Littorina saxatalis

ruwe alikruik

BO

Lacuna vincta

gewone scheefhoren

BU

Peringia ulvae

wadslakje

BU+BO

Hydrobia acuta

n.v.t.

BO

Ecrobia ventrosa

opgezwollen brakwaterhoren BU+BO

Onoba semicostata

geribd gordelhorentje

BU

Alvania lactea

melkwit traliedrijfhorentje

BU

Rissoa parva

klein drijfhorentje

BU

Tornus subcarinatus

gekielde cirkelslak

BU+BO

Turritella communis

gewone penhoren

BU+BO

Haustator solanderi

n.v.t.

BO

Cerithiopsis tubercularis

bruin sponshorentje

BU

Epitonium clathrus

gewone wenteltrap

BU

Balcis alba

n.v.t.

BU

Omalaxis serratus

n.v.t.

BO

Euspira pulchella

glanzende tepelhoren

BU+BO
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Euspira catena

gewone tepelhoren

BU+V+BO

Euspira cf. catenoides

n.v.t.

BO

Euspira sp. 1.

n.v.t.

BU

Buccinum undatum

wulk

V

Ocenebra erinaceum

stekelhoren

BU+BO

Nucella lapillus

purperslak

BU

Nassarius pygmaeus

kleine fuikhoren

BU

Nassarius reticulatus (sl.)

gevlochten fuikhoren

BU+V+BO

Nassarius nitidus

n.v.t.

BU+BO

Nassarius incrassatus

n.v.t.

BO

Nassarius spec. 1.

n.v.t.

BU

Oenopota turricula

gewone trapgevel

BU+BO

Haedropleura septangularis

zevenkantige trapgevel

BU

Chrysallida sarsii

n.v.t.

BO

Odostomia scalaris

mosselslurpertje

BU

Turbonilla crenata

gestreept priemhorentje

BU

Turbonilla lactea

n.v.t.

BO

Philine aperta

schepje

BU

Stagnicola palustris

moeraspoelslak

BO

Radix ovata

ovale poelslak

BO

Radix auricularia

oorvormige poelslak

BO

Lymnaeidae

poelslakken

BO

Galba truncatula

leverbotslak

BO

Planorbis planorbis

gewone schijfhoren

BO

Gyraulus cf. rossmaessleri

n.v.t.

BO

Ferrissia wautieri

smurfslak

BU

Vallonia tenuilabris

n.v.t.

BO

Vallonia sp.

n.v.t.

BO

Vertigo genesii

n.v.t.

BO

Pupilla muscorum

n.v.t.

BO

Pupilla sp.

n.v.t.

BO

Columella columella

n.v.t.

BO

Oxyloma sp.

n.v.t.

BO

Succinella oblonga

n.v.t.

BO

Zonitidae indet.

n.v.t.

BO

Trichia hispida

n.v.t.

BO

Arianta arbustorum

n.v.t.

BO

Anadara indet.

n.v.t.

BU

Arcopsis lactea

melkwitte arkschelp

BU

Mytilus edulis sl.

gewone mossel

BU+V+BO

Modiolus modiolus

gewone paardenmossel

BU

Ostrea edulis

gewone oester

BU+V+BO

Anomia ephippium

paardenzadel

BU+V+BO

Aequipecten opercularis

wijde mantel

BU

Mimachlamys varia

bonte mantel

BU+V+BO

Flexopecten flexuosus

gewelfde mantel

BU

Lucinella divaricata

dubbeltjesschelp

BU+BO

?Scacchia indet

n.v.t.

BU

Pseudopythina macandrewi

n.v.t.

BU

Montacuta ferruginosa

ovaal zeeklitschelpje

BU

Kurtiella bidentata

tweetandschelpje

BU+BO

Astarte borealis

grote astarte

BU+V

Astarte (cf.) montagui

driehoekige astarte

BU+V+BO

Goodallia

kleine astarte

BO

Venericor planicosta

zwinkokkel

BU

Cerastoderma glaucum

brakwaterkokkel

BU+V+BO

Cerastoderma edule

gewone kokkel

BU+V+BO

Cerastoderma edule f major

kokkel

BU+V+BO

Cerastoderma spp.

kokkel

BO

Laevicardium oblongum crassum

Noorse hartschelp

BU+V

Laevicardium oblongum castanea

n.v.t.

BU+V+BO

Tabel 5 (vervolg)

Soortenlijst van mollusken (Gastropoda)
verzameld op de buitencontour (BU),
tijdens de vistochten (V) en/of afkomstig
uit de boorkernen (BO).

Tabel 6

Soortenlijst van mollusken (Bivalvia) verzameld op de buitencontour (BU), tijdens de
vistochten (V) en/of afkomstig uit de boorkernen (BO).
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Tabel 6 (vervolg)

Soortenlijst van mollusken (Bivalvia) verzameld op de buitencontour (BU), tijdens de
vistochten (V) en/of afkomstig uit de boorkernen (BO).

Acanthocardia tuberculata

geknobbelde hartschelp

BU+V

Acanthocardia echinata

gedoornde hartschelp

BU+V

Mactra stultorum

grote strandschelp

BU+V

Mactra stultorum cinerea

grote strandschelp

BO

Mactra stultorum plistoneerlandica

grote strandschelp

BU+V+BO

Mactra glauca

brede strandschelp

BU+V

Spisula elliptica

ovale strandschelp

BU+V+BO

Spisula solida

stevige standschelp

BU+V+BO

Spisula subtruncata

halfgeknotte strandschelp

BU+BO

Lutraria lutraria sl.

gewone otterschelp

BU+V

Lutraria magna

gebogen otterschelp

BU+V

Solen marginatus

messchede

BU+BO

Phaxas pellucidus

sabelschede

BU+BO

Ensis magnus

grote zwaardschede

BU+BO

Ensis ensis

slanke kleine zwaardschede

BU+BO

Ensis americanus

Amerikaanse zwaardschede

BU

Ensis minor

klein tafelmesheft

BU

Ensis phaxoides

brede kleine zwaardschede

BU

Ensis siliqua

groot tafelmesheft

BU

Ensis directus

Amerikaanse zwaarsdschede

BU

Ensis indet.

n.v.t.

BO

Tellina tenuis

tere platschelp

BO

Donax vittatus

zaagje

BU

Gari fervensis

geplooide zonneschelp

BU+BO

Gari depressa

ovale zonneschelp

BU

Angulus tenuis

tere platschelp

BO

Angulus fabulus

rechtsgestreepte platschelp

BU+BO

Angulus pygmaeus

kleine platschelp

BU+BO

Macoma balthica

nonnetje

BU+V+BO

Macoma obliqua

n.v.t.

BU

Macoma cf. praetenuis

n.v.t.

BO

Gastrana fragilis

eierschelp

BO

Abra alba

witte dunschaal

BU+BO

Abra prismatica

prismatische dunschaal

BU

Abra nitida

glanzende dunschaal

BO

Scrobicularia plana

platte slijkgaper

BU+BO

Artica islandica

noordkromp

V+BO

Corbicula (cf.) fluminalis

korfmossel

BU

Pisidium amnicum

riviererwtenmossel

BO

Pisidium henslowanum

kleine erwtenmossel

BO

Pisidium supinum

driehoekige erwtenmossel

BO

Pisidium cf. moitessierianum

dwergerwtenmossel

BO

Pisidium sp.

n.v.t.

BO

Sphaerium corneum

gewone hoornschaal

BO

Unio tumidus

bolle stroommossel

BO

Unio cf. pictorum

schildersmossel

BU

Dosinia exoleta

gewone artemisschelp

BU+V

Dosinia lupinus

dichtgestreepte artemisschelp BU+V+BO

Dosina cf. casina

n.v.t.

BO

Chamelea striatula

gewone venusschelp

BU+BO

Venerupis senescens

grijze tapijtschelp

BU+V+BO

Venerupis senegalensis

gewone tapijtschelp

BU

Venerupis corrugata

n.v.t.

BU

Mya arenaria

strandgaper

BU

Mya truncata

afgeknotte gaper

BU+V

Varicorbula gibba

korfschelp

BU+BO

Panopea glycimeris

n.v.t.

BU

Saxicavella jeffreysi

geplooide rotsboorder

BU

Barnea candida

witte boormossel

BU+BO

Zirfea crispata

ruwe boormossel

BU+V+BO

Pholas dactylus

pholade

BU+V

Yoldia indet.

n.v.t.

BO

Limopsis indet.

n.v.t.

BO

Hiatella arctica

noordse rotsboorder

BO

Thracia cf. pubescens

papierschelp

BO

40

Synthese

Er is dus veel omgewerkt Eemien-materiaal gevonden in de boringen en op de
buitencontour, maar er zijn vooralsnog geen duidelijke aanwijzingen voor in situ
Eemien-fauna’s. In het materiaal van de vistochten zijn, in vergelijking met de
assemblages geïdentificeerd in bovengenoemde parallelstudies, verschillende groepen
sterk ondervertegenwoordigd of helemaal afwezig. In de vistochtassemblage wordt de
schelpenfauna gedomineerd door soorten die kenmerkend zijn voor het Eemien; een
aanzienlijk deel van het materiaal bestaat uit zeer goed geconserveerde grote mariene
schelpen en lijkt daarom afkomstig te zijn van in situ Eemien afzettingen of uit intact
gebleven brokken cohesief Eemien sediment die bij latere fluviatiele verspoeling zijn
opgenomen in jongere sedimentaire eenheden.

4.5.3 Meest waarschijnlijke bron
De zoogdierresten en de overige macroresten verzameld tijdens de vistochten en op de
buitencontour zijn hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit de bases van de lithostratigrafische eenheden MV2-3 en MV2-4. Van de sedimenten van eenheid MV2-3 is op het land
bekend dat ze zijn afgezet tijdens een erosieve fase van het Rijn-Maas systeem (het
Weichselien Vroeg-Pleniglaciaal, MIS 4). Hierbij vond zeer sterke laterale uitruiming
plaats van de afzettingen van het kustsysteem uit het Eemien en Vroeg-Weichselien
(MIS 5). Dit betekent dat 1) eventuele zoogdierresten die ooit aanwezig waren op
oude oppervlaktes of 2) mollusken en andere macroresten die aanwezig waren in deze
kustnabije afzettingen, door erosie in riviergeulen terechtkwamen en als een gemengd
concentraat aan met name de basis hiervan achterbleven. Het optreden van sterke
vermenging met bijvoorbeeld Vroeg-Pleistocene elementen betekent dat er tijdens
deze sterke erosiefase ook nog Vroeg-Pleistocene afzettingen werden geërodeerd
(Formatie van Waalre en/of Stramproy) en/of dat deze elementen al in omgewerkte
positie in de afzettingen uit het Eemien of Vroeg-Glaciaal aanwezig waren.
Op dit moment kunnen we niet uitsluiten dat er ook al eerdere uitruiming plaatsvond
en dat een deel van de macroresten die bij de vistochten en zoekacties gevonden zijn,
afkomstig zijn uit de basis van eenheid MV2-4.
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5 Koppeling tussen de vondsten van de buitencontour en de vistochten en de lithostratigrafische
eenheden in het zandwingebied

Om de ouderdom van de verschillende vondsten vast te kunnen stellen en te bepalen
welke specifieke flora en fauna associaties een specifieke periode kenmerken, is een
koppeling tussen de vondsten van de buitencontour en de vistochten en de lithostratigrafische sequentie in het zandwingebied cruciaal.

5.1 Zoekvakken
Om te achterhalen uit welke lithostratigrafische eenheden de verschillende
vondst(categorie)en van een bepaald zoekvak afkomstig zijn, is gedetailleerde
informatie over de herkomst van het opgespoten sediment noodzakelijk. De locatie
van de zoekvakken op de buitencontour is bekend; de GPS-coördinaten van de
hoekpunten zijn ingemeten. Daarnaast heeft de aannemer (PUMA) de lijst van de
locaties waar sleephopperzuigers zand hebben gezogen en op welke locaties op de
buitencontour (de dumpvakken) het materiaal is gestort, beschikbaar gesteld. De
aannemer heeft op de gehele Maasvlakte 2, inclusief de locatie van de buitencontour,
dumpvakken met een afmeting van +/- 25 bij 50m gedefinieerd, waar de ladingen
van de zandhopperzuigers gelost zijn. Aan de hand van deze gegevens is grotendeels
achterhaald waar het sediment, waaruit een zoekvak is opgebouwd, vandaan komt.
Voor het herleiden van de vondsten die aan de oppervlakte van de buitencontour
gevonden zijn, is het van belang om te weten welke sleephopperzuiger(s) daar als
laatste zand heeft/hebben gestort en waar die het sediment hebben opgezogen. De
herkomst van het sediment in de individuele vakken op de buitencontour is echter niet
met 100% zekerheid vast te stellen, zo blijkt uit het rapport over de vondsten van de
buitencontour (den Ouden et al. 2013).

5.2 Vistochten
Ook de vistochten leveren geen vondsten met een eenduidige lithostratigrafische
herkomst op. Door naval liggen met name vondsten met afmetingen die groter zijn
dan het grid voor de zuigmond van de sleephopperzuigers soms (veel) dieper dan
hun oorspronkelijke positie in het sediment. Hierdoor ontstaat een kunstmatige,
gemengde, lag deposit van grote fossielen. Daarnaast passeren de langere tracks door
de lengte en de variatie in diepte, meerdere lithologische eenheden. Dat verklaart
waarom de vistochtassemblages stratigrafisch gezien gemengd zijn.
Het is dus problematisch om met zekerheid een koppeling te maken tussen vondsten
van de buitencontour en met name de vistochten met de lithostratigrafische eenheden
die op basis van het geologisch/stratigrafisch onderzoek zijn vastgesteld.
Alleen door informatie uit andere onderzoeken te betrekken (bijv. kennis over de
stratigrafische range of the ecologische preferentie en restrictie van bepaalde
soorten) kunnen bepaalde soorten aan een specifieke lithologische eenheid worden
toegewezen. Blijft echter het feit dat ook de verschillende lithostratigrafische
eenheden een beeld vertonen van meervoudige, sterke omwerking tijdens de
fluviatiele dan wel mariene afzettingsfasen. Zuivere, ongemengde associaties zijn,
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door de wijze waarop het materiaal is afgezet en vervolgens (na verstoring) verzameld,
waarschijnlijk afwezig. Dat bemoeilijkt in sterke mate het plaatsen van archeologische
vondsten in een exacte stratigrafische, ecologische en landschappelijke context.
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6 Conclusies en discussie
6.1 Beantwoording van de onderzoeksvragen
In de Rapportage Archeologische Monumentenzorg 169 (Manders et al. 2008) zijn
de algemene onderzoeksvragen geformuleerd. Op basis van voortschrijdend inzicht
zijn deze hier en daar aangepast en aangevuld met gedetailleerde vragen. Hieronder
zijn de deels aangevulde onderzoeksvragen nogmaals omschreven en samenvattend
beantwoord, gebaseerd op de bevindingen van de onderliggende rapporten.
Wat is de lithostratigrafische opbouw van het doorgraven gebied en welke geogenetische
informatie kan hieruit worden afgeleid?
Op basis van macroscopische analyses van de inhoud van de boringen, die in het
noordoostelijk deel van de zandwinput zijn gezet, zijn zeven lokale stratigrafische
eenheden onderscheiden: MV2-1 t/m MV2-7. De bovenste eenheid (MV2-1) is tijdens of
direct na de zandwinning gevormd. Eenheid MV2-2 heeft een zout-, brak- of zoetwater
getijdenkarakter en behoort tot de Formatie van Naaldwijk. Het bovenste deel van
eenheid MV2-3 heeft een (zoetwater) getijdenkarakter. Het onderste deel van eenheid
MV2-3 is, evenals eenheid MV2-4 t/m eenheid MV2-7, fluviatiel van oorsprong. Eenheid
MV2-3 t/m eenheid MV2-6 maken onderdeel uit van de Formatie van Kreftenheye.
Eenheid MV2-7 moet waarschijnlijk worden toegeschreven aan de Formatie van Urk of
de Formatie van Waalre.
Wat is de ouderdom van de onderscheiden lagen?
Eenheid MV2-1 is zeer recent, ten tijde van het zandwinproces, afgezet. Eenheid
MV2-2 heeft een Holocene ouderdom. Eenheid MV2-3 is vermoedelijk afgezet tijdens
het Midden-Weichselien, maar kan mogelijk jonger zijn. Een kleiige inschakeling
binnen deze eenheid is waarschijnlijk ontstaan tijdens het Vroeg-Weichselien. Ook
eenheid MV-2-4 en eenheid MV2-5 zijn vermoedelijk tijdens het Vroeg-Weichselien
gevormd. Eenheid MV2-5 is op het land niet bekend. De afzettingen van eenheid
MV2-6 zijn ontstaan tijdens het Laat-Saalien. De ouderdom van eenheid MV2-7 is
op dit moment onbekend. Op grond van informatie uit de omgeving en op basis van
de pollenanalyse wordt rekening gehouden met een Midden- of Vroeg-Pleistocene
ouderdom.
De genoemde ouderdomsschattingen moeten vooralsnog als indicatief worden
beschouwd. Deze zullen definitief worden vastgesteld en -indien nodig- worden
bijgesteld zodra de resultaten van de OSL-dateringen bekend zijn.
Op welke diepte liggen de verschillende (litho)stratigrafische eenheden?
Eenheid MV2-1 bestaat uit sediment dat is afgezet op de flanken en de bodem van
de zandwinput. Op de flanken is de eenheid tot 1 meter dik. Op de bodem van de
zandwinput, op een diepte tussen 41-43m -NAP, heeft de eenheid een dikte van
ongeveer 0,5 meter. De basis van eenheid MV2-2 ligt meestal tussen 27 en 29m -NAP
en plaatselijk iets dieper. Lokaal ontbreekt de eenheid. De basis van eenheid MV2-3
ligt tussen 27,5 en 31m -NAP, de basis van eenheid MV2-4 ligt veelal tussen 28 en 32m
-NAP en de basis van eenheid MV2-5 ligt tussen 30 en 33m -NAP. De basis van eenheid
MV2-6 ligt op ongeveer 42m -NAP. Eenheid MV2-7 vormt de diepste eenheid die in de
zandwinput is aangeboord. De basis van de eenheid is niet bereikt en ligt dieper dan 47
m -NAP.
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In hoeverre verschilt de bodem van de zandwinput van de omringende onverstoorde
zeebodem?
De bodem en flanken van de zandwinput bestaan uit chaotische lobachtige structuren,
veroorzaakt door de sleepkop van de hopperzuigers of door afstort van de helling
tijdens de zandwinning. Het talud heeft een helling van 1 op 7 tot 1 op 10 en is, na
zandwinning, stabiel. Het talud vormt geen strakke lijn, maar bestaat deels uit trapjes
(waar evenwijdig aan het talud is gezogen) en geultjes (waar loodrecht op het talud is
gezogen). Het onverstoorde oppervlak van de zeebodem bestaat uit een regelmatig
patroon van WNW-OZO-georiënteerde zandgolven.
Zijn in de Laat-Pleistocene lagen Pleistocene faunaresten en eventuele andere paleoecologische resten aanwezig?
Ja. Eenheid MV2-3 t/m eenheid MV2-5 hebben naar wordt aangenomen, een LaatPleistocene ouderdom. Monsters van deze eenheden uit de boringen bevatten
paleoecologische resten die een indicatie geven over de ouderdom en het afzettingsmilieu van het sediment waaruit de eenheden zijn opgebouwd. Ze bevatten
pollen, dinoflagellaten, diatomeeën, foraminiferen, schimmelsporen, zaden, vruchten,
mollusken, en skeletelementen van (zoog)dieren.
Wat zijn de karakteristieken van de fauna-associaties?
De zoektochten in de zandwinput en op de buitencontour hebben grote hoeveelheden
faunaresten, zoals overblijfselen van grote en kleine zoogdieren, vissen en mollusken
opgeleverd. De fossielen variëren qua ouderdom van Vroeg-Pleistoceen tot Holoceen;
het faunabestand wordt gedomineerd door Laat-Pleistocene mollusken en grote
zoogdieren.
De gevonden (Laat-)Pleistocene fossielen zijn veelal afkomstig van soorten die tot
de zgn. mammoetsteppefauna worden gerekend, zoals de wolharige mammoet,
de wolharige neushoorn, het paard, het reuzenhert en de steppenwisent. Er zijn
niet alleen dieren van de continentale mammoetsteppefauna gevonden maar ook
resten van Laat-Pleistocene zeezoogdieren. De skeletresten zijn over het algemeen
goed geconserveerd, vertonen weinig verweringsverschijnselen en niet of nauwelijks
afronding. Deze tafonomische kenmerken wijzen er op dat het skeletmateriaal niet
lang aan het oppervlak heeft gelegen en niet over grote afstanden is getransporteerd.
De molluskenassemblage van zowel de buitencontour als de boringen wordt
gedomineerd door schelpen van mariene soorten uit een gematigd klimaat met
vermoedelijk een Laat-Pleistocene ouderdom. De schelpen zijn sterk afgesleten en
gerekristalliseerd, wat duidt op herhaaldelijke omwerking. Een aanzienlijk deel van de
aangetroffen soorten is indicatief voor het Eemien.
In het materiaal van de vistochten zijn verschillende groepen sterk ondervertegenwoordigd of helemaal afwezig, wat onder andere wordt veroorzaakt door de methode
van vissen. De schelpenfauna wordt gedomineerd door grote schelpen van mariene
Eemien-soorten. Van deze schelpen is een aanzienlijk deel zeer goed geconserveerd
en mogelijk afkomstig van in situ Eemien-afzettingen of uit verspoelde grote brokken
sediment uit het Eemien. Daarnaast komen in de molluskenassociaties in meerdere
monsters Laat-Pleistocene gematigde brakwater- en koel gematigde soorten voor,
wisselende hoeveelheden Holocene (tot recente) mariene soorten en (zeer) lage
aantallen Vroeg-Pleistocene soorten, zoetwater- en terrestrische soorten en ‘versleten’
schelpen van nog oudere soorten.
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Zijn in de fauna-associaties aanwijzingen te vinden voor menselijke activiteit en waaruit
bestaan die aanwijzingen?
De vistochten hebben twee skeletelementen opgeleverd die duidelijke sporen van
menselijk handelen vertonen. Het ene stuk betreft een rib van een rundachtige uit
het Holoceen. De rib is vrijwel compleet; een deel van het distale uiteinde ontbreekt.
De rib vertoont zowel aan de binnen- als de buitenzijde karakteristieke V-vormige
snijsporen. Het andere stuk is een fragment van een edelhertgewei. Het is een typisch
voorbeeld van productieafval. Op beide uiteinden van het fragment zitten twee
duidelijk waarneembare V-vormige snijsporen die zijn vervaardigd met een vuurstenen
werktuig. Dergelijke sporen ontstaan tijdens het proces dat er op gericht is het gewei
te breken. Waarschijnlijk is er tijdens het snijden of breken iets misgegaan. Op basis
van typologie is de vondst niet in een specifieke archeologische periode te plaatsen.
Een aantal skeletelementen van de buitencontour en uit de visnetten vertoont minder
duidelijke sporen die wellicht ook toe te schrijven zijn aan menselijke handelen. De
mollusken vertonen geen sporen van menselijke bewerking.
Wat is de typochronologische ouderdom van (vuur)stenen artefacten, wat zijn de
typologische kenmerken en wat kan worden gezegd over het gebruik?
In de zoekvakken zijn in totaal tien vuurstenen artefacten gevonden; acht complete
dan wel gefragmenteerde afslagen, één kernfragment en één afslag die als werktuig
is gebruikt. Dit werktuig is een vrij dikke afslag, die is geïnterpreteerd als een éclat
debordant-achtig artefact. De afslag vertoont retouche op de laterale zijde en de
proximale zijde is geretoucheerd tot een convexe eindschrabber. Het werktuig kan
geïnterpreteerd worden als een rugmes met natuurlijke rug (i.e. Bordes 1961) en stamt
mogelijk uit het Paleolithicum.
Wat kan worden gezegd over de mogelijke context waarin artefacten zijn achtergelaten?
De variërende condities van de vuurstenen artefacten, zoals afronding (fluviatiel
transport) vs. scherpe randen (nauwelijks verplaatst) en gepatineerd vs. niet
gepatineerd (wijzend op verschillen in de mate van verwering en het type verwering),
indiceren dat de vondsten oorspronkelijk in verschillende typen sediment waren
ingebed.

6.2 Maasvlakte 2 in een breder kader
Het zandwingebied ligt geografisch gezien in een regio die rijk is aan vondsten met een
Kwartaire ouderdom. Van de bodem van de Noordzee hebben vissers decennia lang
vondsten opgehaald. Tienduizenden stukken zijn in de collecties van musea en amateurverzamelaars beland en onderzoek van deze zogenaamde bijvangsten heeft een
schat aan informatie over met name de Pleistocene zoogdierfauna’s van NoordwestEuropa opgeleverd (o.a. Mol 2008; Mol en Post 2010). Daarnaast zijn er ook tientallen
Paleolithische/Mesolithische artefacten gevonden. De stratigrafische ouderdom van
de vondsten loopt uiteen van Laat-Plioceen/Vroeg-Pleistoceen (o.a. afkomstig uit het
zuidelijke deel van de Noordzee en de monding van de Ooster- en Westerschelde) (o.a.
van Kolfschoten en Laban 1995; Heuff 2010) tot Laat-Pleistoceen/Vroeg-Holoceen
(in het gebied van de zogenaamde Bruine Bank en de Doggersbank (o.a. Louwe
Kooijmans 1971; Glimmerveen et al. 2006). Aan beide zijden van de Noordzee,
aan zowel de Engelse kust als aan de Nederlandse kust worden ook fossielen en
artefacten verzameld. Langs de Engelse kust (en met name de kust van East Anglia)
zijn afzettingen met een Vroeg- en Midden-Pleistocene ouderdom ontsloten onder
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andere bij Pakefield (Parfitt et al. 2005) en Happisburgh (Parfitt et al. 2010). Deze
Paleolithische vindplaatsen bieden de mogelijkheid om materiaal in situ te verzamelen
waardoor er geen discussie is over de context van de vondsten. Ook elders langs de
Nederlandse kust, in gebieden waar ter versteviging van de zeewering op het strand
zandsuppleties worden aangebracht, worden door amateurverzamelaars regelmatig
vondsten opgeraapt.
Zeer rijke fossiele vertebratenassemblages zijn ook bekend van drie vindplaatsen
die op korte afstand van het zandwingebied gelegen zijn: de Eurogeul, Maasvlakte
1 en de Zuurlandboringen bij Brielle (resp. o.a. Mol et al. 2006; Vervoort-Kerkhoff en
van Kolfschoten 1988; van Kolfschoten en Vervoort-Kerkhoff 2013; van Kolfschoten
1988). De vertebratenfossielen van de drie vindplaatsen zijn in de afgelopen decennia
uitvoerig bestudeerd en bieden daardoor de mogelijkheid om de aangetroffen
assemblages onderling en met die van het zandwingebied Maasvlakte 2 te vergelijken
en te correleren. Andere vondstcategorieën zijn minder talrijk en/of minder uitvoerig
bestudeerd.

Eurogeul
Om de toegang tot het Rotterdamse havengebied mogelijk te maken voor schepen
met een steeds grotere diepgang, is de zogenaamde Eurogeul en aangrenzende
gebieden verdiept en is sediment opgezogen dat oorspronkelijk tijdens het LaatPleistoceen en Holoceen was afgezet. Op stortplaatsen waar het opgezogen
sediment is gedeponeerd, zijn veel vondsten verzameld. Daarnaast hebben vissers
uit het Eurogeulgebied een grote collectie fossiele vertebraten aan land gebracht.
Het Eurogeulgebied heeft zeer spectaculaire vondsten opgeleverd, zoals een
fragmentaire schedel van een mammoetkalf (van der Plicht et al. 2012). De fauna
van het Eurogeulgebied lijkt in veel opzichten op die van de Maasvlakte 2, wat niet
verwonderlijk is gezien de nabijheid van beide locaties. Een opvallend verschil is
dat er in het Eurogeulgebied een grotere diversiteit aan fossiele zeezoogdieren is
aangetroffen. De oorzaak hiervan is nog onbekend.

Maasvlakte 1
Het voor aanleg van Maasvlakte 1 gebruikte sediment heeft een lithostratigrafische oorsprong die veel lijkt op die van Maasvlakte 2-sedimenten. Op het strand
van Maasvlakte 1 zijn in de loop der tijd duizenden resten van fossiele vertebraten
gevonden. Het soortenspectrum is zeer divers en de fossielen stammen uit het
Vroeg-Pleistoceen, uit de overgang van het Vroeg- naar Midden-Pleistoceen,
uit het Laat-Pleistoceen of uit het Holoceen (van Kolfschoten en Vervoort 2013).
Bewerkt botmateriaal is ook op Maasvlakte 1 gevonden; het betreft vaak Holocene
vondsten, zoals prachtig bewerkte harpoenpunten of stukken edelhertgewei met
duidelijk snijsporen, die duiden op anthropogene bewerking (Verhart 1988). Het
soortenspectrum van de vertebratenresten die tot nu toe op het strand Maasvlakte 2
zijn gevonden, is nog kleiner dan dat van Maasvlakte 1, maar het komt in grote lijnen
overeen met het Maasvlakte 1 spectrum.

Zuurland (Brielle)
In de polder Zuurland (gemeente Brielle) is een tiental boringen gezet die een enorme
collectie fossielen van kleine zoogdieren hebben opgeleverd (van Kolfschoten 1988).
De boringen bereiken een maximale diepte van ruim 100 meter. Ze zijn gekenmerkt
door rijke zoogdierassemblages die de basis vormen voor een biostratigrafisch
raamwerk (Tabel 7) dat als referentiekader voor de regio kan dienen, waarbij wel moet
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Fauna

Soorten

Periode/kenmerken

Voorkomen

Unit 1

Microtus oeconomus, Microtus gr. arvalis, en Arvicola terrestris

-laatste deel Laat-Pleistoceen tot Holoceen

In de bovenste niveaus (ca.
14-26m.)

Unit 2

Arvicola sp., Microtus gr. arvalis, Dicrostonyx sp., Lemmus sp., Mimomys savini,
Clethrionomys cf. acrorhiza, Microtus gregaloides, Mimomys gr. reidi-pusillus,
Allophaiomys sp.

- gecombineerd voorkomen van Laat-Pleistocene,
vroeg Midden-Pleistocene en Vroeg-Pleistocene
soorten
- veel omwerking

27-37m, met concentratie
tussen 28 en 32m.

Unit 3

Mimomys savini, Mimomys gr. reidi-pusillus, Allophaiomys deucalion,
Ungaromys dehmi, Lemmus kowalskii, Clethrionomys kretzoii, Craseomys aff.
major, and Mimomys pliocaenicus.

- Vroeg-Pleistoceen
- Allophaiomys deucalion is dominante soort (+/1,8-2 MA)

39-54m, met concentratie
tussen 42 en 44m.

Unit 4

Lemmus kowalskii, Clethrionomys kretzoii, Ungaromys dehmi, Borsodia newtoni, - Allaphaiomys komt hier al niet meer voor
Mimomys pliocaenicus, Mimomys tigliensis, Mimomys pitymyoides, Mimomys
-Tegelen ouderdom (Vroeg-Pleistoceen)
hordijki, Mimomys reidi
- Rijkste assemblage van Zuurlandboringen

61-65m.

Unit 5

Clethrionomys kretzoii, Mimomys tigliensis, Mimomys reidi, Mimomys cf.
praepliocaenicus

91-101m.

Tabel 7

Overzicht van de vijf fauna-eenheden van
de Zuurlandboorkernen, gebaseerd op het
voorkomen van woelmuissoorten (Tabel naar
voorbeeld van: van Kolfschoten en Tesakov
2010).

- Nog wel Kwartair (Vroeg-Pleistoceen), maar primitiever dan Tegelen-fauna

worden aangetekend dat door de zuidelijkere ligging van deze locatie dit kader qua
diepteligging niet één op één kan worden vertaald naar het zandwingebied.
De fauna-eenheden zijn gebaseerd op het wel of niet voorkomen van specifieke
woelmuissoorten. Het feit dat woelmuisresten van het genus Arvicola zijn aangetroffen
in de boorkernen gelegen in het zandwingebied van Maasvlakte 2, lijkt erop te wijzen
dat de fauna’s die vertegenwoordigd zijn in deze boringen te correleren zijn met Unit
1 en 2 in Zuurland. In de onderste drie fauna-eenheden van Zuurland (Unit 3-5) is het
genus Arvicola afwezig.
Zuurland Unit 2 wordt faunistisch gekenmerkt door een gemengde assemblage
waarin soorten uit verschillende stratigrafische eenheden, samen voorkomen. VroegPleistocene en vroeg Midden-Pleistocene soorten die in het zandwingebied en op de
buitencontour van Maasvlakte 2 zijn aangetroffen, zijn naar alle waarschijnlijkheid
afkomstig uit het stratigrafisch niveau waaruit ook Zuurland Unit 2 stamt. De informele
(litho)stratigrafische eenheden MV2-1 tot MV2-7 kunnen dan ook worden opgevat als
een lokale verfijning van de biostratigrafische eenheid Zuurland Unit 2.

6.3 Wordt vervolgd …
Wat in het brede scala van gegevens van het geo-archeologisch en paleontologisch
onderzoeksproject zandwingebied en buitencontour Maasvlakte 2 ontbreekt, zijn de
zogenaamde OSL-dateringen van de sedimentmonsters uit de boringen. Het bleek niet
mogelijk de metingen binnen de duur van het project af te ronden en te analyseren.
De resultaten zullen vermoedelijk binnen afzienbare tijd beschikbaar komen.
Daarmee kunnen de lithostratigrafische eenheden zoals in het desbetreffende rapport
beschreven en in de synthese samengevat, beter gedateerd worden. De verwachting
is dat als gevolg van de resultaten, de geologische ouderdom van de vondsten van de
buitencontour nauwkeuriger vastgesteld kan worden.
De analyse van grind dat afkomstig is uit de boorkernen, is opgenomen in Bijlage 4
van het rapport ‘Het stratigrafische raamwerk voor de geologische opbouw van het
zandwingebied Maasvlakte 2’ (Busschers et al. 2013). De resultaten van de analyse
van het grind uit de boorkernen, noch die van het grind dat is verzameld op de
buitencontour en tijdens de vistochten, zijn in verband met het laat beschikbaar komen
ervan niet verwerkt en geïntegreerd in deze rapportage. Integratie van de resultaten
kan mogelijk de correlatie tussen de afzettingen van de buitencontour en de lithostratigrafische eenheden in het zandwingebied verder verduidelijken.
Deze synthese vat het specialistisch onderzoek in het zandwingebied en op de
buitencontour van Maasvlakte 2 samen. De ontdekkingen en het onderzoek gaan

48

Synthese

natuurlijk door. Regelmatig struint een grote groep verzamelaars de buitencontour
af op zoek naar vondsten en het is naar verwachting een kwestie van tijd alvorens de
soorten die tot op heden alleen van Maasvlakte 1 bekend zijn ook op Maasvlakte 2
gevonden zullen worden. Zo is de collectie kleine zoogdieren de afgelopen tijd enorm
uitgebreid en kunnen er meerdere soorten aan de faunalijst van de Maasvlakte 2
worden toegevoegd (Dieleman, pers. comm. oktober 2013). En inmiddels zijn er ook
verscheidene coprolieten van hyena’s gevonden (zie o.a. Mijts 2013).
Mede door de massale belangstelling voor de archeologische en paleontologische
vondsten en de stimulerende rol die het bezoekerscentrum Futureland daarbij speelt,
is het denkbaar dat in de nabije toekomst nog vele onverwachte ontdekkingen gedaan
zullen worden. Daartoe behoort ook het vinden van fossiele Neanderthalerresten. Door
de aanleg van Maasvlakte 2 en de wijze waarop het Havenbedrijf Rotterdam heeft
bijgedragen aan het geo-archeologisch en paleontologisch onderzoek is Nederland
een Pleistocene/archeologische vindplaats rijker. Door het zandwingebied geologisch
te onderzoeken konden de vondsten beter in een geologisch kader worden geplaatst
waarmee de wetenschappelijke waarde van de gevonden objecten is vergroot. De
innovatieve methoden die bij het onderzoek zijn toegepast en de ervaringen die bij het
onderzoeksproject zijn opgedaan, zullen bij toekomstige grootschalige projecten hun
dienst bewijzen.
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