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Voorwoord
In het voor u liggende BOORrapport worden de wetenschappelijke resultaten beschreven
van het archeologisch onderzoek dat plaatsvond in de Yangtzehaven in 2011, zo’n twintig
meter beneden het wateroppervlak onder de havenbodem. Het onderzoek is verricht in
opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam en werd, in samenwerking met de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed, uitgevoerd door het Bureau Oudheidkundig Onderzoek
Rotterdam (BOOR) en talrijke vakspecialisten. Op basis van de studie van geologie,
botanie, zoölogie en archeologische resten wordt een beeld geschetst van de bewoning
door prehistorische jagers-verzamelaars van een hoger liggend rivierduin en van het
omliggende landschap, zo’n 9000 jaar geleden. Het landschap was rijk aan voedsel
en veranderde onder invloed van de zeespiegelstijging geleidelijk van een dal met de
rivieren Rijn en Maas in een riviermondingsgebied totdat het uiteindelijk door de zee werd
overdekt.
Het is een uniek onderzoek dat ook internationaal de aandacht trekt. Om die reden
verschijnt het rapport tevens in het Engels. Een gepopulariseerde samenvatting van
het onderzoek is in januari 2014 uitgebracht in het publieksboek ‘Schatten van het
mammoetstrand. Over speuren in grondlagen, opgraven onder water en vissen naar
fossielen’.
Het is bijzonder om te zien hoe de realisatie van zo’n omvangrijk en modern
infrastructureel project als de Maasvlakte 2 ons ook in detail kennis kan laten nemen van
een oeroude geschiedenis.
Ik wens u veel leesplezier.

René van der Plas
Directeur Projectorganisatie Maasvlakte 2
Havenbedrijf Rotterdam N.V.
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Inleiding

D.E.A. Schiltmans1 en P.C. Vos2
1.1

Inleiding

In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) zijn door Deltares, afdeling
Toegepaste Geologie en Geofysica (TGG), en het Bureau Oudheidkundig Onderzoek
Rotterdam (BOOR) van de gemeente Rotterdam in 2011 een karterend inventariserend
veldonderzoek en een gravend onderzoek uitgevoerd in het plangebied Yangtzehaven
te Rotterdam. Dit geschiedde in samenwerking met ADC ArcheoProjecten, de aannemer
Projectorganisatie Uitbreiding Maasvlakte (PUMA) en TNO Geologische Dienst
Nederland. De onderzoeken waren gericht op het opsporen en documenteren van
archeologische waarden in onder havenwater op een diepte tussen 22 m en 17 m - NAP
gelegen laatpleistocene en vroegholocene afzettingen. De administratieve gegevens van
de onderzoeken zijn weergegeven in tabel 1.1.
Het plangebied, gelegen op Maasvlakte 1 in het westen van de gemeente Rotterdam,
wordt globaal begrensd door de Europaweg in het noordwesten, de Euromax Terminal
en de Gate terminal in het noordoosten, het Beerkanaal in het zuidoosten en de
Antarcticaweg in het zuidwesten (Afb. 1.1). De totale oppervlakte bedraagt ongeveer
230 ha. Het gebied staat afgebeeld op kaartblad 37A van de topografische kaart
van Nederland (schaal 1:25.000); de centrumcoördinaten zijn 62.253/443.382. De
coördinaten van de hoekpunten zijn 60.492/443.731, 60.732/444.337, 64.015/443.035
en 63.775/442.428. Ten tijde van het onderzoek was het plangebied in gebruik als haven
(Afb. 1.2). Belangrijk is om te beseffen dat het, voor de aanleg van Maasvlakte 1, lange
tijd in zee was gesitueerd (Afb. 1.3).
1.2

Aanleiding onderzoek

De Yangtzehaven, in zijn oorspronkelijke opzet gelegen binnen het gebied van de
huidige Maasvlakte 1, doet dienst als scheepvaartverbinding tussen Maasvlakte 1
en Maasvlakte 2, die thans in ontwikkeling is (Afb. 1.4). De Yangtzehaven is hiervoor
zowel in verticale als in horizontale zin uitgebreid. Enerzijds is de bodem van de haven
uitgebaggerd tot circa 21 m - NAP. De maximale verstoringsdiepte als gevolg van de
baggerwerkzaamheden was circa 22 m - NAP. Ten tijde van het onderzoek bedroeg de
diepte van de havenbodem circa 17 m - NAP. Anderzijds is aan de noordwestzijde van de
huidige Yangtzehaven in november 2012 een doorsteek naar Maasvlakte 2 gerealiseerd.
De Yangtzehaven wordt thans aangeduid met de naam Yangtzekanaal.
Voor de baggerwerkzaamheden kwamen op een diepte van 25 m tot 17 m - NAP
laatpleistocene en vroegholocene sedimenten voor. Op voorhand werd verwacht dat bij
de werkzaamheden in het kader van de aanleg van Maasvlakte 2 in dit bodemtraject
archeologische waarden aangetroffen konden worden uit het Laat Paleolithicum (35.000
BP-9200 cal BC) en Mesolithicum (9200-5300/4400 cal BC)3. Deze verwachting was
gebaseerd op eerder aangetroffen archeologische vondsten voor, tijdens en na de aanleg
van Maasvlakte 1 (onder andere Louwe Kooijmans 1971; Verhart 1988; idem 1995; idem
2004; Glimmerveen e.a. 2004; Hessing e.a. 2005; Manders e.a. 2008), maar ook op
elders binnen de gemeente Rotterdam aanwezige archeologische vindplaatsen uit het
Mesolithicum: onder andere Centraal Station (Guiran en Brinkkemper 2007), IJsselmonde
’t Hart (Schiltmans 2010) en Beverwaard Tramremise (Zijl e.a. 2011). Vanwege deze
verwachting zijn in 2008 door het HbR en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
(RCE) afspraken gemaakt hoe om te gaan met de eventueel aanwezige archeologische
waarden. Deze afspraken zijn vastgelegd in de ‘Samenwerkingsovereenkomst inzake
archeologische vondsten tussen Havenbedrijf Rotterdam N.V. en Rijksdienst voor de
Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap’. Door de gemaakte afspraken is enerzijds goes afgesproken
dat zorgvuldig met archeologische vondsten wordt omgesprongen en anderzijds blijft
de voortgang van het aanlegproces van Maasvlakte 2 - inclusief de verdieping van de
Yangtzehaven in het gebied van Maasvlakte 1 en de verlenging ervan naar Maasvlakte 2
- gewaarborgd. De RCE heeft in deze de rol van bevoegd gezag op zich genomen, mede
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Afb. 1.2. Impressie van het plangebied Yangtzehaven ten tijde van het (geo)archeologisch onderzoek.

Administratieve gegevens
Soort onderzoek
Plangebied
Naam
Plaats
Gemeente
RD-coördinaten
Oppervlakte
Kadastrale gegevens
Beheerder/eigenaar grond
Opdrachtgever
Bevoegd gezag
Naam organisatie
Namen deskundigen

Uitvoering onderzoek
Namen instellingen/bedrijven
Naam geoloog
Naam senior prospector/KNA-archeoloog
Naam senior KNA-archeoloog
Datum onderzoek
Archis-onderzoeksmeldingsnummers
Resultaat onderzoek
BOOR-vindplaatscode
Archis-vondstmeldingsnummers
Plaats en beheer documentatie

Plaats en beheer vondstmateriaal
Tabel 1.1. Administratieve gegevens.
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karterend inventariserend veldonderzoek (fase 3)
en gravend onderzoek (fase 4)
Yangtzehaven
Rotterdam (Maasvlakte 1)
Rotterdam
60.492/443.731, 60.732/444.337, 64.015/443.035
en 63.775/442.428
circa 230 ha
onbekend
HbR
HbR
RCE
drs. A.D.C. Otte-Klomp (beleid), dr. B.I. Smit
(archeologie) en dr. H.J.T. Weerts (geologie en
landschap)
Deltares en BOOR
drs. P.C. Vos
drs. D.E.A. Schiltmans
drs. M.M. Sier
juni tot en met december 2011
48031 (fase 3) en 48954 (fase 4)
1B-09
418008 (fase 3) en 419360 (fase 4)
archief Deltares en archief BOOR onder de
projectcode BOORrapporten 523 en onder
BOOR-vindplaatscode 1B-09
depot BOOR

Afb. 1.3. Het plangebied Yangtzehaven geprojecteerd op de Topografische en Militaire Kaart van het Koninkrijk
der Nederlanden, blad Rotterdam 37, situatie 1849/1850. Het gebied lag in 1849/1850 2,5 tot 5 km voor de kust
tussen Oostvoorne en van Hoek van Holland.

namens de gemeente Rotterdam (BOOR) en de provincie Zuid-Holland. Het onderzoek
in het plangebied Yangtzehaven is uitgevoerd in het kader van het convenant tussen het
HbR en de RCE.
1.3

Fasering onderzoek

In 2005 is in voorbereiding op de planvorming met betrekking tot de aanleg van
Maasvlakte 2 reeds een bureauonderzoek uitgevoerd (Hessing e.a. 2005). Dit onderzoek
had betrekking op het totale areaal waarbinnen bodemroerende activiteiten zouden
kunnen plaatsvinden. Het ging hierbij dus niet alleen om het landaanwinningsgebied
van Maasvlakte 2, maar ook om het zandwingebied voor de kust en de (oorspronkelijke)
Yangtzehaven. Uit het bureauonderzoek kwam onder meer naar voren dat in het
noordwestelijke deel van de Yangtzehaven mogelijk rivierduinen in de ondergrond
aanwezig waren (Hessing e.a. 2005, 21). Voor rivierduinen geldt een hoge archeologische
verwachting voor het aantreffen van vindplaatsen uit de Prehistorie. In 2008 is een
wetenschappelijk kader voor de archeologische monumentenzorg bij de aanleg van
Maasvlakte 2 verschenen (Manders e.a. 2008). Hierin wordt een beeld geschetst van
de stand van kennis en het onderzoekspotentieel. Specifiek wordt gewezen op de
onderzoeksmogelijkheden naar archeologische waarden uit de vroege Prehistorie in de
Yangtzehaven (Manders e.a. 2008, 18).
Vanaf 2009 tot en met eind 2011 zijn verschillende (geo)archeologische onderzoeken
uitgevoerd die specifiek gericht waren op de met aantasting bedreigde bodemtrajecten
met laatpleistocene en vroegholocene sedimenten onder de bodem van de Yangtzehaven
op 17 m - NAP. De onderzoeken zijn gefaseerd verricht, waarbij de (initiële) resultaten
van iedere fase richtinggevend zijn geweest voor de uitvoering van de vervolgfasen.
In totaal kunnen vier onderzoeksfasen worden onderscheiden (zie ook paragraaf 2.1).
De onderzoeken zijn op verschillende schalen uitgevoerd, waarbij steeds verder werd
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Afb. 1.4. Toekomstbeeld van de nieuwe Maasvlakte gezien vanuit het noordwesten. Aan de linkerzijde is de
Yangtzehaven zichtbaar, die als scheepvaartverbinding tussen Maasvlakte 1 en Maasvlakte 2 dienst doet.

ingezoomd op het plangebied. Hierdoor kunnen feitelijk drie onderzoeksgebieden op macro-, meso- en microschaal - worden gedefinieerd. De begrenzingen van de
verschillende onderzoeksgebieden zijn weergegeven op afbeelding 1.5.
Fasen 1 en 2: bureauonderzoek en verkennend inventariserend veldonderzoek
De eerste fase, uitgevoerd in 2009, bestond uit een geoarcheologisch bureauonderzoek.
Op basis van bestaande gegevens uit sonderingen en boringen zijn een geologisch
lagenmodel en een hieraan gekoppeld archeologisch verwachtingsmodel opgesteld.
Als vervolg op het bureauonderzoek is in 2010 de tweede fase verricht. Het betrof een
verkennend inventariserend veldonderzoek door middel van geofysisch onderzoek
(seismiek) en boringen om het geologisch lagenmodel en het archeologisch
verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek te toetsen en aan te vullen. Als begrenzing
voor het bureauonderzoek en het verkennend inventariserend veldonderzoek gold het
gehele plangebied (macroschaal).
De resultaten van beide onderzoeksfasen zijn reeds gerapporteerd (Vos e.a. 2009; idem
2010a). Deze rapporten zijn opgenomen als bijlagen 3.1 en 3.2.
Fase 3: karterend inventariserend veldonderzoek
Aan de hand van de resultaten van de eerste onderzoeksfasen zijn twee gebieden binnen
het plangebied geselecteerd waar gedurende de derde fase, in de periode juni tot en met
september 2011, een karterend inventariserend veldonderzoek is verricht: selectiegebied
West en selectiegebied Oost (mesoschaal). Selectiegebied West betrof een zone met
rivierduinen in het noordwestelijke deel van de Yangtzehaven; selectiegebied Oost een
zone met hoger gelegen pleistocene afzettingen, aan weerszijden van een grote geul,
in het centrale deel van de Yangtzehaven. Doel van het onderzoek was om de aan- of
afwezigheid van archeologische waarden in beide selectiegebieden vast te stellen. De
karterende fase van het inventariserend veldonderzoek bestond uit een (aanvullend)
seismisch onderzoek, gecombineerd met een aantal aanvullende sonderingen, en een
booronderzoek.
Tijdens deze onderzoeksfase zijn in selectiegebied West in de top van
rivierduinafzettingen vuursteen, (on)verband bot en houtskool aangetroffen. Het materiaal
kon op grond van de stratigrafische positie en diepte vermoedelijk geplaatst worden in
het Mesolithicum. Daarnaast is in beide selectiegebieden in een kleilaag een minimale
hoeveelheid houtskool(gruis) gevonden (zie paragraaf 1.4).
De resultaten van de karterende fase van het inventariserend veldonderzoek zijn niet
eerder gerapporteerd en worden in onderhavig rapport gepresenteerd.
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Afb. 1.5. Overzicht van de ligging van de verschillende onderzoeksgebieden per fase. Het bureauonderzoek (Vos e.a. 2009) en het verkennend inven-

Afb. 1.5. Overzicht van de ligging van de verschillende onderzoeksgebieden per fase. Het bureauonderzoek (Vos e.a. 2009)
tariserend veldonderzoek (Vos e.a. 2010a) zijn uitgevoerd voor het gehele plangebied (fasen 1 en 2), het karterend inventariserend veldonderzoek is
en het verkennend inventariserend veldonderzoek (Vos e.a. 2010) zijn uitgevoerd voor het gehele plangebied (fasen 1 en 2),
verricht in selectiegebieden West en Oost (fase 3) en tijdens het gravend onderzoek zijn drie putten aangelegd in selectiegebied West (fase 4).
het karterend inventariserend veldonderzoek is verricht in beide selectiegebieden (fase 3) en tijdens het gravend onderzoek
zijn drie putten aangelegd (fase 4).
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Fase 4: gravend onderzoek
Op basis van de resultaten van het karterend inventariserend veldonderzoek is in
selectiegebied West een gravend onderzoek uitgevoerd om de aard en de datering van
de archeologische resten nader te duiden (fase 4). Het onderzoek is uitgevoerd van
27 oktober tot en met 9 november 2011 en bestond uit het graven van drie putten in de
zone met rivierduinen in het noordwestelijke deel van het plangebied: put 1 tot en met 3
(microschaal). Van de top van de rivierduinafzettingen zijn grondmonsters genomen. Het
zeven daarvan heeft plaatsgevonden van 1 november tot en met 22 december 2011.
Tijdens de vierde onderzoeksfase is in de drie putten een grote hoeveelheid
archeologische resten uit het Vroeg en/of Midden-Mesolithicum (9200-6500 cal BC)
aangetroffen (zie paragraaf 1.4).
De resultaten van het gravend onderzoek worden in onderhavig rapport gepresenteerd.
Ze zijn geïntegreerd met de resultaten van fase 3 en de al eerder beschreven resultaten
van fasen 1 en 2 (Vos e.a. 2009; idem 2010a).
De onderzoeken in de Yangtzehaven zijn zeer bijzonder te noemen, omdat nog nergens
ter wereld onderwater en op een dergelijke uitzonderlijke diepte onder de havenbodem
(17 m - NAP) systematisch (geo)archeologisch onderzoek is verricht naar archeologische
resten uit het Mesolithicum. Bij de opzet en uitvoering van de multidisciplinaire
onderzoeken zijn veel personen van verschillende bedrijven en instanties betrokken
geweest en het uiteindelijke resultaat, gepresenteerd in deze rapportage, kan dan ook
worden beschouwd als een joint effort. Het eindresultaat is met recht een som der delen.
De betrokkenen komen aan bod in hoofdstuk 2.
1.4

Resultaten fasen 1 en 2 en eerste bevindingen fasen 3 en 4

Voor het onderzoek in de Yangtzehaven is een aantal onderzoekskaders relevant
en zijn in het Plan van Aanpak (PvA), dat voorafgaand aan de uitwerking van de
onderzoeksresultaten van het karterend inventariserend veldonderzoek en het gravend
onderzoek is opgesteld, specifieke onderzoeksvragen geformuleerd (zie paragraaf 1.5).
De vragen vloeiden voort uit de resultaten van fasen 1 en 2 en de eerste bevindingen
van fasen 3 en 4, maar ook uit de meerdere evaluatie- en brainstormsessies die
werden gehouden. Deze worden hieronder kort besproken, zodat duidelijk is waarop de
onderzoeksvragen zijn gebaseerd. De uiteindelijke, definitieve resultaten worden in de
overige hoofdstukken van dit rapport belicht.
Op basis van het geoarcheologische bureauonderzoek (fase 1) en het verkennend
inventariserend veldonderzoek (fase 2) konden in het plangebied Yangtzehaven drie
zones met een hoge archeologische verwachting voor resten uit de vroege Prehistorie
worden aangewezen (Vos e.a. 2010a, Bijlage C, Bijlage 14). De hoge archeologische
verwachting gold voor twee zones met de veronderstelde aanwezigheid van rivierduinen,
behorend tot het Laagpakket van Delwijnen (Formatie van Boxtel), in het noordwestelijke
en het zuidoostelijke deel van de Yangtzehaven en voor een areaal met hoger gelegen
pleistocene afzettingen, behorend tot de Formatie van Kreftenheye, aan weerszijden
van een grote geul in het centrale deel van het plangebied. Naast deze drie zones
konden archeologische resten ook worden aangetroffen in de vroegholocene afzettingen
behorend tot de Laag van Wijchen (Formatie van Kreftenheye). Voor de bovenliggende
Basisveen Laag (Formatie van Nieuwkoop), de zoetwatergetijdenafzettingen behorend
tot de Formatie van Echteld en de estuariene gelaagde afzettingen behorend tot het
Laagpakket van Wormer (Formatie van Naaldwijk) gold een lage archeologische
verwachting. Echter het voorkomen van archeologische resten op deze niveaus kon niet
worden uitgesloten.
Het karterend inventariserend veldonderzoek (fase 3), uitgevoerd in twee van de drie
zones waarvoor een hoge archeologische verwachting gold, heeft bevestigd dat in
selectiegebied West, in het noordwestelijke deel van de Yangtzehaven, inderdaad een
rivierduin aanwezig is. De bovenkant van deze afzettingen is aangetroffen op minimaal
21,39 m - NAP en maximaal 18,25 m - NAP. De top van het duin is geërodeerd, maar de
flanken zijn intact en laten een fraaie bodemvorming zien.
Verspreid over selectiegebied West zijn tijdens deze onderzoeksfase in de boorkernen,
tussen 21,01 m - NAP en 18,30 m - NAP, fragmenten houtskool, vuursteenafslagen en
16

onverbrand en verbrand bot aangetroffen (Afb. 1.6 en Tabel 1.2). De archeologische
indicatoren lijken zich te concentreren op de flanken van twee zuidwest-noordoost
georiënteerde uitlopers van een groter rivierduincomplex. De vondsten zijn voornamelijk
afkomstig uit de humeuze bodem op deze flanken, maar ook in de zone waar de top
van het rivierduin met bodem geërodeerd is, zijn vondsten aangetroffen. Het materiaal
dateerde, gelet op de stratigrafische positie en diepte, uit het Mesolithicum. In de
boorkernen zijn geen afvallagen waargenomen in de natuurlijke lagen die de flanken van
het rivierduin afdekken. De archeologische indicatoren zijn gerekend tot één vindplaats;
de centrumcoördinaten zijn 61.322/443.872. De vindplaats is geadministreerd onder
BOOR-vindplaatscode 1B-09 (verder aangeduid als vindplaats 1B-09) en Archisvondstmeldingsnummer 418008.
Naast de bovengenoemde archeologische indicatoren in de rivierduinafzettingen is
in verschillende boringen eveneens houtskool(gruis) aangetroffen in de fluviatiele
afzettingen behorend tot de bovenste Laag van Wijchen (Formatie van Kreftenheye). In
selectiegebied West zijn in een kleilaag direct op de rivierduinafzettingen, tussen 20,40
en 20,35 m - NAP, 12 fragmenten houtskool gevonden (Afb. 1.6). In selectiegebied
Oost is in de bovenste Laag van Wijchen, tussen 19,88 en 19,80 m - NAP, een
minimale hoeveelheid houtskoolgruis aangetroffen (Afb. 1.7). Ten tijde van de derde
onderzoeksfase was het niet duidelijk of de houtskool door menselijk handelen of op
natuurlijke wijze in de bovenste Laag van Wijchen is terechtgekomen.
Vondstcategorie
Houtskool
Hout
Bot
Bot (verbrand)
Gewei/hoorn
Visresten
Visresten (verbrand)
Vuursteen
Vuursteen (verbrand)
Natuursteen (brok)
Natuursteen (grind)
Plantaardig (verbrand)
Totaal

N (fase 3)
170
12
10
6
198

N (fase 4)
25.661
5
10.170
6055
1
356
7
3073
587
82
29
41
46.067

Tabel 1.2. Overzicht van alle aangetroffen vondsten in de rivierduinafzettingen tijdens het karterend inventariserend
veldonderzoek (fase 3) en het gravend onderzoek (fase 4). De aantallen (N) zijn gebaseerd op de eerste tellingen
door het BOOR, voorafgaand aan de verschillende specialistische onderzoeken. De definitieve aantallen kunnen
dus afwijken. Naast bovenstaande vondstcategorieën is tevens veel onverbrand plantaardig materiaal verzameld.
Omdat de aard en de herkomst niet duidelijk was, is dit materiaal in eerste instantie alleen apart verpakt en niet
geteld.

Gedurende het gravend onderzoek (fase 4), dat zich beperkt heeft tot het aanleggen van
drie putten in selectiegebied West, zijn in de rivierduinafzettingen, tussen circa 21,50
m en 18,50 m - NAP, tienduizenden archeologische vondsten aangetroffen (Archisvondstmeldingsnummer 419360). De vondsten zijn voor het overgrote deel afkomstig uit
de humeuze bodem op de flanken van het rivierduin (put 1 en 2). In put 3, waar de top van
het rivierduin ontbrak door erosie, is het materiaal gevonden in het schone rivierduinzand.
Een overzicht van het verzamelde vondstmateriaal is weergegeven in tabel 1.2.
Naar aanleiding van de vele vondsten is een bijeenkomst georganiseerd met verschillende
(materiaal)specialisten. Tijdens deze enthousiast verlopen bijeenkomst, waarbij de
aanwezigen het vondstmateriaal globaal bekeken hebben, konden al enkele voorzichtige
conclusies getrokken worden. Op basis van een eerste scan van het vuursteen leek
de onderzochte locatie te dateren uit circa 7000 voor Chr., rond de overgang van
het Vroeg naar het Midden-Mesolithicum. Het geïnspecteerde vuursteen was sterk
gefragmenteerd en betrof voornamelijk afval van vuursteenbewerking (afslagen, splinters,
klingen en kernen), maar ook werktuigen konden worden geïdentificeerd (onder meer
segmentspitsen, schrabbers en mogelijk stekers). Tevens is een grote hoeveelheid
(on)verbrand botmateriaal gevonden. Uit de eerste inspectie van het bot bleek dat
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indicatoren weergegeven.
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het materiaal eveneens sterk gefragmenteerd is, maar in ieder geval afkomstig is van
zoogdieren, vogels, vissen en amfibieën. De vondstcategorie houtskool is ook goed
vertegenwoordigd. Een andere categorie die is aangetroffen tijdens de inspectie van de
zeefresiduen, en die bij veel onderzoeken op land ontbreekt, betreft (verkoold) plantaardig
materiaal. Tijdens de scan zijn onder meer hazelnoten, eikels en waternoten gevonden. Al
met al was een grote hoeveelheid en diversiteit aan archeologische indicatoren uit de drie
putten in het plangebied Yangtzehaven beschikbaar voor de wetenschappelijke uitwerking
van het onderzoek.
Ten tijde van de eerste, basale, handhaven van het materiaal was het niet duidelijk of de
gevonden archeologische indicatoren gerekend konden worden tot één vindplaats. De
afstand tussen put 1 en 2 bedroeg circa 50 m en tussen put 2 en 3 circa 55 m. Mogelijk
ging het om drie afzonderlijke, in ruimte en tijd van elkaar gescheiden, vindplaatsen. De
uitwerking van de onderzoeksgegevens moest hier meer inzicht in verschaffen.
1.5

Doel en onderzoeksvragen

1.5.1

Algemene onderzoekskaders

Nationaal gezien passen de onderzoeken in de Yangtzehaven binnen de in de Nationale
Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA) gedefinieerde vijf onderzoeksthema’s met
betrekking tot de vroege Prehistorie (Deeben e.a. 2006). Deze worden hieronder in het
kort beschreven. Opgemerkt wordt dat onderstaande alinea’s met enkele wijzigingen zijn
overgenomen uit de Programma’s van Eisen (PvE), zoals deze zijn opgesteld door de
RCE (Smit en Weerts 2011; Smit 2011; idem 2012).
Kolonisatie en vroege bewoningsgeschiedenis van Nederland (thema 1)
Er is nog weinig bekend over de aard van de bewoning en de verspreiding van
vroegprehistorische groepen in de natte delen van Nederland. Goed onderzochte
vindplaatsen in het Noordzeebekken zijn tot nu toe onbekend. Gezien de veelal diepe en
natte ligging van vindplaatsen uit de vroege Prehistorie in deze delen van Nederland is
de conservering van archeologische vindplaatsen doorgaans uitstekend, maar is de kans
dat zij onderzocht worden zeer klein. Het diepliggend archeologisch potentieel van dit deel
van Nederland is daarom niet bekend. Het relatief kleine aantal opgegraven of anderszins
onderzochte vindplaatsen is zeer klein, wat supra-site analyse in de weg staat. Om voor
deze factoren te corrigeren, bestaat er behoefte aan veldonderzoek door middel van
boringen of opgravingen.
Landgebruik en nederzettingssystemen (thema 2)
Gezien de onderzoeksmethodiek is het zeer waarschijnlijk niet mogelijk om
zeer gedetailleerde uitspraken te doen over het landschapsgebruik en de
nederzettingssystemen in de periode waarin het rivierduincomplex in gebruik is geweest.
Mogelijk biedt paleo-ecologisch onderzoek wel mogelijkheden om inzicht te geven in het
landschapsgebruik in specifiek de onderzochte delen.
Voedseleconomie, relatie mens en milieu (thema 3)
Door de goede conservering van organisch materiaal kan in de natte delen van Nederland
een goed beeld verkregen worden van de voedseleconomie in de vroege Prehistorie.
Botmateriaal, maar ook micro- en/of macroscopische plantenresten verschaffen inzicht
in bijvoorbeeld de (al dan niet) seizoensgebonden bewoning van vindplaatsen, de
voedseleconomie en jachtstrategieën.
Begravingen en deposities van menselijke resten (thema 4)
Informatie over de omgang met de doden uit de vroege Prehistorie is schaars. De
zeggingskracht van menselijke resten die zijn aangetroffen bij andere onderzoeken (onder
andere Zijl e.a. 2011) is afhankelijk van de conservering en de fragmentatie ervan.
Culturele tradities/sociale relaties en interactie (thema 5)
Op basis van de aanwezigheid van exoten onder het aangetroffen vondstmateriaal
kan informatie gewonnen worden over de plaatsing van de vindplaats(en) in het
Noordzeebekken in een breder sociaal en cultureel kader.
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Naast de NOaA bestaat er tevens een Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie (POA)
van de provincie Zuid-Holland (Provincie Zuid-Holland 2010). Een aantal punten uit deze
agenda verdienden de aandacht bij de uitgevoerde onderzoeken in de Yangtzehaven:
- Het in kaart brengen van het lokale milieu en de landschappelijke ontwikkeling, evenals
het inpassen hiervan in het bestaande beeld.
- Het verkrijgen van absolute dateringen van zowel afzettingen als bewoningssporen.
Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan 14C-, maar ook aan OSL- en
dendrochronologische dateringen.
- Archeobotanisch en archeozoölogisch onderzoek.
In internationaal opzicht zijn vooral de samenwerkingsverbanden North Sea Prehistory
Research and Management Framework (NSPRMF) 2009 en Submerged Prehistoric
Archaeology and Landscapes of the Continental Shelf (SPLASHCOS) relevant.
Binnen het NSPRMF 2009-programma is een aantal onderzoeksthema’s geformuleerd
dat betrekking heeft op de verdronken prehistorische landschappen van de Noordzee en
de daarin aanwezige archeologische vindplaatsen (Peeters, Murphy en Flemming 2009).
Op basis van de onderzoeksthema’s zijn prioriteiten benoemd die relevant zijn voor het
onderzoek in de Yangtzehaven. Deze zijn het verkrijgen van een beter begrip van de
paleogeografie van de Noordzee (1), verbetering van de chronologische kaders op basis
van absolute dateringen van in situ sedimenten (2) en een toename van het aantal goede
data points en verbetering van prospectietechnieken (3).
SPLASHCOS is een Europees onderzoeksnetwerk dat als belangrijkste doel heeft
om het onderzoek, de interpretatie en de erfgoedzorg van verdronken landschappen
en prehistorische archeologie binnen de Europese Continentale plaat te promoten en
te stimuleren (http://www.splashcos.org). Dit in een bredere context van de complete
erfgoedzorg, waarbij archeologen, geologen, mariene biologen, overheden, beleidsmakers
en het brede publiek een rol hebben. In het kort komt dit programma er op neer om
verschillende initiatieven met betrekking tot onderzoek en erfgoedzorg van verdronken
landschappen uit de Prehistorie op Europees niveau te combineren.
1.5.2

Doelstelling

De algemene doelstelling voor het karterend inventariserend veldonderzoek (fase 3) en
gravend onderzoek (fase 4) was het vaststellen of archeologische resten aanwezig zijn of
kunnen zijn in de twee selectiegebieden (Smit en Weerts 2011; Smit 2011). Aangezien al
tijdens de derde onderzoeksfase archeologische waarden in selectiegebied West waren
aangetroffen, had de vierde onderzoeksfase vooral tot doel deze te documenteren.
1.5.3

Onderzoeksvragen

Op basis van de beschikbare onderzoeksgegevens uit de Yangtzehaven konden ten
behoeve van de uitwerking drie hoofdthema’s worden onderscheiden (Smit 2012):
- Wat is de ontwikkeling van het laatglaciale en vroegholocene landschap?
- Wat zijn de karakteristieken van het landschap en milieu ten tijde van bewoning van de
rivierduinen?
- Wat zijn de karakteristieken van de in het plangebied gelegen archeologische resten, in
relatie tot elkaar, het landschap en het algemene chronologische en culturele kader?
Uit bovenstaande drie hoofdthema’s konden voorafgaand aan de uitwerking een groot
aantal specifieke onderzoeksvragen gedestilleerd worden. Deze onderzoeksvragen zijn
opgenomen in het PvA, dat is opgesteld na de uitvoering van het gravend onderzoek (fase
4) en voor de uitwerking van de onderzoeksgegevens (Moree, Schiltmans en Vos 2012).
Bij het opstellen van het PvA is geput uit de voorgaande PvE’s, zoals deze zijn opgesteld
door de RCE (Smit en Weerts 2011; Smit 2011; idem 2012), en is gebruik gemaakt van
de resultaten van onderzoeksfasen 1 en 2 en de eerste bevindingen uit onderzoeksfasen
3 en 4. Tevens is door de betrokken (materiaal)specialisten, nadat het vondstmateriaal
globaal bekeken was, een aantal aanvullende onderzoeksvragen geformuleerd.
De resultaten van de (geo)archeologische onderzoeken boden de mogelijkheid om
de verzamelde gegevens op drie verschillende schaalniveaus te onderzoeken: op
een macroschaal (het plangebied Yangtzehaven), op een mesoschaal (de twee
21

selectiegebieden West en Oost) en op een microschaal (de drie putten in selectiegebied
West). Aanvullend is een vierde schaalniveau toegevoegd: een regionale schaal (de
gehele Maasvlakte regio). Binnen de lijst met onderzoeksvragen is onderscheid gemaakt
tussen de vier verschillende schaalniveaus.
Regionale schaal
Kennis van het regionale landschap is van groot belang voor de landschappelijke
setting van de Yangtzehaven en het archeolandschappelijke kader van de gevonden
archeologische resten in de Maasvlakte regio. Inzicht in het regionale landschap was
noodzakelijk om de lokale landschapsontwikkeling in het plangebied te kunnen begrijpen.
Specifieke onderzoeksvragen
- Hoe was het reliëf van de Maasvlakte regio aan het begin van het Holoceen? Waar
lagen de grotere rivierduinstructuren en waar lag de hoofdloop van de vroegholocene
rivier?
- Wat is de positie van het plangebied binnen het vroegholocene landschap van de
Maasvlakte regio? Hoe groot is de afstand naar de hoofdrivier? Zijn er kleinere/
dalsystemen aanwezig?
- Hoe verliep de verdrinking van het gebied (paleogeografische reconstructie)?
- Hoe verhouden de gedane archeologische vondsten in de regio zich met de
landschapsreconstructie? Zijn er potentiële herkomstgebieden aan te wijzen van het
archeologisch materiaal dat in secundaire positie is gevonden?
Macroschaal
Op dit niveau diende het landschap en de ontwikkeling ervan door de tijd te worden
geschetst. Cruciaal voor dit niveau was een heldere uiteenzetting van ontstaan en
afdekking van het landschap, voorzien van dateringen. Daarnaast diende in woord, beeld
en (3D-) modellen uiteengezet te worden hoe dit landschap eruitzag.
Specifieke onderzoeksvragen
- Wat is de exacte diepteligging ten opzichte van NAP van de aangetroffen afzettingen en
faciës-eenheden?
- Hoe kunnen deze afzettingen en eenheden ruimtelijk worden begrensd (op basis van
seismisch onderzoek en boringen)?
- Hoe zag het laatglaciale en vroegholocene landschap, ter hoogte van de huidige
Yangtzehaven, eruit (reliëf, milieu)?
- Wat is de datering van de kleilaag (onderste Laag van Wijchen, Formatie van
Kreftenheye) waarop het duinzand is gevormd?
- Wat is de datering van de in het plangebied aanwezige rivierduinen (Laagpakket van
Delwijnen, Formatie van Boxtel) en de zandige rivierafzettingen van de Formatie van
Kreftenheye?
- Hoe is de verdrinkingsgeschiedenis van het aangetroffen duinlandschap, en wat is de
datering van de afdekkende Basisveen Laag (Formatie van Nieuwkoop) en de overige
afdekkende sedimenten?
- Is er sprake van directe mariene invloed op deze verdrinking?
- Hoe passen de resultaten in de onderzoeksresultaten van eerder uitgevoerde
onderzoeken in het plangebied?
Mesoschaal
Op dit niveau kon verder worden ingezoomd op het landschap, waarbij een beeld
geschetst diende te worden van het landschap in het westelijke deel van het plangebied,
waarbij het milieu in de directe omgeving gereconstrueerd diende te worden. Daarnaast
was van belang om de relatie tussen de zone met rivierduinen (selectiegebied West) en
de zone met hoger gelegen pleistocene afzettingen, aan weerszijden van een grote geul
(selectiegebied Oost), te beschrijven. Een cruciale vraag was of de geul watervoerend
was tijdens de bewoning op het rivierduin of dat deze geul een later fenomeen betrof.
Specifieke onderzoeksvragen
- Wat is de relatie tussen de zone met rivierduinen en de oostelijk gelegen geul?
- Hoe is dit landschap gebruikt?
- Hoe zag het landschap er op en rondom het duin uit voorafgaand aan, ten tijde
van en na de bewoning van het duin? Was het milieu brak, zoet of zout? Waren er
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veranderingen door de tijd?
- Wat is de pedogenese en precieze aard van de bodem in de top van het rivierduin?
- Wat is de pedogenese en precieze aard van de ‘houtskoolrijke’ niveaus in de bovenste
Laag van Wijchen (Formatie van Kreftenheye)?
- Hebben de ‘houtskoolrijke’ niveaus in de bovenste Laag van Wijchen een antropogene
oorsprong?
- Is er een relatie tussen de ‘houtskoolrijke’ niveaus in de bovenste Laag van Wijchen en
de archeologische resten op het duin?
- Is er sprake van erosie op de flank van het duin?
Microschaal
Op dit niveau lag de focus op de verzamelde archeologische en paleo-ecologische resten
uit de drie putten gedurende het gravende onderzoek.
Algemene onderzoeksvragen
- Waaruit bestaan de archeologische resten, uit welk materiaal zijn de resten vervaardigd?
- Uit welke geologische en/of faciës-eenheden zijn de resten afkomstig?
- Wat is de exacte diepteligging ten opzichte van NAP van de resten? Wat is de
horizontale ligging in RD van de archeologische resten? Deze ligging diende zo
nauwkeurig mogelijk te worden vastgelegd binnen de technische mogelijkheden, zoals
deze voor ontgraving zijn ingezet.
- Zijn er aanwijzingen voor erosie en/of verplaatsing van de archeologische resten? Met
andere woorden, liggen de archeologische resten in situ?
- Wat zijn de aard, datering en conservering van de aangetroffen resten?
- Heeft de wijze van onderzoek/ontgraven gevolgen gehad voor de archeologische resten
in termen van beschadiging, context en dergelijke?
- In hoeverre is de gevonden archeologische assemblage een gevolg van de gebruikte
onderzoeksmethodiek? Vergelijk met ervaringen van onderzoek op het land.
- Hoe verhouden de resultaten van het onderzoek van de arealen van de drie putten
zich tot elkaar? Maken ze deel uit van één en hetzelfde complex van archeologische
waarden met een grote verspreiding van vondstmateriaal? Of zijn het van elkaar
geïsoleerde - in ruimte goed begrensde - kleinere plekken die sterk verschillen voor wat
betreft aard en/of datering?
Specifieke onderzoeksvragen (anorganische en organische resten)
- Welke artefacten (vuursteen, natuursteen, bewerkt hout, bewerkt bot en dergelijke) zijn
op de drie locaties aanwezig? Wat is hun herkomst, typologische en technologische
karakter en wat is hun chronologische context?
- Waarvoor zijn de aangetroffen artefacten gebruikt in het verleden?
- Welke activiteiten zijn door de bewoners van het duin ontplooid?
- Welke aanwijzingen zijn er voor jacht/visvangst en welke soorten werden bejaagd en
bevist? Hoe werden de verschillende populaties geëxploiteerd?
- Wat aten de mensen die op het duin hebben gebivakkeerd? Is het voedsel uit de nabije
omgeving afkomstig of is het (ook) elders vergaard?
- Wat voor een voedsel is op het duin bereid?
- Is het mogelijk om seizoensgebonden activiteiten aan te geven?
- Wat is de tijdsdiepte van de vondsten van de drie locaties? Wat is de tijdrange waarin
het duin door mensen is gebruikt?
- Is er sprake van een korte termijn bewoning of zijn er aanwijzingen voor veranderingen
in gebruik van het duin?
- Welke informatie geven de dierlijke resten en visresten over het toenmalige landschap
en de geëxploiteerde ecologische zones?
- Welke informatie geven de dierlijke resten en visresten over seizoensgebonden
activiteiten?
- Zijn er ten aanzien van bovengenoemde aspecten veranderingen in de tijd
waarneembaar? In hoeverre had de zoetwatervisfauna zich in de periode na de laatste
ijstijd hersteld?
- Van welke skeletelementen zijn de benen voorwerpen gemaakt? Van welke dieren zijn
deze afkomstig?
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Synthetiserende onderzoeksvragen
- Zijn de archeologische resten vergelijkbaar met archeologische resten/complexen zoals
die bekend zijn uit de Noordzee en van het land? Zo ja, met welke complexen zijn ze te
vergelijken?
- Indien de resten niet vergelijkbaar zijn met archeologische complexen zoals die bekend
zijn van het land, hoe dienen ze dan geïnterpreteerd te worden?
- Hoe passen de aangetroffen mobilia in een ruimer chronologisch en cultureel kader?
- Zijn er aanwijzingen voor (inter)regionaal contact/transport van gebruiksgoederen en
(hulp)bronnen?
1.6

Opzet van het rapport

In het voorliggende rapport worden de resultaten van het karterend inventariserend
veldonderzoek (fase 3) en het gravend onderzoek (fase 4) gepresenteerd. De resultaten
zijn geïntegreerd met de al eerder beschreven resultaten van het bureauonderzoek (fase
1; Vos e.a. 2009) en het verkennend inventariserend veldonderzoek (fase 2; Vos e.a.
2010a). Voor de volledigheid zijn deze rapportages opgenomen als bijlagen 3.1 en 3.2.
In hoofdstuk 2 komen als eerste de toegepaste methoden en technieken aan bod. Er
wordt onderscheid gemaakt tussen het karterend inventariserend veldonderzoek (fase 3),
waarbij een gericht (aanvullend) seismisch onderzoek, gecombineerd met sonderingen en
een karterend booronderzoek zijn uitgevoerd, en het gravend onderzoek (fase 4), waarbij
met behulp van een baggerschip van de top van de rivierduinafzettingen gecontroleerd
grondmonsters zijn genomen. Op deze wijze wordt inzicht gegeven in de getrapte aanpak
van het onderzoek in de Yangtzehaven en wordt duidelijk dat de (initiële) resultaten
van iedere fase richtinggevend zijn geweest voor de uitvoering van de vervolgfasen. In
paragraaf 2.4 wordt aandacht besteed aan de multidisciplinaire aanpak van de uitwerking
van de gegevens uit beide onderzoeksfasen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een
evaluatie van de toegepaste methoden en technieken er worden aanbevelingen gedaan
voor eventueel toekomstig onderzoek in vergelijkbare omstandigheden, de zogenaamde
lessons learned.
Hoofdstuk 3 omvat de landschapsgenese en de paleogeografie van het onderzochte
gebied. De nadruk ligt op de geologische ‘opbouw’ van het gebied, als complexe
stapeling van laageenheden. Deze laageenheden, beschreven in paragraaf 3.3,
vormden de bouwstenen van de geologische profielen, de (3D-) modellen en
de landschapsreconstructies. Na de resultaten van de geologische kartering en
modellering in paragraaf 3.4, worden in paragrafen 3.5 en 3.6 het geologische
dateringsonderzoek en het onderzoek aan een aantal geselecteerde boringen uit
het gebied van de Yangtzehaven verder in detail beschreven. In paragraaf 3.7 volgt
de landschapsreconstructie in het vroegholocene mondingsgebied van Rijn, Maas
en Schelde. Het onderzoek in de Yangtzehaven en de directe omgeving maakte het
mogelijk om op drie verschillende schaalniveaus, steeds voor drie tot vier tijdsneden,
landschapsreconstructies op te stellen: voor de ruimere Maasvlakte regio, voor het
daarbinnen gelegen plangebied Yangtzehaven en voor selectiegebied West. Aan het eind
van hoofdstuk 3 worden de archeolandschappelijke onderzoeksvragen uit het PvA (Moree,
Schiltmans en Vos 2012) beantwoord.
In hoofdstuk 4 worden, na een uiteenzetting over de gevolgde werkwijze, de resultaten
van het onderzoek naar de lithische component (vuursteen en natuursteen) uit
selectiegebied West besproken. Er wordt onder meer ingegaan op de samenstelling
van de vondstassemblage en de kenmerken van de geretoucheerde werktuigen, de
gebruikte grondstoffen en hun (vermoede) herkomst, deels op basis van het uitgevoerde
slijpplatenonderzoek. Speciale aandacht is er voor het gebruikssporenonderzoek dat is
verricht. De beschrijving van enkele technologische kenmerken, met name van de klingen
en de kernen, in combinatie met de typologische classificatie van de werktuigen, geeft
inzicht in het technologische systeem, de ouderdom en de culturele toewijzing van de
vindplaats(en). In paragraaf 4.5 wordt getracht de relevante onderzoeksvragen uit het PvA
(Moree, Schiltmans en Vos 2012) te beantwoorden.
In hoofdstuk 5 komen, na een korte beschrijving over de gevolgde aanpak, de resultaten
van het onderzoek naar de verzamelde faunaresten van zoogdieren, vogels, vissen,
amfibieën en reptielen in selectiegebied West aan bod. In dit hoofdstuk wordt ingegaan
op het soortenspectrum, het landschap en de daarbinnen geëxploiteerde ecologische
zones en mogelijke seizoensindicaties. Tevens is er aandacht voor het gebruik van benen
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artefacten op grond van het uitgevoerde gebruikssporenonderzoek en de datering van het
materiaal op basis van 14C-onderzoek. Aan het eind van hoofdstuk 5 wordt geprobeerd
antwoord te geven op de relevante onderzoeksvragen uit het PvA (Moree, Schiltmans en
Vos 2012).
Hoofdstuk 6 bevat de resultaten van het uitgevoerde archeobotanisch onderzoek. In
de eerste twee paragrafen worden de verschillende beschikbare materiaalgroepen
(palynologische resten, botanische macroresten en houtskool), de onderzoeksvragen, de
herkomst van het materiaal (uit de boorkernen van fase 3 en uit de grondmonsters van
fase 4) en de toegepaste onderzoeksmethoden beschreven. De feitelijke resultaten en
interpretaties van het archeobotanisch onderzoek worden gepresenteerd in paragrafen 6.3
(14C-onderzoek), 6.4 (onderzoek aan de boorkernen van fase 3) en 6.5. Hoofdstuk 6 wordt
afgesloten met een synthese en discussie aan de hand van drie thema’s: 1 landschap, 2
menselijke invloed en brandhaarden op en nabij het rivierduin en 3 voedselvoorziening. In
de lopende tekst van dit besluit wordt ingegaan op de relevante onderzoeksvragen uit het
PvA (Moree, Schiltmans en Vos 2012).
Het voorliggende rapport wordt afgesloten met een synthese in hoofdstuk 7, die is gericht
op de uitwerking van een interdisciplinaire interpretatie van de onderzoeksresultaten
op verschillende schaalniveaus: de vindplaats(en), het Maasmondgebied en het
Noordzeebekken. De schalen worden besproken aan de hand van verschillende
thematische contexten. Van daaruit zal worden ingegaan op de wetenschappelijke
betekenis van het onderzoek in de Yangtzehaven voor ons begrip van de mesolithische
bewoning in het Maasmondgebied en het (verdrinkende) Noordzeebekken
in een internationaal perspectief, een en ander in vergelijking met actuele
onderzoeksontwikkelingen.

25

Noten

1. Gemeente Rotterdam, Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR),
Ceintuurbaan 213b, 3051 KC Rotterdam. E-mail: dea.schiltmans@rotterdam.nl
2. Deltares, afdeling Toegepaste Geologie en Geofysica (TGG), Princetonlaan 6, 3584
CB Utrecht. E-mail: peter.vos@deltares.nl
3. Voor de datering van het Vroeg Mesolithicum (9500-8600 BP; 9200-7500 cal BC), het MiddenMesolithicum (8600-7800 BP; 7500-6500 cal BC) en het Laat Mesolithicum (7800-6500/5500 BP;
6500-5300/4400 cal BC) wordt in onderhavig rapport de indeling van Verhart en Arts (2005)
gevolgd. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat in Louwe Kooijmans e.a. (2005) een andere
indeling wordt gehanteerd: Vroeg Mesolithicum (9600-8200 BP; 8800-7100 cal BC), MiddenMesolithicum (8200-7600 BP; 7100-6450 cal BC) en Laat Mesolithicum (7600-6400/6000 BP;
6450-5300/4900 cal BC).
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2

Methoden en technieken

D.E.A. Schiltmans1 en P.C. Vos2
2.1

Inleiding

In het plangebied Yangtzehaven te Rotterdam zijn vanaf 2009 tot en met eind 2011
verschillende (geo)archeologische onderzoeken uitgevoerd. De onderzoeken waren
gericht op het opsporen en documenteren van archeologische waarden in onder water
gelegen laatpleistocene en vroegholocene afzettingen, op een diepte tussen 22 m en 17
m - NAP. Specifiek werd gelet op het voorkomen van rivierduinafzettingen, behorend tot
het Laagpakket van Delwijnen (Formatie van Boxtel), gelegen op de zandige fluviatiele
afzettingen die gerekend worden tot de Formatie van Kreftenheye (zie paragraaf 1.2).
Het onderzoek naar de aanwezigheid van archeologische waarden in de laatpleistocene
en vroegholocene afzettingen in de Yangtzehaven is verricht aan de hand van de
zogenaamde geogenetische aanpak. Deze aanpak houdt in dat de archeologisch
kansrijke gebieden worden gelokaliseerd op basis van de kennis over het paleolandschap
(Groenendijk en Vos 2002). De basis vormt het geologisch lagenmodel (geologisch
framework). Van alle laageenheden in het model wordt de lithofacies (het afzettingsmilieu)
vastgesteld en wordt bepaald wanneer deze gevormd zijn. Uit deze informatie wordt een
landschapsreconstructie (paleolandschappelijk model) gemaakt en vervolgens worden
de meest kansrijke gebieden van wat betreft het voorkomen van archeologische waarden
vastgesteld. Dit archeologische verwachtingsmodel is gekoppeld aan de voorkomende
laageenheden; van iedere laag wordt bepaald hoe kansrijk deze is om archeologische
resten of sporen aan te treffen, i.e. een archeologische verwachting op laagniveau (Vos en
Bazelmans 2002).
In paragraaf 1.3 is al aangegeven dat het (geo)archeologisch onderzoek in de
Yangtzehaven gefaseerd is uitgevoerd. In totaal kunnen vier fasen onderscheiden worden:
- Fase 1: het bureauonderzoek
- Fase 2: het verkennend inventariserend veldonderzoek
- Fase 3: het karterend inventariserend veldonderzoek
- Fase 4: het gravend onderzoek
Tijdens het bureauonderzoek (fase 1) stond de bouw van een lithologisch lagenmodel
van de te verstoren ondergrond, op basis van bestaande geologische gegevens,
centraal. Dit geologisch lagenmodel vormde de basis voor het paleolandschappelijk
model, waarop vervolgens het archeologische verwachtingsmodel is gebaseerd (Vos e.a.
2009). De verschillende modellen werden verder verfijnd aan de hand van de resultaten
van het verkennend inventariserend veldonderzoek in fase 2 (Vos e.a. 2010a). De
gedetailleerdere geologische, paleolandschappelijke en archeologische modellen werden
gebruikt om de meest kansrijke paleolandschappelijke locaties te bepalen met betrekking
tot het voorkomen van archeologische vindplaatsen. De geselecteerde gebieden werden
geologisch en paleolandschappelijk nader onderzocht door de uitvoering van het
karterend inventariserend veldonderzoek (fase 3). Op de geselecteerde locaties werd door
middel van boringen sediment bemonsterd voor het archeologische onderzoek. Op die
locaties waar archeologische waarden in de boorkernen zijn aangetroffen, is tot slot een
uitgebreide archeologische bemonstering verricht door middel van het gravend onderzoek
(fase 4). Een schematische weergave van de gefaseerde aanpak is weergegeven in
afbeelding 2.1.
De uitvoering van het gefaseerde (geo)archeologische onderzoek was nauw verbonden
met de werkzaamheden in het kader van de uitbreiding van de Yangtzehaven. Tijdens
het bureauonderzoek werd dankbaar gebruik gemaakt van de geologische gegevens die
voor de havenaanleg waren verzameld. Het betrof hier vooral diepe sonderingen die gezet
waren door de gemeente Rotterdam. Het veldwerk in de tweede fase van het onderzoek
werd uitgevoerd nadat de zandige bovengrond tot 17 m - NAP was uitgebaggerd. Doordat
de - voor dit onderzoek - minder belangrijke bovengrond was verwijderd, waren de
archeologische relevante afzettingen tussen 22 m en 17 m - NAP voor het onderzoek
goed bereikbaar geworden. Dankzij de gecombineerde en gefaseerde aanpak kon het
(geo)archeologisch onderzoek gericht en efficiënt worden uitgevoerd tegen relatief lage
kosten.
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Activiteit

Opnametechnieken

Product

Fase 1 Bureauonderzoek
▪ Bureaustudie

▪ Bestaande steekboringen

▪ Diepteselectie

▪ Bestaande sonderingen

▪ Geologisch lagenmodel

Maaiveld zandophoging
Maasvlakte 1
Gemiddeld zeeniveau

Fase 2 Verkennend inventariserend veldonderzoek
▪ Geologische opnamen

▪ Seismiek chirp

▪ Update model fase 1

▪ Seismiek sparker

▪ Keuze selectiegebieden

▪ Bathymetrische
opnamen havenbodem
▪ Steekboringen
▪ Bestaande sonderingen

Aanscherpen archeologische verwachting

Top geologische
laageenheden

Uitbaggeren tot 17,5 m - NAP

▪ Getest en verbeterd
geologisch lagenmodel
▪ Paleolandschappelijk
model

Uitgebaggerde gedeelte
tot 17,5 m - NAP
Archeologisch relevante
laageenheden

▪ Archeologisch
verwachtingsmodel

Selectiegebieden West (fase 3)
Selectiegebieden Oost (fase 3)

Voor elk gebied geselecteerd in fase 2

Fase 3 Karterend inventariserend veldonderzoek
▪ Geologische opnamen
selectiegebieden

▪ Seismiek chirp

▪ Archeologische verwachtingskaart

▪ Sonderingen

▪ Voorlopige selectie archeologische

▪ Update geologisch/land-

opnamenlocaties/dieptetraject

schapsmodel selectieArcheologische putten
1, 2 en 3

gebieden
▪ Selectie op te nemen archeologische locaties

▪ Steekboringen

▪ Bemonstering kernen steek-

▪ Definitieve selectie archeologische
putten / dieptetraject

boringen
Voor elke put geselecteerd in fase 3

Fase 4 Gravend onderzoek
▪ Bemonstering

▪ Bathymetrische opnamen
havenbodem

▪ Gegeorefereerde monsters
(big bags)

▪ Ontgraving met kraan
Positie archeologisch
monster

Afb. 2.1. Schematische weergave van de gefaseerde aanpak van het (geo)archeologisch onderzoek in het plangebied Yangtzehaven.
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Hieronder worden voor het karterend inventariserend veldonderzoek (fase 3) en het
gravend onderzoek (fase 4) de gevolgde onderzoeksstrategie en de daaraan gekoppelde
methoden en technieken besproken. Het bureauonderzoek (fase 1) en het verkennend
inventariserend veldonderzoek (fase 2) zijn reeds gerapporteerd (Vos e.a. 2009;
idem 2010a) en worden in dit hoofdstuk verder buiten beschouwing gelaten. Voor de
volledigheid zijn deze rapportages wel opgenomen in onderhavig rapport (Bijlage 3.1 en
3.2).
2.2

Karterend inventariserend veldonderzoek (fase 3)

2.2.1

Inleiding

Op basis van de resultaten van de voorgaande fasen konden in het plangebied
Yangtzehaven drie zones met een hoge archeologische verwachting voor resten uit het
Mesolithicum in de vroegholocene afzettingen worden aangewezen (Vos e.a. 2010a,
Bijlage C, Bijlage 14). Tijdens een overleg tussen de betrokken onderzoekers van Deltares
en TNO Geologische Dienst Nederland en het bevoegd gezag (RCE) werden twee zones
geselecteerd voor vervolgonderzoek (Smit en Weerts 2011): selectiegebied West en
selectiegebied Oost. De keuze was gebaseerd op een combinatie van wetenschappelijke
en praktische overwegingen. Selectiegebied West (circa 6,1 ha) betrof een zone in het
noordwestelijke deel van de Yangtzehaven waar de aanwezigheid van rivierduinen op
grond van seismische opnamen (fase 2) werd verondersteld. De coördinaten van de
hoekpunten van dit selectiegebied zijn 61.160/443.880, 61.375/443.998, 61.605/443.912
en 61.373/443.724. Selectiegebied Oost (circa 6,7 ha) betrof een zone met hoger
gelegen pleistocene afzettingen aan weerszijden van een grote geul in het centrale
deel van de Yangtzehaven. De coördinaten van de hoekpunten van dit gebied zijn
61.790/443.677, 61.900/443.786, 62.280/443.560 en 62.166/443.447. De ligging van
beide selectiegebieden is weergegeven op afbeelding 1.5. De derde zone waarvoor
een hoge archeologische verwachting gold, een gebied met mogelijk rivierduinen in het
zuidoostelijke deel van de Yangtzehaven, is komen te vervallen. Deze zone lag pal voor
de kade van de Euromax Terminal waardoor aanvullend onderzoek hier logistiek niet
mogelijk was. Daarnaast was met selectiegebied West, in het noordwestelijke deel van de
Yangtzehaven, al een vergelijkbare zone geselecteerd. Hier kon binnen de kaders van tijd,
geld en logistieke mogelijkheden wel relatief ongestoord onderzoek worden uitgevoerd.
In de zomer van 2011 is in beide selectiegebieden een karterend inventariserend
veldonderzoek uitgevoerd (Archis-onderzoeksmeldingsnummer 48031). Het onderzoek
bestond uit een combinatie van seismisch onderzoek en booronderzoek, dezelfde
methoden en technieken die zijn gebruikt tijdens de verkennende fase (fase 2) maar
dan met een zeer hoge dichtheid. Daarnaast zijn in beide selectiegebieden sonderingen
verricht. De werkzaamheden zijn gefaseerd uitgevoerd, waarbij de (initiële) resultaten van
iedere fase richtinggevend zijn geweest voor de uitvoering van de volgende fase.
Gedurende de uitvoering van het karterend inventariserend veldonderzoek is het door
de RCE opgestelde PvE gevolgd (Smit en Weerts 2011). Tevens is getracht, vanwege
de uitzonderlijke omstandigheden ter plaatse en het pionierende karakter van het
onderzoek, dit zoveel mogelijk uit te voeren conform de specificaties VS03 (‘Uitvoeren
booronderzoek’) en VS04 (‘Uitvoeren geofysisch onderzoek’), vastgelegd in het Protocol
4003 Inventariserend Veldonderzoek van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie
(KNA) versie 3.2 van het College voor de Archeologische Kwaliteit (CvAK).
2.2.2

Gericht (aanvullend) seismisch onderzoek gecombineerd met sonderingen

In selectiegebied West en selectiegebied Oost is in eerste instantie gericht (aanvullend)
seismisch onderzoek, in combinatie met een aantal aanvullende sonderingen, verricht
(Smit en Weerts 2011: onderzoeksfase A1). Daarnaast zijn zogenaamde bathymetrische
opnamen gemaakt om de havenbodem in kaart te brengen.
Seismisch onderzoek
De seismische opnamen van de havenbodem tijdens fase 3 zijn gemaakt met behulp van
een zogenaamd chirpsysteem (Afb. 2.2). Bij het uitvoeren van seismische onderzoeken
wordt de ondergrond in kaart gebracht door het uitzenden en ontvangen van drukgolven.
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Fig. 7: Seismische opnamen met de X-star 5.12

a

b

Afb. 2.2. Seismisch onderzoek met behulp van een zogenaamd chirpsysteem.
Fig. 7: Seismische opnamen met de X-star 5.12

a. de meetvis; b. impressie van het seismisch onderzoek.

Deze golven worden door contrasten in eigenschappen van de ondergrond (bijvoorbeeld
laagovergangen tussen verschillende grondsoorten) gereflecteerd. De indringing in de
ondergrond en de resolutie zijn afhankelijk van de frequentie van de gebruikte golven.
Hoge frequenties geven een hoge resolutie (hoge mate van detail), maar een beperkte
indringing. Lage frequenties geven een diepe indringing, maar een lage resolutie. Om
zowel de diepe als de ondiepe ondergrond met voldoende detail in kaart te brengen,
zijn gedurende het verkennend inventariserend veldonderzoek (fase 2) zowel een
hoogfrequent (chirpsysteem) als een laagfrequent (sparkersysteem) ingezet. Tijdens
fase 3 is alleen het chirpsysteem toegepast. Voor het dieptebereik dat onderzocht moest
worden, was dit systeem voldoende. Terwijl in fase 2 nog gewerkt is met een afstand
tussen de meetlijnen van 100 m, is in fase 3 voor een aantal geselecteerde locaties de
meetdichtheid vergroot tot een lijnafstand van minder dan 10 m (Afb. 2.3 en 2.4).
Het chirpsysteem, oftewel een Chirp Sub(-)Bottom Profiler (Afb. 2.2), bestaat uit een
meetvis, een versterker en een opnamesysteem. De meetvis zendt een kortdurend
signaal af dat oploopt in frequentie, bijvoorbeeld een 30 ms lang signaal met frequenties
oplopend van 0,5 tot maximaal 12 kHz. De meetvis ontvangt ook het gereflecteerde
signaal. Het opnamesysteem verwerkt vervolgens de gegevens en slaat deze op.
Fig. 8: Seismische opnamen met het sparkersysteem
Als dat gebeurd is, wordt het volgende signaal een fractie van een seconde later
alweer uitgestuurd. Het uitgestuurde signaal reflecteert wederom op de bodem en op
laagovergangen in de ondergrond. Op deze manier wordt al varend een akoestisch profiel
van de ondergrond opgebouwd.
De positiegegevens van het schip worden ook in deze files opgeslagen. De posities
worden bepaald door een Differential GlobalFig.
Positioning
dat de posities
8: SeismischeSystem
opnamen (DGPS)
met het sparkersysteem
van de antenne elke seconde in noorderbreedte en oosterlengte doorgeeft. De posities
zijn gegeven op de WGS84 ellipsoïde en later, op kantoor, verwerkt tot posities in RD
op de bijbehorende Bessel ellipsoïde. De tijd in Greenwich Mean Time (GMT) wordt ook
door het systeem doorgegeven. Het doorgeven van de positiegegevens gebeurt door het
uitsturen van een zogenaamde NMEA(-)string, een tekstregel in een internationaal erkend
formaat. Deze string wordt dan opgevangen door software op de computer.
De beschikbare seismische gegevens zijn ingeladen in software waarin de gegevens in
3D geïnterpreteerd zijn. De meest relevante overgangen in de seismische gegevens zijn
gekarteerd en omgezet in grids (met behulp van het programma ArcGis). De ingewonnen
seismische gegevens worden opgenomen in de DINO-database van TNO Geologische
Dienst Nederland.
De acquisitieparameters waren voor het chirpsysteem als volgt:
- Uitgestuurd signaal: lengte 30 ms, frequenties 0,5-7,2 kHz.
- Opnamelengte per schot: 50 ms.
- Tijdsinterval tussen twee opeenvolgende schoten: 0,3 s.
- Vaarsnelheid: 2-3 knopen (1,0-1,5 m/s).
De seismische opnames zijn uitgevoerd vanaf het meetschip ‘Calypso’ van de firma
Nautic Air Service met schipper A. Aalders. De ‘Calypso’ is een zeer wendbaar meetschip
met geringe diepgang. Daarnaast is het schip voorzien van twee hydraulische kranen en
een ruim voordek. Deze combinatie van kenmerken maakt dit schip zeer geschikt voor dit
type onderzoek.
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De aansturing van het seismisch onderzoek is verricht door de heer M. de Kleine
(Deltares). De seismische opnames zijn afwisselend uitgevoerd door de heren P. Frantsen
en C. Mesdag, met ondersteuning van de heren M. van der Werf en S. de Vries (allen
Deltares). De verwerking en interpretatie van de seismische gegevens, onder meer met
behulp van de boringen gezet tijdens het verkennend inventariserend veldonderzoek (fase
2), zijn uitgevoerd door de heren P. Frantsen en C. Mesdag, in samenwerking met de heer
M. de Kleine.
Sonderingen
Tijdens het karterend inventariserend veldonderzoek (fase 3) is bij de verkenning van
de ondergrond ook gebruik gemaakt van ondiepe sonderingen, die zijn uitgevoerd vanaf
een kraanschip. Het voordeel van dit specifieke type sonderingen is dat relatief snel en
met beperkte kosten informatie van de ondergrond tot 10 m onder de havenbodem kon
worden verkregen; dieper dan de steekboringen die maximaal een diepte van circa 5
m bereikten. Uiteraard is deze methode niet geschikt voor het nemen van monsters ten
behoeve van archeologisch onderzoek. De sonderingen geven echter wel goed inzicht
in de overgangen tussen bodemlagen binnen het holocene pakket en de overgang
van de holocene naar de pleistocene afzettingen. In totaal zijn 18 sonderingen gezet:
8 sonderingen in selectiegebied West (Afb. 2.3: CPT11 tot en met CPT18) en 10
sonderingen in selectiegebied Oost (Afb. 2.4: CPT1 tot en met CPT10).
Voor de uitvoering van de sonderingen in de twee selectiegebieden is gebruikgemaakt
van een mini sondeerapparaat, type Sage Sidewinder. Bij de uitvoering van de sondering
wordt het draagvermogen van de bodem bepaald door een staaf met kegelvormige punt
met een tophoek van 60 graden, de sondeerconus, in de grond te drukken en op deze
manier de mechanische weerstand van de bodemlagen te registreren. Hierbij wordt
tevens de kleef, die de conus ondervindt, geregistreerd. De sondeerconus wordt met een
constante snelheid van twee centimeter per seconde in de bodem gedrukt.
De Mini Cone Penetration Test (Mini CPT) is uitgerust met een gekalibreerde 200
mm2 conus. De maximale penetratie van de Mini CPT is 10 m en is afhankelijk van
de indrukweerstand die in de bodem wordt ondervonden en de verticale deviatie. De
maximale reactiekracht van het apparaat is 12 kN, wordt deze hoger dan wordt de
sondering gestopt om beschadiging van de conus te voorkomen.
Het Mini CPT apparaat en de toegepaste procedures zijn in overeenstemming met de
International Reference Test Procedure, zoals gepubliceerd door de International Society
of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE, 1999), BS 5930 (BSI, 1999)
refereert naar ISSMGE (1999), Eurocode 7 (CEN, 1999) en de NORSOK Standard G-CR001 (NTS, 1996), die verwijst naar een eerdere versie van het ISSMGE document. Deze
procedures zijn ook volgens de standaarden die door het ASTM International (ASTM
05778-95) en het Nederlands Normalisatie-Instituut geaccepteerd zijn in de NEN 5140.
De sonderingen zijn uitgevoerd vanaf het kraanschip ‘Jupiter’ van de firma Duikbedrijf
Europa (Afb. 2.5). Het schip is voorzien van GPS-apparatuur waarbij de GPS-antenne is
geplaatst op de top van de kraan. Dit vergroot de nauwkeurigheid van de plaatsbepaling
van de uitgevoerde sonderingen.
De aansturing van het veldwerk is verricht door de heer M. de Kleine (Deltares). De
sonderingen zijn uitgevoerd door de technici P. Slenders en B. Brink van de firma Marine
Sampling Holland BV. De werkzaamheden in het veld zijn begeleid door de heer P.
Frantsen (Deltares). De ruwe sondeergegevens zijn verder uitgewerkt door de heer G.
de Vries (Marine Sampling Holland BV). De interpretatie van de sonderingen, mede met
behulp van de boorbeschrijvingen (fase 2), is uitgevoerd door Deltares. De interpretatie
was gericht op het in kaart brengen van de voor dit project relevante overgangen,
welke grotendeels goed herkenbaar waren in de sonderingen. De correlatie tussen de
sonderingen en de seismische opnamen was erg goed. De in de sonderingen gevonden
overgangen waren veelal ook zichtbaar in de seismische gegevens.
Bathymetrische opnamen
Kort na de uitvoering van het seismisch onderzoek is de bodem van de gehele
Yangtzehaven in kaart gebracht (de bathymetrie) door bathymetrische opnamen met
behulp van een multibeam-echosounder. Deze opnamen resulteerden in een nauwkeurige
bepaling van de diepteligging van de havenbodem ten opzichte van NAP (Afb. 2.6).
Kennis over de diepteligging van de havenbodem was onder andere van belang voor
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Afb. 2.5. Het gebruikte kraanschip voor de uitvoering van de sonderingen

Fig.
en boringen.

9: Het gebruikte meetschip voor de sondeer- en booropnamen.

Fig. 3: Bathymetrie van het havengebied na het uitbaggeren van de haven tot 17 m –NAP. De geel-beige kleur geeft de diepte weer van de haven bodem

Afb.
2.6.
3D-visualisatie
van het plangebied Yangtzehaven na de bathymetrische opname in 2011 gezien vanuit het oosten.
in 2011
tussen
de 17 en 18 m –NAP.
De geelbeige kleur geeft de ligging van de havenbodem tussen 18 en 17 m - NAP weer.

het nauwkeurig bepalen van de absolute dieptes van de laagovergangen, zichtbaar in
de akoestische opnamen (seismiek). Zowel de dieptes van deze laagovergangen als de
dieptes van de boringen en sonderingen zijn met behulp van de bathymetrische opnamen
omgezet naar waarden ten opzichte van NAP. Deze waren oorspronkelijk opgenomen
in dieptes ten opzichte van de havenbodem. De interpretaties en correlaties van de
seismiek, boringen en sonderingen werden hierdoor meer accuraat en het 3D-model van
de ondergrond betrouwbaarder en intern consistent.
De bathymetrische opnamen met behulp van een multibeam-echosounder zijn uitgevoerd
door het HbR.
2.2.3

Karterend booronderzoek

Op basis van de resultaten van het gericht (aanvullend) seismisch onderzoek, en
het beeld dat werd verkregen door de sonderingen, is in overleg met Deltares, TNO
Geologische Dienst Nederland, het BOOR, de RCE en het HbR de strategie bepaald
voor het karterend booronderzoek in selectiegebied West en selectiegebied Fig.
Oost10: Booropnamen met de
(Smit en Weerts 2011: onderzoeksfase A2). Tijdens dit overleg is besloten om
de
hetinmeetschip.
selectiegebieden 52 boringen uit te voeren: 31 boringen in selectiegebied West, de
zone met rivierduinen in het noordwestelijke deel van de Yangtzehaven (Afb. 2.3:
B37A0670/W-01 tot en met B37A0700/W-31), en 21 boringen in selectiegebied Oost,
de zone met hoger gelegen pleistocene afzettingen aan weerszijden van een grote
geul, in het centrale deel van de Yangtzehaven (Afb. 2.4: B37A0701/O-01 tot en met
B37A0721/O-21).
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Fig. 9: Het gebruikte meetschip voor de sondeer- en booropnamen.

Fig. 9: Het gebruikte meetschip voor de sondeer- en booropnamen.

Afb. 2.7. Voor het uitvoeren van
het karterend booronderzoek is
gebruik gemaakt van een hoog
frequente hydraulische vibrocore
(de zogenaamde ‘trilflip’). Deze
werd vanaf een kraanschip naar de
havenbodem neergelaten.

Afb. 2.8. De gestoken kernen van
de boringen werden aan boord van
het kraanschip in stukken van 1 m
gezaagd.

Fig. 10: Booropnamen met de vibroc

Fig. 10:
het Booropnamen
meetschip. met de vibrocore va
het meetschip.

De boringen in de selectiegebieden, uitgevoerd op 22 en 23 juli 2011, betroffen
zogenaamde steekboringen. Bij het steken van de kernen is gebruikgemaakt van een
hoog frequente hydraulische vibrocore (de zogenaamde ‘trilflip’). Deze vibrocore werd
vanaf een kraanschip naar de havenbodem, op gemiddeld 17,58 m - NAP, neergelaten
(Afb. 2.7). Door middel van uitklapbare poten werd de stabiliteit van de vibrocore op de
havenbodem vergroot. Zodra de poten waren uitgeklapt, werden de vibratoren in werking
gezet. Door hoogfrequente trillingen werd een steekbuis met een lengte van 5,50 m de
havenbodem ingedreven. Deze steekbuis had een buitendiameter van 10,8 cm en was
voorzien van een PVC-binnenbuis, een zogenaamde liner, met een doorsnede van 9,8
cm. Door de hoge frequentie en de grote snelheid werd er op deze wijze een nagenoeg
ongeroerde kern van de havenbodem verkregen. De kernen werden aan boord van het
kraanschip in stukken van 1 m gezaagd (Afb. 2.8).
Doordat met name de stugge kleien behorende tot de bovenste Laag van Wijchen
(Formatie van Kreftenheye) door rijping en de bovenliggende sedimentlast sterk waren
gecompacteerd, was de opbrengst in de 5,50 m steekbuis niet volledig. Het stugge
materiaal wilde tijdens het steken niet goed doorschuiven en bleef deels hangen
in de steekbuis. De opbrengst van de kernen met een inhoud van rivierduin- en/of
geulafzettingen was over het algemeen groter (tot maximaal 4,9 m). Uiteindelijk kon
geboord worden tot minimaal 19,88 m - NAP en maximaal 22,73 m - NAP.
De plaatsbepaling van de boringen is uitgevoerd met een op het schip aanwezig
GPS-systeem, waarbij de GPS-antenne op de top van de kraan geplaatst was. Om
de nauwkeurigheid van de plaatsbepaling verder te vergroten, is voor een deel van
de boringen een Ultra Short Base Line (USBL) systeem ingezet. Dit systeem wordt
gebruikt voor nauwkeurige plaatsbepaling onder water. De geconstateerde verschillen in
plaatsbepaling tussen de GPS op de kraan en het USBL-systeem waren klein.
In de sediment-beschrijfruimte van TNO Geologische Dienst Nederland in Utrecht zijn
de steekbuizen van de boringen asymmetrisch in de lengte opengesneden (Afb. 2.9 en
2.10). Het dunne kerndeel (30 procent) is gefotografeerd en beschreven (Bijlage 2.1). De
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Afb. 2.9. In de sediment-beschrijfruimte van TNO Geologische
Dienst Nederland in Utrecht werden de kernen van de boringen
opengesneden en geprepareerd
voor verder onderzoek.

Afb. 2.10. Impressie van een deel van de opengesneden kernen.

kernen zijn uit kostenoverwegingen in fase 3 alleen lithostratigrafisch beschreven. Aan
iedere laageenheid is een standaard lithologie toegekend en deze werd met bijbehorende
stratigrafische code in de DINO-database gezet. De sedimenten uit de kernen van fase
2 zijn wel volledig beschreven (Bijlage 2.1). Uit de dunne kerndelen zijn in een later
stadium, na afloop van het gravend onderzoek (fase 4), in het kader van de uitwerking
uit verschillende lagen monsters genomen ten behoeve van de 14C-ouderdomsbepaling
en voor pollen- en diatomeeën onderzoek (zie paragraaf 2.4). Daarnaast zijn uit deze
kerndelen monsters genomen voor micromorfologisch onderzoek aan slijpplaten (zie
paragraaf 2.4). De dunne delen worden stabiel bewaard voor eventueel aanvullend
specialistisch onderzoek.
Uit de dikke kerndelen (70 procent) zijn OSL-monsters genomen voor de
ouderdomsbepaling van onder meer het rivierduinzand behorend tot het Laagpakket van
Delwijnen (Formatie van Boxtel) en de top van de fluviatiele afzettingen die gerekend
worden tot de Formatie van Kreftenheye (zie paragraaf 2.4). Tevens zijn de dikke
kerndelen gebruikt voor de bemonstering van kansrijke lagen. Uit de 52 kernen uit de
selectiegebieden zijn in totaal 112 monsters genomen van alle niveaus die als potentieel
archeologisch interessant werden geacht (Bijlage 2.2). Vanwege het ontbreken van
kansrijke lagen in boringen B37A0689/W-20 en B37A0690/W-21 in selectiegebied West
en in boringen B37A0706/O-06, B37A0715/O-15, B37A0716/O-16, B37A0717/O-17
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en B37A0718/O-18 in selectiegebied Oost zijn deze boringen niet ‘archeologisch’
bemonsterd. De volgende lagen, variërend in dikte van minimaal 2 cm tot maximaal 117
cm, zijn in fase 3 ‘archeologisch’ bemonsterd:
- Fluviatiele afzettingen behorend tot de onderste Laag van Wijchen (Formatie van
Kreftenheye). Deze kleiige afzettingen, gelegen direct onder de rivierduinafzettingen,
zijn in het geheel bemonsterd.
- Rivierduinafzettingen behorend tot het Laagpakket van Delwijnen (Formatie van Boxtel).
Van deze afzettingen zijn de sterk humeuze top (de A-horizont), de matig humeuze
overgang en het ‘schone zand’ (de C-horizont) apart bemonsterd.
- Fluviatiele afzettingen behorend tot de bovenste Laag van Wijchen (Formatie van
Kreftenheye). Van deze afzettingen zijn de niveaus met bodemvorming bemonsterd.
Opgemerkt wordt dat de kleiige top van de afzettingen behorend tot de Formatie van
Kreftenheye in boringen B37A0679/W-10 en B37A0682/W-13 in selectiegebied West per
abuis niet ‘archeologisch’ bemonsterd is uit het veen. Het veen van de Basisveen Laag
(Formatie van Nieuwkoop), de zoetwatergetijdenafzettingen behorend tot de Formatie van
Echteld en de estuariene gelaagde afzettingen behorend tot het Laagpakket van Wormer
(Formatie van Naaldwijk) zijn geen ‘archeologische’ monsters genomen. Deze niveaus zijn
met het blote oog geïnspecteerd op het voorkomen van archeologische indicatoren.
De 112 monsters zijn op het kantoor van BOOR gezeefd met schoon kraanwater over
een zeef met een maaswijdte van 1 mm en een zeef met een maaswijdte van 0,5 mm.
De zeefresiduen zijn vervolgens gedroogd en onderzocht (deels gebruikmakend van een
loep) op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. De aangetroffen vondsten zijn
weergegeven in afbeeldingen 1.6 en 1.7.
De boringen zijn uitgevoerd vanaf het kraanschip ‘Ram’ van de firma DUC Diving BV
(Afb. 2.5). Het schip was voorzien van verlengde spudpalen, zodat stabiel en nauwkeurig
gewerkt kon worden op en in het relatief diepe water van de Yangtzehaven.
De aansturing van het veldwerk is verricht door de heer M. de Kleine (Deltares). De
boringen zijn uitgevoerd door de boortechnici P. Slenders en B. Brink van de firma Marine
Sampling Holland BV. De werkzaamheden in het veld zijn afwisselend begeleid door de
heren P. Frantsen, C. Mesdag en S. de Vries (allen Deltares).
In de sediment-beschrijfruimte van TNO Geologische Dienst Nederland in Utrecht zijn de
kerndelen gefotografeerd door de heer H. Mensink. De sedimentbeschrijving is uitgevoerd
door de heren H. Mensink, W. Booltink en S. de Vries. De sedimentlagen in de kernen
werden van stratigrafie voorzien door de heer P.C. Vos. Tot slot zijn de boorgegevens
door de heer B. Hoogendoorn in de DINO-database geplaatst, zodat deze informatie
permanent is opgeslagen in de geologische database van TNO Geologische Dienst
Nederland en daardoor goed beschikbaar is en blijft voor een breed geologisch en
geoarcheologisch gebruik.
De ‘archeologische’ bemonstering van de kernen is uitgevoerd door de heer D.E.A.
Schiltmans (senior prospector, BOOR). Het zeven van de monsters en het inspecteren
van de zeefresiduen is verricht door de dames A. van de Meer (prospector Ma) en W.
Zijl (KNA-archeoloog) en de heren R.D. van Dijk (senior veldtechnicus) en G.F.H.M.
Kempenaar (senior veldtechnicus), allen werkzaam bij het BOOR.
De algemene projectleiding gedurende het karterend inventariserend veldonderzoek
(fase 3) was in handen van de heren P.C. Vos (namens Deltares) en D.E.A. Schiltmans
(namens BOOR).
2.2.4

Uitwerking en analyse

De uitwerking en analyse van de gegevens (Smit en Weerts 2011: onderzoeksfase B).
Uit het karterend inventariserend veldonderzoek (fase 3), is in eerste instantie slechts tot
op een basaal niveau uitgevoerd ten behoeve van het opstellen van het evaluatierapport
(Schiltmans 2012a) en als voorbereiding op het gravend onderzoek (fase 4). Pas na de
uitvoering van het gravend onderzoek zijn de gegevens van fase 3 verder uitgewerkt en
geanalyseerd.
De resultaten van de karterende fase van het inventariserend veldonderzoek zijn
niet eerder gerapporteerd, maar worden in onderhavig rapport - geïntegreerd met de
resultaten van fasen 1, 2 en 4 - gepresenteerd.
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2.3

Gravend onderzoek (fase 4)

2.3.1

Inleiding

Voor het gravend onderzoek (fase 4) in de Yangtzehaven was het benodigde baggerschip
slechts drie weken beschikbaar. Omdat er circa een week nodig was voor het verwijderen
van de niet relevante afdekkende bodemlagen (de zogenaamde overburden), betekende
dit dat er maar circa twee weken overbleven voor de uitvoering van het onderzoek.
Vanwege deze beperkte tijd moesten er keuzes gemaakt worden. Gelet op het
pionierende karakter van het onderzoek, is ervoor gekozen om het gravend onderzoek
te richten op die locaties waar in de boringen harde archeologische indicatoren,
zoals vuursteen en bot, waren aangetroffen. Op grond van het vondstmateriaal, in de
archeologische monsters van fase 3 afkomstig uit de (top van de) rivierduinafzettingen
die gerekend worden tot het Laagpakket van Delwijnen (Formatie van Boxtel) in
selectiegebied West, is besloten om enkel in dit deel van het plangebied een gravend
onderzoek met behulp van een baggerschip uit te voeren. Daarnaast speelden praktische
overwegingen bij de keuze een rol. Selectiegebied Oost lag relatief dicht bij de kade
van de Euromax Terminal, wat een gravend onderzoek ter plaatste zou bemoeilijken.
Voor selectiegebied Oost is verder ingezet op de uitwerking van het geoarcheologisch
onderzoek op basis van de verzamelde gegevens tijdens de voorgaande onderzoeksfasen
(Smit 2011).
Op basis van de aangetroffen harde archeologische indicatoren in de boringen en het
3D-model van de laatpleistocene en vroegholocene ondergrond zijn uiteindelijk drie
locaties binnen selectiegebied West uitgekozen voor het gravend onderzoek (Afb. 2.11):
- Een locatie ter hoogte van boring B37A0676/W-07.
- Een tweede locatie ter hoogte van boring B37A0673/W-04.
- Een derde locatie ter hoogte van boring B37A0698/W-29.
Het gravend onderzoek is verricht aan de hand van een bijgewerkt gedetailleerd
geologisch 3D-lagenmodel, dat toegespitst was op het te onderzoeken gebied (Afb. 3.1).
Dit nieuwe model was gebaseerd op de gegevens die waren gegenereerd gedurende
de voorgaande onderzoeksfasen in selectiegebied West (seismiek, sonderingen en
boringen). Op basis van de detailkartering werd de diepteligging van de top van de
rivierduinafzettingen per locatie bepaald: het belangrijkste uitgangspunt voor het gravend
onderzoek.
Het gravend onderzoek in selectiegebied West is eind 2011 uitgevoerd (Archisonderzoeksmeldingsnummer 48954), conform het door de RCE opgestelde PvE (Smit
2011). Uitdrukkelijk wordt vermeld dat het gravend onderzoek niet beschouwd kan
worden als een archeologische opgraving, zoals vermeld in de KNA. Het ging om
het gecontroleerd en uitgebreid bemonsteren van rivierduinafzettingen. Ondanks de
uitzonderlijke omstandigheden ter plaatse en het pionierende karakter van het onderzoek
is toch getracht het gravend onderzoek zoveel mogelijk uit te voeren conform de
specificaties OS01 ‘Plan van Aanpak Opgraven’, OS02 ‘Hoofdmeetsysteem, afgeleid
meetsysteem, vast NAP-punt’, OS04 ‘Verzamelen en registreren van vondsten en
monsters’, OS06 ‘Hoogtemetingen van vlakken, sporen en/of vondsten’, OS09 ‘Dag- en
weekrapporten’, OS10 ‘Verwerken van vondsten en monsters’, OS11 ‘Verpakken en
tijdelijk opslaan van vondsten en monsters’, OS12 ‘Evaluatierapport - beoordelen van
vondsten en monsters’ en OS13 ‘Selectie vondsten en monsters/afstoting en vernietiging
niet-geselecteerde vondsten en monsters/selectierapport’, vastgelegd in het Protocol 4004
Opgraven van de KNA versie 3.2 van het CvAK.
2.3.2

Veldwerk

Het gravend onderzoek in selectiegebied West is uitgevoerd van 27 oktober tot en met
9 november 2011 (Afb. 2.12 en 2.13). Het onderzoek is verricht door de aanleg van
drie putten: put 1 ter hoogte van boring B37A0676/W-07, put 2 ter hoogte van boring
B37A0673/W-04 en put 3 ter hoogte van boring B37A0698/W-29. Uit het karterend
inventariserend veldonderzoek (fase 3) was naar voren gekomen dat het aangetroffen
rivierduin in selectiegebied West feitelijk bestond uit twee zuidwest-noordoost
georiënteerde ruggen: een zuidoostelijke en een iets lagere noordwestelijke (Afb. 2.11).
Tussen beide ruggen bevond zich een laagte. De zuidoostelijke rug was oorspronkelijk
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(fase 3) in selectiegebied West. Als ondergrond is de gekarteerde top van het
laatpleistocene en vroegholocene zandoppervlak (fluviatiele- en rivierduinafzettingen) afgebeeld.
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Afb. 2.12. Impressie van het
gravend onderzoek (fase 4) in de
Yangtzehaven met behulp van het
baggerschip ‘Triton’.

Afb. 2.13. Detailopname van de uitvoering van het gravend onderzoek.

zo hoog dat deze is afgetopt door latere erosie. Put 1, aangelegd op de noordwestelijke
flank van de zuidoostelijke rug, had een omvang van circa 145 m2 (circa 9 m bij 18 m). De
coördinaten van de hoekpunten zijn 61.332/443.903, 61.342/443.918, 61.346/443.916,
61.348/443.911, 61.341/443.900 en 61.336/443.901. De put was noordoost-zuidwest
georiënteerd en volgde de flank van het rivierduin. In boring B37A0676/W-07 was de
intacte humeuze top van het rivierduin (de A-horizont) aangetroffen op 19,88 m - NAP. Op
circa 50 m van put 1 is put 2 aangelegd op de zuidoostelijke flank van de noordwestelijke
rug. De put had een omvang van circa 153 m2 (circa 12 m bij 14 m). De coördinaten van
de hoekpunten zijn 61.290/443.887, 61.301/443.894, 61.305/443.888, 61.305/443.883
en 61.295/443.877. Put 2 was ook noordoost-zuidwest georiënteerd, maar is haaks op
het rivierduin aangelegd. In boring B37A0673/W-04 was de intacte humeuze top van het
rivierduin (de A-horizont) aangetroffen op 18,68 m - NAP. Put 3, aangelegd op de top van
de zuidoostelijke rug, bestond uit vier losse vakken van circa 2 m bij 5 m. De coördinaten
van de hoekpunten van het gebied waarbinnen de vier losse vakken zijn aangelegd zijn
61.297/443.834, 61.306/443.834, 61.306/443.826 en 61.297/443.826 (totale omvang
76 m2). De afstand tussen put 2 en 3 bedroeg circa 55 m. In boring B37A0698/W-29
ontbrak de humeuze top van het rivierduin (de A-horizont) als gevolg van erosie. In de
boring zijn in de rivierduinafzettingen (de C-horizont), vanaf 18,62 m - NAP, echter wel
archeologische indicatoren aangetroffen. De ligging van de drie putten is weergegeven in
afbeelding 2.14.
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Het gravend onderzoek bestond uit het gecontroleerd en uitgebreid bemonsteren van
de rivierduinafzettingen met behulp van het baggerschip ‘Triton’ van Boskalis, ingezet
door de aannemer PUMA. De ‘Triton’ bestaat uit een ponton met spudpalen en een
vaste kraan. Met behulp van een werkboot, de ‘Joko VI’, kan het schip op de juiste
positie gelegd worden. Op deze locatie worden de spudpalen neergelaten waardoor het
schip op de juiste positie blijft liggen. De kraan draait ten opzicht van het schip rond een
draaikrans. De giek van de kraan kan op- en afgetopt worden. Door deze bewegingen te
combineren kan de grijper van de kraan gestuurd worden. De grijper zelf hangt aan twee
draden van de bovenkant van de giek naar beneden; een hijsdraad en een sluitdraad. Bij
een open grijper hangt het gewicht van de grijper in de hijsdraad en hangt de sluitdraad
enigszins slap. De grijper wordt neergelaten tot iets boven de juiste horizontale positie,
waar even wordt gewacht totdat de snelheid uit de grijper is. Vervolgens wordt de grijper
naar de exacte horizontale positie gemanoeuvreerd. Hierna worden beide draden gevierd
waardoor de grijper tot de gewenste diepte in de waterbodem zakt. Door de sluitdraad te
hijsen gaat eerst de grijper dicht en vervolgens wordt de dichte grijper gehesen. Hierbij
hangt de hijsdraad slapper dan de sluitdraad.
Voor de ontgraving in selectiegebied West is gebruikt gemaakt van een
horizontaalsluitende vlakgrijper met een footprint in geopende stand van 2 m bij 5 m
(Afb. 2.15). Deze grijper is zo gemaakt dat de onderkant ervan bij het hijsen van de
sluitdraad horizontaal op één diepte dicht gaat. Normaal gesproken wordt deze grijper
ingezet voor het opruimen van vervuilde waterbodems. In de praktijk konden met de
horizontaalsluitende vlakgrijper lagen van circa 2 m bij 5 m en 20 cm dikte ontgraven
worden, waarbij in de lengterichting een overlap optrad (zie paragraaf 2.5). Opgemerkt
wordt dat voorafgaand aan het gravend onderzoek uitgegaan werd van een grijper met
een footprint in geopende stand van 2 m bij 3 m (Smit 2011). Tijdens het veldwerk bleek
de grijper echter groter te zijn. Hierdoor wijkt de ligging en omvang van de gerealiseerde
vakken binnen de drie putten af van de oorspronkelijk geplande vakken (zie paragraaf
2.5).
Het gravend onderzoek is op de volgende wijze stapsgewijs uitgevoerd:
- Voor de start van de ontgraving zijn door het HbR gedetailleerde (gebiedsdekkende)
bathymetrische opnamen met een multibeam-echosounder gemaakt van de
oorspronkelijke havenbodem in het te onderzoeken gebied. Deze opnamen zijn gebruikt
voor het bijgewerkte gedetailleerde geologische 3D-model van selectiegebied West.
- Ter hoogte van zowel put 1 als put 2 is de bovengrond tot circa 0,75 m boven de top
van de rivierduinafzettingen afgegraven, de zogenaamde overburden. Deze marge
van 0,75 m is voor de zekerheid aangehouden omdat de diepteligging van de top
van de rivierduinafzettingen gebaseerd was op 3D-modellen met een bepaalde mate
van onzuiverheid. Tijdens het ontgraven van de bovengrond is rekening gehouden
met het talud dat zou ontstaan bij het ontgraven van beide putten. De omvang van
put 1 op het niveau van de oorspronkelijke havenbodem bedroeg circa 24 m bij 32
m. De omvang van put 2 op het niveau van de oorspronkelijke havenbodem bedroeg
circa 26 m bij 28 m. Ter hoogte van put 3 is de bovengrond niet afgegraven omdat de
rivierduinafzettingen, als gevolg van erosie, direct onder de havenbodem aangetroffen
konden worden.
- In het te onderzoeken gebied zijn door het HbR opnieuw bathymetrische opnamen van
de nieuw ontstane havenbodem gemaakt.
- Vervolgens kon gestart worden met het daadwerkelijke archeologische onderzoek.
Per put is ontgraven in vakken van circa 2 m bij 3 m, met in de lengterichting een
overlap tussen de vakken in verband met de 2 m bij 5 m footprint van de vlakgrijper in
geopende stand. In afbeelding 2.14 is de overlap tussen de vakken duidelijk zichtbaar.
Ieder afzonderlijk vak is steeds in lagen van 20 cm dikte verdiept, de zogenaamde
grepen. Put 1 bestond uit 16 vakken, put 2 bestond uit 18 vakken en put 3 bestond uit
4 (losse) vakken. In put 1 zijn van ieder individueel vak 4 grepen bemonsterd. In put 2
zijn van ieder vak minimaal 4 en maximaal 5 relevante grepen bemonsterd. De reden
hiervoor was dat het archeologisch relevante niveau in put 2 dikker was dan in put 1. Ter
hoogte van put 3 zou alleen een gravend onderzoek uitgevoerd worden als binnen de
beschikbare planning nog tijd over zou zijn. In put 3 zijn daarom van ieder vak slechts 3
grepen bemonsterd.
Oorspronkelijk was de bedoeling dat put 3 zou bestaan uit 4 aansluitende vakken,
rondom boring B37A0698/W-29. Tijdens de ontgraving was het onderscheid tussen het
bovenliggende zeezand en de rivierduinafzettingen (zonder bodemvorming) echter zeer
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Afb. 2.15. De horizontaalsluitende vlakgrijper, met een footprint in

Afb. 2.16. Het gravend onderzoek kon ‘live’ gevolgd worden op het

geopende stand van 2 m bij 5 m, die gebruikt werd voor het gravend

scherm van de computer aan boord van het baggerschip ‘Triton’. Zicht-

onderzoek.

baar is de ontgraving van put 3 op 9 november 2011.

Afb. 2.17. Het grondmonster werd aan het oppervlak vanaf het naast de

Afb. 2.18. Wanneer in het grondmonster de archeologisch relevante

‘Triton’ gelegen ponton beoordeeld door een archeoloog.

rivierduinafzettingen werden aangetroffen, werd het monster gestort in
een verzamelcontainer aan boord van het ponton.

Afb. 2.20. Het grondmonster werd met behulp van een graafmachine met
een kleine hydraulische grijper uit de verzamelcontainer geschept.
Afb. 2.19. In de verzamelcontainer werden handmatig
68 botanische monsters genomen van het ‘schone’
rivierduinzand.
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Afb. 2.21. Door de graafmachine werd de
grond uit de verzamelcontainer verdeeld
over twee big bags; een A en een B zak.

Afb. 2.22. Met de Manitou, een machine
met een lange hydraulische giek, werden
de big bags verplaatst naar de achterzijde
van het naast de ‘Triton’ gelegen ponton.

Afb. 2.23. Aan het einde van iedere
werkdag werden de big bags door het baggerschip ‘Triton’ gelost op de kade bij de
losplaats.

Afb. 2.24. Het gravend onderzoek leverde uiteindelijk 316 big bags op.
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onduidelijk. Als gevolg hiervan is een deel van de rivierduinafzettingen, zonder deze te
bemonsteren, dus abusievelijk afgegraven. Na telefonisch overleg met de heer P.C. Vos
(Deltares) is daarom besloten om vier nieuwe vakken rondom de boring aan te leggen
en de rivierduinafzettingen alsnog te bemonsteren (Afb. 2.14).
Van ieder grondmonster, relevant of niet, zou handmatig in de computer aan boord
van het baggerschip ‘Triton’ de centrumcoördinaten in RD en de hoogte ten opzichte
van NAP worden vastgelegd (Afb. 2.16). Als gevolg van een softwareprobleem is
dit echter alleen voor de eerste dag van het gravend onderzoek (27 oktober 2011)
daadwerkelijk gebeurd. Voor de overige dagen ontbreken deze gegevens. Op basis van
de automatische logs in de computer, de dagelijkse bathymetrische opnamen en de
dagrapporten, kon de positie van de verschillende grondmonsters echter door PUMA en
het HbR gereconstrueerd worden (zie paragraaf 2.5).
Nadat met de horizontaalsluitende vlakgrijper een grondmonster van 2 bij 5 m en 20
cm dik was genomen, werd dit grondmonster aan het oppervlak vanaf een naast de
‘Triton’ gelegen tweede ponton beoordeeld door een archeoloog van het BOOR (Afb.
2.17). Wanneer in het grondmonster geen rivierduinafzettingen werden aangetroffen,
werd het monster niet verzameld en gestort in een beun naast het baggerschip.
Wanneer het grondmonster wel rivierduinzand bevatte, werd het monster gestort in een
verzamelcontainer aan boord van het tweede ponton (Afb. 2.18).
Van de grondmonsters die gestort waren in de verzamelcontainer aan boord van het
tweede ponton, zijn voor een deel handmatig vijflitermonsters van het archeologisch
relevante niveau verzameld ten behoeve van botanisch onderzoek (Afb. 2.19). Deze
monsters zijn enkel verzameld in put 1 en put 2, omdat hier de rivierduinafzettingen
intact aanwezig waren. Omdat de met de horizontaalsluitende vlakgrijper genomen
grondmonsters in bijna alle gevallen gemengde monsters betroffen, is tijdens het
verzamelen van de vijflitermonsters getracht vervuiling door andere sedimenten te
vermijden. De monsters zijn dus enkel genomen van ‘schoon’ rivierduinzand. In totaal
zijn 68 botanische monsters verzameld (Bijlage 2.3).
Met behulp van een graafmachine met een hydraulische grijper zijn vervolgens op het
tweede ponton per grondmonster twee big bags, een A en een B zak, met een gelijk
volume gevuld (Afb. 2.20 en 2.21). In theorie zou het gaan om 0,6 m3 grond per big bag.
Voorafgaand aan het gravend onderzoek werd immers gedacht dat de grondmonsters
afkomstig zouden zijn uit een laag van 2 m bij 3 m en 20 cm dik (1,2 m3). De realiteit met
een vlakgrijper met een footprint in geopende stand van 2 m bij 5 m was echter dat er
circa 1,8-2,0 m3 materiaal naar boven kwam, dus circa 0,9-1,0 m3 grond per big bag.
Daarnaast verschilde het volume van de grondmonsters onderling erg sterk.
Vermoedelijk was de aanwezigheid van de Basisveen Laag (Formatie van Nieuwkoop)
in de ondergrond hier debet aan. De horizontaalsluitende vlakgrijper kwam moeilijk door
deze zeer compacte veenlaag heen. In put 2 was het zelfs nodig om met behulp van
een zogenaamde poliepgrijper de veenlaag eerst te breken. In totaal zijn 316 big bags
verzameld (Bijlage 2.3).
De big bags werden vervolgens met behulp van een zogenaamde Manitou, een machine
met een lange hydraulische giek (Afb. 2.22), verplaatst naar de andere zijde van het
tweede ponton.
Tot slot werd de leeg geschepte verzamelcontainer met zout water, opgeschept uit de
Yangtzehaven met de grote vlakgrijper, schoongespoeld en gereed gemaakt voor het
volgende grondmonster.
Gedurende het gravend onderzoek zijn door het HbR in principe iedere dag, of een
dag later in het geval dat er niet gegraven werd, bathymetrische opnamen met een
multibeam-echosounder van het ‘nieuwe’ onderwateroppervlak gemaakt.
Aan het einde van iedere werkdag zijn de big bags, die opgeslagen waren op het
tweede ponton, naar land gebracht en gelost op de kade bij de losplaats, nabij de
zeefinstallatie (Afb. 2.23).
Na afloop van het gravend onderzoek zijn door het HbR opnieuw bathymetrische
opnamen gemaakt, de zogenaamde uitpeiling (out-survey).

Het gravend onderzoek in selectiegebied West was mogelijk door een succesvolle
samenwerking tussen de aannemer PUMA en het BOOR. Namens PUMA waren de
heren H. Banning (hoofd zandbedrijf), E.A. Landman (hoofd survey) en G.W. Bloemendal
(uitvoerder) betrokken bij de uitvoering. Deze laatste trad op als aanspreekpunt tijdens het
veldwerk. De werkzaamheden aan boord van het baggerschip ‘Triton’ en het naastgelegen
ponton zijn verricht door de heren J. van der Panne (schipper ‘Triton’), F. Zeverboom
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Afb. 2.25. Voor het zeven van de
big bags werd gebruik gemaakt
van twee grote Lutterzeven met
een maaswijdte van 10 mm.

Afb. 2.26. Detail van een grondmonster op een van de Lutterzeven. De zichtbare brokken zijn
de vele veenbrokken die na het
zeven achterbleven op de zeef.

Afb. 2.27. Bij de afvoer van het
spoelwater van de Lutterzeef
was een tweede, kleinere zeef
met een maaswijdte van 2 mm
geplaatst.

Afb. 2.28. De zeefresiduen van
zowel de 10 mm als de 2 mm
zeven werden ter plaatse gedroogd in een speciaal daarvoor
ingerichte container.
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(kraanmachinist ‘Triton’), J. van Wijk (schipper ‘Joko VI’), H. Vitali (medewerker ‘Joko VI’),
J. Juffermans (kraanmachinist), W. Kalkman (kraanmachinist) en B. Rottier (grondwerker).
Allen werkzaam bij of ingehuurd door PUMA. Namens BOOR waren mevrouw W. Zijl
(KNA-archeoloog) en de heer D.E.A. Schiltmans (senior prospector) aanwezig voor de
uitvoering van het archeologisch onderzoek. Vanuit de opdrachtgever, het HbR, werd het
gravend onderzoek begeleid door de heren W.G. Borst (projectleider monitoring effecten
aanleg MV2) en A. de Pagter (contractbeheerder MV2). Namens de RCE, die optrad als
bevoegd gezag, waren mevrouw A.D.C. Otte-Klomp (senior beleidsmedewerker maritiem)
en de heren B.I. Smit (senior onderzoeker vroege prehistorie Holoceen) en H.J.T. Weerts
(senior onderzoeker fysische geografie en paleogeografie) betrokken bij het gravend
onderzoek. De projectleiding was in handen van de heer D.E.A. Schiltmans van het
BOOR.
2.3.3

Zeven van de big bags

Alle verzamelde big bags (316 stuks) zijn vanaf de kade bij de losplaats getransporteerd
naar de zeefinstallatie van ADC ArcheoProjecten, circa 300 m verderop, en daar tijdelijk
opgeslagen (Afb. 2.24). De zeefinstallatie bestond uit twee zogenaamde Lutterzeven (Afb.
2.25). Een Lutterzeef is een grote zeef met een maaswijdte van 10 mm, gebaseerd op
de mechaniek van een vaatwasser, van 1,6 bij 1,6 m (Afb. 2.26). ADC ArcheoProjecten
had de beschikking over één Lutterzeef en heeft voor onderhavig project een tweede
zeef gehuurd van de VUhbs uit Amsterdam. Achter beide Lutterzeven, bij de afvoer van
het spoelwater, was een tweede kleinere zeef met een maaswijdte van 2 mm geplaatst
(Afb. 2.27). Iedere big bag leverde dus in principe twee verschillende residuen op: een
groot 10 mm residu en een klein 2 mm residu. Er is gezeefd met zout water, dat met een
dompelpomp (inclusief filter met een maaswijdte van circa 10 mm) uit de Yangtzehaven
werd opgezogen. Met name de aanwezigheid van grote brokken veen en hout leverde in
eerste instantie veel problemen op bij het zeven van de big bags. In overleg met de RCE
is besloten dat deze brokken, na inspectie ervan, met de hand verwijderd konden worden.
De (grote) stukken hout zijn op de Lutterzeef bekeken op het voorkomen van sporen
van bewerking. Uiteindelijk verliepen de werkzaamheden zonder noemenswaardige
problemen. De zeefwerkzaamheden zijn in de periode van 1 november tot en met 22
december 2011 uitgevoerd.
In eerste instantie zijn van ieder grondmonster alleen de A zakken gezeefd. Op basis van
de grote hoeveelheid archeologische resten die werd aangetroffen in de zeefresiduen is in
overleg met de RCE en het HbR besloten om tevens alle B zakken te zeven. Alle 316 big
bags zijn dus gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 10 mm en een zeef met een
maaswijdte van 2 mm.
Tijdens de zeefwerkzaamheden zijn door ADC ArcheoProjecten tevens natte
éénlitermonsters genomen van het 2 mm zeefresidu ten behoeve van specialistisch
onderzoek. In totaal zijn 150 éénlitermonsters verzameld (Bijlage 2.3). Deze monsters
zijn verder niet gedroogd. De 10 mm zeefresiduen en de 2 mm zeefresiduen zijn wel ter
plaatse gedroogd in een daarvoor ingerichte container (Afb. 2.28). In dit zogenaamde
drooghok bedroeg de temperatuur minimaal 30 graden Celsius en de luchtvochtigheid
minder dan 50 procent. De gedroogde zeefresiduen werden apart verpakt in vondstzakken
en overgebracht naar het kantoor van het BOOR voor verdere verwerking. In totaal
leverde het zeven van de big bags 334 vondstzakken met 10 mm zeefresidu en 365
vondstzakken met 2 mm zeefresidu op. Omdat sommige grondmonsters een grote
hoeveelheid zeefresidu opleverden, is het aantal vondstzakken met zeefresidu meer dan
de 316 big bags.
Het zeven van de big bags is uitgevoerd door ADC ArcheoProjecten en stond onder
leiding van de heer W.B. Waldus. De zeefwerkzaamheden zijn verricht door de heren C.
van den Burgt (ADC ArcheoProjecten) en M. van den Berg (Alef Archeowerk). Zij werden
bijgestaan door de heer G. Snoei (kraanmachinist) van de firma Verkade Vlaardingen.
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Afb. 2.29. Impressie van het
sorteren van de gedroogde
zeefresiduen op het kantoor van
het BOOR.

Afb. 2.30. Tijdens het inspecteren van de zeefresiduen werd een grote hoeveelheid archeologische indicatoren
aangetroffen. Rechts van de hand een flinke hoeveelheid verbrand bot.

2.3.4

Sorteren van de zeefresiduen

Min of meer gelijktijdig met de zeefwerkzaamheden zijn bij het BOOR alle zeefresiduen
onderzocht op het voorkomen van archeologische indicatoren, zoals houtskool, bot,
vuursteen, visresten, hout, zaden en natuursteen (Afb. 2.29 en 2.30). In een aantal
gevallen dienden de zeefresiduen eerst nog verder gedroogd te worden, omdat ze
nog enigszins vochtig waren. Daarnaast is een groot aantal zeefresiduen nog een
keer droog gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 0,5 mm. Hierdoor werd het
achtergebleven fijne zand in de zeefresiduen verwijderd, waardoor de zichtbaarheid van
eventueel aanwezige archeologische indicatoren werd vergroot.
In het PvE werd in eerste instantie uitgegaan van een zogenaamde waardering van de
zeefresiduen op de aanwezigheid van archeologische indicatoren (Smit 2011). Voor
deze waardering stond 2 uur per big bag (zowel het 10 mm zeefresidu als het 2 mm
zeefresidu). Daarnaast diende een schatting gemaakt te worden van het aantal vondsten
per vondstcategorie. Omdat het sorteren van de zeefresiduen echter voorspoedig
verliep is, na consultatie van de RCE en in overleg met het HbR, besloten om de
zeefresiduen volledig te scannen op de aanwezigheid van archeologische indicatoren.
Alle aanwezige archeologische indicatoren zijn verzameld, geteld en verpakt per
vondstcategorie. De vondsten uit het 10 mm zeefresidu en het 2 mm zeefresidu werden
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apart verpakt. De uitgedeelde vondstnummers komen exact overeen met de bijbehorende
monsternummers. De archeologische indicatoren werden in dit stadium nog niet gewogen
of verder gedetermineerd.
Het uitzoeken van de zeefresiduen op het voorkomen van archeologische indicatoren en
de verdere verwerking van de aangetroffen vondsten is uitgevoerd door de dames A. van
de Meer (prospector Ma, BOOR), I.B. Koop (vrijwilligster) en W. Zijl (KNA-archeoloog,
BOOR) en de heren R.D. van Dijk (senior veldtechnicus, BOOR), M. Dikstra (vrijwilliger),
G.F.H.M. Kempenaar (senior veldtechnicus, BOOR) en G. Kooiman (stagiair). De
werkzaamheden stonden onder leiding van de heer D.E.A. Schiltmans (senior prospector,
BOOR).
2.4

Uitwerking

2.4.1

Inleiding

Na afloop van het gravend onderzoek (fase 4) is de (digitale) administratie gecontroleerd
en daar waar nodig gecorrigeerd en/of aangevuld. Alle geïnspecteerde zeefresiduen
werden tijdelijk opgeslagen op het kantoor van het BOOR. De archeologische vondsten,
die waren aangetroffen in de boringen (fase 3) en in de 10 mm zeefresiduen en 2 mm
zeefresiduen (fase 4), werden gesplitst per vondstcategorie verpakt en eveneens tijdelijk
opgeslagen bij het BOOR.
Nadat de uitwerking tot een basaal niveau was uitgevoerd ten behoeve van het opstellen
van het evaluatierapport (Schiltmans 2012b), is op 13 maart 2012 een brainstormsessie
georganiseerd. Bij deze sessie waren verschillende specialisten, de opdrachtgever (HbR),
het bevoegd gezag (RCE) en de uitvoerders van het onderzoek in de Yangtzehaven
(BOOR en Deltares) aanwezig. Doel van deze bijeenkomst was enerzijds om de
specialisten te informeren over het project en de eerste resultaten en anderzijds om
advies in te winnen voor het opstellen van een PvE ten behoeve van de verdere analyse
en rapportage. De brainstormsessie heeft uiteindelijk geresulteerd in een groot aantal
voorstellen van de verschillende specialisten voor verdere uitwerking (Kooistra en KubiakMartens 2012; Niekus 2012; Vos 2012; Zeiler 2012).
Vervolgens is door de RCE een PvE opgesteld voor de geïntegreerde uitwerking en
rapportage van het karterend inventariserend veldonderzoek (fase 3) en het gravend
onderzoek (fase 4). Dit PvE omschrijft de eisen van het bevoegd gezag waaraan de
uitwerking en rapportage moesten voldoen (Smit 2012). Aansluitend is door het BOOR
en Deltares een PvA opgesteld (Moree, Schiltmans en Vos 2012). Dit PvA vormde een
praktische vertaling van de in het PvE gestelde eisen. De geïntegreerde uitwerking en
rapportage van het onderzoek in de Yangtzehaven is uitgevoerd conform het PvE en het
PvA. De projectleiding was in handen van de heer D.E.A. Schiltmans (senior prospector,
BOOR). Het algemene projectmanagement was in handen van mevrouw M.M. Sier (senior
KNA-archeoloog, BOOR).
2.4.2

Geologisch en paleolandschappelijk onderzoek

Dit onderzoek is uitgevoerd door Deltares en stond onder leiding van de heer P.C. Vos. De
seismische gegevens zijn verder uitgewerkt door de heren C. Mesdag en P. Frantsen en
de vormgeving van de afbeeldingen was in handen van de heren S. de Vries en R. Savert
(allen Deltares). Het geologisch lagenmodel is samengesteld door de heer D. Maljers
(TNO Geologische Dienst Nederland). Het geologisch en paleolandschappelijk onderzoek
is gerapporteerd in Deltares rapport 1206788-000-BGS-0001 (Bijlage 3.4A; Vos 2013). Dit
rapport is geïntegreerd in onderhavige rapportage door de heren K.M. Cohen (Deltares,
Universiteit Utrecht en TNO Geologische Dienst Nederland) en J.M. Moree (BOOR).
Onderdeel van het geologisch en paleolandschappelijk onderzoek vormde het
dateringsonderzoek. Ten behoeve van dit onderzoek zijn in totaal 12 OSL-monsters
uit de karterende boringen B37A0676/W-07, B37A0686/W-17, B37A0687/W-18,
B37A0692/W-23, B37A0694/W-25 en B37A0699/W-30 uit selectiegebied West
geselecteerd (Tabel 3.5). De monsters zijn genomen van de top van de fluviatiele
afzettingen die gerekend worden tot de Formatie van Kreftenheye, het rivierduinzand
behorend tot het Laagpakket van Delwijnen (Formatie van Boxtel) en de estuariene
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gelaagde afzettingen behorend tot het Laagpakket van Wormer (Formatie van Naaldwijk).
De OSL-dateringen zijn bepaald door het Nederlands Centrum voor Luminescentie
datering (NCL) te Wageningen (Wallinga en Versendaal 2014). Hiernaast zijn 25
monsters uit 10 boringen geselecteerd ten behoeve van 14C-onderzoek (Bijlage 3.4C). Het
betrof boringen B37A0671/W-02, B37A0673/W-04, B37A0674/W-05, B37A0675/W-06,
B37A0688/W-19, B37A0692/W-23 en B37A0697/W-28 uit selectiegebied West en
boringen B37A0705/O-05, B37A0707/O-07 en B37A0711/O-11 uit selectiegebied Oost.
Voor de 14C-ouderdomsbepaling is organisch materiaal uit de Basisveen Laag (Formatie
van Nieuwkoop) gebruikt. Het betrof zowel makro-monsters (19 stuks) als matrixmonsters
(6 stuks). Het 14C-onderzoek is uitgevoerd door het Centrum voor Isotopen Onderzoek van
de Rijksuniversiteit Groningen.
Ten behoeve van het geologisch en paleolandschappelijk onderzoek zijn uit 14 boringen
uit fase 2 en fase 3 in totaal 157 grondmonsters genomen voor diatomeeën- en
pollenonderzoek. Tijdens het verkennend inventariserend veldonderzoek (fase 2) waren al
uit 6 boringen (B37A0652, B37A0653, B37A0656, B37A0661, B37A0663 en B37A0665)
77 monsters gescand (Bijlage 3.3; Cremer en Bunnik 2010). Van deze zijn in het kader
van onderhavig onderzoek 41 monsters op pollen en 24 monsters op diatomeeën
geanalyseerd (Bijlage 3.4F, Tabel 1). Daarnaast zijn 80 monsters uit 8 karterende boringen
(B37A0671/W-02, B37A0674/W-05, B37A0688/W-19, B37A0692/W-23, B37A0698/W-29,
B37A0705/O-05, B37A0707/O-07 en B37A0711/O-11) op diatomeeën en pollen gescand.
Van deze gescande monsters zijn vervolgens 25 monsters op pollen en 20 monsters op
diatomeeën onderzocht (Bijlage 3.4F, Tabel 2). In totaal zijn dus 66 monsters op pollen
en 44 monsters op diatomeeën geanalyseerd. Doel van het paleomilieu-onderzoek
was het milieu in het gebied van de Yangtzehaven te reconstrueren voor de periode
die voorafging aan de grootschalige holocene mariene verdrinking. De vraagstelling
voor het diatomeeënonderzoek was gericht op het vaststellen van het afzettingsmilieu.
Pollenanalyses gaven informatie over de ouderdom van de onderzochte afzettingen
en over de vegetatieontwikkeling in het gebied. Het onderzoek is uitgevoerd door de
heren H. Cremer en F.P.M. Bunnik en mevrouw H. Koolmees (allen TNO Geologische
Dienst Nederland), met de hulp van mevrouw F. Wagner-Cremer (Universiteit Utrecht),
en gerapporteerd in Cremer, Bunnik en Koolmees (2013). Dit rapport is opgenomen als
bijlage 3.4F.
Eveneens als onderdeel van het geologisch en paleolandschappelijk onderzoek is een
bodemmicromorfologisch onderzoek uitgevoerd door de microscopische analyse van
slijpplaten. Het onderzoek is verricht om inzicht te krijgen in de pedogenese van de
bodem (de A-horizont) op de flank van het rivierduin en de (mogelijk) houtskoolrijke
niveaus in de bovenste Laag van Wijchen (Formatie van Kreftenheye). Het doel
van het bodemmicromorfologisch onderzoek was het achterhalen van de intensiteit
van de bodemvorming te weten te komen, het vaststellen van de aanwezigheid
van archeologische indicatoren (brandlagen) en het bepalen van de kracht van de
overspoeling ten tijde van de bodemvorming. Voor het onderzoek zijn uit boringen
B37A0677/W-08 en B37A0696/W-27 uit selectiegebied West respectievelijk 3 en 5
slijpplaten geselecteerd voor analyse. De analyse is uitgevoerd door mevrouw K. van
Kappel (bodemmicromorfoloog, ADC ArcheoProjecten) en de heer R.P. Exaltus (senior
bodemmicromorfoloog, EGM) en gerapporteerd in Van Kappel en Exaltus (2013). Dit
rapport is opgenomen als bijlage 3.4G.
2.4.3

Lithisch onderzoek

Tijdens het karterend inventariserend veldonderzoek (fase 3) en het gravend onderzoek
(fase 4) is een grote hoeveelheid archeologisch materiaal aangetroffen, waaronder
vuursteen, natuursteen, bot, houtskool en botanische macroresten (Tabel 1.2). Op basis
van een eerste scan door verschillende specialisten konden de archeologische resten
gedateerd worden in het Vroeg en/of Midden-Mesolithicum (9200-6500 cal BC).
Het vuursteen en natuursteen is gedetermineerd en beschreven door de heer
M.J.L.Th. Niekus. Enkele natuurstenen zijn gedetermineerd door de heer H. Huisman
(Universiteitsmuseum van de Rijksuniversiteit Groningen). Om meer zicht te krijgen op de
herkomst van het materiaal is ervoor gekozen om een kleine selectie te laten analyseren
door middel van slijpplatenonderzoek. Het ging om 7 vuurstenen (vondstnummers 13.4,
36.10, 84.3, 114.3, 276.4, 287.1 en 287.2) en 1 natuursteen (vondstnummer 31.2). De
analyse is uitgevoerd door de heer H. de Kruyk. Tevens is een gebruikssporenonderzoek
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verricht om inzicht te krijgen in het gebruik van het lithisch materiaal. In totaal zijn 170
stuks vuursteen en 7 stuks natuursteen (Tabel 4.7) onderzocht op gebruikssporen door
mevrouw A. Verbaas (Stichting LAB). Op vijf vuurstenen is een zwart residu gezien,
waarvan het vermoeden bestond dat het mogelijk om teer ging. Omdat de hoeveelheid
residu op de vuurstenen zodanig klein was, kon slechts het residu op één werktuig nader
geanalyseerd worden (vondstnummer 201.10). Dit onderzoek is uitgevoerd door de heer
J.J. Boon (Jaap Enterprise).
2.4.4

Archeozoölogisch onderzoek

Al het aangetroffen botmateriaal is archeozoölogisch onderzocht. Het onderzoek van
de resten van zoogdieren (exclusief microfauna), vogels en amfibieën is uitgevoerd
door de heer J.T. Zeiler (ArchaeoBone). De visresten zijn onderzocht door de heer D.C.
Brinkhuizen, terwijl het onderzoek van de resten van kleine zoogdieren en reptielen is
uitgevoerd door de heer D.L. Bekker (Zoogdiervereniging). De dierlijke resten zijn, voor
zover mogelijk, gedetermineerd op soort, geslacht of familie met behulp van de recente
vergelijkingscollecties van de bovenstaande personen en van het Groninger Instituut voor
Archeologie (GIA) van de Rijksuniversiteit Groningen. De analyse van de gebruikssporen
op vijf bewerkte stukken bot en gewei (vondstnummers 13, 76, 302, 308 en 362) is
uitgevoerd door mevrouw A. Verbaas (Stichting LAB). Tot slot zijn vier botmonsters
geselecteerd ten behoeve van 14C-onderzoek. Het ging om 1 kiesfragment van een
edelhert (vondstnummer 124), 5 fragmenten onverbrand zoogdierbot (vondstnummer
158), 10 fragmenten verbrand zoogdierbot (vondstnummer 181) en 1 voetwortelbeentje
van een wild zwijn (vondstnummer 326). Dit onderzoek is uitgevoerd door het Centrum
voor Isotopen Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Opgemerkt wordt dat
vondstnummers 124 en 158 ongeschikt bleken te zijn voor 14C-onderzoek, omdat de
botmonsters geen collageen bevatten.
2.4.5

Archeobotanisch onderzoek

Dit onderzoek is ingezet om informatie te verzamelen over de vegetatieontwikkeling op
en rond het rivierduin in de Yangtzehaven, om zo een beeld te krijgen van het levende
landschap van de mesolithische mens. Voor het archeobotanisch onderzoek waren
drie materiaalgroepen voorhanden: palynologische resten, botanische macroresten en
houtskool. Deze zijn onderzocht door de dames L.I. Kooistra (houtskool), L. KubiakMartens (botanische macroresten en parenchym) en F. Verbruggen (palynologische
resten) van BIAX Consult. De analyseapparatuur voor het palynologisch onderzoek is
beschikbaar gesteld door mevrouw F. Wagner-Cremer (Universiteit Utrecht).
Voor de bemonstering ten behoeve van het archeobotanisch onderzoek is gebruik
gemaakt van drie boringen, B37A0673/W-04, B37A0675/W-06 en B37A0697/W-28, gezet
tijdens het karterend inventariserend veldonderzoek (fase 3). Van het gravend onderzoek
(fase 4) zijn alle 68 botanische monsters, die handmatig verzameld waren aan boord van
het naast de ‘Triton’ gelegen tweede ponton, 50 van de 150 natte éénlitermonsters, die
door ADC ArcheoProjecten genomen waren van het 2 mm zeefresidu, en de vondsten
(botanische macroresten, parenchym en houtskool) uit de gedroogde zeefresiduen
gebruikt. Een overzicht van alle onderzochte monsters en vondsten staat in bijlage 6.1.
Uit zowel de boorkernen B37A0673/W-04, B37A0675/W-06 en B37A0697/W-28 als
uit een aantal losse grondmonsters zijn submonsters genomen voor palynologisch
onderzoek. In totaal zijn 20 submonsters uit de boorkernen en 15 submonsters uit de
grondmonsters geïnventariseerd. Van deze zijn respectievelijk 15 en 10 submonsters
gebruikt voor het uitvoeren van een pollenanalyse.
Ten behoeve van het onderzoek aan botanische macroresten en 14C-onderzoek is
eveneens materiaal uit de drie boorkernen en uit de ontgraven grond gebruikt. Uit de
boorkernen werden 20 monsters onderworpen aan een macrorestenanalyse en werden
5 monsters geselecteerd voor 14C-analyse, welke is uitgevoerd door het Centrum voor
Isotopen Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Van de 68 botanische monsters
zijn er 20 geselecteerd voor nadere analyse en 5 gebruikt voor 14C-onderzoek. De 50 natte
éénlitermonsters zijn alle onderzocht op de aanwezigheid van botanische macroresten
en parenchym. De vondsten uit de gedroogde zeefresiduen zijn ook volledig bekeken.
Hiervan zijn eveneens 5 14C-monsters genomen. De volledige lijst met 14C-monsters is
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weergegeven in tabel 6.3.
Het houtskoolonderzoek, dat bestond uit de analyse van circa 1000 stukjes houtskool,
was toegespitst op materiaal uit de drie putten. De hoeveelheid houtskool, met name
uit de gedroogde zeefresiduen, bleek zo groot dat een selectie is toegepast. Van de
boorkernen zijn van de niveaus die zijn gedateerd en die op palynologische en botanische
resten zijn onderzocht, ook de eventueel aanwezige stukjes houtskool geïdentificeerd.
Van de 68 botanische monsters zijn allereerst dezelfde 5 monsters geselecteerd die ook
voor het 14C-onderzoek, het onderzoek aan botanische macroresten en het palynologische
onderzoek dienden. Daarnaast zijn nog 7 monsters op houtskool onderzocht. Omdat
in de botanische monsters vrij weinig houtskool werd aangetroffen en de stukjes niet
altijd gedetermineerd konden worden is tevens houtskool uit de gedroogde zeefresiduen
onderzocht.
2.5

Evaluatie toegepaste methoden en technieken in het veld

2.5.1

Inleiding

Zoals bij ieder onderzoek is het op zijn plaats om achteraf de gevolgde werkwijze te
evalueren. Het is van belang zich te realiseren dat een onderzoek zoals verricht in
de Yangtzehaven niet eerder in Nederland of zelfs wereldwijd is uitgevoerd. Gelet
op de specifieke omstandigheden in het gebied diende creatief met de beschikbare
mogelijkheden en het voorhanden zijnde materieel te worden omgegaan. Hierbij moest
bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van machines die normaal gesproken worden
ingezet bij het opruimen van vervuilde waterbodems en niet bij archeologisch onderzoek.
Daarnaast waren zowel de omvang van de monsters, als de diepte waarvan de monsters
genomen moesten worden - plus het feit dat er vanaf vaartuigen gewerkt moest worden
- een uitdaging voor alle betrokkenen. Ondanks de gaandeweg ontstane problemen
en verrassingen kan worden geconcludeerd dat het onderzoek in de Yangtzehaven
uiteindelijk spectaculaire resultaten heeft opgeleverd. Deze resultaten nemen echter niet
weg dat de gevolgde methodiek gebruikt kan worden om er lessen voor de toekomst uit te
trekken.
Voorafgaand aan het gravend onderzoek (fase 4) heeft op 22 september 2011 een overleg
(brainstormsessie) plaatsgevonden over de aard van de werkzaamheden en de wijze van
ontgraven. Bij dit overleg waren vertegenwoordigers van het HbR, de aannemer PUMA,
het BOOR en de RCE aanwezig. Op 27 september 2011 is opnieuw, zij het met een
kleinere groep, overleg gevoerd over de te volgen strategie. Tot slot hebben op 18 en 20
oktober 2011 twee kick-off bijeenkomsten plaatsgevonden, waarbij personen van het HbR,
PUMA, ADC ArcheoProjecten, het BOOR en de RCE aanwezig waren.
Uitgangspunt bij deze bijeenkomsten is steeds geweest dat de archeologische
ontgraving (fase 4) gezien moest worden als een verbijzondering van het zogenaamde
milieubaggeren. Bij milieubaggeren staat niet de productie, maar de nauwkeurigheid
van ontgraven voorop. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van een horizontaalsluitende
vlakgrijper. Voor het gravend onderzoek (fase 4) in de Yangtzehaven werd, op aangeven
van de aannemer PUMA, uitgegaan van het gebruik van een grijper met een footprint
in geopende stand van 2 m bij 3 m. Het graafwerktuig diende voorzien te zijn van een
zeer nauwkeurig plaatsbepalingssysteem in zowel het horizontale als verticale vlak (circa
1 cm tot 2 cm). Alle bewegingen van het graafelement (de grijper) dienden te worden
vastgelegd (de zogenaamde data logging), waardoor het gehele proces van ontgraven
achteraf gecontroleerd kon worden.
Onderstaande paragrafen zijn mede opgesteld op basis van input van de heren W.G.
Borst (projectleider monitoring effecten aanleg MV2, HbR), E.A. Landman (hoofd survey,
PUMA) en O.F.R. van Tongeren (HbR).
2.5.2

Afwijkingen in het gebruikte materieel

Voor de ontgraving in selectiegebied West is uiteindelijk gebruik gemaakt van een
horizontaalsluitende vlakgrijper met een footprint in geopende stand van 2 m bij 5 m
(Afb. 2.15), terwijl werd uitgegaan van een footprint in geopende stand van 2 m bij 3
m. Het puttenplan was echter gebaseerd op vakjes van 2 m bij 3 m. Omdat de footprint
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van de gebruikte grijper langer was dan die van de geplande grijper ontstond er in de
lengterichting een overlap tussen aangrenzende vakken (Afb. 2.14).
Daarnaast bewoog de kraan van het baggerschip ‘Triton’ niet over een railsysteem
waardoor deze evenwijdig aan de putten kon bewegen en de grijper loodrecht op de
lange zijde van de putten zou staan, maar was vastgezet op een ponton en maakte een
draaiende beweging. Hierdoor is langs een cirkelboog ontgraven (Afb. 2.14).
De gevolgen van de bovengenoemde twee punten zijn echter vantevoren niet goed
overzien. Daarnaast werden de afwijkingen in het gebruikte materieel pas tijdens het
veldwerk, waar slechts twee weken voor stond, duidelijk. Hierdoor was er geen ruimte
om het plan van aanpak voor het gravend onderzoek (onder meer de opzet van het
puttenplan en de volgorde van ontgraven) te wijzigen.
2.5.3

Scheefstand van de grijper

In tegenstelling tot de gebruikelijke gang van zaken bij milieubaggeren, waarbij de bodem
veelal uit slappe sedimenten bestaat, was het veen van de Basisveen Laag (Formatie van
Nieuwkoop) op sommige plaatsen zo compact dat de grijper niet (voldoende) penetreerde.
In put 2 was het zelfs nodig om met behulp van een zogenaamde poliepgrijper de
veenlaag eerst te breken. Door de aanwezigheid van de zeer compacte veenlaag kwam
de grijper zo nu en dan scheef te hangen en is scheef ontgraven. Bij het uitwerken van
de dagelijkse bathymetrische opnamen werd dit zichtbaar in de bovenaanzichten en in de
dwarsprofielen van de putten (Afb. 2.31 en 2.32). De geringe afstand tussen de rand van
het verwijderde bovendeel en de korte zijde van de begrenzing van het ontgravingsvlak
van de grijper laten zien dat de grijper daar niet penetreerde en/of afgegleden is. De
grijper sloot nog steeds ‘vlak’, echter het ontgravingsvlak lag niet meer horizontaal. De
grijper kan worden beschouwd als een stijve plank die in het midden van het 2 m bij
5 m vlak is opgehangen. Ten opzichte van dit ophangpunt kan de grijper niet zakken,
maar de hoekpunten kunnen daar wel omheen bewegen. Als een punt niet kan zakken
en dus hoger staat, kan het diametraal daar tegenoverliggende punt met dezelfde
hoogte ten opzichte van het gefixeerde middelpunt juist wel zakken. Dit vindt in beide
diagonale richtingen plaats. Door de eerder genoemde overlap in de lengterichting tussen
aangrenzende vakken kwam de grijper eveneens scheef te hangen (paragraaf 2.5.2).
De bodem aan de zijde van een eerdere greep lag immers lager dan de bodem waar
nog geen greep was gedaan. Het gevolg was dat de put uiteindelijk in het midden dieper
ontgraven werd dan aan de randen (Afb. 2.33).
Als gevolg van de scheefstand van de grijper liggen de oorspronkelijk geplande vakken
ook niet op de verwachte verticale positie en in de verwachte richting. De vakken zijn
gedraaid en er is steeds dieper ontgraven aan de ‘aanliggende lange en korte zijde’
van de grijper. Alleen met inachtneming hiervan kunnen de dagelijkse bathymetrische
opnamen en de bijbehorende dwarsprofielen van de putten worden verklaard.
2.5.4

Problemen met de data logging

Voorafgaand aan het gravend onderzoek (fase 4) was afgesproken wat er aan gegevens
aan boord van het baggerschip ‘Triton’ diende te worden vastgelegd, de zogenaamde
data logging. Feitelijk diende alles te worden geregistreerd. Dit ‘alles’ is verder echter niet
gespecificeerd. Door de medewerkers van PUMA werd begrepen dat alles vastgelegd
diende te worden wat gebruikelijk is bij milieubaggeren:
- De x- en y-coördinaten van de bovenkant van de giek van de kraan. Deze worden
gebruikt als het middelpunt van de onderkant van de grijper, ervan uitgaande dat de
grijper loodrecht naar beneden hangt.
- De draadlengte van de hijs- en de sluitdraad. Deze worden gebruikt voor de bepaling
van de z-waarde van de onderkant van het middelpunt van de grijper.
- De positie en de richting van het ponton.
- De richting en verticale hoek van de giek van de kraan.
- De getijdenwaarden.
Door de betrokken personen van het HbR, het BOOR en de RCE werd begrepen dat
tevens de positie van de grijper zelf, zowel bij het sluiten als bij de bewegingen, zou
worden geregistreerd. Hiervoor is aanvullend nodig:
- De rotatie van de grijper (de zogenaamde heading, pitch en roll).
- De verticale hoek van de hijs- en sluitdraad.
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Na het verwijderen van de niet relevante bodemlagen, de zogenaamde overburden, ter
hoogte van put 1 en 2, werden de volgende waarden voor de data logging ingesteld:
- Een meting bij het passeren door de grijper van een virtueel vlak, 4 m boven het
ingestelde ontwerp, bij zowel de neergaande als de opgaande beweging.
- Onder dit virtuele vlak iedere 20 s een meting.
- Elke manuele meting.
Bij elke meting of fix zijn onder andere datum, tijd, x- en y-coördinaten van de bovenkant
van de giek van de kraan, diepte van de onderkant van het middelpunt van de grijper
onder de waterlijn en hoogte van de onderkant van het middelpunt van de grijper ten
opzichte van NAP gelogd. De positie en de richting van het ponton en de richting en de
verticale hoek van de giek van de kraan werden niet vastgelegd.
Bij het uitwerken van de logfiles van het baggerschip ‘Triton’ bleek dat alleen op de eerste
dag van het gravend onderzoek (27 oktober 2011) bovenstaande gegevens daadwerkelijk
waren vastgelegd. Voor de overige dagen is als gevolg van een softwareprobleem enkel
het passeren door de grijper van het virtuele vlak, 4 m boven het ingestelde ontwerp, bij
zowel de neergaande als de opgaande beweging geregistreerd. De verschillende posities
van de grijper in de laatste 4 m boven de bodem zijn dus niet geregistreerd.
De verschillende posities van de grijper, en daarmee samenhangend de locatie van de
grondmonsters, konden echter door de aannemer PUMA en het HbR gereconstrueerd
worden:
- Door de medewerkers van het BOOR aan boord van het tweede ponton is, vanaf
het moment dat gestart werd met het gravend onderzoek (fase 4), bijgehouden in
dagrapporten uit welk vak door de grijper een grondmonster werd genomen en welke
grondmonsters zijn verzameld in de big bags. Hierdoor was de volgorde van ontgraven
bekend. Ervan uitgaande dat een cyclus circa 15 tot 30 minuten in beslag nam, op basis
van de logfiles van 27 oktober 2011, kon herleid worden welke meting of fix bij welk
grondmonster hoorde.
- Van ieder genomen grondmonster zijn twee meetpunten bekend; het passeren van de 4
m lijn bij zowel de neergaande als de opgaande beweging. Tijdens het veldwerk werd de
grijper eerst op de juiste positie gepositioneerd en vervolgens neergelaten tot de juiste
diepte. Bij het hijsen van de grijper werd de giek al richting het tweede ponton gedraaid
zodat het grondmonster beoordeeld kon worden. Door alle vastgelegde metingen weer
te geven in een tekening werden bovenstaande bewegingen van de grijper zichtbaar en
bevestigd.
- Van de eerste dag van het gravend onderzoek zijn zowel de manuele metingen als de
automatische metingen na het passeren van het virtuele vlak bekend. Dit bleek niet
exact 4 m te zijn, maar minder, omdat het ging om de eerste meting na het passeren van
het virtuele vlak. De twee verschillende soorten metingen van de eerste dag varieerden
van 3,83 m tot 4,00 m (gemiddeld 3,916 m). Er is ontgraven met een nauwkeurigheid
van circa 2 cm tot 3 cm. Dit is aanzienlijk nauwkeuriger dan de diepte die herleid kan
worden op basis van de metingen. De meting plus 3,916 m is slechts gebruikt ter
controle.
- Na het ontgraven van de niet relevante bodemlagen zijn door het HbR bathymetrische
opnamen gemaakt van de nieuw ontstane havenbodem. Deze zijn gebruikt om met
een offset te fungeren als ontgravingsmodel. Als offset werden lagen van steeds 20 cm
dik genomen (20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm enzovoort). Omdat er ontgraven is met een
nauwkeurigheid van circa 2 cm tot 3 cm is deze theoretische diepte steeds gebruikt als
ontgravingsdiepte. De gelogde diepte plus 3,916 m is gebruikt om deze aanname te
verifiëren.
2.5.5

Aanbevelingen

Op basis van de bovenstaande punten kunnen de volgende aanbevelingen gedaan
worden voor eventueel toekomstig archeologisch onderzoek in vergelijkbare
omstandigheden.
Gebruikte materieel
Er dienen duidelijkere afspraken gemaakt te worden over welk materieel ingezet gaat
worden tijdens het archeologisch onderzoek. Indien er toch afwijkingen in het toegepaste
materieel geconstateerd worden, dient het PvA of de onderzoeksstrategie hierop
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aangepast te worden.
Daarnaast dient bij voorkeur in een orthogonaal grid gewerkt te worden, waardoor de
ontgravingsvlakken evenwijdig aan elkaar liggen. Tijdens onderhavig onderzoek is immers
in een cirkelboog ontgraven. Met een hydraulische kraan (met boom en arm) met een
hydraulische horizontaalsluitende vlakgrijper die in alle richtingen kan bewegen is dit geen
probleem, ook niet als de kraan vast op een ponton is gemonteerd. Voorwaarde is wel dat
de boom voldoende lang is om op de gewenste diepte te kunnen werken. Hydraulische
kranen met hydraulisch aangestuurde horizontaalsluitende vlakgrijpers zijn echter geen
gemeengoed. Deze worden in principe alleen bij milieubaggeren voorgeschreven. Naar
mate de diepte waarop moet worden gewerkt groter wordt, kan de beschikbaarheid van
een geschikte hydraulische kraan problematisch worden. Het werken in een orthogonaal
grid met een draadgrijperkraan is alleen mogelijk als de kraan over een railsysteem
evenwijdig aan de ontgravingsvlakken kan bewegen en niet is vastgezet op een ponton.
Scheefstand grijper
Bij het gebruik van een hydraulische kraan met een hydraulische horizontaalsluitende
vlakgrijper is de positie van de grijper gecontroleerd in alle richtingen aan te sturen. Dit
in tegenstelling tot het gebruik van een draadgrijperkraan. De positie van de grijper zelf,
mits de registratie of data logging werkt, is exact bekend. Indien verwacht wordt dat zich
in de ondergrond (zeer) compacte lagen bevinden, zoals de Basisveen Laag (Formatie
van Nieuwkoop) in de Yangtzehaven, dient voorafgaand aan de ontgraving hierop
geanticipeerd te worden. Daarnaast wordt aanbevolen de zogenaamde overburden in
verticale zin ruimer te verwijderen. Op deze manier wordt voorkomen dat de niet relevante
bovengrond, door bijvoorbeeld afkalving, terecht kan komen op het ontgravingsvlak.
Data logging
Ten aanzien van de data logging moeten vooraf betere afspraken gemaakt worden over
datgene wat daadwerkelijk wordt vastgelegd. Dit geldt voor de ‘standaard gegevens’,
maar ook voor de eventuele ‘extra gegevens’ die nodig zijn. Daarnaast is het wenselijk
dat alle gelogde gegevens als het ware als een video kunnen worden afgespeeld. Een
andere optie is om continu video-opnames te maken van het scherm van de computer
aan boord van het baggerschip. Op deze manier is het inzichtelijk hoe het archeologisch
onderzoek is uitgevoerd. Tevens dient iedere dag bekeken te worden of de data logging
van die dag goed verlopen is. Alleen het maken van back-ups bleek niet voldoende. Tot
slot wordt aanbevolen om de dagrapporten van de ontgraving zeer goed bij te houden.
In het geval van het gravend onderzoek in de Yangtzehaven bleken de dagrapporten van
de medewerkers van het BOOR doorslaggevend om de verschillende posities van de
grijper, en daarmee samenhangend de diverse locaties van de grondmonsters, te kunnen
reconstrueren.
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2.5.6

Het onderzoek in de Yangtzehaven in internationaal perspectief

Het opsporen van archeologische waarden tussen circa 22 m en 18 m - NAP, in de
vroegholocene afzettingen in de bodem van de Yangtzehaven, mag spectaculair
genoemd worden. De onderzoeksaanpak en de onderzoeksresultaten verdienen daarom
internationale wetenschappelijke aandacht. Een aantal aspecten zou daarin speciaal naar
voren moeten komen:
Rol van de geologie
Internationaal gezien wordt het kennis vergaren over het paleolandschap als een
belangrijk instrument gezien voor het opsporen van archeologische resten in de bodem.
Dat voor de bouw van een paleolandschappelijk model gedegen kennis nodig is van de
geologische ondergrond wordt daarbij niet of onvoldoende in ogenschouw genomen. De
gefaseerde onderzoeksaanpak zoals toegepast in het plangebied Yangtzehaven, waar de
geologie aan de basis stond, kan als internationaal voorbeeld dienen op welke wijze een
dergelijk onderzoek uitgevoerd kan worden. De geogenetische aanpak is een universele
methode die voor elk gebied op aarde toepasbaar is. Echter op het uitvoeringsniveau is
ieder onderzoek verschillend. Dit wordt bepaald door de geologische uitgangssituatie.
Gefaseerde onderzoeksaanpak
Bij veel onderzoeken - ook nationaal gezien - wordt voorafgaande aan het onderzoek
het gehele project in aanpak (methoden en technieken) en in budget vastgelegd. Het
onderzoek in de Yangtzehaven heeft laten zien dat het belangrijk is om een onderzoek
gefaseerd aan te pakken, waarbij het mogelijk is in een volgende fase van de geplande
onderzoeksstrategie of onderzoeksmethoden af te wijken, al naargelang de geologische,
paleolandschappelijke of archeologische bevindingen uit de voorgaande fase. Deze
flexibele stap voor stap aanpak levert uiteindelijk een groter geologisch en archeologisch
rendement op en kan tevens kostenefficiënt zijn. Dit laatste geldt zeker als het onderzoek
goed wordt ingepland in het totale uit te voeren werk.
Win-winsituatie
Bij de uitvoering van het onderzoek in de Yangtzehaven kunnen drie aspecten worden
genoemd waar sprake was van een win-winsituatie ten opzichte van de uitvoering van het
gehele infrastructurele project:
- Tijdens het (geo)archeologisch onderzoek gebruikmaken van geotechnische gegevens
die in het kader van het project verzameld of gegenereerd worden.
- Met de uitvoering van het (geo)archeologisch onderzoek inspelen op de aanleg van de
haven.
- Het generen van publieksinformatie over de (geo)archeologische onderzoeksresultaten.
Dit leverde niet alleen publiciteit op voor het HbR en de aannemer PUMA, maar ook
inhoudelijk materiaal voor het bezoekerscentrum FutureLand op de Maasvlakte. Het
onderzoek in de Yangtzehaven heeft aangetoond dat (geo)archeologisch onderzoek,
naast een (kosten)risico, ook kansen biedt voor de uitvoerders van een groot
infrastructureel werk.
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Noten

1
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Gemeente Rotterdam, Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR),
Ceintuurbaan 213b, 3051 KC Rotterdam. E-mail: dea.schiltmans@rotterdam.nl
Deltares, afdeling Toegepaste Geologie en Geofysica (TGG), Princetonlaan 6, 3584 CB Utrecht.
E-mail: peter.vos@deltares.nl

59

60

3

Landschapsgenese en paleogeografie

P.C. Vos1 en K.M. Cohen2
3.1

Inleiding

Dit hoofdstuk presenteert de resultaten van het geologische en paleolandschappelijke
onderzoek in de Yangtzehaven. Het baseert zich op gegevens die in de periode 20092011 in opeenvolgende fasen van de uitvoering van het onderzoek zijn verzameld. In
de uitvoering is steeds verder ingezoomd, van de schaal van de ruimere omgeving
van de Yangtzehaven in het vooronderzoek, tot de schaal van grepen met de kraan
uit put 1, 2 en 3 in het uiteindelijke gravend onderzoek onder water. Het hoofdstuk
biedt een overzicht van de verzamelde gegevens (boringen, sonderingen, seismiek,
dateringen, paleomilieuonderzoek aan kernen) en de uitwerking daarvan in kaartjes
(in- en uitgezoomd), geologische profielen, boorkernfoto’s, schema’s en diagrammen.
In de prospectiefase was het geologische onderzoek van belang bij de beslissing om in
selectiegebied West uiteindelijk gravend onderzoek te verrichten. In deze eindrapportage
is het verder van belang als landschapscontext voor de mesolithische archeologie tussen
riviermonding en achterland.
Het onderzoek heeft zich toegespitst op de tussen 25 en 15 m - NAP aangetroffen
afzettingen. Tussen 22 en 17 m - NAP zijn ze in aanzienlijk detail geologisch onderzocht.
Het betreft rivierdelta- en riviermondingsafzettingen uit het Vroeg Holoceen en de
overgang naar het Midden-Holoceen (Preboreaal, Boreaal en vroegste Atlanticum), tussen
9000 en 6500 voor Chr. In deze pakketten werden de aanwijzingen voor menselijke
aanwezigheid aangetroffen in de Yangtzehaven en dan vooral in selectiegebied
West (hoofdstuk 2 en tabellen 3.2, 3.3 en 3.4). Ze bedekken en liggen ingebed in
beddingzanden van dezelfde rivieren uit het laatste deel van het Pleistoceen (Weichselien:
Jonge Dryas). De vroegholocene pakketten zijn op hun beurt erosief afgedekt door
veel jongere zeezanden (jongste 3000 jaar, Subatlanticum). Afbeelding 3.1 visualiseert
de belangrijkste begraven oppervlakken: op één tot enkele meters diepte onder de
havenbodem ten tijde van de uitvoering een bewaard oppervlak uit het Preboreaal
(9000 voor Chr., top pleistocene zanden en rivierduinen) en in de bovenste meter (in
geulvullingen wat dikker) tot aan de havenbodem de jongere zeezanden. Tussen de top
van het ‘pleistocene’ zand en de basis van het zeezand bevinden zich overwegend kleiige
en organische pakketten met daarin in selectiegebied West archeologische resten uit het
Mesolithicum.
In het Vroeg en Vroeg/Midden-Holoceen heeft het gebied markante
landschapsveranderingen ondergaan. De laatste en meest radicale hiervan was de
verdrinking in de Noordzee. Deze omslag is in de Yangtzehaven in dit onderzoek
gedateerd op circa 6500 voor Chr. Het gebied veranderde toen van een voor de mens
bewoonbaar drassig terrestrisch landschap naar een verdronken onderwaterbodem
landschap dat zeewaarts van de kustlijn kwam te liggen. Maar aan deze verandering
ging een serie terrestrische landschapsveranderingen vooraf, waarvan de mesolitische
mens getuige was en die onderdeel waren van de afloop van de ijstijd en de aanloop
van verdrinking (transgressie) door voortschrijdende zeespiegelstijging. Op de overgang
naar het Holoceen was het gebied een overstromingsvlakte in het brede rivierdal van Rijn
en Maas, waarop door de wind duinen werden gevormd. De hoofdlopen van de rivieren
bevonden zich vanaf toen buiten het plangebied. De overstromingsvlakte met haar duinen
is vervolgens eerst afgedekt geraakt door kleiige en venige deltaïsche afzettingen langs
rivieren en pas daarna in de Noordzee verdronken. Tijdens die verdrinking op de overgang
naar het Midden-Holoceen, en in de periode daarna onder water, zijn de rivier-, duin- en
deltaïsche afzettingen plaatselijk geërodeerd, maar buiten de toppen van de duinen blijkt
het vroegholocene bodemoppervlak in het Yangtzehaven gebied over grote oppervlakten
bewaard gebleven.
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Water
Jongste buitengaatse mariene afzettingen - 1,0 tot 1,5 m dik
Archeologisch relevante vroegholocene afzettingen: bodems ontwikkeld in duinzand, klei en veen
- 1,5 tot 3,0 m dik (BXDE-bodem, KRWY, NIBA, EC en NAWO)
Beddingafzettingen van rivieren uit de laatste ijstijd en rivierduinzand (KR, KRWY-2 en BXDE)
Afb. 3.1. 3D-visualisatie van de detailkartering van de vroegholocene top van het donkzand en de basis van het
zeezand in selectiegebied West, met de locaties van een aantal steekkernen.

De bij de doorgraving en verdieping van de haven verstoorde onderwaterbodem is dus
een bewaard gebleven verdronken riviermondingslandschap uit de eerste helft van
het Mesolithicum. De hoge preservatiegraad en het bij aanvang van het onderzoek al
behoorlijk ontwikkelde begrip van de regionale geologie heeft het mogelijk gemaakt de
paleolandschappelijke context van het verdronken landschap in de Yangtzehaven zeer
goed vast te stellen.
Opzet hoofdstuk
Na het aangeven van de specifieke onderzoeksvragen voor het landschapsgenetisch
en paleogeografisch onderzoek in paragraaf 3.2 start paragraaf 3.3 met het beschrijven
van het gemaakte onderscheid en de naamgeving van de aangetroffen laageenheden.
De benamingen en afkortingen komen terug in de legenda’s en bijschriften van de
profielen, kaarten en boorkernbeschrijvingen in de verdere paragrafen en hoofdstukken.
De indeling van laageenheden voor de Yangtzehaven sluit aan op nationale standaarden
(TNO Geologische Dienst Nederland) die bedoeld zijn voor kartering op regionale en
landelijke schaal. De indeling is niet zozeer het resultaat van het onderzoek, maar een
kader dat vanaf de fase van bureauonderzoek als uitgangspunt gehanteerd is om het
paleolandschappelijke onderzoek in Yangtzehaven in iedere fase steeds in regionale
context te kunnen plaatsen. Er is wat het landschapsonderzoek betreft dus niet op nul
begonnen, maar er is uitgegaan van een regionaal model dat met het inzoomen naar het
plangebied en de selectiegebieden daarbinnen steeds verder is verfijnd.
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Paragraaf 3.4 behandelt het hoofdresultaat van de geologische kartering: de
geologische opbouw van de bodem van de Yangtzehaven in 2009-2011. Het gaat hier
om de verspreiding in ruimte en diepte van de verschillende sedimentaire pakketten
en de onderlinge stratigrafische verbanden (‘sedimentaire geometrie’, ‘architecturele
elementen’) en daarmee de relatieve ouderdom. Dit wordt in paragraaf 3.4 geïllustreerd in
dwarsdoorsneden en kaarten. In alle fasen van uitvoering was een belangrijk doel van het
geologische en paleolandschappelijke onderzoek archeologische vondsten (verworven
in de laatste, opgravende fase) uiteindelijk in een regionale, sedimentair-geologische
context te kunnen plaatsen. Primair is dit gebeurd op informatie betreffende locatie
(x,y), diepte (z, ten opzichte van NAP) en laagbeschrijving (indeling uit paragraaf 3.3).
De kartering is gebaseerd op een grote verzameling brongegevens: boorbeschrijvingen
en sonderingen uit het archief, nieuwe boringen en sonderingen en seismische en
bathymetrische opnamen uit 2010 en 2011. Deze brongegevens zijn opgenomen als
bijlagen van dit rapport en in nationale gegevensbanken (DINO van TNO Geologische
Dienst Nederland), evenals in eerdere rapportages van onderdelen van het geologische
en paleolandschappelijke onderzoek. Zie tabel 3.1 voor een overzicht van deze bijlagen.
Deze rapporten geven technische informatie van de verwerving van de gegevens
(velddagen) en verwerking daarvan tot kaarten en profielen. In dit hoofdstuk zijn deze
zaken beknopt gehouden.
Paragraaf 3.5 beschrijft de absolute datering zoals die in het geologisch onderzoek zijn
verworven. Hier worden de aan de laageenheden toegekende ouderdommen onderbouwd
en de zekerheid daarvan bediscussieerd. De paragraaf maakt ook een koppeling naar
typische sedimentatiesnelheden zoals die optraden bij het geleidelijk deltaïsch bedekt
raken van het landschap in het Vroeg Holoceen. In de oudste fasen is de sedimentatie
van bezinkend overstromingssediment zeer gering en overheerst bodemvorming
(Preboreaal), overeenkomstig met de positie van het gebied aan de rand van het dal. In
jongere fasen (Boreaal) versnelt de sedimentatie geleidelijk naar circa 20 cm per eeuw
rond 7000 voor Chr., overeenkomstig met de positie van het gebied in een delta, op enige
afstand stroomopwaarts van de riviermonding. De mariene verdrinking (transgressie)
van het gebied rond 6500 voor Chr. markeert een dramatische verdere versnelling, in
overeenstemming met de snelheid van de zeespiegelstijging van toentertijd en een positie
van het gebied op de kustlijn/in de riviermonding.
Paragraaf 3.6 rapporteert de onderzoeksresultaten van geselecteerde
onderzoeksboringen in de Yangtzehaven in het hoogst behaalde detail. Waar paragrafen
3.3 en 3.4 de algemene opbouw van het gebied in laagpakketten presenteren en
paragraaf 3.5 de ouderdom geeft aan deze laagpakketten, legt paragraaf 3.6 de nadruk
op de verticale successie, zoals die in boorkernen gradueel - binnen laagpakketten - en
op overgangen tussen laagpakketten in dateringreeksen, sedimentologische en pedogene
facies (inclusief micromorfologische detail studies) en palynologische resultaten aan
pollen en diatomeeën is vast te stellen. Het hoofdstuk dient verder ter illustratie en
onderbouwing van de kwaliteit van de brongegevens (Tabel 3.1) en als ingang voor
specialistisch wetenschappelijk gebruik in de toekomst.
Paragraaf 3.7 behandelt de ontstaansgeschiedenis van het gebied vanuit
landschapsontwikkeling, de achtereenvolgens optredende processen, de overervende
rol van topografie en substraat en de snelheid van landschapsverandering. Voor de
opeenvolgende situaties in het Vroeg Holoceen (Vroeg en Midden-Mesolithicum) worden
paleogeografische kaartjes gepresenteerd op de schaal van de Yangtzehaven als
geheel en wordt ingezoomd op de daadwerkelijk opgegraven locaties onder water in
selectiegebied West. De doorwerking van de landschappelijke context in archeologische
bevindingen wordt ook bediscussieerd, op grotere schaal (paragraaf 3.7.3) en op de
schaal van selectiegebieden Oost en West (paragrafen 3.7.4 en 3.7.5).
In paragraaf 3.8 tenslotte worden de archeolandschappelijke onderzoeksvragen
beantwoord.
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Auteur jaar
Yangtzehaven
Vos e.a. 2009
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Fase

Auteur(s), jaar: Titel, plaats (Instituut-rapport nr.)

Bijlage

1

Vos P.C., M. van den Berg, D. Maljers en S. de Vries, 2009:
Geoarcheologische bureaustudie ten behoeve van het
Yangtzehavenproject (1e onderzoeksfase in het verkennend
inventariserend veldonderzoek), Utrecht (Deltares-rapport
0906-0193).

3.1

Vos e a. 2010a

2

Vos P.C., M. van den Berg, F. Bunnik, H. Cremer, M. de
Kleine, D. Maljers en C. Mesdag, 2010a: Geoarcheologisch
inventariserend veldonderzoek van het Yangtzehaven project
(verkennende fase 2), Utrecht (Deltares-rapport 1201894000-BGS-0003).

3.2

Cremer en Bunnik 2010

2

Cremer, H. en F.P.M. Bunnik, 2010: Diatomeeën- en
pollenscans van de boringen Yangtzehaven (B37A0652,
B37A0653, B37A0656, B37A0661, B37A0663, B37A0665),
Utrecht (TNO-rapport TNO-034-Ut-2010-01150-B).

3.3

De Vries 2011a

3

Vries, S. de, 2011a: Boorbeschrijvingen Yangtzehaven-Oost,
Utrecht (Deltares-rapport 1204743-000-BGS-0013).

Bewerkt en
opgenomen
in bijlage 2.1

De Vries 2011b

3

Vries, S. de, 2011b: Boorbeschrijvingen Yangtzehaven-West,
Utrecht (Deltares-rapport 1204743-000-BGS-0014).

Bewerkt en
opgenomen
in bijlage 2.1

Schiltmans 2012a

3

Schiltmans, D.E.A., 2012a: Rotterdam Yangtzehaven.
Karterend inventariserend veldonderzoek, Rotterdam
(evaluatierapport BOOR).

-

Schiltmans 2012b

4

Schiltmans, D.E.A., 2012b: Rotterdam Yangtzehaven.
Opgraving, Rotterdam (evaluatierapport BOOR).

-

Vos 2013

3 en 4

Vos, P.C., 2013: Geologisch en paleolandschappelijk
onderzoek Yangtzehaven (Maasvlakte, Rotterdam).
Toegepast geoarcheologisch onderzoek ten behoeve van
de archeologische prospectie in Vroeg Holocene deltaïsche
afzettingen van Rijn en Maas in het Maasvlaktegebied,
Utrecht (Deltares-rapport 1206788-000BGS-0001).

3.4A

1

)

Vos 2013: Bijlage A

3 en 4

Boorbeschrijvingen en foto’s van steekkernen uit het
Yangtzehavenonderzoek.

Bewerkt en
opgenomen
in bijlage 2.1

1

)

Vos 2013: Bijlage B

3 en 4

Grafieken van de sonderingen in selectiegebieden Oost en
West uit het Yangtzehavenonderzoek.

3.4B

Vos 2013: Bijlage C

3 en 4

Getabelleerde resultaten van het 14C-dateringsonderzoek
Yangtzehaven en Kop van Beer.

3.4C

Vos 2013: Bijlage D
Vos 2013: Bijlage E

3 en 4
3 en 4

Overzicht van aangeleverde digitale bestanden.
Seismische overzichtsprofielen P1, P2 en P3 van het
plangebied Yangtzehaven.

3.4D
3.4E

Cremer, Bunnik en
Koolmees 2013
(= Bijlage F in Vos 2013)

3 en 4

Cremer, H., F.P.M. Bunnik en H. Koolmees, 2013: Diato
meeën- en pollenanalyses en scans van geselecteerde
boringen van de opgraving Yangtzehaven, Utrecht (TNOrapport R10346).

3.4F

Van Kappel en Exaltus 2013
(= Bijlage G in Vos 2013)

3 en 4

Kappel, K. van en R.P. Exaltus, 2013: Bodemmicromorfo
logisch onderzoek Yangtzehaven te Rotterdam, Amersfoort
(ADC-rapport 3421).

3.4G

Vos 2013: Bijlage H

3 en 4

Samenvatting paleo-ecologisch pollen- en diatomeeën
onderzoek, inclusief gegevens over lithostratigrafie en
14
C-dateringen.

3.4H (zie ook onder
bijlage 3.10)

Wallinga en Versendaal
2014

3 en 4

Wallinga, J. en A.J. Versendaal, 2014:
Luminescentiedateringsrapport Yangtzehaven, Wageningen
(NCL-7612).

3.5

Auteur jaar
Kop van Beer en Papagaaienbek
1

1

)

Fase

Auteur(s), jaar: Titel, plaats (Instituut-rapport nr.)

Bijlage

Vos en De Vries 2007

n.v.t.

Vos, P.C. en S. de Vries, 2007: Geologisch vooronderzoek
Papegaaibekhaven en Kop van Beer, Utrecht (TNO-rapport
2007-U-R1164/B).

3.6

Cremer en Bunnik 2009

n.v.t.

Cremer, H. en F.P.M. Bunnik, 2009: Diatomeeën- en
pollenanalyses (scanonderzoek) van de boringen
Papegaaibek (B37A0594) en Kop van Beer (B37A0592),
Utrecht (TNO-rapport TNO-034-Ut-2009-00739-B).

3.7

Cremer 2009

n.v.t.

Cremer, H., 2009: Diatomeeënanalyses aan sedimenten
van de boringen Papegaaibek (B37A0594) en Kop van Beer
(B37A0592), Utrecht (TNO-rapport 034-Ut-2009-02346-B).

3.8

Vos e.a. 2010b

n.v.t.

Vos, P.C., F.P.M. Bunnik, H. Cremer en F.M. Hennekam,
2010: Paleolandschappelijk onderzoek Papegaaienbek en
Kop van Beer. Geobotanisch en 14C-onderzoek van monsters
genomen uit vroeg Holocene delta-afzettingen in het gebied
Papegaaienbek en Kop van Beer (Maasvlakte, Rotterdam),
Geologisch vooronderzoek Papegaaibekhaven en Kop van
Beer, Utrecht (Deltares-rapport 1201910-000-BGS-0001).

3.9

Vos 2013: Bijlage H

3 en 4

Samenvatting paleo-ecologisch pollen- en diatomeeën
onderzoek, inclusief gegevens over lithostratigrafie en
14
C-dateringen.

Uitgebreid en
opgenomen als 3.10

) Boringbeschrijvingen, kernfoto’s en sonderingsgegevens zijn ook opgenomen in de DINO-database van TNO Geologische Dienst Nederland.

Tabel 3.1. Overzicht van deelrapporten betreffende het geologisch en paleolandschappelijk onderzoek, tevens bijlagen bij dit hoofdstuk.

3.2

Onderzoeksvragen

Voor het landschapsgenetisch en paleogeografisch onderzoek zijn specifieke
onderzoeksvragen geformuleerd (Smit 2012). Ze zijn sturend geweest voor de gebezigde
onderzoeksmethoden en de interpreteatie van de resultaten. In paragraaf 3.8 worden ze
systematisch beantwoord.
Vragen op regionale schaal: gebied van Maasvlakte 1 en 2
- Hoe zag het reliëf eruit van de regio van de Maasvlakte aan het begin van het Holoceen, waar lagen de grotere donkstructuren en waar lag de hoofdloop van de
vroegholocene rivier?
- Hoe ligt het gebied van de Yangtzehaven binnen het vroegholocene landschap van de
Maasvlakte regio; hoe groot is de afstand naar de hoofdrivier, zijn er kleinere dalsystemen aanwezig?
Specifieke vragen op macroschaal: gebied van de Yangtzehaven
- Hoe zagen het laatglaciale landschap en vroegholocene landschap ter hoogte van de
huidige Yangtzehaven eruit (reliëf, milieu)?
- Wat is de exacte diepteligging ten opzichte van NAP van de aangetroffen afzettingen
en facies-eenheden?
- Hoe kunnen deze afzettingen en eenheden ruimtelijk worden begrensd (op basis van
seismisch onderzoek en boringen)?
- Wat is de datering van de in het onderzoeksgebied aanwezige rivierduinen en de zandige rivierafzettingen van de Formatie van Kreftenheye?
- Wat is de datering van het afdekkende veen?
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- Hoe is de verdrinkingsgeschiedenis van het aangetroffen duinlandschap en wat is de
datering ervan (veen op flanken van het rivierduin)?
- Is er sprake van directe mariene invloed op deze verdrinking?
- Hoe passen de resultaten in de onderzoeksresultaten van eerder uitgevoerde onderzoeken in het plangebied?
Specifieke vragen op mesoschaal: selectiegebieden West en Oost:
- Hoe zag het landschap eruit op en rond het rivierduin?
- Wat is de relatie tussen het duin en de oostelijk gelegen geul?
- Hoe zag het landschap rondom het duin eruit ten tijde van de bewoning van het duin
(zoet, brak, zout; verandering door de tijd heen)?
- Wat is de pedogenese en precieze aard van de bodem in de top van het duin en van
de ‘houtskoolrijke’ niveaus in de bovenste Laag van Wijchen?
- Hebben deze ‘houtskoolrijke’ niveaus een antropogene oorsprong of niet?
- Is er een relatie tussen de ‘houtskoolrijke’ niveaus in de bovenste Laag van Wijchen en
de archeologische resten op de rivierduinen?
-

Is er sprake van erosie op de flank van het duin?

Specifieke landschapsgerichte vragen op microschaal: selectiegebied West
- Liggen de archeologische resten in situ?
- Uit welke geologische en/of facies eenheid zijn de resten afkomstig?
- Zijn er aanwijzingen voor erosie en/of verplaatsing van de archeologische resten?
- Heeft de wijze van onderzoek/ontgraven gevolgen gehad voor de archeologische
resten (in termen van beschadiging, context en dergelijke)?
3.3

Resultaten geologische laageenheden tussen 30 en 15 m - NAP

De geologie van het plangebied Yangtzehaven is beschreven en opgedeeld volgens
regionale lithostratigrafische schema’s, zoals opgezet door TNO Geologische Dienst
Nederland en beknopt beschreven in Westerhoff, Wong en De Mulder (2003).
Uitgebreide beschrijvingen van de in dit rapport gebruikte formele eenheden zijn te
raadplegen op http://www.dinoloket.nl/nomenclator-ondiep. Naamgevingen en codes
van de laageenheden volgen de formele nomenclatuur van TNO Geologische Dienst
Nederland. Binnen de vroegholocene afzettingen is aanvullend nader onderscheid
in lithogenetische eenheden gemaakt op grond van lithologie, afzettingsmilieu,
bodemvorming en onderlinge relatieve posities. De hier beknopt formeel beschreven
laageenheden vormen de bouwstenen van de geologische profielen, 3D-lagenmodellen
en landschapsreconstructies. Naast de lithologie worden ook lithofacies (afzettingsmilieu)
en laagovergangen van de eenheden besproken. Deze wijze van beschrijven is nodig
om het lokaal nieuw verworven geologisch detail in de regionale kartering te kunnen
opnemen en om de interpretaties van de positie van het gebied van de Yangtzehaven in
de vroegholocene landschapssituatie te kunnen inbedden in recente bestaande regionale
reconstructies, zoals die in Hijma (2009), Vos e.a. (2011) en Cohen e.a. (2012).
De geadopteerde indeling is de weerslag van eerdere regionale geologische karteringen
en is primair gebaseerd op sedimentaire kenmerken (Westerhoff, Wong en De Mulder
2003). De bruikbaarheid van de indeling op nieuw verzamelde steekkernen is in dit
hoofdstuk geverifieerd. Het hoge detailniveau (sub-decimeter) van de boorbeschrijving
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in lagen maakt dat in het overwegend venige stratigrafische niveau van het ‘Basisveen’
ook kleiiger inschakelingen zijn herkend (EC-inschakelingen in NIBA-laag: naast elkaar
afgezet, in één landschapssituatie) en dat twee pakketten overstromingsklei in het
stratigrafische niveau van de ‘Laag van Wijchen’ zijn herkend (KRWY-2 respectievelijk
KRWY: na elkaar afgezet, in twee landschapssituaties). De indeling is daarmee
gedetailleerder dan de landelijke indelingsschema’s. In eerdere lithogenetische
karteringen van vroegholocene afzettingen en landschappen in het Rijnmondgebied
(Hijma e.a. 2009; Bos, Busschers en Hoek 2012) zijn vergelijkbare opsplitsingen binnen
de Laag van Wijchen en de Basisveen Laag voorgesteld en gehanteerd.
In de situatie van de Yangtzehaven, met een lange onderzoeksgeschiedenis in
aangrenzende gebieden, kan op grond van sedimentaire kenmerken en diepteligging ook
de absolute ouderdom van de aangetroffen pakketten op voorhand al redelijk worden
ingeschat (tot op 1000 á 1500 jaarnauwkeurig) en uit de kenmerken van bodemvorming
(verkleuring, ontkalking, rijping/stijfheid), sedimentologische kenmerken (laminaties,
bioturbaties) en macrofossielen (hout, schelpen) zijn ook paleomilieu-indicaties en
landschapsgenetische aspecten af te leiden. In afbeelding 3.2 zijn drie geselecteerde
boorkernen afgebeeld waarin de laageenheden in hun typische facies en opeenvolging
zijn aangetroffen. De beschrijvingen van de steekkernen inclusief een volledig fotooverzicht zijn opgenomen als bijlage 2.1 bij hoofdstuk 2.
De beschrijvingen per laageenheid in dit hoofdstuk integreren dan ook de algemene
resultaten betreffende ouderdom, paleomilieu en landschapsverandering, zoals die
in de verdere hoofdstukken in detail aan de orde komen. Waar in de onderstaande
beschrijvingen van de laageenheden voor de Yangtzehaven wordt verwezen naar
palynologische indicaties voor ouderdom en paleomilieu (pollen, diatomeeën), betreft het
resultaten en inzichten uit specialistische deelrapporten van TNO Geologische Dienst
Nederland (Cremer en Bunnik 2009; idem 2010; Cremer, Bunnik en Koolmees 2013)
uit de verschillende vooronderzoeksfasen. In dit hoofdstuk worden deze resultaten in
verder detail besproken in paragrafen 3.5 en 3.6. Waar in de onderstaande beschrijvingen
(en ook in paragrafen 3.4-3.6) wordt verwezen naar sedimentair geologische indicaties
(seismische reflectie-karakteristiek, sedimentologie, micromorfologie en bodemvorming
zoals waargenomen in steekkernen) betreft het resultaten en inzichten uit deelrapporten
van Deltares (Vos e.a. 2009; idem 2010a; Vos 2013) in samenwerking met ADC
ArcheoProjecten (Van Kappel en Exaltus 2013). Waar in de onderstaande beschrijvingen
van de laageenheden verwezen wordt naar absolute dateringen (14C en OSL) betreft
het resultaten en inzichten uit deelrapporten door Deltares (Vos e.a. 2009; idem 2010a;
Vos 2013) in samenwerking met dateringslaboratoria (OSL: Wallinga en Versendaal
2014). De beschrijving van archeologische indicatoren is gebaseerd op onderzoek van
zeefresiduen van de boorkernen in fase 3 door het BOOR (Schiltmans 2012a), het
micromorfologisch onderzoek aan twee steekkernen door ADC ArcheoProjecten (Van
Kappel en Exaltus 2013) en van het botanisch onderzoek aan drie steekkernen door
BIAX Consult (zie hoofdstuk 6). In dit hoofdstuk worden deze resultaten in verder detail
besproken in paragrafen 3.4 en 3.6. Alle hierboven genoemde rapporten zijn als bijlagen
bij dit hoofdstuk opgenomen (Tabel 3.1).
De systematische beschrijving van de laageenheden heeft als uitgangspunt gediend in
de constructie van de overzichts- en detailprofielen in paragraaf 3.4. Een schematisch
overzicht van laageenheden en hun deels overlappende ouderdommen (paragraaf 3.5)
wordt gegeven in afbeelding 3.3. De kartering en stratigrafische relaties uit paragrafen 3.3
en 3.4 waren de ordenende uitgangspunten bij het verwerken van de verzameling 14C- en
OSL-dateringen tot gekalibreerde absolute ouderdommen en daarmee tot ouderdommen
voor de opeenvolgende laageenheden. Waar paragraaf 3.3 de geologische opbouw in de
Yangtzehaven in haar algemeenheid beschrijft en daarbij op vroegholocene afzettingen in
de overstromingsvlakte met regionale verspreiding concentreert, zoomt paragraaf 3.6 in
op de opeenvolging in individuele boringen. Daarbij worden ook uitzonderingsgevallen op
de algemene opbouw behandeld, zoals boringen in lokale vroegholocene geulvullingen.
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NIBA

bodem in

BXDE

SBBL

KRWY

EC
SBBL

BXDE
KRWY-2

NIBA

KR

KR
EC

a

b

Afb. 3.2. Drie steekkernen uit de Yangtzehaven ter illustratie van de typische
laagopeenvolging.
a. Boorkern B37A0713/O-13 in selectiegebied Oost, met een karakteristieke
opeenvolging KR, KRWY, (EC) NIBA, EC (NAWO) en SBBL.
b. Boorkern B37A0676/W-07 in selectiegebied West, met een karakterisbodem in

tieke opeenvolging KR, KRWY-2, BXDE (met bodem), NIBA, EC en SBBL.

BXDE

c. Boorkern B37A0693/W-24 in selectiegebied West, met een karakteristieke opeenvolging BXDE, NIBA, EC, NAWO en SBBL.

NAWO

EC

SBBL
NIBA

c
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Chronostratigrafie
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Lithostratigrafie
Archeologie
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Laat Glaciaal
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Afb. 3.3. Stratigrafische tabel met tijdindelingen, archeologische perioden, laageenheden en hun chronologie in plangebied
Yangtzehaven. Met de rode balk wordt de periode van menselijk gebruik van het rivierduincomplex (bepaald aan de hand
van 14C-dateringen) aangegeven.
KR = Beddingzanden van Rijn en Maas van de Formatie van Kreftenheye.
KRWY-2 = Overstromings(rivier)kleien van de onderste Laag van Wijchen.
BXDE = Donk- of rivierduinzanden van de Formatie van Boxtel.
KRWY = Overstromings(rivier)kleien van de bovenste Laag van Wijchen.
NIBA = Veelal kleiig veen van de Basisveen Laag.
EC = Humeuze zoetwatergetijden(rivier)afzettingen van de Formatie van Echteld.
NAWO = Fijn zand-klei gelaagde estuariumafzettingen van het Laagpakket van Wormer.
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3.3.1

Formatie van Kreftenheye - beddingzanden van Rijn en Maas (KR)

Lithologie: De eenheid bestaat uit zanden die zijn aangevoerd door de rivieren Rijn en
Maas. De zanden variëren sterk in korrelgrootte. Aan de top van de formatie betreft het
matig fijne zanden (mediane korrelgrootte circa 150 μm) tot grove zanden (mediane
korrelgrootte circa 300 µm). Het sediment is slecht gesorteerd (grote spreiding).
De zanden zijn kalkhoudend en niet of zwak humeus. Op grotere diepte is er ook
grindbijmenging. De top van de formatie ligt op circa 23-22 m - NAP. Het pakket rivierzand
loopt in de diepere ondergrond van het gebied van de Yangtzehaven door tot aan de
erosieve basis op circa 40 m - NAP (Rijsdijk e.a. 2005; Busschers 2008; Hijma 2009;
Hijma e.a. 2012).
Lithofacies: Aan de top van de formatie zijn de beddingzanden overwegend afgezet als
zandbanken in geulen van rivieren die (in het plangebied) in het Laat Glaciaal actief
waren en op de overgang naar het Holoceen zijn verzand (blijkens OSL-dateringen:
paragraaf 3.5.1). Deze zandige afzettingen zijn gelaagd; de dunne laagjes kunnen ook
lemig zijn. Aan de top van de formatie betreft het upper bar facies (dat wil zeggen: de top
van zandbanken in een rivier, overwegend onder relatief hoog energetische condities
afgezet) naar boven overgaand in lower overbank facies (dat wil zeggen: de basis van
overliggende oeverafzettingen, overwegend onder lager energetische condities afgezet
tijdens overstromingen en met behulp van pioniervegetatie ingevangen). Deze twee facies
markeren de laatste fases van verzanden en verlaten raken van de rivierbedding.
Laagovergang: De overgang naar de overliggende Laag van Wijchen (KRWY-2 en
KRWY) is in het algemeen geleidelijk (een verloop over ruim 1 decimeter), zoals te zien
in afbeelding 3.2a. Lokaal is de overgang abrupter (binnen 1 cm). Direct op de zanden
van de Formatie van Kreftenheye is de Laag van Wijchen in het plangebied relatief lemig
en zandig gelaagd. Ook waar zich later rivierduinzand (BXDE) heeft gevormd, wordt dit
van het onderliggend rivierzand door een relatief dunne zandig gelaagde lemige kleilaag
gescheiden: de onderste Laag van Wijchen (KRWY-2).
3.3.2 Formatie van Kreftenheye, onderste Laag van Wijchen - overstromingskleien
(KRWY-2)
Lithologie: Deze eenheid bestaat uit grijze leem, zandige klei en kleiig zand en is intern
gelaagd. Ze is een tot enkele decimeters dik en wordt in het Yangtzehaven gebied op een
diepte van circa 23-22 m - NAP aangetroffen. In steekkernen is de laag alleen bemonsterd
in selectiegebied West, onder rivierduinzand, maar ze komt in het plangebied algemeen
voor, zoals blijkt uit sondeerbeelden (relatief lage conusweerstand).
Lithofacies en (lokale) ontstaanswijze: De onderste Laag van Wijchen is afgezet als kleien
van periodieke overstromingen. De laag markeert een fase waarin de Rijn en Maas zich
aanpasten aan het veranderde afvoerregime aan het einde van de laatste ijstijd en de
rivieren van een vlechtend naar een meanderend geulpatroon waren overgegaan. Ten
tijde van de afzetting bevonden de actieve riviergeulen zich buiten het plangebied. In
de laagste delen van de overstromingsvlakte is de laageenheid plaatselijk dikker en fijnklastischer ontwikkeld (lithofacies: KRWY-restgeulvulling). Deze verdikkingen zijn van
invloed op seismische reflectiekarakteristiek en interpretatie van ruimtelijke patronen
in het hoogteverloop van de top van de Formatie van Kreftenheye, in het bijzonder in
selectiegebied Oost (paragraaf 3.4).
Laagovergang: Het betreft een gelaagde eenheid die geleidelijke grenzen heeft met
zowel de onderliggende beddingzanden van de Formatie van Kreftenheye als met de
bovenliggende eolische zanden (BXDE) - zoals te zien is op afbeelding 3.2b. In de KRWY2 laag onder het donklichaam heeft zich geen uitgesproken bodem ontwikkeld. Het begin
van duinvorming heeft de afzetting van de onderste Laag van Wijchen vrijwel direct
opgevolgd.
3.3.3

Formatie van Boxtel, Laagpakket van Delwijnen - donk- of rivierduinzand (BXDE)

Lithologie: Het donkzandlichaam van selectiegebied West bestaat uit matig fijn zand.
Het materiaal is goed gesorteerd (geringe spreiding) en de korrelgrootte varieert in
het algemeen tussen de 150 en 210 μm. Waar de top van het rivierduinzand niet is
geërodeerd, is een (sterk) humeuze bodem aanwezig die donkerbruin tot zwart van kleur
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Boring
Selectiegebied West
B37A0673/W-04
(ter plekke van put 2)
B37A0675/W-06

B37A0676/W-07
(ter plekke van put 1)
B37A0679/W-10
B37A0685/W-16
B37A0686/W-17
B37A0687/W-18
B37A0691/W-22
B37A0692/W-23
B37A0693/W-24
B37A0694/W-25
B37A0696/W-27
B37A0698/W-29
(ter plekke van put 3)

Archeologische indicator

Diepte
in m - HB

Diepte
in m - NAP

Archeologische indicator ontdekt
bij onderzoek:

-Bot en vuursteen
-Houtskool
-Verkoold materiaal
-Bot
-Verkoolde resten van kruidachtige
planten en houtskool
-Verkoolde resten van kruidachtige
planten en houtige gewassen

2,56-2,36
2,32-2,16
2,32-2,16
2,73-2,49
2,35-2,12

20,28-20,08
20,04-19,88
20,04-19,88
20,37-20,13
19,99-19,76

Zeefresidu boorkern fase 3
Botanische macroresten BIAX
Pollenpreparaten BIAX
Zeefresidu boorkern fase 3
Botanische macroresten BIAX

2,35-2,12

19,99-19,76

Pollenpreparaten BIAX

-Houtskool
-Houtskool
-Houtskool, bot en vuursteen
-Houtskool
-Vuursteen
-Houtskool
-Houtskool
-Houtskool
-Houtskool
-Houtskool
-Houtskool
-Houtskool
-Houtskool en vuursteen
-Vuursteen

1,32-0,97
1,78-1,32
2,75-1,78
1,50-1,35
1,50-0,69
1,79-1,58
3,40-2,72
1,25-0,85
3,30-3,20
3,20-3,09
0,70-0,55
1,70-0,70
1,78-1,36
1,75-0,65

19,03-18,68
19,49-19,03
20,46-19,49
18,58-18,43
19,11-18,30
18,91-18,70
20,60-19,92
18,77-18,37
21,01-20,91
20,89-20,78
18,56-18,41
19,56-18,56
19,55-19,13
19,72-18,62

Zeefresidu boorkern fase 3
Zeefresidu boorkern fase 3
Zeefresidu boorkern fase 3
Zeefresidu boorkern fase 3
Zeefresidu boorkern fase 3
Zeefresidu boorkern fase 3
Zeefresidu boorkern fase 3
Zeefresidu boorkern fase 3
Zeefresidu boorkern fase 3
Zeefresidu boorkern fase 3
Zeefresidu boorkern fase 3
Zeefresidu boorkern fase 3
Zeefresidu boorkern fase 3
Zeefresidu boorkern fase 3

Tabel 3.2. In boorkernen aangetroffen archeologische indicatoren in de top van het rivierduinzand (BXDE).

is. Op de flanken van het duin is de bodem lokaal meer dan 50 cm dik en vaak sterk
gevlekt op humeuziteit. De zanden zijn kalkhoudend met uitzondering van de humeuze
bodem in de top van het zandlichaam. Het rivierduinzand wordt tussen 22,5 en 18,5 m
- NAP aangetroffen, met een onregelmatig golvend oppervlak. De minimale dikte is enige
decimeters, de maximale gepreserveerde dikte is 4 meter. Het begin van sedimentatie
van de bovenste Laag van Wijchen (KRWY) valt samen met het begin van de duinvorming
(BXDE). Het einde van duinvorming valt eerder dan het einde van de afzetting van de
bovenste Laag van Wijchen. In eerdere deelrapportages (Tabel 3.1) is deze laag informeel
‘BXDZ: Boxtel Formatie, donkzand’ genoemd.
Archeologische indicatoren: In de top van het donkzand in selectiegebied West komen
plaatselijk vuursteen, verbrand en onverbrand bot, visresten, houtskool en andersoortig
verkoold botanisch materiaal uit het Mesolithicum voor. Zie tabel 3.2 voor een overzicht
van de in de boorkernen aangetroffen archeologische indicatoren.
Lithofacies en (lokale) ontstaanswijze: Het betreft door de wind gevormde duincomplexen,
ontstaan in het Vroeg Holoceen (OSL-dateringen: paragraaf 3.5.1) in een gebied op
enige afstand naast de toenmalig actieve rivierloop. Zandbanken in (verzandende)
rivierbeddingen in de directe omgeving van het plangebied vormden het brongebied
voor het opgewaaide duinzand. Daarna raakten de brongebieden begroeid en met
kleiiger overstromingsafzettingen bedekt (KRWY; bodemvorming in KRWY en top KR),
wat de verstuiving deed stoppen. Ook in de duingebieden zelf ontwikkelde zich een
vegetatie (bodemvorming in top BXDE). In latere fasen van deltaontwikkeling werd het
afzettingsmilieu aan de voet en de flank van de duinen aanmerkelijk drassiger (NIBA en
EC). Vanaf enig moment zijn flank en top van het rivierduin nog ‘hoog en droog’, maar
is het omringende landschap wetland geworden. In de Yangtzehaven ontstond deze
toestand in het Boreaal, ten tijde van mesolithische bewoning. In deze situatie is op
het rivierduin de term ‘donk’ van toepassing, net zoals dat bij rivierduinen landinwaarts
in het groene hart in het Midden- en Laat Holoceen (tot op heden) het geval was. Op
de overgang naar het Midden-Holoceen verdronken de donken van de Yangtzehaven,
waarbij de duinvoet preserveerde, maar de duintop erodeerde. In die huidige onthoofde,
begraven en verdronken situatie is het rivierduin in de ondergrond van de Yangtzehaven
het best een voormalige donk te noemen. Deze terminologie is in de verdere tekst als
zodanig doorgevoerd.
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Laagovergang: De laagovergang met de onderliggende eenheid - onderste Laag van
Wijchen (KRWY-2) - is geleidelijk. Aan de duinvoet is het zandlichaam ingeschakeld
in de kleiige bovenste Laag van Wijchen (KRWY), met geleidelijke laagovergangen,
zoals te zien in afbeelding 3.2b. Hogerop langs de duinvoet is de overgang naar relatief
hoge voorkomens van de KRWY abrupter. De inschakeling markeert de grens tussen
de onderste en bovenste Laag van Wijchen (KRWY-2 respectievelijk KRWY). De
laagovergang naar het bovenliggende kleiige veen van de Basisveen Laag (NIBA) is in de
regel snel (binnen 2 cm). Basisveen op donkzand is zandig, zoals te zien in afbeeldingen
3.2b en c. Het onderscheid met de onderliggende humeuze bodem wordt op kleiigheid en
gelaagdheid gemaakt. De bodem eronder is gevlekt en gebioturbeerd en niet horizontaal
gelaagd. De meer compacte Basisveen Laag direct er bovenop is juist wel horizontaal
gelaagd en soms kleiig (Afb. 3.2b en c). Waar het donkzand lokaal tot 18,5 m - NAP reikt,
is het erosief getrunkeerd door de basis van het pakket jong zeezand (SBBL).
3.3.4
Formatie van Kreftenheye, bovenste Laag van Wijchen - overstromingskleien
(KRWY)
Lithologie: De eenheid bestaat uit klei: stevig, matig siltig tot sterk siltig en humeus
(veelal humeus gelaagd) en aan de basis zandig en veelal zandig gelaagd. De klei
is kalkhoudend aan de basis en kalkloos aan de top. In de laag komen humeuze
bodemniveaus voor die kalkloos zijn. De laag wordt tussen 22 en 19 m - NAP aangetroffen
en is typisch enkele decimeters tot een meter dik.
Archeologische indicatoren: In de humeuze lagen komt plaatselijk verkoold materiaal
voor: vooral fijne verkoolde deeltjes van kruidachtige planten en - in mindere mate - van
houtachtige gewassen, herkend bij het micromorfologische slijpplaatonderzoek en in
de pollenpreparaten, maar ook macroscopisch herkenbaar materiaal in zeefresiduen
van boorkernen. Zie tabel 3.3 voor een overzicht van de in de boorkernen aangetroffen
archeologische indicatoren.
Lithofacies en (lokale) ontstaanswijze: Het grijze kleidek van de bovenste Laag van
Wijchen met de humeuze bodemlagen bestaat uit fluviatiele overstromingskleien
van Rijn en Maas uit het Vroeg Holoceen. De laag wordt van onder naar boven toe
steeds rijker aan organische stof (kleurovergang van grijs naar donkergrijsbruin). De
donkergrijze bodems en de afwezigheid van diatomeeënschaaltjes duiden erop dat de
sedimentatiesnelheid in het overstromingsgebied beperkt was en dat het gebied een tijd
lang slechts episodisch overstroomd werd.
Laagovergang: De laagovergangen met de onderliggende eenheden (KRWY-2 en BXDE)
zijn beneden 21 m - NAP geleidelijk en hoger langs de duinvoet abrupter. De overgang
naar de bovenliggende eenheid, van humeuze top naar de bovenliggende Basisveen
Laag (NIBA), is in de regel geleidelijk (1 tot 5 cm; Afb. 3.2a). Het onderscheid tussen kleiig
Basisveen en de humeuze top van de Laag van Wijchen kleien wordt gemaakt op in het
Basisveen macroscopisch zichtbare plantenresten.
3.3.5

Formatie van Nieuwkoop, Basisveen Laag - veen (NIBA)

Lithologie: De eenheid bestaat uit amorf gecompacteerd veen. Het veen is in de regel
kleiig en kalkloos en donkerbruin van kleur. Soms zijn in het veenpakket humeuze, rietdoorwortelde, grijsbruine humeuze kleien ingeschakeld: er zijn dan verschillende venige
lagen te onderscheiden. Macroscopisch herkenbare plantenresten bestaan onder andere
uit rietfragmenten, wortels en soms stukjes hout. De Basisveen Laag wordt tussen 21 en
19 m - NAP aangetroffen en is typisch een decimeter dik.
Archeologische indicatoren: In het veen komt plaatselijk verkoold materiaal voor:
macroscopisch en microscopisch herkende deeltjes van kruidachtige planten en
van houtachtige gewassen bij de monsterbereiding van de pollenpreparaten en bij
de pollenanalyse zelf. Bij het micromorfologisch onderzoek wordt gesproken van
‘brandlaagjes’ in het veen. Zie tabel 3.4 voor een overzicht van de in de boorkernen
aangetroffen archeologische indicatoren.
Lithofacies en (lokale) ontstaanswijze: De Basisveen Laag is in het plangebied
overheersend uit kleiig rietveen opgebouwd. Alleen in de directe omgeving van
rivierduinen (BXDE) bevat het Basisveen meer hout (bosveen). Vorming van rietveen
geeft een periode van een zeer nat milieu aan in een drassig komgebied, dat regelmatig
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Boring

Archeologische indicator

Plangebied Yangtzehaven
B37A0653/B-02
-Houtskool
-Houtskool

Diepte
in m - HB

Diepte
in m - NAP

Archeologische indicator ontdekt
bij onderzoek:

1,66-1,60
2,06-1,85

19,26-19,20
19,66-19,45

Beschrijving boorkern fase 2
Beschrijving boorkern fase 2

B37A0657/B-06
Selectiegebied West
B37A0677/W-08

-Houtskool

2,03-1,94

19,33-19,24

Beschrijving boorkern fase 2

-Ex situ afgezet verkoold org. mater.
-Ex situ afgezet verkoold org. mater.
-In situ gevormde brandlaagjes
-Ex situ afgezet verkoold org. mater.
-Ex situ afgezet verkoold org. mater.
-In situ gevormde brandlaagjes

4,46
4,55
4,62
4,64
4,81
4,88

21,78
21,87
21,94
21,96
22,13
22,20

Slijpplaten micromorfologie
Slijpplaten micromorfologie
Slijpplaten micromorfologie
Slijpplaten micromorfologie
Slijpplaten micromorfologie
Slijpplaten micromorfologie

B37A0697/W-28

-Houtskool
-Verkoolde resten van kruidachtige
planten en houtige gewassen
-Verkoolde resten van kruidachtige
planten en houtige gewassen

2,31-2,26
2,28-2,24

20,40-20,35
20,37-20,33

Zeefresidu boorkern fase 3
Botanische macroresten BIAX

2,28-2,24

20,37-20,33

Pollenpreparaten BIAX

-Houtskool

2,42-2,34

19,88-19,80

Zeefresidu boorkern fase 3

Selectiegebied Oost
B37A0721/O-21

Tabel 3.3. In boorkernen aangetroffen archeologisch indicatoren in de bovenste Laag van Wijchen (KRWY).

Boring
Selectiegebied West
B37A0673/W-04
B37A0675/W-06

B37A0677/W-08
B37A0696/W-27
B37A0697/W-28

Archeologische indicator

Diepte
in m - HB

Diepte
in m - NAP

Archeologische indicator ontdekt
bij onderzoek:

-Houtskool
-Verkoold materiaal

2,16-1,97
2,16-1,97

19,88-19,69
19,88-19,69

Botanische macroresten BIAX
Pollenpreparaten BIAX

-Verkoolde resten van kruidachtige
planten en houtskool
-Verkoolde resten van kruidachtige
planten en houtige gewassen
-In situ gevormde brandlaagjes
-In situ gevormde brandlaagjes
-Verkoolde resten van kruidachtige
planten en houtige gewassen
-Verkoolde resten (geen specificatie)

2,12-2,11

19,76-19,75

Botanische macroresten BIAX

2,12-2,11

19,76-19,75

Pollenpreparaten BIAX

4,05
1,23
2,23-2,22

21,37
19,00
20,32-20,31

Slijpplaten micromorfologie
Slijpplaten micromorfologie
Botanische macroresten BIAX

2,23-2,22

20,32-20,31

Pollenpreparaten BIAX

Tabel 3.4. In boorkernen aangetroffen archeologisch indicatoren in de Basisveen Laag (NIBA).

door de rivier werd overstroomd (aanvoer klei) en een jaargemiddelde grondwaterstand
aan of net boven het maaiveld had. In vergelijking met het afzettingsmilieu van de
bovenste Laag van Wijchen (KRWY) was er vernatting en verslechterde drainage.
Het ontstaan van de Basisveen Laag duidt op geleidelijk stijgende grondwaterstanden
tijdens de veenvorming, onder invloed van de stijgende zeespiegel stroomafwaarts. In
het plangebied gebeurde dit in het Vroeg Holoceen (tussen 7500 en 6500 voor Chr.;
14
C-dateringen: paragraaf 3.5.2). De compacte staat is het gevolg van latere begraving
door sedimenten bij verdere stijging van de grondwaterstand en de zeespiegel (paragraaf
3.5.4). In afwijking van veel waarnemingen van meer binnenlandse locaties langs de
zuidrand van het Rijn-Maasdal (Bos, Busschers en Hoek 2012), ontbreekt in de Basisveen
Laag in de Yangtzehaven een duidelijk ontwikkeld ‘bosveen-subfacies’ aan de basis van
de laag, wat wijst op een relatief snelle verdrassing.
Laagovergang: De laagovergangen met de onderliggende eenheden (KRWY en BXDE)
zijn in het algemeen geleidelijk (Afb. 3.2a-c). Direct boven het contact met KRWY is de
Basisveen Laag vaak kleiig ontwikkeld (Afb. 3.2a). Lokaal is de grens soms meer abrupt.
Waar er sprake is van ingeschakelde lagen humeuze klei met plantenresten, is de top
van de bovenste venige laag als top van de laageenheid genomen. De laagovergang
met de overliggende zoetwatergetijdenkleien (EC) is in de regel abrupt (Afb. 3.2a-c).
Uitzonderingslocaties waar aan de top wel geleidelijke overgangen voorkomen zijn lokale
restgeullaagtes. Daar ontbreekt dan het typische venig ontwikkelde NIBA-pakket, zoals
dat hierboven is beschreven, en is in plaats daarvan tijdsequivalente humeuze klei afgezet
(zie paragraaf 3.6).
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3.3.6

Formatie van Echteld - zoetwatergetijdenafzettingen (EC)

Lithologie: De eenheid bestaat uit matig tot sterk siltige klei, is humeus tot sterk humeus
en is gelaagd op humeuziteit. Kenmerkend is de aanwezigheid van ingespoelde
houtresten. Ook rietresten en bladresten komen voor. Lokaal ontbreekt ingespoeld hout.
In de top van de eenheid nemen siltige laminaties in dikte toe. De laag wordt tussen 21
en 18 m - NAP aangetroffen en is typisch tot een meter dik. De eenheid is aan de basis
meestal kalkloos, maar wordt kalkhoudend naar de top.
Lithofacies en (lokale) ontstaanswijze: De sedimentologie toont siltige laminaties en de
afzettingen zijn relatief slap (anders dan de KRWY kleien eronder). De sedimentatie
heeft onder lichte getijdenwerking plaatsgevonden, in een zoetwatergetijdengebied. Uit
de diatomeeënscan en plantaardige macroresten komt het gebied naar voren als een
zoetwatergetijdengebied. Indicaties voor uitdroging en andere initiële bodemvormende
processen ontbreken. Om deze redenen zijn de hout- en rietkleien overwegend als onder
water afgezet te beschouwen. Ook de datering van de afzettingen en de diepteligging
ten opzichte van de zeespiegelcurve (voor deze periode gebaseerd op landinwaarts
aangetroffen Basisveen; paragraaf 3.7) impliceren dat het grootste deel van de ECafzettingen onder de laagwaterspiegel is afgezet. Het milieu was nog natter geworden dan
de moerassige milieus ten tijde van de vorming van de Basisveen Laag (NIBA). Indicaties
voor sterke bioturbatie zijn afwezig, wat duidt op relatief hoge sedimentatiesnelheden. In
de laageenheid komen in enkele boringen naar de top toe rietresten en -doorwortelingen
voor. Dit duidt erop dat opslibbing van onmiddellijk na de verdrinking, plaatselijk in het
gebied tot in de intergetijde zone reikte (zie paragraaf 3.6). In het merendeel van de
boringen/over grote oppervlakken in het gebied was dit niet geval en zette verdrinking zich
ongehinderd door.
Laagovergang: De laagovergang met de onderliggende Basisveen Laag (NIBA) is abrupt
(Afb. 3.2a-c). Die met de overliggende estuariene afzettingen (NAWO) is in de regel zeer
geleidelijk (Afb. 3.2a). Behoudens in enkele boringen, waar rietdoorworteling naar de
top van het EC-pakket lokale opslibbing tot in de intergetijdezone suggereert, markeert
het graduele contact de overgang van subgetijde zoetwatergetijdegebied naar dieper,
brak onderwaterbodem estuarien gebied. In andere woorden: eenmaal verdronken, haalt
sedimentatie vanaf de EC-zoetwatergetijdenkleien de waterspiegelstijging niet meer in en
zet de verdrinking en transgressie zich ononderbroken voort. De geleidelijke grens wordt
gemarkeerd door afname in de hoeveelheid ingespoelde plantenresten en een veranderde
diatomeeënfauna en is macroscopisch niet in alle gevallen even zeker vast te stellen
(paragrafen 3.5.4 en 3.6). Lokaal hebben estuariene geulzanden (NAWO) de top van de
laageenheid geërodeerd (erosief contact in plaats van geleidelijke overgang; Afb. 3.2c).
3.3.7

Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer - estuariumafzettingen (NAWO)

Lithologie: De eenheid bestaat uit sterk siltige klei en is intern gelaagd met weinig tot
veel mm dikke zandlaagjes. De klei is kalkhoudend en veelal zwak humeus. Resten
van mariene schelpen komen niet of nauwelijks voor, ook verspoelde plantenresten
zijn schaars. De laag wordt tussen 20 en 18 m - NAP aangetroffen en is - buiten
geulinsnijdingen - typisch tot 1,5 meter dik. In geulvullingen, lokaal reikend tot 27 m - NAP,
is de dikte tot 10 meter.
Lithofacies en (lokale) ontstaanswijze: Blijkens de sedimentologie (consistentie, siltige en
zandige ritmische laminaties) zijn de licht saliene humeuze kleien getijdenafzettingen uit
zeewaartse delen van het estuarium. De afzettingen zijn overwegend onder water afgezet,
in de subgetijde zone. Door middel van diatomeeënonderzoek kon worden vastgesteld dat
de laageenheid gevormd is in een brak milieu (paragrafen 3.5.4 en 3.6). De omslag van
zoet (EC) naar brak milieu (NAWO) vond plaats op de overgang van Vroeg naar MiddenHoloceen (rond 6200 voor Chr. blijkens 14C-datering, paragraaf 3.5.2).
Laagovergang: De laagovergang met de onderliggende zoetwatergetijdenkleien (EC)
is in de regel geleidelijk (Afb. 3.2a). Intern komen ook laagovergangen voor door lokale
geulvorming binnen het grotere estuarium tijdens de afzetting van het laagpakket (Afb.
3.2c). De laagovergang naar de bovenliggende zeezanden (SBBL) is scherp en erosief
(Afb. 3.2a en c).
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3.3.8
Southern Bight Formatie, Bligh Bank Laagpakket - jonge zeezanden en
buitengaatse geulafzettingen (SBBL)
Deze groep van mariene afzettingen wordt gerekend tot de zeezanden. Omdat de zanden
een open-mariene schelpenfauna bevatten, worden ze tot de Southern Bight Formatie,
Bligh Bank Laagpakket (SBBL), gerekend (Rijsdijk e.a. 2005).
Lithologie: De laageenheid bestaat uit zand en zand-klei gelaagde afzettingen. Het zand
is altijd kalkhoudend en bevat mariene schelpen en schelpenresten (waaronder Spisula
subtruncata, halgeknotte strandschelp) de korrelgrootte varieert tussen zeer fijn tot matig
grof. De zanden zijn gelaagd en kunnen meer en minder dunne en dikkere laagjes en
lagen van (siltige) klei en leem bevatten. Deze zand-klei gelaagde eenheid is offshore
afgezet in het mondingsgebied van het Rijn-Maas systeem.
Lithofacies en (lokale) ontstaanswijze: In de steekboringen van de Yangtzehaven werden
alleen de diepst liggende geulafzettingen (dieper dan 17 m - NAP) van dit complex
aangeboord. Lokaal aangetroffen, sterk kleihoudende trajecten vertegenwoordigen
een restfacies van het dichtslibben van zulke geulen. Op grond van pollenanalytische
gegevens dateren ze in de Yangtzehaven uit het Subatlanticum (paragrafen 3.5 en 3.6).
Er hebben in dit gebied in de jongste millennia meerdere van deze buitengaatse geulen
gefunctioneerd.
Laagovergang: De laagovergang met de onderliggende eenheden (NAWO, EC, BXDE) is
erosief (Afb. 3.2a-c). De bovenkant van de eenheid vormde ten tijde van het onderzoek
de havenbodem. Jongere zeezanden die op een hoger niveau voorkwamen, zijn in het
geheel weggebaggerd. Dit geldt ook voor zand dat bij de aanleg van Maasvlakte 1 was
opgespoten.
3.4

Resultaten geologische kartering en modellering

Samenhangend met de getrapte aanpak van de uitvoering van het onderzoek, is de
geologische kartering van het plangebied begonnen vanuit grootschalige kartering van
de Yangtzehaven en directe omgeving (Afb. 3.4), uitgaande van bestaande gegevens en
karteringen (Tabel 3.1: Vos e.a. 2009; idem 2010a). Dit is gevolgd door detailkartering van
de geologie tot op de schaal van de selectiegebieden Oost en West met in hoge dichtheid
verzamelde gegevens (Afb. 3.5). De uitslagen van daterings- en paleomilieuonderzoek 14
C- en OSL-dateringen, series pollen- en diatomeëenanalyses op diverse steekkernen
en micromorfologische analyse op slijpplaten uit geselecteerde steekkernen (Tabel 3.1)
- zijn iteratief met de inzichten uit de geologische kartering gecombineerd en uiteindelijk
vertaald naar landschapsreconstructies (paragraaf 3.7). De gekozen tijdsneden voor de
landschapsreconstructies volgen uit de archeologische en archeobotanische inzichten
en de 14C-ouderdommen die in dat kader zijn verzameld. De hier in paragraaf 3.4
gepresenteerde geologische opbouw is de drager voor die landschapsreconstructies.
Op de schaal van de Yangtzehaven als geheel is in de eerste fase van het karterende
onderzoek (zie ook hoofdstuk 2) gebruik gemaakt van tientallen sonderingen die kort
voor en tijdens de aanleg van de Yangtzehaven zijn verzameld door Gemeentewerken
Rotterdam (AZZ, AM, BM en BN nummers; Afb. 3.5). In 2010 zijn vervolgens specifiek
voor het project 17 steekboringen gezet (DINO-nummer B37A0651/B-17, B37A0652/B-01
tot en met B37A0667/B-16). Dit gebeurde op het moment dat de haven tot circa 17
m - NAP was uitgebaggerd. In deze periode zijn ook de seismische en bathymetrische
opnamen van het plangebied ingewonnen. In deze eerste helft van het onderzoek is het
hele plangebied bestreken (paragrafen 3.4.1-3.4.3). De kartering had als doel tot optimale
keuze van selectiegebieden te kunnen komen voor het aantreffen van mesolithische
archeologie. Toen aangetoond was dat de verwachte vroegholocene bodemoppervlakken
daadwerkelijk over grote gebieden voor jongere erosie gespaard waren gebleven (Afb. 3.6
is een patroonanalyse van het paleolandschap, op schaal van het plangebied uitgevoerd
(paragraaf 3.4.4). Deze analyse was bepalend voor de keuze van twee selectiegebieden.
Het doel van de verfijnde kartering was meer informatie in te winnen over diepteligging
van de in eerste instantie uit seismiek vermoede, maar nog niet hard aangetoonde duinen geulfenomenen.
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In de twee deelgebieden - selectiegebieden West en Oost - zijn detailkarteringen
uitgevoerd op het diepte-interval tussen 25 en 17 m - NAP (paragrafen 3.4.5 en 3.4.6).
Hiertoe zijn in hoger detail opnieuw seismische opnamen in de lengte- en dwarsrichting
gemaakt. Deze zijn tot kaarten en profielen uitgewerkt en met behulp daarvan zijn de
locaties bepaald voor verdichtend sondeer- en booronderzoek. In selectiegebied Oost zijn
ter verdichting 21 boringen en 10 sonderingen gezet, in selectiegebied West 31 boringen
en 8 sonderingen (Afb. 3.5). Met de verworven steekkernen kon de mate van intactheid
van begraven oppervlakken worden vastgesteld en het type opvulling van geulstructuren
en de dikte van de geologische opeenvolging op de duinflank en duinvoet worden
bepaald. De resultaten werden vervolgens met het algemene beeld voor het gebied uit
de eerdere kartering geconfronteerd. In selectiegebied West zijn in enkele steekkernen
archeologische indicatoren aangetroffen (hoofdstuk 2 en paragrafen 3.3.3 en 3.3.4). Dit
was doorslaggevend om over te gaan tot gravend onderzoek rondom deze boringen:
putten 1, 2 en 3. Omdat in selectiegebied West wel is opgegraven en in selectiegebied
Oost niet, zijn de profielen en kaarten in selectiegebied West in verder detail uitgewerkt
(profielen én detailkartering) dan in selectiegebied Oost (alleen profielen).
3.4.1 Integratie van seismiek, steekboringen en sondeergegevens
In de seismische lijnen kwamen vooral de holocene geulstructuren goed tot uiting. Het
onderscheid tussen de jongere en oudere geulen (Afb. 3.6) volgde uit de steekboringen
uit 2010 en de detailanalyses op geselecteerde boringen. Jongere geulen behoren tot
de laageenheid SSBL (ouderdom: Subatlanticum; lithologie geulvulling: overwegend
zandig, met ingeschakelde kleilagen; paragraaf 3.3.8). Oudere geulen behoren tot de
laageenheid NAWO (ouderdom: Atlanticum; lithologie geulvulling: veelal kleiig, met dunne
ingeschakelde silt- en zandlaagjes; paragraaf 3.3.7).
Alle gegevens zijn digitaal verwerkt tot kaarten en profielen (2D), tot hoogtemodellen van
contactvlakken (2,5D) en tot geomodellen van opvullingen tussen contactvlakken (3D;
experimenteel, in de eindrapportage niet verder verwerkt; zie Vos 2013). Ten behoeve
van de ruimtelijke weergave van hoogteverschillen zijn voor het plangebied en de
selectiegebieden West en Oost steeds twee vlakken gebiedsdekkend geïnterpoleerd: (i)
de top van het pleistocene-vroegholocene zand (KR - inclusief KRWY-2 - en BXDE) en
(ii) de onderkant van de zeezanden en buitengaatse geulinsnijdingen (basis erosievlak
SBBL). Deze twee vlakken omsluiten het verdronken complex van vroegholocene rivieren deltaïsche afzettingen (KRWY, NIBA, EC, NAWO). De bathymetrie van de havenbodem
vormt een derde vlak. Het resultaat is als dieptekaartjes opgenomen (paragrafen 3.2.4 en
3.2.5) en gebruikt in visualisaties zoals afbeelding 3.1.
Waarnemingen betreffende sedimentaire contacten in de verspreide steekboringen en
geïnterpreteerde sonderingen vormen de input voor de interpolaties van de laagvlakken.
Ook de uit de seismische reflecties afgeleide diepte van de laagvlakken langs de drie
vaarlijnen is gebruikt. Daarnaast is de uit seismiek afgeleide locatie en diepteligging van
geulen in de interpolatie meegenomen als stuurinformatie. Zo kon met een beperkt aantal
boringen toch een consistent ruimtelijk geologisch beeld worden verkregen.
De gekozen interpolatietechniek is block kriging. De variatie van meerdere datapunten
binnen een gridcel wordt hierbij verdisconteerd. De keuze van de block grootte was
een compromis tussen de veel hogere datadichtheid langs de seismische lijnen en
de veel lagere datadichtheid aan boringen en sonderingen tussen de lijnen. Dit was
van kritiek belang bij interpolaties voor de Yangtzehaven (gegevens uit fase 2). De
dichtheid van de data in de selectiegebieden (fase 3) was groter en dan is de keuze van
interpolatiemethode minder kritiek. De hogere resolutie van de (seismische) opname
in selectiegebied West is terug te zien in het lokaal grotere detail in de top van het
zandoppervlak (Afb. 3.6).
Omdat boven en ondervlak onafhankelijk van elkaar zijn geïnterpoleerd, kunnen ze
elkaar in het model snijden (top van BXDE boven basis van SBBL, basis van SBBL hoger
dan havenbodem). Dit is een geologisch-stratigrafische onmogelijkheid, waarvoor de
interpolaties in nabewerking systematisch zijn gecorrigeerd (methode: Stafleu e.a. 2012,
99-100). Waar op dezelfde locatie de geïnterpoleerde hoogte van een ouder sedimentair
77

61.000

62.000

63.000

64.000

61.000

62.00

8996

#

#

#

#

!! !!
!#
! !
#
!
!!
! !
#
!#
#
!!!!
!! 1059%
!
!!! #!!#
!
!
!
! ! #
#!

%

(
!
#

(
!
#

1293

#
# 61.000

#

%

#
#

#

# 127

%
%
% 129
#

´
0

#

#

#

#

#

#

#
!! !
!!
#
!#
#
!!!!
!! 1059%
!
!!! #!!#
!
!! !! #
!
#
(
!
#

1293

#

#

%

#

#

#
#

62.000

# #
# ! !! # !
!
!
!
#
( !
!
#
!!
!
#
!
#
#
#
#
#

#
2387

##

#
%

#

62.000

#

´

444.000

#

443.000

!
#

´

BM141

#

BM127

(
!
#

BM140

#

BM114

443.000

#
63.000

#
#
3457 %

#

#

!
#

78

#

#
!
(

62.000

!

Profiel op seismische lijn 1 met schotpunten (Afb. 3.7a)
Profiel op seismische lijn 2 met schotpunten (Afb. 3.7b)
Profiel op seismische lijn 3 met schotpunten (Afb. 3.7c)
Sonderingen Gemeentewerken Rotterdam
Rotterdam (fase 1)
Sonderingen
Sonderingen, (fase
fase 23)
Steekboringen
Steekboringen, (fase
fase 22)
Steekboringen
Steekboringen,(fase
fase 3)
3
Steekboringen in overzichtsprofiel
Sonderingen in overzichtsprofiel
Geologisch overzichtsprofiel
Plangebied
Selectiegebied, West
Selectiegebied, Oost
Oevergrens Yangtzehaven 2011

#

#

#

%

5422 #
!
(

#

(
!
#

#

#

#

(
!

#

%

(
!
#

5496

#

#
#

61.000

BM104

62.00

%

(
!
#

BM752

(
!
#
%

BM112

BM754

#

BM111

%

#
(
!
#

BM753
#BM122

#

BM135

BM134

BN438

BM109

% BN440
(
!
#

#

#

BM121
(
!
AM383#

#

%

BN436

#

BM110

#

BM123

BN57

#
BM120

#

BN56
( #
!
BN437

#

BN439

BN441

%

(
!
#

BN442

#

BN443

(
!

BN447

BN445

(
!
#

#

%

% B37A0666
(
!

%

Profiel op seismische lijn# 1 met
(Afb. 3.7a)
# schotpunten
#
63.000
Profiel op seismische lijn 2 met schotpunten
(Afb. 3.7b)
#
Profiel op seismische lijn 3 met schotpunten
(Afb. 3.7c)
#
Sonderingen Gemeentewerken Rotterdam
Sonderingen, fase 2
Steekboringen, fase 2
Steekboringen, fase 3
63.000
64.000
Steekboringen in overzichtsprofiel
b
Sonderingen in overzichtsprofiel
Geologisch overzichtsprofiel
overzichtsprofiel
Geologisch
Plangebied
Plangebied
Selectiegebied,West
West
Selectiegebied
Selectiegebied,Oost
Oost
Selectiegebied
Oevergrens Yangtzehaven
Yangtzehaven 2011
2011
Oevergrens
BN446

BN448

BN449

BN450

500 m

#

#

(
!
#

62.000

#

%

#

#

#

!

4507

500 m

#

!

!
(

#
#

#

(
!

61.000

#

#

#

#

#

(
!
#
4289 %

#

BM124

61.000

% 3593

(
!
#

#

#

#
BM136

a
64.000

(
!
#

#

#

BM125

#

#

500 m

64.000

#

BM113

BM137

#

0

#

3159 %

#

#

#
BM138

#

´

#

% 5143

#

#

%

BM126

BM139

#

0

#

#

#

63.000

(
!
#

Profiel op seismische lijn 1 met schotpunten (Afb. 3.7a)
%
% lijn 2 met schotpunten (Afb. 3.7b)
Profiel op seismische
AZZ158
%
#
AZZ138
#
Profiel op seismische
lijn 3 met schotpunten (Afb. 3.7c)
AZZ103
Sonderingen Gemeentewerken
Rotterdam
#
!! !!
%
!#
! !
AZZ147
#
!
!!
! !
!!#
AZZ104
Sonderingen,
2
# fase
AZZ125
%
!#
!
!#
!!
!
#
!!! #!!#
AZZ168
AZZ191
!
AZZ107 !! !! #
# AZZ121 fase 2
Steekboringen,
#
AZZ105
AZZ124
#
#!
0
AZZ109
#
# fase
Steekboringen,
AM436
# 3
AZZ108
%
(
!
#
AZZ146
(
!
#
AM389
%
#!(
Steekboringen
# # AZZ123in overzichtsprofiel
AZZ110
#
!
AZZ112
#
%#
#
AM391
!
!
AM438
AZZ113
#!#
Sonderingen #inAZZ186
overzichtsprofiel
#
!
AM390
!
#
!
#
AZZ111
!
# !# #
AM112#
#
Geologisch overzichtsprofiel
AM392
#
# ! !! AM111
AZZ114
%
!!
#
!
!
#
#
( !
!
#
Plangebied
!!
BM119
!
#
BM108
!
#
#
BZZ76
BZZ54
BM118
BM749
%
BM107%
Selectiegebied, West
#
#
##
#
BM117
BM751
BM106
#
BM130
Selectiegebied, Oost
(
!
#
BM638#
BM116
#
BM105
#
#
BM129
#
BM115
Oevergrens Yangtzehaven 2011
#
BM142
#
#

#

#
%

2012
!
%#
!
!
#!!
! # #
!
!
# !

#

!

2387

#!(

#

#

!
(

#

#

#

#

%#
##
# ##
# !

#

61.000

#

2012
!
!
!!
!
!
!

!

% 6427

(
!

#

61.000

#!(

(
!
#

#

# #
#

# 127

%#
#
!
!! !!
% 7747
##
62.000
63.000
#
!#
! !
# ## #
#
!
!!
!! !
!!#
#
%
5143
!#
#
!
# ! !! # !
%
!
#
!
!
#
!
1059
!
!
! #!
#
!
!
#
( !
!
#
!
!!
!
!
#
!! !! #
!
#
#
#
#
3159 %
2387 %
#
#
#!
##
#
#
#
#
#
(
!
#
#
#
#
#
(
!
#
#
(
!
#
#
#
%
# % 3593
(
!
#
#
#
1293
#
#
#
#
3457 %
#
(
!
#
(
!
#
#
4289 %
#
#
#
#
#
#
##
1920
#
%
#
# %
#
#
#
4507
#
#
#
%
(
!
#
#
5422 #
(
!
#
#
#
# #
#
#
(
!
#
% 222
(
!
%
(
!
#
( #
!
(
!
#
#
5496
6590
#
(
!
%#
#
##
#
#
%
#
6253
#
!!!!!
% 7747
#
#
#
#
!#
!

#

500
#m

2012
!
!
!!
!
!
!
!

%
%
% 129

443.000

443.000

444.000

8996

#

% 6427
#!(

#

#

#

8996

#

#

# #
#

7747

444.000

#

443.000

#
#

444.000

%
%
% 129

444.000

# 127

443.000

444.000

#

61.000

#
#

!! !!
!#
! !
#
!
!!
! !
#
%
!#
#
!!!!
!!
!
!!! #!!#
!
!
!
! ! #
#!

#

#

#

#

#

%

#

#

B37A0661 #
!
(

# #
#

444.000

%

%
%

#

B37A0660

#
!
(

%

%#
!
#!#
!
!
# !# # ! !#
# ! !! # !!
!
!
#
!
( !! #
!!
#
!
#
B37A0658
#
%
#
#
#
#
#
!

!

#

#

%

B37A0659

#!
(

#

#
#

64.000

63.000

#

#
#

#
#

##
#
#
#

#
#

B37A0657
!
#
(

%
%

# B37A0662
!
#
(
#
#
%

#

#

#

%
B37A0663

!
#
(
%

#

#

#

B37A0656

!
#
(

#

#

#

B37A0655
!
#
(

#

#

443.000

#
#

%

%

#
#

#

#

#

#

%
!
#
(

#

#

B37A0651

#

B37A0654

!
#
(

#

#

%

!
( #
B37A0664

B37A0652
B37A0653
!
(
B37A0665
%
#
!
(

!
#
(

#

#

#
#

B37A0666

%

!
(

443.000

444.000

#

62.000

%

#

#
B37A0667

´

#
!
(

#

0

500 m
61.000

62.000

63.000

64.000

c
61.000

%
AZZ104

AZZ138

#
#

#
#

B37A0670

AZZ103

#

#
#

444.000

444.000

#

64.000

63.000

!! !!
%
!#
! ! B37A0694
#
!
!!
! !
#
%
!#
#
!!!!
!!
!
!!! #!!#
! B37A0700
!! !! #
AZZ105
#!

#

B37A0693

#

(
!
CPT 18 #

# #
#

B37A0660

(
!
#

%

AM389

AM436

#
#

B37A0702
B37A0703
B37A0704

#

#

#
#

#

B37A0659
B37A0701

%

#!(

B37A0705
B37A0706
B37A0707
B37A0708

!
%#
!#
!#
!
!
# !# # !!#
B37A0709
# ! !! # !
%
B37A0710
#
!
!#
!
!
B37A0711
( !
!
#
!#
CPT 4
!
!
!
#
CPT 5
#
%
%
# CPT 6
# B37A0662
# CPT 7
#
(
!
#
#
#
#
BM106
B37A0656
#
BM105
#
%
(
!
#
#
BM116
BM104
#
B37A0663
%
#
BM115
(
!
#
(
!
#
#
%
#
BM752
#
#
#
#
#
BM754
# %
#
#
#
#
(
!
#
#
#
# #
#
(
!
#
#
#
#
CPT 1

CPT 2

!

CPT 3
CPT 8

#
#

##

443.000

#

%

#BN436

%
(
!
#

#

#

BN57

(
!
B37A0664

#

#

%

BN56

#

0

#

#

#

´

B37A0653
(
!
#
BN441

#

BN445

#

B37A0665
(
!
!
#

B37A0652
(
!

#

%

% B37A0666
(
!

443.000

%
%

AZZ158

#

62.000

%
BN447

#
(
!
#

#

500 m
61.000

62.000

63.000

64.000

d
Afb. 3.5. Ligging van verzamelde gegevens en selectiegebieden West en Oost in plangebied Yangtzehaven.
a. Nummering schotpunten op seismische lijnen.
b. Nummering sonderingen.
c. Nummering steekkernen kartering plangebied.
d. Ligging geselecteerde gegevens ten behoeve van het overzichtsprofiel (Afb. 3.8).
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contact hoger ligt dan dat van een jonger contact, wordt de hoogte van de eerste verlaagd
tot die van de tweede. Ook na deze correcties blijven er nog interpolatie-artefacten over
van door het model gesuggereerd reliëf dat er in werkelijkheid niet hoeft te zijn, met name
langs de randen van het model. Ook zijn er artefacten ontstaan waar de seismische
gegevens en sondeerdata verschillend geologisch waren geïnterpreteerd. De eerder
verworven sondeerinformatie en -interpretatie week nog wel eens af van het geologisch
beeld uit de seismiek. In dat geval is voor de interpretatie van de seismische lijn gekozen.
Buiten het gebied van de seismische opnamelijnen is er geen onafhankelijke controle
van de sondeerinterpretaties mogelijk. In de gemodelleerde contactvlakken en de hier
gerapporteerde kaarten zijn zulke artefacten zoveel mogelijk verwijderd. Verder technisch
detail is te vinden in het als bijlage 3.4A bijgevoegde deelrapport van Vos (2013, 20-26).
3.4.2

Seismische profielen Yangtzehaven

De seismische profielen (Afb. 3.7) zijn geïnterpreteerd aan de hand van de laagopbouw
zoals die in het boor- en sondeeronderzoek is vastgesteld. Met name het ruimtelijk
verloop van de lagen komt in seismische reflecties tot uiting. In hoge-frequentie ‘chirp’
seismische profielen zijn reflectoren op 30 cm van elkaar nog als aparte reflectoren
waarneembaar, in ‘sparker’ data is dat vanwege de lagere frequentie bij 1,5 m. In de
bijlagen zijn verdere details over de inwinning van seismische gegevens te vinden (Tabel
3.1; Vos 2013 - Bijlage D = Bijlage 3.4D in dit rapport). De seismiek is dus van aanzienlijk
lagere verticale resolutie dan de sonderingen en de beschrijvingen van de steekkernen.
Daar staat tegenover dat seismische lijnen in aanvulling op de sondeer- en boorgegevens
een ruimtelijk continu profielbeeld opleveren. In de seismiek zijn twee fenomenen door
het hele gebied traceerbaar: (i) de top van het ‘pleistocene’ zand (KR - inclusief KRWY-2
- en BXDE en (ii) de basis van zeezanden en geulinsnijdingen (basis erosievlak SBBL en
NAWO-geulen). Lokaal konden ook geulinsnijdingen seismisch vervolgd worden.
Niet alleen de gekozen frequentiebanden, maar ook de diepte van de havenbodem is
voor de kwaliteit en interpretatie van de seismiek van belang. In de ongecorrigeerde
seismiek was de bodemdiepte niet alleen afhankelijk van de diepte van de meetvis onder
de waterspiegel, maar ook van het verloop van het getij over de uren van de uitvoering
van de metingen. Het is bij ondiepe offshore seismiek gebruikelijk een corrigerende
nabewerkingstap uit te voeren als hoge eisen aan de absolute hoogteligging van de
gegevens worden gesteld. In het geval van de Yangtzehaven was dit van belang, niet
alleen om diepteligging van het paleolandschap en archeologie ten opzichte van NAP
(≈ huidig zeeniveau) vast te stellen ten behoeve van de fase van het latere gravend
onderzoek, maar ook om de mesolithische bewoningsfasen te kunnen relateren aan
veranderlijke voormalige zeeniveaus in Vroeg en Midden-Holoceen. In de nabewerking
en interpretatiefase is de bodemdiepte in de seismische data softwarematig ‘geforceerd’
naar de dieptes uit multibeam opnamen uit de zomer van 2011, afkomstig van het
Havenbedrijf Rotterdam (paragraaf 2.2.2). Hiermee is de bodemdiepte in één keer
gecorrigeerd naar NAP. De interpretatie van delen van de seismische lijnen die vlak
langs het onderwaterbodem talud van het havenbekken lagen, zijn handmatig verder
gecorrigeerd. Daar is een deel van de bodemecho niet van onder maar van opzij door het
talud weerkaatst. Forceren naar ware diepte kan in dergelijke gevallen tot foutieve dieptes
voor de reflectoren leiden.
3.4.3 Geologisch overzichtsprofiel Yangtzehaven
Het geologisch overzichtsprofiel (Afb. 3.8) is gebaseerd op boor- en sondeergegevens
en geeft de opbouw van de ondergrond tussen 30 en 17 m - NAP weer. De top van
het pleistocene zandoppervlak (eenheden KR, KRWY-2 en BXDE) ligt overal beneden
18,5 m - NAP. Deze diepte markeert het erosieve contact tussen donkzand (BXDE)
en jonger zeezand (SBBL) en daarmee het hoogst bewaarde donkzand voorkomens
met bodemvorming (zie ook 3.4.4). Lokaal was het donklichaam dus oorspronkelijk
hoger, maar het erosieve contact maakt exact vaststellen van de oorspronkelijke
hoogte onmogelijk. In de landschapsreconstructies (paragraaf 3.7) is voor de duinen in
selectiegebied West gewerkt met een oorspronkelijke hoogte van rond de 16-15 m - NAP,
wat zou betekenen de duinkoppen daar bij hun vorming 4 tot 6 m boven de omgeving
uitstaken.
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oppervlak (KR, dunne voorkomens BXDE en KRWY). Voor ligging profielen

BXDE, contact met NIBA en EC) en in geel de top van het ‘pleistocene’

geulen); in oranje de top van rivierduin-structuren (dikke voorkomens

ten. In blauw erosieve geulstructuren (geïnterpreteerd als SBBL en NAWO

chirp-data weergegeven en met gekleurde lijnen de belangrijkste contac-

In zwart-wit zijn de bathymetrisch gecorrigeerde reflectiegegevens van de

Afb. 3.7. Seismische profielen door plangebied Yangtzehaven.

De top van de pleistocene rivierafzettingen (KR) wordt door de onderste Laag van
Wijchen (KRWY-2) gemarkeerd en ligt tussen circa 23,5 m - NAP (sondering AZZ138) en
circa 21,5 m - NAP in het oosten. Lokaal zijn het KRWY-2-pakket en de top van het KRpakket omgewerkt. Op een enkele locatie is sprake van diepe insnijding en omwerking
door mariene geulen (NAWO en SBBL). Alleen daar wordt in steekkernen de Formatie van
Kreftenheye pas beneden 27,5 m - NAP bereikt. Over het grootste deel van het oppervlak
van het plangebied is de top van de riviervlakte nagenoeg onaangetast gepreserveerd.
Vrijwel alle steekkernen boorden de afzettingen rond 22 m - NAP aan.
Het donkzand boven de rivierzanden toont hoogteverschillen tot meer dan 2,5 meter. Het
golvende duinreliëf werkt ook door in hoogte- en dikteverschillen in de bovenste Laag
van Wijchen (KRWY). Deze varieert van enkele decimeters tot een meter dik en heeft
in het westen een top op circa 20 m - NAP en in het oosten op 19 m - NAP. Ondanks de
hoogteverschillen is de lithologie van de KRWY-laag door het hele profiel uniform: aan de
basis grijs, lemig en gelaagd, naar boven toe wordt de kleilaag steeds humeuzer en is er
tenminste één bodemniveau in ontwikkeld. Boringen B37A0674/W-05 en B37A0697/W-28
tonen het uitwiggen van de Laag van Wijchen tegen het donkzandlichaam. In deze
boringen wordt op de overgang van donkzand naar Basisveen nog een kleiige
inschakeling gevonden.
Het verloop van de basis van de Basisveen Laag (NIBA) volgt het golvende oppervlak
van de hogere delen van het duincomplex en het gedempte golvende oppervlak van de
bovenste Laag van Wijchen. De zoetwatergetijdenafzettingen (Formatie van Echteld,
EC) en brakke estuariene afzettingen (Laagpakket van Wormer, NAWO) hebben het
pleistocene reliëf nog verder vereffend. Het laagste bemonsterde voorkomen van de basis
van de Basisveen Laag ligt op circa 20,9 m - NAP, het hoogste op circa 19,3 m - NAP. Het
veen varieert binnen het profiel sterk in kleibijmenging en dikte. In boring B37A0688/W-23
is de veenlaag bijna 50 cm dik en daarmee goed ontwikkeld; in boring B37A0690/W-21
bedraagt de dikte slechts 7 cm.
Bodemvorming (KRWY) en compactie bij verdere begraving (KRWY, NIBA, EC en NAWO)
hebben de vroegholocene, deltaïsche afzettingen relatief resistent gemaakt voor latere
erosie. Hierdoor varieert het contactvlak met de jonge zeezanden (SBBL) in het westen en
midden van het profiel slechts beperkt in hoogte, tussen 20 en 18,5 m - NAP. In het oosten
van het profiel reikte de SBBL-erosie tot grotere diepte. Korter na de verdrinking, toen de
vroegholocene afzettingen nog minder gecompacteerd waren, hebben estuariene geulen
(NAWO) lokaal diep in de Formatie van Kreftenheye ingesneden. Deze erosie greep aan
op uit het pleistocene oppervlak overgeërfde laagtes. Selectiegebied Oost betreft zo’n
locatie (boring B37A0706/O-06). Ook in de seismische profielen (Afb. 3.7) is de geulvorm
duidelijk te zien tot een diepte van circa 25 m - NAP. In de sondeergrafieken is de kleiigzandige vulling van deze geul duidelijk te herkennen aan de lage maar sterk fluctuerende
conusweerstand (Afb. 3.8: CPT4). Zie ook paragraaf 3.4.5.
3.4.4

Patroonanalyse ‘top pleistoceen zand’ en ‘basis zeezanden’

In het kaartbeeld van de top van het ‘pleistocene’ zand (Afb. 3.6) zijn verschillende
patronen te onderscheiden. Patroonanalyse diende de keuze van de selectiegebieden.
Het herkennen van duinelementen (selectiegebied West) en van niet-mariene
geulelementen (selectiegebied Oost) was hierbij van specifiek belang. Patroonanalyse
is ook een essentieel onderdeel van de vertaling van lithologische kenmerken zoals
waargenomen in individuele steekkernen naar ruimtelijke verbreidingen van laagpakketten
en de eerste stap tot het creëren van paleogeografische kaarten uit geologische
gegevens.
Op de schaal van het plangebied zijn meerdere patronen in de top van het ‘pleistocene’
zand opvallend. Allereerst is er ter hoogte van selectiegebied West in het westen de
relatief hoge rug, met een voortzetting in zuidwestelijke richting. Toppen van de rug
reiken, ook buiten het overzichtsprofiel, tot 18,5 m - NAP en zijn daarboven door zeezand
afgetopt. In dit deel van het havengebied komen de hogere donklichamen ook goed tot
uitdrukking in de seismiek. Bij de erosie is de humeuze bodem in de top van het donkzand
goeddeels verdwenen. De laagste punten met donkzand hebben een oppervlak op circa
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20,5 m - NAP en zijn non-erosief bedekt geraakt met kleiige pakketten. In gebieden
met zandhoogtes tussen 20,5 en 18,5 m - NAP is het oude oppervlak dus als bewaard
gebleven te beschouwen.
Een tweede patroon wordt gevormd door een relatief brede en diepe versnijding in het
zuidoosten (Afb. 3.6). De versnijding zet in steekboringen en seismiek door tot ruim
beneden 24 m - NAP en wordt toegeschreven aan een jongste periode van buitengaatse
geulactiviteit (SBBL; Subatlanticum).
Een derde patroon is uitgesproken ontwikkeld in het centrale deel van het plangebied.
Het bestaat uit doorlopende, matig-diepe geulvormige laagtes (dieptes tussen 24 tot 22 m
- NAP), met wat hogere koppen (22 tot 19 m - NAP) aan weerszijden van een geulvorm.
Ter plaatse van selectiegebied Oost is er bovendien een jongere geulvorm die nog veel
dieper reikt en heeft aangegrepen op het ondiepe geulpatroon (zie onder). De oudere
ondiepe geul is een restgeul met een zuidoost-noordwestelijke richting. Ze is overgeërfd
van een rivierloop door het gebied die aan het begin van het Holoceen verzandde. Uit de
stratigrafische relaties volgt dat de eerste fase van fijn-klastisch opvullen van de restgeul
samenvalt met de vorming van de leemlaag aan de top van de Formatie van Kreftenheye
(KRWY-2) en de vorming van de rivierduinen (BXDE) op de relatief hoogste delen
van de overstromingsvlakte (met dunne voorkomens van KRWY-2; hoogteverschillen
daarmee accentuerend). In de seismische beelden is de restgeul als een verdikt
voorkomen van de Laag van Wijchen herkend. Dit laat zien dat in de laagste delen in het
overstromingslandschap afzetting van klei bleef plaatsvinden, terwijl in hogere delen de
duinen vormden (zie ook paragraaf 3.4.5).
De in het plangebied aangetroffen verschijnselen aan de top van de Formatie van
Kreftenheye vertonen sedimentaire en morfologische overeenkomsten met meanderende
overgangssystemen uit laatglaciale en vroegholocene verlatingsfases, zoals die ook
verder bovenstrooms in delen van het rivierdal bekend zijn, bijvoorbeeld van eerdere
onderzoeken in Rotterdam (onder andere bouwput parkeergarage Kruisplein in 2011,
Schiltmans en Van de Meer 2014), uit regionale studies in West- en Midden-Nederland
(geologische profielen in Busschers e.a. 2007; Hijma e.a. 2009; paleogeografische
kartering, Cohen e.a. 2012) en in gebieden nog verder bovenstrooms in het Rijndal en
Maasdal (Vandenberghe 1995; Berendsen, Hoek en Schorn 1995; Kasse e.a. 2005;
Janssens e.a. 2012).
In het diepteverloop van de basis van het zeezand is de reeds genoemde jongere
buitengaatse erosiegeul in het zuidoosten van het plangebied direct herkenbaar. Verder
keert van de patronen in de top van het Pleistoceen alleen de diepere geulstructuur
centraal in het plangebied beneden 18,5 m - NAP in de basis van het zeezand terug. Dit
betreft een zuidwest-noordoost gerichte geul, gevormd als onderdeel van een estuarium
aan het begin van het Midden-Holoceen (onderdeel van NAWO-laageenheid). Lokaal
grijpt de geulstructuur aan op de laagte van de restgeul in de top van de rivierafzettingen.
Die omstandigheden waren aanleiding tot nader onderzoek in selectiegebied Oost. Omdat
hier in de steekboringen - buiten de zwakke indicator houtskool in de Laag van Wijchen
- geen archeologische indicaties zijn aangetroffen, is hier niet tot gravend onderzoek
overgegaan.
Naast geologisch relevante patronen zijn er, ondanks nabewerkingen om dit te
minimaliseren, ook randzones met interpolatie-artefacten in de ‘top pleistoceen zand’
en ‘basis zeezand’ kaarten, langs de noordelijke oever van de haven in de onmiddellijke
nabijheid van de selectiegebieden. Dit is toe te schrijven aan moeilijk te corrigeren taludreflecties in de meeste noordelijk ingevaren seismische lijn.
3.4.5

Detailkartering selectiegebied Oost

Selectiegebied Oost is als archeologisch karteergebied gekozen vanwege het voorkomen
van een duidelijke geulstructuur. Uitgangsgedachte was dat restgeulen in het duingebied,
en latere geulen, voor de mesolithische mens verbindingswegen vormden en dat langs de
geulen een verhoogde kans was op het aantreffen van archeologie. Ten behoeve van de
detailkartering zijn eerst twee seismische lijnen over de geulstructuur en directe omgeving
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Afb. 3.9. Detailkartering selectiegebied Oost. Diepte top van het
laatpleistocene en vroegholocene zand (KR en BXDE) met ligging
seismische lijnen, locaties van sonderingen en steekkernen en ligging
geologisch detailprofiel (Afb. 3.11).

50 m

50 m

gevaren, kruislings geplaatst over de locaties van eerdere boringen en sonderingen (Afb.
3.9). Vervolgens zijn steekkernen en sonderingen uitgevoerd. Op basis van gegevens
uit de seismiek en de diepste boringen reikt de diepte van de geul tot minstens 28
m - NAP. Alle boringen in deze geulstructuur toonden een silt-gelaagd kleiig estuarien
geulvullingsfacies.
Uit sondering CPT8 aan de westzijde van de geulstructuur blijkt dat pal naast de
estuariene structuur ook een oudere kleilaag voorkomt. Dit kleitraject lag tussen 23
en 21 m - NAP: te diep om in boringen B37A0704/O-04 en B37A0705/O-05 te worden
aangeboord (Afb. 3.10). In het profiel (Afb. 3.11) is het traject tot de onderste Laag van
Wijchen gerekend (KRWY-2). Op deze laag ligt een zandpakket waarvan de bovenkant
tot 20 m - NAP reikt. Dit zand is als een uitloper van het relatief dunne donkzandlichaam
van selectiegebied Oost beschouwd. De top van dit zandpakket is aangeboord in boringen
B37A0701/O-01 tot en met B37A0705/O-05, B37A0709/0-09 en B37A0711/O-11 en gaat
naar boven gradueel over in de kleilaag van de onderste Laag van Wijchen (KRWY).
Het overgangstraject (zand met enkele kleilaagjes) wordt gezien als een fluvio-eolische
afwisseling (paragraaf 3.3.2).
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De restgeulstructuur in selectiegebied Oost, met de verdikking van de onderste Laag van
Wijchen, is niet het enige voorbeeld van een laagte in het plangebied. Een vergelijkbare
depressie komt voor bij boring B37A0663/B-12 in het overzichtsprofiel (Afb. 3.8). Dit
ondersteunt de patroonanalyse van deze depressies als een doorlopende restgeul van
een rivierloop uit het Laat Glaciaal en vroegste Holoceen. De top van de pleistocene
rivierzanden ligt dichter bij de geul lager dan op grotere afstand (vergelijk boringen
B37A0701/O-01 en B37A0709/O-09; Afb.11). Op basis van het hoogtebeeld van de top
van pleistocene zanden op de schaal van het plangebied (Afb. 3.5a) en paleogeografische
beschouwingen op nog grotere schaal (Hijma en Cohen 2011; Vos e.a. 2011) lijkt de
restgeul een oost-west meanderend verloop te hebben.
De vulling van de jongere geulstructuur is fijn-gelaagd siltig-kleiig, met een karakteristiek
sterk ‘getand’ sondeerbeeld (CPT 4A). De vulling van de oudere restgeulstructuur is aan
de uiterste basis lemig-zandig (dit is nog tot de eenheid KR gerekend) en vervolgens
lemig-kleiig opgevuld (tot eenheid KRWY-2 gerekend). De basis van de restgeulvulling is
naar waarschijnlijkheid van preboreale ouderdom, maar de opvulling van de laagte liep
door tot in het Boreaal (boringen B37A0663/B-12 en B37A0705/O-05; paragraaf 3.6),
overlappend met de periode van duinvorming en vroegholocene deltaïsche verdrinking
(BXDE, KRWY, NIBA en EC). De structuur bleef de hele beschouwde periode een lokale
depressie. Kort na de verdrinking van het gebied, op de overgang naar het MiddenHoloceen, greep de erosie door estuariene geulen op deze lagere punten aan.
Een belangrijk inzicht is dat de estuariene geul uit het begin van het Midden-Holoceen in
selectiegebied Oost een overervingsrelatie vertoont met de fluviatiele restgeulstructuur
in de vroegholocene overstromingsvlakte (KR en KRWY-2). De seismiek (die voor
selectiegebied Oost en die voor het hele plangebied) wijst op een noordoost-zuidwestelijk
verloop van de NAWO-geul. In selectiegebied Oost lijnen beide structuren lokaal met
elkaar op. Vermoedelijk is de reoccupatie dus een lokaal fenomeen.
3.4.6 Detailkartering selectiegebied West
Het gebied is geselecteerd vanwege de aanwezigheid van een zandlichaam van een
rivierduin. De aanwezige donkstructuren zijn ontdekt bij de uitwerking van de seismische
opnamen. In de sonderingen die in de eerste fase van het onderzoek zijn gebruikt, waren
de duinzanden niet herkend, omdat ze een relatief lage conusweerstand hadden. De
duinzandintervallen zijn toen als geulvullingsfacies geïnterpreteerd. Steekboringen door
het duincomplex waren in deze fase nog niet beschikbaar.
Ten behoeve van de detailkartering van selectiegebied West is eerst een netwerk van
seismische lijnen over het duincomplex met deltaïsche bedekking gevaren en zijn actuele
bathymetrische gegevens ingewonnen (Afb. 3.12 en 3.13). Vervolgens zijn steekkernen
en sonderingen geplaatst, in een dichter netwerk dan in de eerdere fase. Met de nieuwe
gegevens is het verloop van de belangrijkste laagvlakken (top ‘pleistoceen’ zand en basis
zeezand; paragraaf 3.4) voor het selectiegebied gekarteerd en 3D-gemodelleerd. In
onder andere boringen B37A0676/W-07, B37A0673/W-04 en B37A0698/W-29 zijn harde
archeologische indicatoren in de top van het donkzand aangetroffen. Op de locaties van
die drie boringen op de flank en voet van het duin is gedurende het gravend onderzoek uit
achtereenvolgens put 1, 2 en 3 een fors aantal archeologische monsters genomen, vooral
uit laageenheden BXDE, KRWY, NIBA en EC (paragraaf 3.4.1). Aan de steekkernen en
het opgegraven materiaal is uitvoerig geologisch, archeologisch en archeobotanisch
onderzoek uitgevoerd. Het moerassig verdronken donkenlandschap uit het Mesolithicum
is zo tot in aanzienlijk detail gekarakteriseerd.
Uit het karterend onderzoek kwam naar voren dat het donkzandlichaam uit twee ruggen
bestond, een noordwestelijke en een zuidoostelijke (Afb. 3.12), die ten zuidwesten van
de Yangtzehaven waarschijnlijk doorlopen. De ruggen hebben een zuidwest-noordoost
oriëntatie. Twee geologische doorsneden lopen schuin over het duincomplex (Afb. 3.14
en 3.15). De scheve aansnijding toont de duinruggen als relatief brede structuren. Er
zijn geen overtuigende paraboolvormen in de afgetopte duinruggen te herkennen. De
macrostructuur van het complex wordt gevormd door twee zandruggen met een zuidwestnoordoost richting, gescheiden door een depressie met moerassige vulling (Afb. 3.14).
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De monstergebieden put 1 en 2 liggen op de flanken aan weerszijden van deze kleine
depressie. Ter plekke van de kern van de zuidoostelijke rug ligt het zeezand discordant op
het donklichaam; de duintop met donkere bodem ontbreekt daar. De noordwestelijke rug
is iets lager dan de zuidoostelijke. Put 3 ligt meer centraal op de zuidoostelijke duinrug, op
een locatie waar de top van het donklichaam is geërodeerd (zie paragraaf 3.7).
Op een diepte van 24-22 m - NAP scheidt een dun ontwikkeld voorkomen van het KRWY2 laagpakket het donkzandlichaam (BXDE) van onderliggende overstromingsvlakte
en rivierzand (KR; paragraaf 3.3). De hogere toppen van het donklichaam zijn direct
voorafgaand aan de afzetting van de jonge zeezanden (SBBL) geërodeerd. Het
scheidende erosievlak ligt steeds rond 18,5 m - NAP. In boringen op lagere locaties langs
de duinflank is het duinoppervlak wel aangetroffen. Op zulke locaties heeft bodemvorming
de top van het donkzand veelal decimeters diep verbruind. Op de erosief afgetopte
locaties ontbreken zulke indicaties voor bodemvorming. Een en ander impliceert dat daar
minstens 0,5 tot 1 m donkzand door de mariene erosie is opgeruimd. Geschat wordt dat
de oorspronkelijke top van het duin een hoogte tussen 17,5 en 15 m - NAP bereikte.
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Afb. 3.13. Seismische detailprofielen in selectiegebied West.
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NIBA:
Formatie
van
Nieuwkoop
Laag
Veronderstelde
oorspronkelijke
duinhoogte
(BXDE)
Geen
Overstromingskleien
Estuariumafzettingen
Veen,
kleiig NIBA: Formatie
NIBA: van
Formatie
Nieuwkoop
van Nieuwkoop
- Basisveen
- Basisveen
Laag
Laag
Veronderstelde
oorspronkelijke
duinhoogte
Veronderstelde
oorspronkelijke
duinhoogte
(BXDE) (BXDE)
Geen monster
Geen monster
Klei
Veen,
Veen, kleiig
EC: Formatie
vankleiig
Echteld
KR: Formatie van Kreftenheye
Zoetwatergetijdenafzettingen, rivierkleien
Veen
Rivierzanden, ongedifferentieerd
NIBA: Formatie van Nieuwkoop - Basisveen Laag
Veronderstelde oorspronkelijke duinhoogte (BXDE)
Geen monster
Veen, kleiig

Afb. 3.15. Geologisch detailprofiel 2 in selectiegebied West. Voor ligging zie afbeelding 3.12.

Opvallend is de relatief grote dikte van de humeuze bruine bodem, bijvoorbeeld in boring
B37A06736/W-07. Ook de vlekkerigheid valt op. Duidelijke in- of uitspoelingshorizonten
zijn niet aanwezig. Naast de relatief beperkte tijd voor bodemvorming (paragraaf 3.5),
is herhaaldelijke afschuiving/verspoeling van humeus materiaal vanaf hoger gelegen
delen van het duin hiervoor een verklaring. Micromorfologisch onderzoek (paragraaf
3.6; Vos 2013 - bijlage G = bijlage 3.4G in dit rapport) bevestigt het voorkomen van
hellingprocessen aan de flanken van het duin. De vlekkerigheid kan verklaard worden
door bodemorganismen en eventueel boomvallen. Verstoring van de bodem door
betreding door mensen in het Vroeg en/of Midden-Mesolithicum behoort ook tot de
mogelijkheden. De dateringsgegevens (OSL-dateringen op de afgegleden toplaag) en
micromorfologische informatie geven aan dat de verstoring ten tijde van de moerassige
inkapseling van de voet van de duinflank is ontstaan. In boring B37A0697/W-28 is een
dun laagje KRWY-klei gevonden, dat nog net uitwigt tussen het BXDE-zand met bodem in
de top en NIBA-laag, maar zulke inschakelingen zijn relatief zeldzaam.
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3.5

Resultaten dateringsonderzoek

Met een combinatie van technieken was een nauwkeurige datering van de geologische
opeenvolging mogelijk. Dit betreft absolute numerieke dateringstechnieken
op uit steekkernen en opgravend verzameld materiaal (OSL en 14C), relatieve
dateringstechnieken, berustend op afsnijdingsrelaties en regionale lithostratigrafische
correlaties (paragraaf 3.4), en palynologische dateringen, berustend op
successieverschijnselen in de natuurlijke vegetatieontwikkeling in het Vroeg Holoceen
en correlatie daarvan aan regionale referentie-diagrammen (en de 14C-datering daarvan;
Hoek 1997; idem 2008).
De ouderdommen die aan de onderscheiden laageenheden zijn toegeschreven
(paragraaf 3.3) volgen niet zozeer uit geselecteerde individuele dateringen, maar uit de
onderlinge samenhang van series OSL- en 14C-dateringen uit meerdere laagpakketten
in opeenvolging. De OSL-techniek is geschikt voor de datering van de afzetting
van zand in terrestrische milieus: laageenheden KR en BXDE. De 14C-methode is
geschikt voor de datering van divers organisch materiaal. De techniek was vooral
relevant voor laageenheden KRWY, NIBA, EC en NAWO vanwege de aanwezigheid
van plantenresten en humeus sediment, en voor de laageenheden BXDE en KRWY
vanwege de aanwezigheid van houtskool en humeuze bodemniveaus. De toepassing van
palynologische dateringstechnieken in deltaïsche milieus is niet ideaal. De rivier verspoelt
palynologisch materiaal, waardoor niet sec de plaatselijke vegetatieontwikkeling maar ook
die in het grotere achterland haar weerslag in kleiige organische sedimenten heeft. Voor
de reconstructie van de lokale en regionale vegetatieontwikkeling is het NIBA-laagpakket
het meest geschikt. De standaardzonering van de vegetatiesuccessie, die klassiek wordt
gekoppeld aan de pollenzones Preboreaal -> Boreaal -> Atlanticum, (Afb. 3.3), is wel
duidelijk te herkennen in verticale series pollenmonsters, genomen in laagopeenvolgingen
(paragraaf 3.3).
Dit hoofdstuk evalueert de individuele dateringen in detail. De nauwkeurigheid
van individuele dateringen verschilt per techniek en is ook afhankelijk van het voor
datering geselecteerde materiaal. Zo hebben individuele OSL-dateringen in het
vroegholocene tijdsbereik een grotere onzekerheid (500 tot 800 jaar; paragraaf 3.5.1)
dan 14C-dateringen (80 tot 160 jaar; paragraaf 3.5.2). Als series van meerdere dateringen
in onderlinge opeenvolging worden beschouwd, wordt de reproduceerbaarheid van
het dateringsonderzoek onderbouwd en kan de onzekerheid in sommige gevallen
nog wat worden verkleind (met name voor niveaus binnen de KRWY, NIBA en EC in
selectiegebied West). Door uit grondmonsters van één niveau binnen een laageenheid
meerdere typen dateringen te verzamelen, wordt de kwaliteit van de verschillende
dateringsmethoden onderling vergelijkbaar (paragraaf 3.5.3). In een aantal gevallen
divergeerden de resultaten van verschillende technieken, omdat op een net iets andere
manier was bemonsterd en gedateerd. In die gevallen is onderzocht hoe de afwijkingen
kunnen worden verklaard, om vast te stellen welke uitslag wel en welke niet relevant
is als afzettingsouderdom van het betreffende niveau (paragraaf 3.5.4). Dateringen die
verzameld zijn uit de Basisveen Laag (NIBA) zijn te relateren aan het jaargemiddelde van
de grondwaterstand ten tijde van de afzetting (Jelgersma 1961; Van de Plassche 1982;
Cohen 2005; Hijma en Cohen 2010). Voor deze dateringen biedt de ouderdom-diepte
relatie een verdere controle mogelijkheid op interne consistentie van de dateringenreeks
(paragraaf 3.5.5).
3.5.1

OSL-dateringen

Uit boorkernen in selectiegebied West zijn twaalf monsters uit zes steekboringen
geselecteerd voor OSL-ouderdomsbepalingen (Tabel 3.5). Het betreft vier monsters van
de top van de pleistocene rivierzanden (KR), zeven monsters van de basis en bovenkant
van het donkzandlichaam (BXDE) en één monster van marien geulzand (NAWO). De
OSL-dateringen zijn bepaald door het Nederlands Centrum voor Luminescentiedatering
(NCL), een samenwerking van verschillende universiteiten, de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed (RCE) en Deltares. Het NCL is ondergebracht bij de Universiteit
Wageningen. De resultaten van het onderzoek zijn gerapporteerd in Wallinga en
Versendaal (2014). De dateringen geven aan dat het donkzandlichaam aan het begin van
het Holoceen is gevormd (Preboreaal tot begin Boreaal).
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3.5.2

Resultaten 14C-dateringen

In alle fasen van het karterende onderzoek zijn uit steekkernen monsters verzameld
voor 14C-datering. Het uit het sediment voor datering geselecteerde organische
materiaal wisselt per laageenheid. Uit de bovenste Laag van Wijchen (KRWY) zijn
houtskool en organische matrixmonsters ter datering ingestuurd, uit de Basisveen
Laag (NIBA) organische matrixmonsters en geselecteerde macroresten en uit de
zoetwatergetijdenafzettingen (EC) rietwortels (doorgroeiing) en stukjes elzenhout.
In de volgende tekst worden steeds selecties dateringen besproken en in tabellen
gepresenteerd, gerubriceerd naar laageenheid. Paragraaf 3.6 bespreekt de verzamelde
dateringsgegevens per steekkern. Volledige lijsten 14C-dateringen zijn onderdeel van de
set bijlagen bij dit hoofdstuk (Tabel 3.1; Vos 2013 - bijlage C = bijlage 3.4C in dit rapport).
De dateringen uit in 2010 in het plangebied verzamelde steekkernen zijn verricht door het
14
C-laboratorium in Poznan in Polen (Poz-nummers). Het betreft monsters uit de volgende
steekkernen: B37A0653/B-02 (7 dateringen uit KRWY, NIBA en EC), B37A0655/B-04
(1 datering uit EC), B37A0656/B-05 (2 dateringen uit EC), B37A0657/B-06 (1 datering
uit KRWY); B37A0658/B-07 (1 datering uit EC), B37A0659/B-08 (1 datering uit EC)
en B37A0665/B-14 (1 datering uit SBBL). Drie eerder (Vos e.a. 2010b) verzamelde
organische matrixdateringen uit de NIBA-laag uit steekkernen in het gebied Kop van
Beer zijn ook betrokken (paragraaf 3.6). Deze zijn verricht door Beta Inc. uit Miami in de
Verenigde Staten (Beta-nummers).
De dateringen uit in 2011 verzamelde steekkernen in selectiegebieden West en Oost zijn
verricht in het 14C-laboratorium in Groningen (GrA-nummers). Het in deze fase ingestuurde
materiaal betreft zorgvuldig door BIAX Consult uit monsters uit de Basisveen Laag
geselecteerde macroresten van kort levende terrestrische vegetatie (zie ook hoofdstuk
6). In totaal zijn 2 BXDE-bodems en 17 NIBA-macrorestmonsters gedateerd. In zes
gevallen is naast het NIBA-macromonster van dezelfde diepte ook de organische matrix
gedateerd, dat wil zeggen het fijne organisch sediment waaruit de grovere plantenresten
(macroresten en doorworteling) waren verwijderd, met als doel de uitkomsten van macroen matrixmonsters onderling te kunnen vergelijken. De resultaten van de vergelijking van
de zes macro-matrixparen gaven aanleiding ook de eerder in de omgeving van het gebied
verkregen matrixdateringen van vroegholocene deltaïsche organische lagen in het RijnMaas mondingsgebied als relevant te beschouwen.
In selectiegebied Oost betreft het 9 monsters - steeds uit de Basisveen Laag - uit de
boringen B37A0705/O-05 (3 macro en 1 matrix), B37A0707/O-07 (1 macro en 1 matrix)
en B37A0711/O-11 (2 macro en 1 matrix). In selectiegebied West gaat het om 2 monsters
uit de bodem in de top van het rivierduinzand uit de boringen B37A0673/W-04 (1 macro)
en B37A0675/W-06 (1 macro) en 14 monsters uit de Basisveen Laag uit de boringen
B37A0671/W-02 (2 macro en 1 matrix), B37A0673/W-04 (1 macro), B37A0674/W-05
(2 macro en 1 matrix), B37A0675/W-06 (1 macro), B37A0688/W-19 (1 macro),
B37A0692/W-23 (3 macro en 1 matrix) en B37A0697/W-28 (1 macro).
De 14C-dateringen (jaren BP) zijn tot gekalibreerde ouderdommen (jaren cal BC, jaren
voor Chr. of jaren cal BP) omgerekend met het programma OxCal (v4.1; Bronk Ramsey
2009), met de geldende kalibratiecurve (IntCal09). In de tekst van de rapportage worden
de mediane gekalibreerde ouderdommen gebruikt. Voor de laboratoriumcodes en
oorspronkelijke uitslagen in 14C-jaren, de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheidsrange
(2σ; 95%) na kalibratie wordt verwezen naar bijlage 3.4C (= bijlage C in Vos 2013). De
monstercode bestaat uit het volgnummer van de boring en de diepte in cm ten opzichte
van de bovenkant van de boring (in de meeste gevallen de top van de uitgebaggerde
havenbodem). Monsters uit steekkernen uit de fase van de detailkartering van
selectiegebieden West en Oost hebben W-xx respectievelijk O-xx als volgnummer,
monsters uit eerder verkregen steekkernen hebben de laatste 4 cijfers van het DINOboornummer als volgnummer (het kaartbladnummer B37A is weggelaten). De diepte van
het monster in de kern is opgemeten, de diepte ten opzichte van NAP berekend door de
top van de boring gelijk te stellen met de hoogte van de havenbodem (zie paragraaf 3.4).
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1,50-1,38
1,95-1,85
4,82-4,72
1,75-1,65
4,45-4,35
2,40-2,31
3,55-3,43
4,40-4,30
1,93-1,83
4,30-4,20
3,50-3,40
4,30-4,20

B37A0676/W-07
B37A0676/W-07
B37A0676/W-07
B37A0686/W-17
B37A0686/W-17
B37A0687/W-18
B37A0687/W-18
B37A0687/W-18
B37A0692/W-23
B37A0694/W-25
B37A0699/W-30
B37A0699/W-30

19,21-19,09
19,66-19,56
22,53-22,43
18,87-18,77
21,57-21,47
19,60-19,51
20,75-20,63
21,60-21,50
19,64-19,54
22,16-22,06
21,48-21,38
22,28-22,18

Diepte
in m - NAP
BXDE, top, in sterk humeuze bodem
BXDE, in humeuze bodem
KR, nabij top, onder KRWY-2
BXDE, in humeuze bodem (top geërodeerd)
BXDE, op grotere diepte
BXDE, top, in sterk humeuze bodem
BXDE, in humeuze bodem
KR, nabij top, onder KRWY-2
NAWO-geulzand
KR, nabij top, onder KRWY-2
BXDE, nabij basis, boven KRWY-2
KR, nabij top, onder KRWY-2

Stratigrafische positie

7612215
7612216
7612217
7612218
7612219
7612220
7612221
7612222
7612223
7612224
7612225
7612226

NCL
nummer
8500 ±
10.400 ±
10.900 ±
9900 ±
11.000 ±
8400 ±
10.700 ±
11.500 ±
7900 ±
12.600 ±
11.100 ±
11.800 ±

500
800
700
500
600
500
600
700
500
800
700
700

Datering
in kalenderjaren
voor 2000
6500 ±
8400 ±
8900 ±
7900 ±
9000 ±
6400 ±
8700 ±
9500 ±
5900 ±
10.600 ±
9100 ±
9800 ±

500
800
700
500
600
500
600
700
500
800
700
700

Datering
in kalenderjaren
voor Chr.

± 300
± 450
± 350
± 400
± 350
± 300
± 300
± 350
10.050 ± 450
9100 ± 350
9950 ± 400

6900
7800
9850
7750
9000
6850
8900
9900

Bayesiaans
gekalibreerde ouderdom
in kalenderjaren voor Chr.

Tabel 3.5. OSL-dateringen van monsters uit steekkernen uit selectiegebied West (Wallinga en Versendaal 2014). De bayesiaanse kalibratie is uitgevoerd in OxCal 4.2 en betrekt de OSL-dateringen top
KR, OSL-dateringen onderste trajecten BXDE, 14C-dateringen oudste bot en OSL-dateringen bodem in top BXDE in onderlinge opeenvolging. De jongst mogelijke datering van de humeuze top van het
duinzand is op 6500 voor Chr. gezet, in overeenstemming met de verdrinkingsgeschiedenis.

Diepte
in m - HB

Boring

3.5.3

Vergelijking 14C-dateringen macro- en matrixmonsters van de Basisveen Laag

Van de Basisveen Laag zijn zes paren matrix- en macrorestdateringen vergeleken (Tabel
3.6). Omdat het zorgvuldig gedetermineerd en geselecteerd plantenmateriaal betreft,
worden de macrorestdateringen in principe betrouwbaarder geacht. Dit geldt voor datering
O-05/353, echter niet voor datering W-02/328. In de vier overige gevallen overlappen
de uitslagen (in ongekalibreerde en gekalibreerde vorm, en met inachtneming van het
betrouwbaarheidsinterval). Blijkbaar bestaat de organische matrix op het bemonsterde
niveau in de Basisveen Laag uit humeus materiaal met vrijwel dezelfde ouderdom als
de geïncorporeerde macroresten. Dit is niet onverwacht in een moerasbosmilieu met
langjarig geleidelijk stijgende grondwaterspiegel.
In twee gevallen (O-05/353 en W-02/328) is er dus een duidelijk verschil. Matrixmonster
O-05/353 is bijna 800 jaar ouder dan het macromonster. Een deel van het humeuze
materiaal op 353 cm diepte in kern O-05 is dus ouder dan het geselecteerde
macrorestenmateriaal. De macrorestdatering wordt hier representatief geacht voor
de ouderdom van het veen ter plaatse. Mogelijk was in het matrixmonster ook lokaal
aquatisch plantenmateriaal geïncorporeerd dat aan hardwater-effecten onderhevig is. Het
materiaal van de macrorestdatering betrof juist zorgvuldig uitgeselecteerde terrestrisch
oeverplantmateriaal.
Matrixmonster W-02/328 valt juist 800 jaar jonger uit dan de gepaarde macrorestdatering.
In dit geval, een niveau aan de top van de NIBA-laag in de betreffende steekkern
(B37A0671/W-02, 20,80 m - NAP), wordt juist de matrixdatering het meest relevant voor
de afzetting geacht. Het betreft hier namelijk de verspoelde top van de Basisveen Laag.
De uitkomsten van het diatomeeën- en pollenonderzoek wijzen op mariene invloed.
In de andere kernen van het Yangtzehavengebied zijn mariene diatomeeën, en ook
pollenindicatoren voor nabije mariene invloed (kweldersoorten), alleen in sedimenten
gevonden die een ouderdom hebben die jonger is dan 6500 voor Chr. (= 8450 cal BP).
De overspoeling van de top van de Basisveen Laag in kern B37A0671/W-02 wordt met
de matrixdatering ook aan dat tijdstip toegeschreven. De overspoeling heeft de bovenste
22 cm van de NIBA-laag beïnvloed (307-329 cm in de kern). Het is waarschijnlijk dat ten
tijde van de overspoeling ook macroresten lokaal zijn verplaatst. Dat zou de aanwezigheid
van ouder macrorestmateriaal aan de top van de veenlaag verklaren. De vermoede
lokale verspoeling was ten tijde van het opwerken en insturen van het monster niet in het
macrorestenbeeld herkend. Pollenanalyse geeft nog een tweede ondersteunend argument
voor de jongere datering als ouderdom van het sediment aan de top van de NIBA-laag
in deze steekkern. De analyse op 3,28 m geeft een atlantisch pollenbeeld zoals dat rond
6500 voor Chr. mag worden verwacht en niet een boreaal beeld dat bij een ouderdom van
7120 voor Chr. aansluit. De uitslag van het macrorestenmonster, de dikte van de veenlaag
beneden 3,28 m, de pollenbeelden daarin en de diepteligging van het pakket ten opzichte
van NAP suggereren echter ook dat het veenpakket rond 7120 voor Chr. ter plaatse al min
of meer de uiteindelijk gepreserveerde dikte en hoogte bereikt had. Het verschil tussen
matrix- en macrorestdatering is hier dus aan overspoeling en het dateren van de uiterste
top van het NIBA-pakket toe te schrijven.
Meer in het algemeen laat de vergelijking van matrix- en macrorestdateringen van
dezelfde dieptes zien, dat het nemen van een enkel matrixmonster feilbaar is, maar dat
als meerdere matrixmonsters worden genomen, de resultaten even reproduceerbaar
en uitslagen even consistent lijken te zijn als eenzelfde set aan dateringen van
macrorestenmonsters. Uitslagen van matrixmonsters van niveaus binnen het kleiige
Basisveen uit het mondingsgebied van Rijn en Maas zijn daarmee bruikbaar voor
ouderdomsbepaling van laageenheden tot op 100 á 200 jaar nauwkeurig, zeker
bij meervoudige bemonstering (uit meerdere steekkernen in het gebied) en zeker
in combinatie met macrorestdateringen uit hetzelfde gebied en gecombineerd met
palynologisch onderzoek naar het afzettingsmilieu. Het insturen van macrorestenmonsters
is de betere optie, maar als dat niet op korte termijn realiseerbaar is, is het insturen van
matrixdateringen in de prospectieve fase niet nutteloos. Deze uitspraken zijn specifiek
voor paleogeografische toepassingen in de situatie in het Vroeg Holoceen en begin
Midden-Holoceen in het mondingsgebied van Rijn-Maas, waar sprake was van relatief
snelle oppervlakvergroting en landinwaartse verplaatsing van de moerasgebieden
waarin de Basisveen Laag zich vormde, gekoppeld aan relatief snelle zeespiegel- en
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grondwaterspiegelstijgingen. Voor latere tijdstippen (‘Hollandveen’), voor moerasgebieden
meer aan de rand van de kust- en deltavlakte en voor andere dan paleogeografische
toepassingen zoals zeespiegelonderzoek, zal de vergelijking tussen macro- en
matrixdatering voor de laatste techniek naar verwachting minder gunstig uitvallen.
Misschien nog wel belangrijker dan de vergelijking tussen technieken is, dat het gebruik
van één macro- of matrixmonster als datering van een laag te foutgevoelig is. Het insturen
van meerdere monsters in sequentie uit steekkernen wordt aanbevolen. Dat laatste gaat
even hard op voor het insturen van macroresten als voor matrixmonsters. De evaluatie
van de uitslagen in kern B37A0671/W-02 illustreert dat geremanieerd macrorestmateriaal,
zonder dat als zodanig te herkennen, per abuis voor datering kan worden geselecteerd.
Bij een te gering aantal dateringen is de relevantie van macrorestenmonsters niet te
verifiëren, net zoals dat bij matrixdateringen het geval is. Pas bij het in combinatie
uitvoeren van matrixdateringen en macrorestdateringen kwam het probleem aan het
licht. De doorslaggevende argumenten voor adoptie en verwerping kwamen in dit geval
uit het pollen- en diatomeeënonderzoek op de betreffende kern en uit contextinformatie
verkregen uit kernen uit de omgeving, waarop dezelfde meervoudige dateringsstrategie
was losgelaten, waarvan de stratigrafie vrijwel hetzelfde was en dieptes ten opzichte van
NAP vrijwel dezelfde waren.
Niet alleen bij de ouderdomsbepaling van de Basisveen Laag, maar ook bij de datering
van humeuze lagen in de bovenste Laag van Wijchen en aan de top van de donkzanden
is een keuze te maken tussen het insturen van een matrixmonster of het insturen van
geselecteerd macromateriaal (houtskool, wortelhout). Bovenstaande uitspraken over
de vergelijkbaarheid en verifieerbaarheid van matrix- en macromonsters zijn specifiek
voor de Basisveen Laag. De evaluatie is een andere bij datering van bodemniveaus (zie
bijvoorbeeld paragraaf 3.6.2).
3.5.4

Palynologisch daterings- en milieuonderzoek

De resultaten van het pollen- en diatomeeënonderzoek worden hier per laageenheid
in chronologische volgorde kort samengevat, gebaseerd op een serie TNO-rapporten
Cremer (2009), Cremer en Bunnik (2009 en 2010) en Cremer, Bunnik en Koolmees (2013)
die als bijlagen bij het hoofdstuk zijn opgenomen (Bijlagen 3.8, 3.7, 3.3 en 3.4F). In totaal
zijn eerst 157 grondmonsters door middel van een waarderende scan op diatomeeën
en pollen onderzocht bij wijze van verkenning. Vervolgens zijn 80 monsters formeel
geteld, waarna de resultaten zijn weergegeven in pollen- en diatomeeëndiagrammen.
De vraagstelling voor het diatomeeënonderzoek richtte zich op het vaststellen van het
afzettingsmilieu. Van paleolandschappelijk belang - en al zichtbaar in de waarderende
scans - is bijvoorbeeld waar zich in de opeenvolging voor het eerst mariene invloed toont.
Pollenanalyses geven indicatie over de ouderdom van de onderzochte afzettingen en
over de vegetatieontwikkeling in het gebied. Met waarderende scans kan dat slechts ruw,
met daadwerkelijke tellingen kan dat in groter detail en met groter temporeel oplossend
vermogen. Op basis van soortenassemblages en relatief aandeel in de totaal beschouwde
pollensommen zijn de pollenscans en daadwerkelijke tellingen hiertoe ingedeeld in
pollenzones A(0) tot en met E. In het plangebied vertonen deze zones sterke correlatie
met de onderscheiden laagpakketten. Deze zoneringen kunnen worden vergeleken met
standaard supra-regionale zoneringen voor het Laat Glaciaal en Vroeg Holoceen (Bølling,
Allerød, Jonge Dryas en Preboreaal, Boreaal, Atlanticum, Subboreaal, Subatlanticum;
Afb. 3.3). De numerieke ouderdommen bij deze zoneringen berusten op 14C-dateringen en
correlaties met de klimatostratigrafie van de NGRIP kern uit de Groenlandse ijskap (Hoek
1997; idem 2008).
Onderste Laag van Wijchen (KRWY-2): pollenzone A0
Van de drie onderzochte kleiige monsters waren er twee waarin pollenkorrels
voorkwamen. Geen van de monsters bevatte kiezelschaaltjes van diatomeeën. Het
pollen duidt op de aanwezigheid van verschillende vegetaties naast elkaar: vegetaties
van droge bodems, lokale moerasvegetatie bestaande uit riet-zeggevegetaties en open
watervegetaties. Deze milieus maakten onderdeel uit van de riviervlakte van het RijnMaasdal in het Laat Glaciaal. Palynologisch zijn er twee mogelijkheden: (i) inschakeling
in het Preboreaal, (ii) inschakeling in het Allerød interstadiaal (Betula-fase gevolgd door
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NIBA - kleiig
NIBA - kleiig
NIBA - kleiig
NIBA - kleiig
NIBA - kleiig
NIBA - kleiig
NIBA - kleiig
NIBA - kleiig
NIBA
NIBA - kleiig
NIBA - zandkorrels
NIBA - kleiig

O-05/353
O-05/355-351,5

O-07/275
O-07/275-272,5

O-11/235
O-11/238-235

W-02/328
W-02/329-327

W-05/271
W-05/272-270

W-23/308
W-23/310-305

Matrix
Macroresten

Matrix
Macroresten

Matrix
Macroresten

Matrix
Macroresten

Matrix
Macroresten

Matrix
Macroresten

Materiaal

20,79
20,81-20,76

20,35
20,37-20,35

20,80
20,81-20,79

19,70
19,73-19,70

19,61
19,62-19,59

20,69
20,71-20,68

Diepte
in m - NAP

GrA-55040
GrA-55038

GrA-55037
GrA-55016

GrA-55036
GrA-55014

GrA-55035
GrA-55012

GrA-55034
GrA-55010

GrA-55033
GrA-55002

Laboratoriumcode

8280 ± 40
8230 ± 40

8120 ± 40
8220 ± 40

7450 ± 40
8130 ± 40

7860 ± 40
7875 ± 40

7715 ± 40
7755 ± 40

8245 ± 40
7635 ± 40

Datering
in 14C-jaren
BP
(± 1σ fout)

7469-7184
7448-7082

7296-7043
7355-7078

6383-6256
7171-7062

6998-6597
7023-6610

6633-6470
6649-6483

7453-7086
6589-6429

Gekalibreerde
ouderdom
in kalenderjaren
voor Chr.
(2σ range)

7338
7248

7113
7237

6321
7120

6696
6726

6545
6581

7268
6476

Mediane
ouderdom
in kalenderjaren
voor Chr.

Tabel 3.6. Vergelijkingen van de uitkomsten van zes paren 14C-dateringen van matrix- en macrorestenmonsters van niveaus uit de Basisveen Laag in selectiegebieden West en Oost.

Stratigrafie lithologie

Monster code

de Pinus-fase). De duidelijk aanwezige geremanieerde component compliceert exacte
biochronostratigrafische positiebepaling van deze spectra. OSL-dateringen, 14C-dateringen
en de regionale paleogeografie geven een preboreale ouderdom (paragraaf 3.5.5).
Bovenste Laag van Wijchen (KRWY): pollenzone A
De onderzochte kleiige monsters uit de bovenste Laag van Wijchen bevatten veel
pollenkorrels van Pinus. Ook pollen van riet-zegge moerasvegetaties en een aantal
pollentypes die indicatief zijn voor open water komen voor. De monsters bevatten
veelal geen diatomeeën. In de gevallen dat dat wel het geval was, ging het om lage
concentraties en betrof het uitsluitend zoetwatersoorten, duidend op een afzettingsmilieu
in ondiep stagnerend water. Pollenzone A heeft een preboreale tot boreale ouderdom.
Basisveen Laag (NIBA) met humeuze klei-inschakelingen: pollenzone B
Venige monsters van de Basisveen Laag tonen een kenmerkende lokale flora met
onder andere moerasvarens, riet en zegge. Regionale pollen (boompollen) laten een
boreale assemblage zien. De top van de laageenheid kan een atlantisch beeld tonen
(opkomst Alnus boompollen). Venige monsters zijn meestal diatomeeënloos, maar waar
de laag (venig) kleiig is ontwikkeld komen er wel diatomeeën in voor. Deze monsters zijn
dan veelal arm aan diatomeeën en bevatten, net als de Laag van Wijchen, uitsluitend
zoetwatersoorten uit ondiepe, stagnerend-watermilieus. In overeenstemming met de
verkregen 14C-dateringen is de Basisveen Laag in het gebied van de Yangtzehaven rond
7000 voor Chr. gevormd, in het Boreaal en het vroegste Atlanticum.
Kleien van de Formatie van Echteld (EC): pollenzone C
De humeuze, vaak houthoudende, kleien boven de Basisveen Laag bevatten diatomeeën,
in een opvallend grote diversiteit aan ecologische groepen. Bijzonder is dat op alle
dieptes in de laag, naast zoetwatersoorten, óók mariene kustallochtone diatomeeën
voorkomen. Deze zijn via getijdenwerking aangevoerd en wijzen erop dat het plangebied
binnen de directe invloedsfeer van de zee is komen te liggen. De totale assemblage
wijst op een zoet tot zoet-brak open watermilieu. In een deltaïsche setting kan dit milieu
ook omschreven worden als interdistributary bays. Het betreft laaggelegen, permanent
onder water staande milieus, gelegen tussen de hoger liggende oeverwallen van de
stroomgeulen en de rivierduinen die in deze periode nog droog lagen.
Ook de aanwezige pollenkorrels duiden erop dat het milieu - ondanks de beginnende
mariene invloed - nog overwegend zoet was. De varenrijke moerasvegetaties en die
van open water zijn de belangrijkste lokale vegetaties. Regionale pollen (boompollen)
tonen een atlantische assemblage, in overeenstemming met de verkregen 14C-dateringen
(circa 6500 en 6000 voor Chr.). Kenmerkend voor deze zone is de duidelijke toename
van pollen van Alnus en het voorkomen van Tilia. Het pollenbeeld (en ingespoelde
macroresten) weerspiegelt de toenmalige vegetatie in rivierdelta en dal bovenstrooms van
het plangebied (vergelijk Van der Woude 1984). Naar de top van het EC-laagpakket, nabij
de overgang naar afzettingen van het Laagpakket van Wormer, nemen de percentages
van de moerasvarens (Dryopteris) sterk af, terwijl mariene elementen (foraminiferen,
dinoflagellaten) en de pollentypes van kweldervegetaties (Chenopodiacea, Armeria) juist
toenemen.
Laagpakket van Wormer (NAWO): pollenzone C
In de monsters uit deze laageenheid komen altijd diatomeeën voor. De assemblage lijkt
sterk op die van de Formatie van Echteld, maar het aandeel zoetwaterdiatomeeën is
afgenomen, wat wijst op een meer open milieu, centraal in het estuarium. De afzettingen
blijven grotendeels onder water afgezet, ook gelet op de lage percentages van op de
bodem levende diatomeeënsoorten (benthos). Ook de mariene pollenindicatoren nemen
toe in deze laag, maar een grote trendbreuk met spectra in de onderliggende Formatie
van Echteld is er niet. De pollenzone blijft dezelfde, van atlantische ouderdom. Geen van
de preparaten toont typische wad- en kweldervegetaties: steeds domineert riviervegetatie
het pollenbeeld.
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Monster code

Stratigrafielithologie

Materiaal

Diepte
in m - NAP

Laboratoriumcode

Datering
in 14C-jaren
BP
(± 1σ fout)

Gekalibreerde
ouderdom
in kalenderjaren
voor Chr.
(2σ range)

Mediane
ouderdom
in kalenderjaren
voor Chr.

0657-M7-197

KRWY

Houtskool

circa
19,27

Poz-36916

8390 ± 50

7570-7472

7472

0653-M2b-166-160

KRWY - bodem

Houtskool

circa
19,20-19,26

Poz-36910

8040 ± 50

7137-6770

6956

0653-M1b-194-188

KRWY - bodem

Houtskool

circa
19,54-19,48

Poz-36909

8630 ± 80

7939-7535

7670

Tabel 3.7. 14C-dateringen van houtskool uit de Laag van Wijchen.

Monster code

Stratigrafielithologie

Materiaal

Diepte
in m - NAP

Laboratoriumcode

Datering
in 14C-jaren
BP
(± 1σ fout)

Gekalibreerde
ouderdom
in kalenderjaren
voor Chr.
(2σ range)

Mediane
ouderdom
in kalenderjaren
voor Chr.

NIBA - amorf,
op KRWY

Matrix

circa
19,03

Poz-36913

7660 ± 50

6599-6433

6506

O-07/ 275-272,5

NIBA, op 14 cm
humeuze klei,
op KRWY

Macroresten

19,62-19,59

GrA-55010

7755 ± 40

6649-6483

6581

O-11/238-235

NIBA - kleiig
op KRWY

Macroresten

19,73-19,70

GrA-55012

7875 ± 40

7023-6610

6726

W-04/216-213

NIBA,
op donkzand

Macroresten

19,88-19,85

GrA-54926

7880 ± 55

7029-6606

6753

W-06/228-226

NIBA,
op donkzand (kl)

Macroresten

19,92-19,90

GrA-54928

8030 ± 60

7135-6699

6939

W-28/223-222

NIBA,
op KRWY/dz

Macroresten

20,32-20,31

GrA-54924

8100 ± 50

7305-6832

7093

W-05/272-270

NIBA - kleiig,
op KRWY/dz

Macroresten

20,37-20,35

GrA-55016

8220 ± 40

7355-7078

7237

W-23/310-305

NIBA - kleiig,
op donkzand

Macroresten

20,81-20,76

GrA-55038

8230 ± 40

7448-7082

7248

W-19/321-319

NIBA - kleiig,
op KRWY

Macroresten

20,87-20,84

GrA-55018

8160 ± 40

7306-7061

7147

O-05/395-393

NIBA - kleiig,
op KRWY

Macroresten

21,11-21,09

GrA-55001

8135 ± 40

7298-7049

7124

NIBA - amorf,
op KRWY

Matrix

21,49

Beta-247585

8350 ± 50

7537-7201

7420

Yangtzehaven
0653-M3-143

Kop van Beer
0592-nr. 3-27,
31

Tabel 3.8. 14C-dateringen van de basis van de Basisveen Laag, gerangschikt op diepte (hoog naar laag).

Zeezand en geulen van het Blight Bank Laagpakket (SBBL): pollenzones D en E
Vanzelfsprekend bevat deze laag mariene diatomeeën en pollenindicatoren. Opvallend
is het relatieve forse aandeel van zoetwaterelementen, wat wijst op geregelde aanvoer
van zoet rivierwater en de nabijheid van riviermondingen (de gedeelde mond van Oude
en Nieuwe Maas). De aanwezigheid van pollenkorrels van Fagus, Carpinus en Cerealia
wijst op een subboreale tot subatlantische ouderdom (pollenzone D). De buitengaatse
geulopvulling van boring B37A0665/B-14 is relatief jong (14C-datering van een schelp) en
valt ook volgens de pollen in de Nieuwe tijd (pollenzone E).
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Monster code

Stratigrafielithologie

Materiaal

Diepte
in m - NAP

Laboratoriumcode

Datering
in 14C-jaren
BP
(± 1σ fout)

Gekalibreerde
ouderdom
in kalenderjaren
voor Chr.
(2σ range)

Mediane
ouderdom
in kalenderjaren
voor Chr.

Boring B37A0673 - Oostzijde van de duindepressie
W-04/216-213

NIBA,
op donkzand

Macroresten

19,88-19,85

GrA-54926

7880 ± 55

7029-6606

6753

W-04/219-216

Overgang NIBA/
BXDE

Macroresten

19,91-19,88

GrA-54927

8075 ± 55

7291-6779

7052

Boring B37A0675 - Westzijde van de duindepressie
W-06/228-226

NIBA ,
op donkzand (kl)

Macroresten

19,92-19,90

GrA-54928

8030 ± 60

7135-6699

6939

W-06/231-228

Overgang NIBA/
BXDE

Macroresten

19,95-19,92

GrA-54925

8275 ± 70

7501-7083

7319

20,32-20,31

GrA-54924

8100 ± 50

7305-6832

7093

Boring B37A0697 - Oostzijde van de zuidoostelijke duinrug
W-28/223-222

NIBA ,
op KRWY/BXDE

Macroresten

Boring B37A0671 - Westzijde noordwestelijke duinrug
W-02/328

Top NIBA kleiig, onder EC

Matrixmonster

20,80

GrA-55036

7450 ± 40

6383-6256

6321

W-02/329-327

Top NIBA - kleiig

Macroresten

20,81-20,79

GrA-55014

8130 ± 40

7171-7062

7120

Boring B37A0674 - Westzijde van de duindepressie
W-05/246,5-244

Bovenkant
NIBA, onder EC

Macroresten

20,12-20,09

GrA-55015

7720 ± 40

6635-6473

6548

W-05/272-270

NIBA - kleiig,
op BXDE

Macroresten

20,37-20,35

GrA-55016

8220 ± 40

7355-7078

7237

Boring B37A0692 - Zuidwestelijke uitloper van de duindepressie
W-23/262-260

Bovenkant
NIBA, onder EC

Macroresten

20,33-20,31

GrA-55031

7760 ± 40

6651-6484

6589

W-23/297-294

Middelste deel
NIBA

Macroresten

20,68-20,65

GrA-55032

8205 ± 45

7348-7073

7219

W-23/310-305

NIBA - kleiig,
op BXDE

Macroresten

20,81-20,76

GrA-55038

8230 ± 40

7448-7082

7248

GrA-55018

8160 ± 40

7306-7061

7147

Boring B37A0688 - Noordoostzijde van de zuidoostelijke duinrug
W-19/321-319

Onderkant NIBA,
op KRWY

Macroresten

20,87-20,84

Tabel 3.9. 14C-dateringen uit de Basisveen Laag in selectiegebied West.

3.5.5

Ouderdommen van opeenvolgende laagpakketten

Deze paragraaf presenteert in chronologische volgorde de OSL-, 14C- en pollenanalytische
dateringen per laagpakket. Het zwaartepunt van het dateringsonderzoek lag in
selectiegebied West, waar uiteindelijk ook archeologisch gravend onderzoek heeft
plaatsgevonden. De gepresenteerde ouderdommen van vroegholocene deltaïsche
afzettingen zijn zondermeer relevant voor het hele plangebied, ten gevolge van
de verdrinkingsrelatie en de koppeling van de afzettingsmilieus aan regionale
grondwaterspiegel- en zeespiegelhoogtes (KRWY, NIBA, EC en NAWO; paragrafen
3.3.4- 3.3.7). De ouderdom van de duinvormingsfase (BXDE; paragraaf 3.3.3) in
selectiegebied West gaat ook op voor het verdere plangebied. Voor het rivierbeddingzand
en de overstromingsafzettingen onder het duinzand (KR en KRWY-2; paragrafen 3.3.1
en 3.3.2) is het niet duidelijk of zij in het hele plangebied dezelfde ouderdom hebben.
Het is mogelijk dat op grotere afstand van selectiegebied West delen van het plangebied
eeuwen tot millennia later of eerder als riviervlakte zijn verlaten. Op de schaal van het
hele Maasvlaktegebied zijn subtiele terrasniveaus zeker aanwezig (Vos e.a. 2011; Hijma
e.a. 2012; Cohen e.a. 2012), maar het blijft onduidelijk of terrasgrenzen door of langs het
plangebied lopen. Zie ook paragraaf 3.6.1.
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Monster
code

Stratigrafielithologie

Materiaal

Diepte
in m - NAP

Laboratoriumcode

Datering
in 14C-jaren
BP
(± 1σ fout)

Gekalibreerde
ouderdom
in kalenderjaren
voor Chr. (2σ
range)

Mediane
ouderdom
in kalenderjaren
voor Chr.

655-M6-40
653-M5-112
659-M8-157
656-M10-206
656-M9-221

EC klei
EC klei
EC klei
EC klei
EC klei

Rietwortel
Hout
Rietwortel
Hout
Hout

17,80
18,72
19,07
19,76
19,91

Poz-36915
Poz-36914
Poz-36942
Poz-36908
Poz-36917

7360 ± 50
7300 ± 50
7400 ± 50
7300 ± 40
7140 ± 50

6350-6088
6326-6051
6409-6102
6231-6071
6094-5899

6230
6155
6294
6154
6016

Tabel 3.10. 14C-dateringen uit zoetwatergetijdenkleien (EC), gerangschikt op diepte (hoog naar laag).

Formatie van Kreftenheye - beddingzand (KR) en onderste Laag van Wijchen overstromingskleien (KRWY-2)
OSL-dateringen van de top van de Formatie van Kreftenheye (KR zand onder KRWY2 laag) geven uitslagen tussen 10.600 ± 800 en 8900 ± 700 voor Chr. (Tabel 3.5).
Rekening houdend met de dateringen uit bovenliggende lagen (OSL-dateringen BXDE;
pollen KRWY-2) ligt de ouderdom van de zanden onder de donk in selectiegebied West
waarschijnlijk tussen 10.000 en 9.800 voor Chr. (Laat Jonge Dryas-vroegste Preboreaal;
12.000 tot 9800 cal BP). Dit is een datering van het verzanden van de rivierloop ter
plaatse, wat betekent dat de rivier actief was in de eeuwen-millennia direct ervoor
(ruwweg: 12.500 tot 11.500 cal BP = ‘Jonge Dryas’). Dit geeft aan dat het verlaten raken
van het terras in het Rijn-Maas rivierdal ter plaatste van selectiegebied West samenvalt
met de overgang Pleistoceen-Holoceen. De afzetting van de onderste Laag van Wijchen
(KRWY-2) wordt daarmee rond 9600 voor Chr. (11.600 cal BP) geplaatst, direct gevolgd
door duinvorming (BXDE).
Formatie van Boxtel, Laagpakket van Delwijnen - donk- of rivierduinzand (BXDE)
OSL-dateringen van het donkzand onder de sterk humeuze bodem leverden uitkomsten
op tussen 9100 ± 700 en 8700 ± 600 voor Chr. (Tabel 3.5). Rekening houdend met
de dateringen uit de boven- en onderliggende laageenheden (OSL-dateringen KR;
14
C-dateringen KRWY) vond de duinvorming plaats tussen circa 9100 en 8900 voor
Chr. (Preboreaal) en de bodemvorming in het duin direct vanaf deze periode (einde
Preboreaal). OSL-dateringen aan de uiterste top van het BXDE-zand, met sterk
humeuze bodem, vallen wat jonger uit: 6500 ± 500 en 6400 ± 500 voor Chr. Uit het
micromorfologisch onderzoek komt naar voren dat de humeuze top van de donk door
hellingprocessen is verplaatst en dat een deel van de zandkorrels tijdens dit proces aan
daglicht lijkt te zijn blootgesteld. Deze colluviale omwerking op de duinhelling van de donk
wordt ook op basis van de 14C-dateringen uit de bovenliggende NIBA-laag tussen circa
7000 en 6500 voor Chr. geplaatst (Vroeg Atlanticum). Het duin was op zich al vanaf het
ontstaan rond 8500 voor Chr. geschikt voor bewoning. Wel lag het in het eerste millennium
van het bestaan in een andere paleogeografische omgeving dan in het latere stadium.
Tot circa 7100 voor Chr. was het een duinhoogte in een vlakte die slechts periodiek
overstroomde (KRWY-afzetting). Daarna was het zo’n 600 jaar een duinhoogte omgeven
door permanent moeras (NIBA en EC). Zie paragraaf 3.7 voor verdere paleogeografische
en archeologische beschouwing.
Rekening houdend met
Formatie van Kreftenheye, bovenste Laag van Wijchen - overstromingskleien (KRWY)
De sedimenten die in dit gebied tot de Laag van Wijchen worden gerekend, zijn er
tot circa 6900 voor Chr. afgezet. Dit is in overeenstemming met de pollenanalytische
dateringen die deze laag een preboreale en boreale ouderdom geven. De houtskool- en
matrixdateringen (Tabel 3.7) van de humeuze en houtskoolrijke bodemlaag in de bovenste
Laag van Wijchen op een diepte rond 19 m - NAP geven een ouderdom rond 7500-7700
voor Chr. Het begin van afzetting is gelijk gesteld aan het begin van duinvorming (circa
9000 voor Chr.), op basis van vertandingsrelaties (paragrafen 3.3 en 3.4).
Formatie van Nieuwkoop, Basisveen Laag - veen (NIBA)
De dateringen van het begin van vorming van de Basisveen Laag bestrijken in de
gecombineerde gebieden Kop van Beer en Yangtzegebied een dieptebereik van 21,5 tot
18,75 m - NAP en geven een dateringsreeks van circa 7420 voor Chr. (Kop van Beer)
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tot 6500 voor Chr. (Yangtzehaven; Tabel 3.10). Er is een sterke relatie tussen de diepte
en ouderdom van deze monsters van de basis van de NIBA-laag. Dieper beneden NAP
begon de vorming van de Basisveen Laag eerder dan hogerop, in overeenstemming
met de lokale verwachting en bestaande regionale inzichten die het ontstaan van de
Basisveen Laag aan zeespiegelstijging en de invloed daarvan op de grondwaterspiegel in
het Rijn-Maasdal koppelen (Jelgersma 1961; Van de Plassche 1982; Van Dijk, Berendsen
en Roeleveld 1991; Cohen 2005; Hijma en Cohen 2010). In circa 950 jaar stijgt het peil
waarboven de Basisveen Laag kon beginnen te vormen met circa 2,75 m. Dit betekent dat
onder invloed van de regionale grondwaterstijging het niveau waarop veenvorming begint
in deze periode per eeuw gemiddeld bijna 0,3 m per eeuw hoger komt te liggen (zie ook
paragraaf 3.8).
Uit selectiegebied West is een serie dateringen van de basis van de Basisveen Laag
direct op donkzand (BXDE) beschikbaar. In twee gevallen is de basis van de Basisveen
Laag ‘op KRWY op BXDE’ bemonsterd. Deze dateringen bestrijken het diepte-interval
van 20,80 tot 19,85 m - NAP en de periode van 7250 tot 6750 voor Chr. Diepte en
ouderdom van dateringen van de basis van de veenlaag zijn representatief voor de
jaargemiddelde grondwaterspiegel ten tijde van de veenvorming: die stond maximaal 20
cm boven het niveau waarvan de datering afkomstig was (Cohen 2005). De inkapseling
van de duinvoet met veen over een meter hoogte bestreek zo’n 500 jaar. De dateringen
maken duidelijk dat de donk rond 7000 voor Chr. voor het overgrote deel nog niet met
veen was overgroeid. Het donkoppervlak boven circa 20 m - NAP bleef ten tijde van
de veenvorming, in een veranderende omgeving, droge grond. Zie paragraaf 3.7 voor
verdere paleogeografische en archeologische beschouwing.
Naast dateringen van het begin van veenvorming (‘basis Basisveen Laag’), zijn ook het
humeuze zand aan het duinoppervlak (‘overgang BXDE/NIBA’) en hogere niveaus in het
veen (‘midden’ en ‘top’) op meerdere locaties gedateerd. De bovenkant van de Basisveen
Laag (onder EC, met indicaties voor verspoeling in boring B37A0671/W-02) wordt door
drie 14C-dateringen tussen 6550 en 6300 voor Chr. geplaatst (Tabel 3.9). Deze ouderdom
komt overeen met die van een verdrinkings-event dat eerder in Rotterdam Centrum is
beschreven naar aanleiding van onderzoek van bouwputontsluitingen bij Station Blijdorp
en het Centraal Station (Cohen en Hijma 2008; Hijma en Cohen 2010; 8450 ± 44 cal BP
= 6500 voor Chr.). De dateringen van de top van de Basisveen Laag in de Yangtzehaven
bevestigen en versterken eerdere getrokken conclusies ten aanzien van zeespiegelstand
rond 6500 á 6400 voor Chr. (Hijma en Cohen 2010). Tabel 3.9 presenteert alle
14
C-dateringen van de Basisveen Laag in selectiegebied West met aandacht voor de
positie in de duinmorfologie (zie ook paragraaf 3.6).
Door de kleine tijd-diepteverschillen en de relatief grote onzekerheidsrange van de
dateringen is het trekken van conclusies over de tijd-diepterelatie van de overvening
van het donklichaam lastig. Doordat sommige van de dateringen uit de centrale
depressie komen en andere van op het dal geëxposeerde duinflanken, is er niet
één op grondwaterstijging terug te voeren tijd-diepterelatie door het geheel aan
dateringen te trekken. De notie van een geleidelijk aanzwellende grondwaterstijging
en verticale overvening, zoals in het Atlanticum aan de basis van de Rijn-Maasdelta
wordt waargenomen (Cohen 2005) en ook voor het Maasvlaktegebied in het Boreaal
is gepostuleerd (Hijma en Cohen 2010), lijkt door de verkregen dateringsreeks
onderschreven (zie paragraaf 3.7). De dateringen van de basis van de Basisveen Laag
op voet en flank van het duinlichaam in selectiegebied West (en dan met name in de
duindepressie) liggen, gegeven hun ouderdom, hoger ten opzichte van NAP dan de
dateringen uit het verdere plangebied, inclusief selectiegebied Oost en doorgetrokken tot
de Kop van Beer (Vos en De Vries 2007) en verdere omgeving (Hijma en Cohen 2010).
Lokaal hogere grondwaterstanden kunnen worden aangevoerd als verklaring voor deze
verschillen. Een dergelijke redenering is eerder opgevoerd voor de tijd-diepterelaties
van dateringen van ‘basisveen’ uit depressies binnen grotere duincomplexen in het RijnMaasdal (Jelgersma 1961; Van de Plassche 1982) en op dekzandflanken langs de noorden zuidrand van de delta (Van de Plassche 1982; Cohen 2005). Die dateringen lagen ook
relatief hoog ten opzichte van curves opgesteld langs de flanken van geïsoleerde duinen
in het centrale deel van de delta (Jelgersma 1961; Van de Plassche 1982). De hogere
morfologie ten zuidwesten van selectiegebied West suggereert dat een lokaal verhoogde
paleogrondwaterstand ook voor dit deel van de Yangtzehaven geldt.
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Formatie van Echteld - zoetwatergetijdenafzettingen (EC)
Kort na 6500 voor Chr. is het grootste deel van het gebied van de Yangtzehaven overslibd
geraakt met de organisch rijke kleien van de Formatie van Echteld. De dateringen van
hout in de EC-klei (Tabel 3.8) geven aan dat de vorming van deze laageenheid doorgaat
tot circa 6000 voor Chr, rietdoorgroeiing is er tot circa 6250 voor Chr. De dateringen uit de
zoetwatergetijdenklei in het Yangtzehaven-gebied bevestigen en versterken conclusies ten
aanzien van daadwerkelijke verdrinking van terrestrisch moeraslandschap ter plaatse van
de Maasvlakte. Dat landschap werd circa 6500 voor Chr. vrijwel instantaan (in een periode
van een maand tot een jaar) vervangen door in eerste instantie zoetwatergetijdenslikken.
Het contactvlak tussen NIBA en EC markeert het eigenlijke transgressiemoment. Dit
milieu gaat binnen enkele eeuwen over in een meer open en brakker water met getij.
Een en ander is regionaal en mondiaal in verband te brengen met markante acceleratie
van de zeespiegelstijging juist in deze periode en in de zuidelijke Noordzee juist in dit
dieptebereik (Hijma en Cohen 2010; paragraaf 3.7).
Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer - estuariumafzettingen (NAWO)
Een herziene individuele OSL-datering van het estuariene geulzand (NAWO) leverde een
ouderdom op van 5900 ± 500 voor Chr. De geschiktheid van OSL voor de datering van
geulzanden uit transgressieve estuariene context is nog onbewezen en de inzet ervan
in dit project moet als experimenteel worden gezien. Voor de metingen aan het NAWOgeulmonster werden kleinere zandkorrels geselecteerd dan bij de OSL-monsters van de
hierboven bediscussieerde eenheden KR en BXDE. Op basis van de 14C-dateringen aan
rietdoorworteling uit de onderliggende EC-kleien werd een ouderdom verwacht van circa
6000 voor Chr. of zelfs nog wat jonger.
Een eerdere ouderdomsbepaling van het geulzand had een ‘te oude’ datering als resultaat
(zie de rapportage van de voorlopige uitkomsten van het OSL-onderzoek in Vos 2013,
31-32). Waarschijnlijk kwam dit doordat grovere zandkorrels in de geul voorafgaand
aan de afzetting - relatief diep onder water, centraal in een estuarium met flocculerend
sediment hoger in de waterkolom - niet volledig aan het daglicht zijn blootgesteld. De
estuariene geulen worden gedacht hun zand vooral te hebben geput uit de omwerking
van rivierduinpakketten en vroegholocene deltaïsche riviermondingszanden in de directe
omgeving. De ‘schijnouderdom’ van deze zanden komt overeen met de uit de geulzanden
verkregen datering.
Een ouderdom van circa 6000 voor Chr. wordt aangehouden voor de bemonsterde
geulstructuur.
3.6

Resultaten steekkernonderzoek

De resultaten van een selectie onderzoeksboringen (Afb. 3.16 en 3.17; Tabel 3.11)
uit het Yangtzehaven-gebied worden hier beschreven. Er is een relatief groot aantal
steekboringen verzameld als onderdeel van de kartering. Zo kon enerzijds worden
vastgesteld wat de algemene stratigrafische opbouw van de bodem van de Yangtzehaven
was (gerapporteerd in paragraaf 3.3) en konden anderzijds bijzondere locaties in het
gebied worden vastgesteld waar de opbouw lokaal afwijkt (bijvoorbeeld in de laagste
punten in het landschap; gerapporteerd in paragraaf 3.4), resulterend in onderbouwde
keuze van selectiegebieden en in het gravend onderzoek de keuze voor putten 1, 2 en 3.
Waarin de vorige paragrafen van het hoofdstuk de geologische opbouw en chronologie
van de afzettingen gebiedsgewijs werden besproken, geeft deze paragraaf de resultaten
en bevindingen voor de individuele steekkernen. De nadruk ligt hierbij op de integratieslag
tussen het geologisch onderzoek en daterings- en paleomilieuonderzoek. Met deze
integratieslag wordt ook het belang van het kennen van de positie in het toenmalige
landschap (proximaal-distaal, lager-hoger, natter-droger) voor interpretatie van geologie
en chronologie verduidelijkt.
Een volledig overzicht van alle in het plangebied gezette steekboringen is onderdeel van
de bijlagen bij hoofdstuk 2 (Bijlage 2.1 ). Alle boorgegevens - en foto’s - zijn ook online
raadpleegbaar via http://www.dinoloket.nl
(TNO Geologische Dienst Nederland). Aan een aantal geselecteerde steekboringen
is uitgebreid 14C-daterings-, pollen- en diatomeeënonderzoek gedaan op basis van
pollen- en diatomeeënpreparaten (scans, formele tellingen, chronologie en milieuinterpretaties). Aan twee steekboringen is micromorfologisch onderzoek uitgevoerd. De
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Afb. 3.16. Ligging top van het laatpleistocene en vroegholocene zand (KR en BXDE) ten opzichte van NAP met locaties en type onderzoek steekkernen
in plangebied Yangtzehaven.

onderzoeken zijn gerapporteerd in een aantal deelrapporten en als zodanig opgenomen
in de set bijlagen bij dit hoofdstuk (Tabel 3.1). In eerste instantie zijn de resultaten van het
14
C-daterings, pollen- en diatomeeënonderzoek ten behoeve van landschapsgenese met
de steekkernbeschrijvingen geïntegreerd (Tabel 3.1; Vos 2013 - Bijlage H = bijlage 3.4H
in dit rapport). Bij het schrijven van dit hoofdstuk zijn de resultaten nog verder uitgewerkt
door ook de voor OSL-datering en micromorfologische analyse gebruikte steekkernen,
alsmede de kernen die door BIAX Consult zijn onderzocht, in het overzicht te betrekken
(Bijlage 3.10).
Buiten de beschrijvingen hieronder zijn van deze boringen steeds beschikbaar: de foto
van de steekboring, de lithostratigrafische kolom, het diepteniveau van het monster onder
de uitgebaggerde havenbodem (HB), het diepteniveau ten opzichte van NAP en indicatie
of het palynologisch onderzoek een waarderende scan of een telling betreft. In de
monstercodes zijn behalve het werknummer van de boring ook de diepte van het monster
in de kern (in cm beneden havenbodem) verwerkt.
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Afb. 3.17. Top van het ‘pleistocene’ zand (KR en BXDE) ten opzichte van NAP met locaties en type onderzoek steekkernen in selectiegebied West.

3.6.1

Kop van Beer

Boring B37A0592
In deze boring (Vos en De Vries 2007) werd amorf Basisveen aangetroffen, direct op
de bovenste Laag van Wijchen (KRWY). De boring komt uit de directe omgeving van
de Yangtzehaven, van een iets noordoostelijker locatie, waar de onderste Laag van
Wijchen (KRWY) en de Basisveen Laag (NIBA) ongeveer een meter lager liggen dan
in de Yangtzehaven zelf. Drie 14C-dateringen (ieder matrixmonsters) van de Basisveen
Laag met een diepte tussen 21,58 en 21,49 m - NAP overlappen binnen elkaars
standaarddeviatie. De gekalibreerde ouderdom ligt tussen 7511 en 7383 voor Chr.,
overeenkomend met 7450 voor Chr. op 21,5 m - NAP. Pollenonderzoek onderschrijft de
boreale ouderdom van de Basisveen Laag in deze boring. Ook de bovenste decimeter
van de Laag van Wijchen heeft een pollendatering in het Boreaal. Daaronder heeft de
KRWY een preboreale datering (Vos e.a. 2010b). De Basisveen Laag en de onderste
Laag van Wijchen waren veelal diatomeeënarm. De weinige aangetroffen diatomeeën
zijn uitsluitend zoetwatersoorten. Zowel de onderste Laag van Wijchen (KRWY) als
de Basisveen Laag (NIBA) representeren volledig zoete milieus. Bij KRWY betreft het
een overstromingsvlakte langs de rivier welke delen van het jaar aan bodemvorming
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+
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Aangeboorde laageenheden en analyses

Tabel 3.11. Overzicht daterings- en paleomilieuonderzoeken op geselecteerde steekkernen.
•  = alleen gescand (bij pollen en diatomeeën)
+ = gescand en geanalyseerd (bij pollen en diatomeeën) dan wel uitgevoerd (bij 14C, OSL en micromorfologie)

onderhevig was, omdat het na overstromingen weer droog viel. Bij NIBA betreft het een
nattere variant: komgebied dat regelmatig overstroomt en door het jaar heen goeddeels
drassig is (paragraaf 3.3). De overgang van KRWY naar NIBA duidt op verhoogde
frequentie van rivieroverstroming en verlengde duur van overstromingen, gekoppeld aan
verslechterende draineringsomstandigheden.
Bij de Kop van Beer valt de omslag van overstromingsvlakte (KRWY) naar komgebied
(NIBA) vroeger dan in de Yangtzehaven. Dit is in overeenstemming met de iets grotere
diepte van de top van het Pleistoceen en de meer noordelijke positie. Het oppervlak lag
er lager en de overstromingsvlakte bevond zich dichter bij de actieve rivier van waaruit
het gebied steeds overstroomde. De hoogteverschillen zijn terug te voeren op subtiele
terrassering binnen de overstromingsvlakte in de directe omgeving van de Yangtzehaven.
Deze was het gevolg van de verandering van riviertype en de afname van rivierafvoeren
en actieve geulbreedte op de overgang van Pleistoceen naar Holoceen (paragraaf 3.7).
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In een dwarsprofiel over het Rijn-Maasdal bepalen de hoogteverschillen ontstaan in
Jonge Dryas en Preboreaal (het niveau waarop KRWY-2 werd afgezet) dus de lokale
timing van de omslag naar eerste deltaïsche aggradatie in het Boreaal (de bedekking van
KRWY-2 voorkomens met KRWY). Ter hoogte van de Maasvlakte wordt dit duidelijk uit
de vergelijking van boringen uit de Yangtzehaven met die van de Kop van Beer, en ook
verder stroomopwaarts onder Rotterdam centrum is dit onomstotelijk het geval (Hijma e.a.
2009).
3.6.2

Plangebied Yangtzehaven

Het betreft hier steekkernen uit 2010, bemonsterd in de algemene karterende fase. De
locaties van de steekkernen zijn te vinden in afbeeldingen 3.14 en 3.15.
Boring B37A0652/B-01
Deze boring bestaat uit buitengaatse geulafzettingen (SBBL). Op grond van de
polleninhoud zijn de geulafzettingen in het Subboreaal of (Vroeg) Atlanticum te plaatsen.
Boring B37A0653/B-02
In deze boring werd de Basisveen Laag aangetroffen (NIBA), direct op de Laag van
Wijchen (KRWY) en overdekt door zoetwatergetijdenklei (EC). In de bovenste Laag van
Wijchen zijn twee humeuze bodemniveaus ontwikkeld, rijk aan houtskoolresten. Beide
bodemniveaus zijn bemonsterd voor 14C-datering. Er zijn houtskool- en matrixmonsters
ingestuurd; de uitkomsten daarvan verschillen onderling. Aan de houtskooldateringen is
de voorkeur gegeven. De matrixdatering van de bovenste humeuze laag (0653-M2b/166160: KRWY) is duidelijk te oud, gegeven de aanwezigheid van houtskool van jongere
ouderdom 3 decimeters dieper. De matrixdatering van de diepere humeuze bodemlaag
lijkt wat te jong, ook omdat het pollenbeeld op deze diepte in de Laag van Wijchen nog het
preboreale is.
De matrixdatering van de basis van de Basisveen Laag (0653-M3/143; 6506 voor Chr.)
lijkt betrouwbaar (paragraaf 3.5.3). Met deze dateringsuitslag is in deze steekkern het
jongste begin van de vorming van Basisveen in het gebied vastgesteld (Tabel 3.8). Voor
relatief geïsoleerde boringen verzameld in de eerste karterende fase, is de bepaling van
de diepte van de uitgebaggerde havenbodem minder nauwkeurig dan voor steekkernen
die later in de selectiegebieden zijn gezet. Dit werkt door op de diepte, circa 19,03 m
- NAP, van deze jongste datering van de Basisveen Laag. Mogelijk is de havendiepte
nog wat onderschat en komt het monster van 10-30 cm dieper. Dan nog is dit jongste
basisveenmonster afkomstig van een relatief hoge locatie in het paleolandschap.
De steekkern ligt op enige afstand van de selectiegebieden, buiten de directe invloed
van het rivierduincomplex en de grondwaterspiegel daarin. De Laag van Wijchen is
er door regelmatig terugkerende rivieroverstromingen relatief hoog opgeslibd. Aan de
basis is de Basisveen Laag in een duidelijk zoet milieu gevormd, maar naar boven toe
in het toenemend kleiige veen toont de diatomeeënanalyse de eerste mariene invloeden
(incidenteel contact, bijvoorbeeld bij stormvloed). Het water was ook in de slotfase van
veenvorming nog overwegend zoet. Deze indicaties zetten zich voort in de basis van de
kleien die de Basisveen Laag bedekken: zij zijn in een zoet tot licht brak milieu gevormd
(zoetwatergetijdenklei, EC). De dateringen van de top van de Basisveen Laag (0653M5/122) en het hout in de Formatie van Echteld (0653-M4/135) wijzen erop dat de klei
van deze laag tussen circa 6500 (Tabel 3.9) en 6200 voor Chr. (Tabel 3.10) is gevormd.
Boring B37A0656/B-05
In deze boring werd de volledige opeenvolging Laag van Wijchen (KRWY), Basisveen
Laag (NIBA), zoetwatergetijdenklei (Formatie van Echteld, EC) en estuariene klei (Laagpakket van Wormer, NAWO) aangetroffen. De diepste monsters uit de Laag van Wijchen
(B-05/303) geven een pollendatering in het Preboreaal. Daarboven geven de Laag van
Wijchen en het Basisveen een pollenbeeld uit het Boreaal.
Er zijn twee 14C-dateringen van stukken hout uit de top van de zoetwatergetijdenklei
beschikbaar, met een ouderdom tussen 6100 en 6000 voor Chr. Pollenanalyse plaatst
zowel de EC-afzetting als de NAWO-afzettingen in het Atlanticum. Diatomeeënanalyse
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toont aan dat de eerste mariene elementen al worden gevonden aan de basis van de
Formatie van Echteld (monster B-05/242) en dat de concentraties mariene elementen
hoger in de kern toenemen, terwijl onderliggende pakketten juist in een volledig zoet
milieu zijn gevormd.
Boring B37A0661/B-10
In deze boring werd de Basisveen Laag aangetroffen (NIBA), direct op de Laag van
Wijchen (KRWY) en bedekt door humeuze kleien (EC), die naar boven overgaan in
estuariene klei (NAWO). Aan deze boring zijn geen 14C-dateringen verricht. De basis van
de bovenste Laag van Wijchen heeft een preboreale pollenindicatie en het bovenliggende
traject is in de scan in het Boreaal gedateerd. Dit indicatieve beeld loopt op deze locatie
door tot in de humeuze kleien, waar in andere steekkernen deze overgang steeds
vroegatlantische pollenbeelden oplevert. Het bovenste monster in de humeuze kleien
(B-10/216) toont de eerste ingespoelde mariene diatomeeën. Dit niveau is ook in
steekkernen in de omgeving herkend en gedateerd op circa 6500 voor Chr. Daarboven
heeft het sediment een diatomeeëninhoud die op afzetting in een brak-marien milieu wijst.
Boring B37A0663/B-12
In deze boring wordt de Laag van Wijchen (KRWY) aangetroffen, bedekt door
estuariene klei (Laagpakket van Wormer, NAWO). De Basisveen Laag (NIBA) en de
zoetwatergetijdenklei van de Formatie van Echteld (EC) zijn niet getraceerd. Daarnaast
wijkt de sedimentologie van de Laag van Wijchen in deze kern af van het algemene beeld.
Het lithofacies toont veel lemige laagjes en kan gezien worden als restgeulvullingsfacies.
Vermoedelijk staat de boring in het verlengde van de restgeul van selectiegebied Oost
(paragraaf 3.4; Afb. 3.9-3.11). Pollenindicaties geven een boreaal beeld in het onderste
deel (KRWY, lokaal restgeulfacies). Het onderste pollenmonster (3,96 m - HB) is
vermoedelijk nog in het Preboreaal te plaatsen.
Naar boven toe is er een siltig-gelaagde kleiige facies, typisch voor het Laagpakket van
Wormer (NAWO). De estuariene condities worden door mariene diatomeeën bevestigd.
Nabij de basis van dit interval (2,90 m - HB) worden nog wel meer zoetwatersoorten
aangetroffen dan mariene diatomeeën. Rond 3,17 m - HB komt ook wat hout voor.
Vermoedelijk is dit een omwerkingslaag en daarmee een hiaat in de sequentie aan de
basis van het NAWO-interval. Ook de pollenspectra zijn als zodanig geïnterpreteerd.
Onderin de vermoede omwerkingslaag is het beeld overheersend boreaal; er direct boven
is het pollenbeeld atlantisch. Het omwerkingsinterval tussen 3,25 en 3,05 m - HB kan
daarom ook als van oorsprong lokaal geulvullingsfacies worden beschouwd. Het interval
is sterker gelaagd, maar minder humeus dan de fluviatiele kleien uit de NIBA- en ECeenheden; het kan in dezelfde periode zijn gevormd. Het ontbreken van de Basisveen
Laag of een tijdsequivalent organisch restgeulfacies, al dan niet in omgewerkte vorm, is
ook een bijzonderheid. Een verklaring hiervoor is dat geulerosie in de estuariene fase ter
plaatse op slappe EC-geulvullingsfacies heeft aangrepen. De omwerking is mogelijk al in
de fase met zoetwatergetijdenafzettingen begonnen.
Sterk afwijkend van al het bovenstaande geeft het bovenste monster (op 0,07 m - HB)
een vroegsubatlantisch pollenbeeld. De uiterste top van de boorkern is hier tot de SBBL
gerekend.
Boring B37A0665/B-14
Deze boring bestaat uit buitengaatse geulafzettingen (SBBL). Het bovenste deel tot
19,50 m - NAP is zeer jong (Nieuwe tijd of jonger) gezien de 14C-datering van een schelp.
Beneden 19,50 m - NAP zijn de geulafzettingen op basis van hun polleninhoud ruim 1500
á 2000 jaar ouder (Romeins, pre-Romeins).
3.6.3

Selectiegebied Oost

Het betreft hier de steekkernen uit 2011, bemonsterd in de fase van detailkartering, zoals
beschreven in hoofdstuk 2.
Boring B37A0705/O-05
In deze boring werd de volledige opeenvolging Laag van Wijchen (KRWY), Basisveen
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Laag (NIBA), Formatie van Echteld (EC) en Laagpakket van Wormer (NAWO)
aangetroffen. De boring ligt langs de geulvormige laagte aan de top van de pleistocene
zanden. Uit de Basisveen Laag zijn drie macrodateringen beschikbaar, die de vorming van
het pakket tussen 7100 en 6500 voor Chr. plaatsen. Aan de top van de Basisveen Laag
(O-05/347) worden de eerste ingespoelde mariene diatomeeën aangetroffen. Dit niveau
dateert van na circa 6476 voor Chr., op basis van de 14C-datering van een decimeter
dieper (O-05/355-351). In monster O-05/151 zijn in een overigens kustnabij atlantisch
pollenspectrum enkele pollen aangetroffen die lijken op Cerealia-pollentypen. Het is
aannemelijk dat ze een kustgrassoort vertegenwoordigen en geen aanwijzing vormen
voor zeer vroege landbouw.
Anders dan de diepteligging zou doen vermoeden, begint de vorming van de Basisveen
Laag op deze locatie relatief laat. Mogelijk is er bij deze boring sinds de veenvorming
meer compactie van de onderliggende geulvulling geweest en verklaart dit de afwijkende
tijd-diepterelatie van de datering. Pollenanalyse plaatst ook de afzetting van de Laag van
Wijchen in het Boreaal, in overeenstemming met de 14C-dateringen (monster O-05/395387). Het detailprofiel door selectiegebied Oost (Afb. 3.11) extrapoleert ingewaaid
donkzand in de geulvulling en veronderstelt dat vulling overwegend in het preboreaal
te hebben plaatsgevonden (lokaal zeer dik pakket KRWY-2; volgend uit seismische
interpretatie). Het alternatief is een groter deel van de restgeulvulling een boreale
ouderdom toe te kennen. In dat geval moet ingeschakeld rivierduinzand wat dieper in de
vulling worden voorgesteld en moet het pakket KRWY-2 in de geulvulling wat dunner en
het pakket KRWY dikker zijn geweest.
Boring B37A0707/O-07
In deze boring werd de opeenvolging Laag van Wijchen (KRWY), Basisveen Laag (NIBA)
en Formatie van Echteld (EC) aangetroffen. In afwijking van het algemene beeld is de
overgang van KRWY naar NIBA in deze steekkern geleidelijk. In het traject 2,91-2,75 m HB is een humeus kleiig pakket ingeschakeld tussen de sterk humeuze top van de KRWY
en de basis van het eigenlijke Basisveen. De humeuze klei is een lokale komklei en is hier
lithostratigrafisch als sublaag van de Basisveen Laag te beschouwen (paragraaf 3.3.5).
Een gepaarde matrix- en macrorestdatering van de basis van de Basisveen Laag is
beschikbaar (Tabel 3.6). De uitslagen van het dateringspaar reproduceerden elkaar
(6581 voor Chr.). Pollenanalyse geeft een boreale indicatie voor alle dieptes beneden
dit niveau. Het eerste mariene diatomeeënsignaal is direct boven het 14C-gedateerde
niveau aangetroffen, in monster O-07/265. De ingeschakelde humeuze klei representeert
vermoedelijk de periode 7000 (2,91 m) tot 6500 voor Chr. (2,75 m).
Boring B37A0711/O-11
In deze boring werd de opeenvolging Laag van Wijchen (KRWY), Basisveen Laag
(NIBA) en Formatie van Echteld (EC) aangetroffen. Uit de Basisveen Laag zijn in deze
steekboring twee dateringen beschikbaar, met een ouderdom tussen 6400 en 6750 voor
Chr. De pollen geven hier een datering in het Atlanticum. Het eerste mariene signaal wordt
gevonden in het eerste kleiige monster boven de Basisveen Laag (O-11/233; op 2,23 m HB in de kern bij een einddiepte op 2,90 m - HB) en dateert dus ook in deze kern van na
6500 voor Chr. Daaronder zijn de Basisveen Laag en Laag van Wijchen zuiver fluviatiel,
de laatste met boreale pollenspectra.
3.6.4 Selectiegebied West
Het betreft hier de steekkernen uit 2011, bemonsterd in de fase van detailkartering, zoals
beschreven in hoofdstuk 2.
Boring B37A0671/W-02
Weliswaar is de volledige opeenvolging van Laag van Wijchen (KRWY), Basisveen
(NIBA), Formatie van Echteld (EC) en Laagpakket van Wormer (NAWO) aanwezig, maar
de Basisveen Laag is in deze kern atypisch ontwikkeld. Allereerst ligt de basis in deze
steekkern hier voor selectiegebied West relatief diep, tussen 20,81 en 20,60 m - NAP.
Verder is er van 3,28 meter kerndiepte uit de boring een gepaard matrix- en macroresten
14
C-monster beschikbaar, met een divergerende uitslag (Tabel 3.6). De accumulatie
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van het oorspronkelijke venige pakket op deze diepte moet tussen 7125 en 6900 voor
Chr. worden geplaatst, maar het pakket is daarna overspoeld en omgewerkt (zie ook
paragraaf 3.5.3). De bovenste 22 cm ‘overspoeld Basisveen’ toont mariene diatomeeën
in vergelijkbare assemblages als aan de basis van de zoetwatergetijdenkleien (EC). De
overspoeling moet circa 6450 voor Chr. hebben plaatsgevonden, in overeenstemming met
het resultaat van het matrixmonster en de dateringen van het contact tussen NIBA en EC
in de omgeving (paragrafen 3.5.4 en 3.5.5).
Beneden 3,28 m - HB is het NIBA-laagpakket afwisselend venig en humeus kleiig
ontwikkeld. Wat dat betreft is deze steekkern vergelijkbaar met B37A0707/O-07 in
selectiegebied Oost. Op grond van het pollenbeeld zijn op deze diepte de Basisveen Laag
en de overgang naar de Laag van Wijchen in het Boreaal te dateren.
De diatomeeëninhoud van de zoetwatergetijdenklei (slechts een decimeter dik; maar 30
cm als ook de omgewerkte top van de Basisveen Laag zou worden meegerekend) en het
Laagpakket van Wormer vertonen het algemene beeld van toename aan mariene soorten
naar boven toe. In monsters W-02/208 en W-02/153 zijn in een overigens kustnabij
atlantisch pollenspectrum enkele pollen aangetroffen die lijken op Cerealia-pollentypen.
Het is aannemelijk dat ze een kustgrassoort vertegenwoordigen en geen aanwijzing
vormen voor zeer vroege landbouw. Wat dat betreft is deze steekkern vergelijkbaar met
B37A0705/O-05 in selectiegebied Oost. Daarboven vergroft de top van het Laagpakket
van Wormer (monster W-02/103) ook wat textuur betreft, mogelijk duidend op een
vergroting van de getijdendynamiek met de verdieping van het estuarium. Pollenanalytisch
worden de afzettingen hier ook jonger: vermoedelijk te dateren in het Laat Atlanticum,
mogelijk vroegst Subboreaal.
Boring B37A0673/W-04
In deze boring werd de volledige opeenvolging van donkzand (BXDE), Basisveen
Laag (NIBA), zoetwatergetijdenklei (EC), estuariene klei (NAWO) en buitengaatse
geulafzettingen (SBBL) aangetroffen. Het gaat om een boring die ter plekke van (de
later gegraven) put 2 is geplaatst. In de top van het rivierduinzand bevonden zich
verkoold botanisch materiaal, bot en vuursteen; ook in de Basisveen Laag zijn verkoolde
botanische resten getraceerd. BIAX Consult heeft uitgebreid botanisch onderzoek
verricht aan het donkzand en het veen van de Basisveen Laag. Zie hoofdstuk 6 voor de
resultaten.
Van de basis van de Basisveen Laag is een 14C-datering van macroresten beschikbaar
(Tabel 3.6), die het begin van de veenvorming op 19,88 m - NAP rond 6753 voor
Chr. plaatst. Deze datering geldt als een terminus ante quem voor de archeologische
indicatoren in de top van het donkzand.
Boring B37A0674/W-05
In deze boring werd de volledige opeenvolging van donkzand (BXDE), kleiig
ontwikkelde Basisveen Laag (NIBA), zoetwatergetijdenklei (EC) en estuariene klei
(NAWO) aangetroffen. Het betreft een boring geplaatst in de centrale depressie in het
rivierduincomplex van selectiegebied West. Er zijn twee 14C-dateringen beschikbaar,
van respectievelijk de basis en de top van de Basisveen Laag (2,70-2,42 m - HB). Deze
plaatsen de vorming van het pakket tussen 7237 en 6548 voor Chr. (Tabel 3.9). De eerste
mariene diatomeeën worden in de klei direct boven de Basisveen Laag gevonden (W05/238). Uit het humeuze donkzand onderin geven pollen een ouderdom in het Boreaal.
De onderste 14C-datering geeft een relatief hoge ouderdom zien de diepte ten opzichte
van NAP. Dit is te verklaren met de positie in het duincomplex en de daarin ingestelde
grondwaterspiegel. Die was langs de rand van de duindepressie enkele decimeters hoger
dan verder naar het noorden langs de duinflank, op de overgang naar de vroegholocene
Rijn-Maasoverstromingsvlakte.
Boring B37A0675/W-06
In deze boring werd de volledige opeenvolging van donkzand (BXDE), Basisveen
Laag (NIBA), zoetwatergetijdenklei (EC), estuariene klei (NAWO) en buitengaatse
geulafzettingen (SBBL) aangetroffen. Het betreft een boring die nabij (de later gegraven)
put 1 is geplaatst. In de top van het rivierduinzand bevonden zich bot en verkoold
materiaal; ook in de Basisveen Laag is verkoold botanisch materiaal getraceerd. BIAX
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Consult heeft uitgebreid botanisch onderzoek verricht aan het donkzand en het veen van
de Basisveen Laag. Zie hoofdstuk 6 voor de resultaten.
Van de basis van de Basisveen Laag is een 14C-datering van macroresten beschikbaar
(Tabel 3.8), die het begin van de veenvorming op 19,92 m - NAP rond 6939 voor
Chr. plaatst. Deze datering kan worden opgevat als een terminus ante quem voor de
archeologische indicatoren in de top van het donkzand.
Boring B37A0677/W-08
In deze boring werd de volledige opeenvolging Laag van Wijchen (KRWY), Basisveen
Laag (NIBA), Formatie van Echteld (EC) en Laagpakket van Wormer (NAWO)
aangetroffen. Net als in boring B37A0707/O-07 is op de overgang van de Laag van
Wijchen naar de Basisveen Laag op deze locatie een humeuze rietklei ingeschakeld
(4,46-4,18 m - HB). Het bodemkundig onderzoek aan deze steekkern heeft zich vooral op
de niveaus daaronder geconcentreerd.
De boring ligt aan de noordzijde van selectiegebied West en onder de Laag van Wijchen
wordt nog donkzand (BXDE) verwacht (Afb. 3.14 en 3.15). In de Laag van Wijchen
worden door het hele gebied donkere bodemniveaus aangetroffen (paragraaf 3.3.4). Op
de noordelijke flank van het rivierduincomplex van selectiegebied West sluiten twee van
zulke niveaus aan op de houtskoolrijke bodem die in het rivierduinzand is ontwikkeld. De
bodemniveaus bevinden zich in de kern op 4,75-4,66 m en 4,55-4,46 m - HB en blijken rijk
te zijn aan fijne houtskool. In de Basisveen Laag zijn ‘brandlaagjes’ aanwezig.
De boring is geselecteerd voor micromorfologische analyse van de ‘Houtskoolrijke
Laag van Wijchen op Donkzand’. Deze boring is niet zondermeer typisch voor de Laag
van Wijchen door het hele plangebied: het betreft hier specifiek de Laag van Wijchen
op de rivierduinvoet van selectiegebied West. Van de boring zijn de trajecten tussen
4,90-4,45 m, 4,45-4,30 m en 4,15-4,00 m - HB (uiteindelijk) succesvol geprepareerd en
uitgehard en verwerkt tot drie slijpplaten van 15x9 cm en een dikte van 25 µm. Dit traject
omvat de Laag van Wijchen (4,90-4,18 m - HB) en de overliggende Basisveen Laag.
Het traject 4,30-4,15 m - HB (humeuze riet klei) en de uiterste top van traject 4,45-4,30
m - HB is ondanks de nodige moeite nooit verhard en kon niet worden geanalyseerd.
Zie Van Kappel en Exaltus (2013) en Vos (2013, 51-52) voor informatie over de wijze
van prepareren. De slijpplaten zijn relatief groot om verstoringen ten gevolge van het
boorproces te kunnen herkennen en bij de interpretatie uit te sluiten.
Het doel van de micromorfologische analyses was de intensiteit van de bodemvorming
te weten te komen, in hoeverre het archeologische indicatoren betreft (brandlagen) en
wat de intensiteit van de overspoeling is geweest ten tijde van de bodemvorming. Een
belangrijke conclusie is dat de zwartkleuring van de twee donkere horizonten in de
bovenste Laag van Wijchen op de duinvoet niet door humusopslag (bodemvorming),
maar door sterke aanrijking van verkoolde plantendeeltjes is veroorzaakt. Het afbranden
van de vegetatie langs de rand van het rivierduin was hiervan de oorzaak. Het is gezien
de archeobotanische en archeologische resultaten aannemelijk dat de mens bij het
afbranden van vegetatie een rol heeft gespeeld. Er is wat bodemvorming betreft wel een
verschil in rijping tussen de Laag van Wijchen met donkere horizonten en de overliggende
humeuze klei en het Basisveen. Ook deze afzettingen boven de eigenlijke Laag van
Wijchen bevatten in boring W-08 veel verbrand plantenmateriaal.
De hellingprocessen langs de flank van de donk kunnen in verband gebracht worden met
de opvallend jonge OSL-datering die lokaal voor de humeuze top van het oppervlak van
de donkflank werd verkregen: tussen circa 7000 en 6500 voor Chr. (Tabel 3.5). Die uitslag
zou het moment van afglijding/betreding kunnen representeren. Ook het feit dat humeus
aangerijkt zand is afgegleden, suggereert dat de hellingprocessen pas relatief laat in het
onafgedekte bestaan van de duin begonnen, nadat al aanzienlijke bodemvorming had
plaatsgevonden. Een en ander kan ook speculatief in verband gebracht worden met de
stijgende grondwaterspiegel aan de rand van het duin en intensivering van het betreden
van het duin met een kleiner wordend areaal droog landschap in de periode 7000 tot
6500 voor Chr. Zie paragraaf 3.7 voor verdere paleogeografische en archeologische
beschouwing.
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Boring B37A0688/W-19
In deze boring werd de volledige opeenvolging Laag van Wijchen (KRWY), de kleiig
ontwikkelde Basisveen Laag (NIBA), Formatie van Echteld (EC) en Laagpakket van
Wormer (NAWO) aangetroffen. Het betreft een boring geplaatst aan de noordrand van
het rivierduincomplex van selectiegebied West. Er is één 14C-datering beschikbaar van de
basis van de Basisveen Laag (Tabellen 3.8 en 3.9), van relatief grote diepte. Die diepte
en de positie aan de noordrand van het duincomplex verklaren de relatief hoge mediane
ouderdom (7147 voor Chr.) van de basis van de Basisveen Laag. De 14C-datering is in
overeenstemming met het pollenspectrum (Boreaal). Naar boven is de Basisveen Laag
intern kleiig-gelaagd ontwikkeld (vergelijk boringen B37A0677/W-08 en B37A0707/O-07).
De diatomeeëninhoud (monster W-19/305) geeft voor deze afzettingen een volledig
zoet milieu aan. Beneden 2,89 m - HB dateert dit de afzettingen vóór 6500 voor Chr.
De pollenspectra op deze dieptes zijn hiermee in overeenstemming: overgang BoreaalAtlanticum.
Boring B37A0692/W-23
In deze boring werd een opeenvolging van donkzand (BXDE), Basisveen Laag (NIBA)
en siltig gelaagde estuariene klei (NAWO) aangetroffen. In de top van het donkzand
bevond zich houtskool. Uit de Basisveen Laag zijn drie 14C-dateringen van macroresten
beschikbaar (Tabel 3.9), die de vorming van de laag tussen 7250 en 6575 voor Chr.
plaatsen. De datering van 7250 voor Chr. van de basis van het veen geldt als een
terminus ante quem voor de archeologische indicatoren in de top van het donkzand.
De Basisveen Laag is op deze locatie in het plangebied relatief venig ontwikkeld. De
bedekkende kleien (2,71-0,67 m - HB; NAWO) zijn in deze kern niet op diatomeeën
onderzocht. Wel is een OSL-datering van de NAWO beschikbaar: 5900 ± 500 voor Chr.
De overgang met de Basisveen Laag is in deze kern abrupt. Op basis van de boringen
in de directe omgeving zou een pakket zoetwatergetijdenafzettingen worden verwacht
(EC), ingeschakeld tussen NIBA en NAWO, volgend uit de paleogeografische situatie
zoals die voor 6500-6300 voor Chr. wordt voorgesteld (zie paragraaf 3.5.5, Tabel
3.10). De verklaring voor het ontbreken van een ingeschakelde laag EC is erosie in de
estuariene omstandigheden zoals ze vanaf 6300 voor Chr. ontstonden (Afb. 3.14 en 3.15)
bij het doorzetten van de verdrinking en het sterker worden van getijcondities. Dit is in
overeenstemming met het siltig-gelaagde karakter van de NAWO-klei in deze boring.
Boring B37A0696/W-27
In deze boring werd de volledige opeenvolging donkzand met bodem (BXDE), Basisveen
Laag (NIBA), zoetwatergetijdenklei (EC) en estuariene klei (NAWO) aangetroffen. De
boring ligt op de flank van de oostelijke duinrug in selectiegebied West (Afb. 3.12). In
deze kern werd een met 70 cm zeer dik en donker ontwikkeld bodemniveau aan de
top van het duinoppervlak getraceerd (2,04-1,35 m - HB). Het bodemniveau blijkt rijk
aan houtskoolresten en bevat daarnaast veel ander verbrand plantenmateriaal. Andere
steekkernen met relatief dik ontwikkelde bodems in het duinzand zijn B37A0673/W-04,
B37A0675/W-06, B37A0676/W-07, B37A0687/W-18 en B37A0693/W-24.
De boring is geselecteerd voor micromorfologische analyse van de uitgesproken dikke
bodem in donkzand, op de flank van de vermoedelijk hoogste duinrug in selectiegebied
West (Afb. 3.14 en 3.15). Het traject tussen 2,00 en 1,00 m - HB is bemonsterd voor
micromorfologische analyse. De trajecten tussen 2,00-1,90 m, 1,90-1,60 m, 1,60-1,45 m,
1,45-1,15 m en 1,15-1,00 m zijn verwerkt tot vijf slijpplaten van 15 x 9 cm en een dikte van
25 µm (Van Kappel en Exaltus 2013; Vos 2013, 51-52). De slijpplaten zijn relatief groot om
verstoringen ten gevolge van het boorproces te kunnen herkennen en bij de interpretatie
uit te sluiten.
Het doel van de micromorfologische analyses was de intensiteit van de bodemvorming
te weten te komen, erachte te komen in hoeverre het archeologische indicatoren
betreft (brandlagen) en wat de intensiteit van de overspoeling is geweest ten tijde van
de bodemvorming. Een belangrijke conclusie is dat de grote dikte van de bodemlaag
en de aanrijking van organisch materiaal daarin is veroorzaakt door hellingprocessen
(vertrapping/vervloeiing) en is aangevoerd van de net iets hoger gelegen delen van het
rivierduin. De aanrijking betreft zowel door humusopslag donker gekleurd donkzand
(normale bodemvorming), als verbrande macroresten (vermoedelijk door de mesolitische
mens). Een deel van het archeologisch materiaal in de donkere bodemlaag ligt in
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meest strikte zin dus niet in situ, maar is over korte afstand (meters) langs de duinflank
hellingafwaarts getransporteerd. Dit proces moet gelijktijdig met de inkapseling van de
voet van het duin met deltaïsche afzettingen (KRWY en NIBA) hebben plaatsgevonden,
gezien de stratigrafische positie en bevestigd door dateringen van verbrande macroresten
uit het archeologisch gravend onderzoek (zie hoofdstuk 6).
Boring B37A0698/W-28
In deze boring werd de opeenvolging duinzand (BXDE), overstromingskleien (KRWY),
Basisveen Laag (NIBA), zoetwatergetijdenklei (EC) en buitengaatse geulafzettingen
(SBBL) aangetroffen. Het betreft een boring die op de oostelijke helling van de donk is
geplaatst. In de Laag van Wijchen en de Basisveen Laag bevond zich verkoold botanisch
materiaal. BIAX Consult heeft botanisch onderzoek verricht aan het rivierduinzand, de
Laag van Wijchen en de Basisveen Laag. Zie hoofdstuk 6 voor de resultaten.
Van de basis van de Basisveen Laag is een 14C-datering beschikbaar (Tabel 3.8), die het
begin van de veenvorming op 20,32 m - NAP rond 7093 voor Chr. plaatst. Deze datering
kan worden opgevat als een terminus ante quem voor het verkoold botanisch materiaal in
de Laag van Wijchen.
Boring B37A0698/W-29
In deze boring werd onder de basis van het donkzand (BXDE) de lemig ontwikkelde top
van de Formatie van Kreftenheye (KRWY-2) bereikt. Dit lemige interval, op een diepte
van 22,58-22,36 m - NAP, is op drie dieptes op pollen en diatomeeën bemonsterd.
Alleen het bovenste monster bevatte pollen, diatomeeën werden niet aangetroffen. Het
pollenspectrum is als preboreaal geïnterpreteerd (zie ook paragraaf 3.5.4).
3.7

Landschapsontwikkeling in het Vroeg Holoceen

Het onderzoek in de Yangtzehaven en directe omgeving maakt het mogelijk eerdere
kaartseries op de schaal van het volledige Rijn-Maassysteem (Vos e.a. 2011; Hijma en
Cohen 2011) lokaal te actualiseren. Dit is nodig om de resultaten van het archeologisch
onderzoek goed te kunnen interpreteren. Hiertoe zijn met de nieuw verzamelde
gegevens op drie schaalniveaus landschapsreconstructies uitgewerkt: voor het ruimere
Maasvlaktegebied, voor het plangebied Yangtzehaven daarbinnen en voor selectiegebied
West rondom de putten van het gravend onderzoek. Dit is gedaan voor vier tot vijf
tijdsneden in het Vroeg Holoceen om de onafhankelijk gedateerde archeologische en
archeobotanische indicaties in een paleolandschap te kunnen plaatsen.
De landschapsreconstructies volgen uit de geologische kartering en inzichten in ouderdom
en afzettingsmilieus uit sedimentologisch, palynologisch en dateringsonderzoek zoals
gepresenteerd in de paragrafen 3.3-3.6. Waar in de volgende tekst naar onderbouwende
onderzoeksresultaten uit het Yangtzehavenonderzoek wordt verwezen (inzichten uit
OSL, 14C, pollen, diatomeeën, micromorfologie, sedimentaire steekkernbeschrijvingen),
zijn dit terugverwijzingen naar voorgaande paragrafen. De onderliggende gegevens en
deelrapportages zijn als bijlagen opgenomen (Tabel 3.1). In de landschapsreconstructies
voor de Maasvlakteregio (Afb. 3.19, kaartbeelden voor 8400, 7150, 6400, 6000 en 4500
voor Chr.) zijn behalve de informatie uit de Yangtzehaven en uit geoarcheologische
studies in de directe omgeving (bij Papegaaienbekhaven, Kop van Beer en Tank Terminal
West) tevens gegevens verwerkt uit eerdere onderzoeken zoals die beschikbaar waren in
de DINO-database.
In de kaarten tot aan 6400 voor Chr. is de tijd-diepterelatie van regionale vorming
van de Basisveen Laag in het Maasvlaktegebied, in combinatie met de hoogte
van het zandoppervlak, verwerkt. De grondwaterstijgingscurve voor het gebied
van de Yangtzehaven voor de periode 7500-6500 voor Chr. is een nieuw resultaat
(Afb. 3.3 en 3.18; paragraaf 3.5.4; Tabel 3.12). Deze ligt iets hoger dan eerdere
grondwaterstijgingscurves voor het midden van het rivierdal (Hijma en Cohen 2010),
overeenkomend met de positie van de Yangtzehaven aan de zuidrand van het dal.
In kaarten vanaf 6400 voor Chr. zijn tijd-diepterelaties van de vorming van de
Basisveen Laag stroomopwaarts van het gebied verwerkt. Dit betreft de bestaande
zeespiegelcurve voor Rotterdam (Hijma en Cohen 2010) en de markante versnelling van
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Afb. 3.18. Tijd-dieptecurves van zeespiegel- en grondwaterstijging in West-Nederland.
Naar Hijma en Cohen (2010).

de zeespiegelstijging, verdrinking en transgressie in het gebied in de periode 6500 tot
6300 voor Chr. Zowel de uitslagen van de dateringen voor de NIBA/EC- en EC/NAWOlaagovergangen, als de sedimentair en palynologisch waargenomen veranderingen in
afzettingsmilieu in het gebied, zijn consistent met de regionale reconstructies van de
verdrinkingsgeschiedenis van het mondingsgebied van de Rijn in die periode (Tabel 3.12).
De regionale kaartbeelden (Afb. 3.19) sluiten aan op die in Hijma (2009) en Hijma en
Cohen (2011). Vanzelfsprekend neemt de mate van detail toe met het inzoomen op de
Yangtzehaven (Afb. 3.20; kaartbeelden voor 8400, 7150, 7000, 6400 en 6000 voor Chr.
Vooral gegevens over de hoogtevariatie van de top van het ‘pleistocene’ zandniveau (en
structuur daarin) is zeer schaalafhankelijk.
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Afb. 3.19. Landschapsreconstructie voor het gebied van de Maasvlakte.
a. 8400 voor Chr.; b. 7150 voor Chr.; c. 6400 voor Chr.; d. 6000 voor Chr.; e. 4500 voor Chr.

3.7.1

Algemene paleogeografische ontwikkeling van het Maasvlaktegebied

In het Laat Glaciaal was de riviervlakte van de Rijn-Maas veranderd van een vlechtend
riviersysteem met vele kleine riviertakken naar een meanderend riviersysteem met
één grote hoofdstroom. Aan het begin van het Holoceen (Preboreaal) werden de
lagere delen van de riviervlakte bij hoge rivierwaterstanden incidenteel overstroomd
en daar werd klei afgezet; de Laag van Wijchen (KRWY-2, KRWY). In de riviervlakte
vonden zandverstuivingen plaats waardoor er rivierduinen (donken) ontstonden. Deze
ontwikkeling is in het Nederlandse rivierengebied, de West-Nederlandse delta en de
zuidelijke Noordzee in grote lijnen identiek verlopen (zie onder andere Busschers e.a.
2007; Hijma e.a. 2009; idem 2012; Vos e.a. 2011; Cohen e.a. 2012).
In het plangebied Yangtzehaven hebben de donkzanden uit deze fase (BXDE) een
preboreale tot begin boreale ouderdom (tussen 9000 en 8000 voor Chr.; paragraaf
3.5). Daarna begon een ontwikkeling van vroegholocene deltavorming die specifiek is
voor westelijk Nederland en aangrenzend kustgebied. Bovenstrooms van Rotterdam
begon de omvorming van rivierdal naar delta in essentie rond 6500 voor Chr. en is
gerelateerd aan tijdelijke versnelde zeespiegelstijging (Hijma en Cohen 2010; idem 2011).
Benedenstrooms was die omvorming al eerder begonnen door de lagere ligging van het
rivierdal (dit hoofdstuk).
In het eerste deel van het Boreaal (Afb. 3.19a en 3.20a; kaartbeeld 8400 voor Chr.),
staken de rivierduinen in het plangebied nog meters hoog boven de riviervlakte uit. In
het plangebied wordt geschat dat de duintoppen 4 tot 6 meter hoger dan de omgeving
waren (paragraaf 3.4), de hoogste toppen mogelijk reikend tot 15 m - NAP. Hierbij kan
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Tijdstip

Uitgangspunt

8400 voor Chr.

Terrestrisch landschap. Grondwaterstand beneden maaiveld, niet alleen onder het duin maar
ook in de ruimere omliggende overstromingsvlakte, uitgezonderd de allerlaagste delen daarin.

7500 voor Chr.

Deltaïsch landschap. Begin veengroei op circa 21,5 m - NAP. Lager gelegen delen steeds
regelmatiger door de rivier overstroomd.

7250 voor Chr.

Deltaïsch landschap. Begin veengroei op circa 21 m - NAP. Vernatting zet zeer geleidelijk in.
De grondwaterspiegelstijging is 10 á 20 cm/eeuw.

7000 voor Chr.

Deltaïsch landschap. Begin veengroei op 20,5 m - NAP in plangebied; in selectiegebied West
echter 20,0 m - NAP (tegen de duinflank op, lokale effecten). De grondwaterspiegelstijging
zwelt aan van 20 naar 30 cm/eeuw.

6400 voor Chr.

Zoetwatergetijde-riviermondingslandschap. Het landschap bestaat overwegend uit open water
en slikken, rietkragen langs getijdenoeverwallen en duinkopjes. Bij extreem laag water valt het
gebied hoger dan circa 19,0 m - NAP droog.
Dit landschap heeft slechts 1 á 2 eeuwen bestaan: Het gebied heeft zojuist een zeer snelle
zeespiegelstijging ondergaan (‘een meter in een jaar’) en staat op het punt dit nogmaals te
ondergaan, ten gevolge van ontwikkelingen in Noord-Amerika (Hijma en Cohen 2010). Dit is in
overeenstemming met het aantreffen van rietdoorworteling van deze ouderdom tussen 18 en
17 m - NAP in het zoetwatergetijdengebied van de Yangtzehaven en met de zeespiegelcurve
in afbeelding 3.18. Verdere toelichting in paragraaf 3.7.1 en afbeelding 3.21.

6000 voor Chr.

Estuarien riviermondingslandschap. Het Yangtzehavengebied en ruime omgeving zijn volledig
verdronken en de getijslag is groter geworden. Overwegend open water, nabij de monding
van het estuarium. In de kaarten is een (extreem) laagwaterniveau van circa 16,0 m - NAP
gehanteerd. De zeespiegelstand was circa 13,5 m - NAP.

4500 voor Chr.

Offshore gebied nabij de riviermonding. Arbitrair is aan de buitengaatse geul in het zuidoosten
van het plangebied de ouderdom van 4500 voor Chr. toegekend. Dit is de vroegst mogelijke
datering. Deze geul is mogelijk pas later actief geworden. De geul is mogelijk meerfasig actief
geweest. De zeespiegelstand was circa 6 m - NAP.

Tabel 3.12. Toegepaste tijd-diepterelaties in de tijdserie landschapsreconstructies (Afb. 3.19, 3.20 en 3.24).

worden aangetekend dat het gebied met duinen ten zuiden van het plangebied doorliep
en aansloot op dekzandgebieden, en dat toppen daar nog wel hoger kunnen zijn geweest.
De zeespiegel stond 8400 voor Chr. nog laag, de zee lag nog ver weg en er was nog
geen sprake van enige mariene invloed. Bij hoge waterstanden overstroomden de lager
gelegen delen van het gebied, tot circa 21 m - NAP, inclusief de voet van de rivierduinen
(Afb. 3.8, 3.11, 3.14 en 3.15). Gezien de beperkte dikte van de Laag van Wijchen, veelal
niet dikker dan 0,5 m, was de regionaal gemiddelde sedimentatiesnelheid nog gering:
minder dan één mm per jaar. In de natste, laagste delen van de overstromingsvlakte,
vooral in het noordelijk deel van het plangebied, ontwikkelden zich rietlanden. Het hogere
met duinen bedekte oppervlak werd in eerste instantie nog niet overslibd. Het plangebied
maakte deel uit van de zuidelijke randzone van de Rijn-Maasoverstromingsvlakte. Naar
het zuidoosten zette het rivierduingebied zich voort in bebost dekzandlandschap, dat door
beken op het Rijn-Maasdal werd afgewaterd. Naar het zuidwesten zette het zich voort in
dekzandlandschap dat op het Scheldedal afwaterde. De confluentie van de dalsystemen
van de Schelde en Rijn-Maas wordt westelijk van het plangebied gesitueerd (Hijma en
Cohen 2011; Vos e.a. 2011; Hijma e.a. 2012).
In de loop van het Boreaal steeg de zeespiegel in de zuidelijke Noordzee van
circa 30 naar 24 m - NAP. Door de hogere zeespiegelstand en het naderen van de
riviermonding nam het verhang in de rivier geleidelijk af, waardoor de rivierwaterstanden
stegen ten opzichte van de riviervlakte. Daardoor kwam de grondwaterspiegel in de
overstromingsvlakte en langs de rand daarvan hoger te liggen. In de periode ervoor
waren grote delen van de vlakte na overstromingen steeds weer drooggevallen en waren
kleiige afzettingen die daarbij achterbleven onderhevig aan bodemvorming (KRWY). De
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relatief lange tijdspanne waarin de KRWY-laag is gevormd (periode tussen circa 8500
en 7000 voor Chr.) en de relatieve geringe dikte van de laag (enkele decimeters) wijzen
erop dat de sedimentatiesnelheid laag was (gemiddeld minder dan 1 mm per jaar). Met
de grondwaterspiegelstijging in het Boreaal verwerd de riviervlakte tot een komgebied
dat regelmatiger overstroomde en ook tussen overstromingen door de rest van het
jaar drassig bleef (NIBA, kleiig veen, venige klei en humeus kleiige inschakelingen).
Afbeeldingen 3.19b en 3.20b tonen deze situatie. Het paleo-ecologisch onderzoek
wijst uit dat in de lagere delen water bleef staan en zich ondiepe plassen vormden
met waterplanten erin. Deze omslag markeert de omvorming van rivierdal naar een
delta, in het plangebied gedateerd rond 7250 voor Chr. (Tabel 3.8) en in het wat verder
noordoostelijk gelegen rivierkomgebied nog wat eerder, rond 7450 voor Chr. (ter plaatste
van de Kop van Beer; paragraaf 3.6.1; Tabel 3.1).
Rond 7000 voor Chr. was het veen gevormd tot het huidige niveau van circa 20 m NAP (Afb. 3.19c). Gezien de latere compactie was dat oorspronkelijk nog wat hoger.
Op wat hoger gelegen delen van de duinvoet in de hoogtezone 20,0 tot 19,5 m - NAP
werd tot circa 7000 voor Chr. nog grijze overstromingsklei van de Laag van Wijchen
afgezet. Hierin ontwikkelden zich enkele donkere bodemhorizonten. In tegenstelling
tot de lagere gedeelten van het landschap, overstroomde de duinvoet dus ook in deze
periode nog steeds slechts periodiek en lag het oppervlak de rest van het jaar boven de
grondwaterspiegel. Hydrologische verschillen door plaatselijke reliëfverschillen waren er
de oorzaak van dat aan het einde van het Boreaal tegelijkertijd kleiige NIBA(-EC)-vorming
en KRWY-kleisedimentatie kon plaatsvinden. De rivierduintoppen in het plangebied bleven
vooralsnog meters boven de deltavlakte uitsteken, maar een steeds groter deel van de
duinvoet raakte door deltaïsche afzettingen bedekt (vergelijk afbeelding 3.20b en c).
De vorming van de Basisveen Laag (beneden 19 m - NAP) verliep op de schaal van het
plangebied uitgesproken diachroon. Doordat het grondwaterniveau bleef stijgen ging
het veen (NIBA) zich geleidelijk steeds hoger tegen de duinvoet op vormen en vulde het
depressies in het duin. Uit de tijd-dieptegegevens van de dateringen van de basis van
de Basisveen Laag (paragraaf 3.5.5; Tabel 3.8) blijkt dat de grondwaterspiegel tussen
7200 en 6500 voor Chr. met 20 tot 30 cm per eeuw steeg (Afb. 3.18). De lagere delen
kwamen daarmee permanent onder water te staan en er ontwikkelden zich plassen met
moerasvarens en riet-zeggevegetatie. Rondom de plassen ontstonden rietkragen en
beide milieus vingen samen overstromingssediment af en accumuleerden verticaal mee
met geleidelijke waterspiegelstijging. Vooral bij hoogwater werd klei aangevoerd vanuit de
grote rivieren ten noorden en noordoosten van het plangebied en preferent afgevangen
en afgezet in de moerassige randzones en vormde zo de humeus kleiige tot kleiig venige
Basisveen Laag. Vanaf 7000 voor Chr. werden de plassen in dit geleidelijk verdrinkende
landschap steeds groter. Met de vernatting breidde ook het veen zich steeds verder uit en
verkleinde het droge duinareaal (Afb. 3.20b). Rivierduincomplexen zoals selectiegebied
West lagen als beboste (schier)eilanden te midden van kleiig zoetwater moerasland,
met rietland, moerasbos en open water in de vorm van plassen en meertjes, waarvan
sommige via hoogwatergeultjes verbinding met de eigenlijke rivier ten noorden van het
plangebied zullen hebben gehad.
Tot aan 6500 voor Chr. was de vorming van de Basisveen Laag het gevolg geweest van
het betrekkelijke langzame proces van grondwaterspiegelstijging dat met het naderbij
komen van de monding geleidelijk naar circa 30 cm/eeuw versneld was. Daarna steeg de
zeespiegel in de zuidelijke Noordzee in het korte tijdsbestek tussen 6500 en 6200 voor
Chr. van circa 19,5 m - NAP naar circa 15,5 m - NAP, wat de riviervlakte en de duinen in
het Yangtzehavengebied deed verdrinken. In deze fase van definitieve verdrinking in zee
was de stijging van de waterspiegel aanzienlijk sneller dan de grondwaterspiegelstijging
daarvoor geweest was (Tabel 3.12). Het verticaal versnellen van de verdrinking met het
naderbij komen van de kustlijn en riviermonding is in de Rijn-Maasdelta de gebruikelijke
waarneming (Cohen 2005). Echter specifiek in het gebied tussen de Maasvlakte en
Rotterdam Centrum en juist in de periode 6500 tot 6000 voor Chr. is er een bijzonderheid
in de zeespiegelstijgingsgeschiedenis, die de verdrinking van dit gebied nog eens extra
versnelde.
Rond 6500 voor Chr. steeg het zeeniveau wereldwijd binnen enkele maanden tot
jaren met ten minste een meter door het grotendeels leeglopen van grote ijsmeren
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op het Noord-Amerikaanse continent (Lake Agassiz-Ojibway) met het afsmelten van
landijsmassa’s in de huidige Hudson Baai. Vermoedelijk vond het definitief leeglopen
van deze meren in twee pulsen plaats, een eerste rond 6500 voor Chr. en een tweede
rond 6300 voor Chr. In ieder geval was de relatieve zeespiegelstijging ter plaatse van het
studiegebied in de betreffende periode (195 ± 68 jaar) met 4,06 ± 0,50 m ruim twee keer
zo groot als in de eeuwen direct voor en na deze periode (Hijma en Cohen 2010). Een
en ander is afgeleid uit dateringen en regionale kartering van transgressieve contacten in
het Rijnmondgebied, waaronder ook dateringen uit het Maasvlaktegebied en uit arealen
ten noorden van het plangebied, en de inbedding van deze observaties in de mondiale
zeespiegelgeschiedenis. Het idee dat de acceleratie in juist deze periode in twee korte
pulsen plaatsvond, volgt uit beschouwingen over de grootte en diepte van de voormalige
ijsmeren op het Noord-Amerikaanse continent, de grootte van de toen resterende
landijskap ter plaatse van de Hudson Baai en waarnemingen in het uitstroomgebied op
diepte in de Labrador-zee tussen Canada en Groenland (Hijma en Cohen 2010). Er zijn
uit het plangebied ook op onafhankelijke gronden directe aanwijzingen voor drastische
landschappelijke veranderingen (vergelijk afbeeldingen 3.19b en c en afbeeldingen
3.20c en d), die in een zeer korte periode (Tabel 3.9 en 3.10) de omslag van riviervlakte
naar estuarium maakte. Deze zijn direct in verband te brengen met de Rotterdamse en
mondiale zeespiegelstijgingsgeschiedenis.
Waar in veel andere kustgebieden pas wat later, in het Midden-Holoceen, door langzaam
voortschrijdende zeespiegelstijging, de overgang van rivier naar estuarien landschap
relatief geleidelijk zou gebeuren, was die omslag in het gebied van de Yangtzehaven juist
snel (Cohen 2005; Hijma en Cohen 2010). De terrestrische deltaïsche afzettingen (KRWY
en NIBA) uit de eerdere perioden, raakten nu met zoete onderwaterafzettingen bedekt
(EC). In deze afzettingen is de invloed van eb- en vloed sedimentologisch merkbaar.
In eerste instantie verdronk het gebied in zoet water, getuige de diatomeeëninhoud
waarin fluviatiele componenten sterk vertegenwoordigd zijn, met een kleine bijmenging
van mariene soorten. De mariene bijmenging van diatomeeën in de EC-afzettingen is
aan getijdenwerking en incidentele stormvloedoverstromingen toe te schrijven in een
overwegend zoet milieu. Het deltaïsche periodiek drassige landschap was daarmee
veranderd in een zoetwatergetijdengebied dat merendeels permanent onder water stond,
bij vloed nog wat meer dan bij eb. Het gebied ontving in eerste instantie nog relatief
veel fijn sediment, wat door de getijdenwerking werd ingevangen. Sediment bezonk er
vier maal per dag in een korte periode van stilstaand water op de hoog- en laagwaterkenteringen tussen eb en vloed. Overigens was de getijslag in deze periode kleiner
(enige decimeters) dan in latere perioden (anderhalve meter; Van der Molen en De Swart
2001; Hijma en Cohen 2010). Door de getijdenwerking en de sedimentaanvoer kon
langs mondingsgeulen van Rijn en Maas het sediment in eerste instantie lokaal nog tot
een niveau boven laagwater opslibben (rond 6250 voor Chr., getuige de uitslagen van
rietdateringen in tabel 3.10). Tussen de kreken en rivierlopen met hun riet-begroeide
oeverwallen was in dit landschap intergetijdegebied te vinden (steeds droogvallend
en weer onderlopend; slikken en schorren), maar waren er ook grote tussenliggende
gebieden die permanent onder water stonden (subgetijde-gebied). De steekkernen
waaruit de verspoelde houtvoorkomens uit het EC-pakket zijn gedateerd (Tabel 3.10),
komen uit deze milieus. Het hout zelf is waarschijnlijk van bovenstrooms door de rivier
meegevoerd en laat zien dat stroomopwaarts van het gebied de rivieroevers bebost
waren. Een dergelijke houtrijke situatie is ook stroomopwaarts bekend uit de periode rond
7500 voor Chr. ter hoogte van Rotterdam Centrum en Delft (Hijma e.a. 2009).
Het milieu van de zoetwatergetijdenklei, vergelijkbaar met de Biesbosch in de jongste
eeuwen en het Romeins-vroegmiddeleeuwse Rijn-Maasmondingsgebied Helinium
(Zonneveld 2013), heeft maar circa 150 à 250 jaar bestaan. De diepte waarop het
zoet-zoutwater contact wordt aangetroffen (Tabel 3.10) is in overeenstemming met de
relatieve zeespiegelstijgingscurv, zoals die voor Rotterdam en omgeving is opgesteld, en
biedt mogelijkheden tot verdere aanscherping (Afb. 3.21 geeft een doorgeïnterpreteerd
scenario). Uiteindelijk won verdere stijging van de zeespiegel het van sedimentatie en
kwam het gebied definitief onder water te staan.
De zeespiegel bleef stijgen en de getijdenwerking werd tussen 6500 en 6000 voor Chr.
steeds sterker (Van der Molen en De Swart 2001). Dit heeft tot gevolg gehad dat ook de
laatste hoogste delen van het rivierduin zijn overstroomd, afgekalfd, en aan de bovenzijde
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Afb. 3.20. Landschapsreconstructie voor plangebied Yangtzehaven.
a. 8400 voor Chr.; b. 7250 voor Chr.; c. 7000 voor Chr.; d. 6400 voor Chr.; e. 6000 voor Chr.

geërodeerd. Gezien de zeespiegelstand en uitgaande van een tophoogte van 15,0 m
- NAP in het plangebied, werd ook het hoogste duin in selectiegebied West rond 6300
voor Chr. volledig overspoeld. Daarmee lag het hele plangebied permanent onder water,
met vrijwel overal siltig-kleiig getijde-gelaagde afzettingen, en lokaal geulvorming, in het
plangebied in één geval tot ruim 27 m - NAP (Laagpakket van Wormer, NAWO). Verder
naar het oosten en zuidoosten kunnen intergetijden- en supragetijdengebieden in deze
periode worden verondersteld (Vos e.a. 2011). De hoofdriviermonding in het dal-brede
estuarium uit deze periode lag tientallen kilometers noordoostelijk van het plangebied
(Hijma e.a. 2009; Hijma en Cohen 2011; Cohen e.a. 2012).
Alle bovenstaande afzettingen zijn in het gebied bewaard gebleven tot beneden 17,5
m - NAP en niet geërodeerd door erosieve processen op de zeebodem uit de jongste
8000 jaar. Dit is te danken aan de beschermende werking van relatief dik ontwikkelde
kleiige en venige KRWY-, NIBA- en EC-afzettingen die sterker weerstand boden tegen de
erosie, zoals die door stroming en golfwerking op de zeebodem aangreep. Boven 17,5
m - NAP, waar de beschermende werking ontbrak, zijn vroegholocene duinzanden juist
wel geërodeerd. Hier worden sterk siltig-zandig gelaagde kleien (NAWO) en zeezanden
(SBBL) met een mariene schelpenfauna aangetroffen.
3.7.2

Stratigrafische relatie tussen deltaïsch landschap en begraven rivierdallandschap

De top van de pleistocene afzettingen in het plangebied is door riviergeulen van Rijn
en Maas gevormd tijdens de laatste fase van de laatste ijstijd. De rivierafzettingen
bestaan uit slecht gesorteerde matig grove tot grove zanden die als zandbanken in
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een stelsel met meerdere geulen zijn afgezet. In het laatste deel van de ijstijd, het Laat
Glaciaal (circa 14.500-11.700 voor heden, Afb. 3.3), veranderde het klimaat en daarmee
ook het rivierpatroon. In het achterland in Centraal-Europa, en wat later ook in het
Noordzeegebied zelf, verdween de permafrost. De zomers werden warmer en winters
milder. Het afvoerregime van Rijn en Maas veranderde daardoor van sneeuwsmelt- naar
regenval-gedomineerd. Ook de vegetatie in dal en achterland en de sedimentlast en
transportcapaciteit van de rivier veranderden daarmee. Het gevolg was dat in het RijnMaasdal meanderende riviersystemen ontstonden, die een veel smaller deel van de
dalvlakte gebruikten (Cohen 2003; Hijma e.a. 2009) dan hun vlechtende voorgangers
uit de koudste fasen van de laatste ijstijd (Busschers e.a. 2007) hadden gedaan. Het
gebied van de Yangtzehaven lag ten zuiden van de meanderende Rijn-Maashoofdloop uit
het Vroeg Holoceen, op een laag rivierterras dat in het prille begin van het Holoceen als
rivierbedding buiten gebruik was geraakt.
De preboreale meanderende rivieren versneden de dalvlakte, waardoor verlaten
vlechtende riviervlakten als lage terrasoppervlakken bewaard bleven. Deze fungeerden
als incidentele overstromingsvlakte voor de meanderende rivieren in het noorden in
perioden van piekafvoeren, bijvoorbeeld in jaren waarin in het achterland sneeuwsmelt
met hevige regenval combineerde. In zulke jaren werden in de overstromingsvlakte
lemen en kleien afgezet. In de rest van het jaar en in jaren waarin weinig sneeuw viel,
lag het gebied droog en vond bodemvorming plaats. De overstromingsafzettingen van de
eerste meanderende rivieren liggen als een dun dek op het zand van de laatst verlaten
vlechtende riviervlakte (onderste Laag van Wijchen, KRWY-2).
In de Jonge Dryas en in het Preboreaal vonden op de periodiek droogvallende
zandbanken in het rivierdal van Rijn en Maas grootschalig windverstuivingen plaats.
Hierdoor vormden zich rivierduinen of ‘donken’, die op de hoger gelegen delen van
de riviervlakte bewaard bleven en doorstoven. Ook in en om het Yangtzehavengebied
vonden zulke zandverstuivingen plaats, gelijktijdig en direct na het verlaten raken van de
riviervlakte. In selectiegebied West raakte een beddinggordel in onbruik, vermoedelijk
in het tweede deel van de Jonge Dryas (Tabel 3.5), en gelijktijdig begon ook hier
duinvorming. Iets later, vermoedelijk op de overgang naar het Preboreaal, raakte ook
in selectiegebied Oost de beddinggordel in onbruik en ook hier volgde duinvorming. Op
lagere delen van de overstromingsvlakte bleef er ook sedimentatie van overstromende
rivieren plaatsvinden, lokaal tegen de tenen van de duinen op. De duinen werden
vastgelegd door pioniervegetatie en raakten in het Boreaal uiteindelijk bebost. In deze
periode vormde zich ook de bodem in het duinoppervlak.
Tijdens het Boreaal nam de overstromingssedimentatie door Rijn en Maas toe. Vanaf
het Boreaal begon de overstromingsvlakte geleidelijk te vernatten onder invloed van
zeespiegelstijging verder stroomafwaarts. De kustlijn en riviermonding waren inmiddels tot
in het zuidelijk Noordzeegebied opgeschoven. De nabijheid van de monding in zee heeft
een dempend effect op het verhang van de rivier en verhoogt de grondwaterspiegel in het
rivierdal (Cohen 2005). Het landschap transformeerde naar een permanent drassig gebied
dat vaker overstroomde en waarin de kleiige afzettingen niet langer volledig uitdroogden.
Dit verklaart de afwijkende facies van bovenste/jongste delen van de Laag van Wijchen
ten opzichte van diepere/oudere voorkomens. Meerdere ingeschakelde vroegholocene
bodemniveaus, inschakeling van donkzand in afzettingen van de Laag van Wijchen zijn
bijvoorbeeld ook herkend in bouwput Station Blaak (Guiran 1997, 30), bouwput Kruisplein,
(Schiltmans en Van de Meer 2014) en in geologische karteringen (Busschers e.a. 2007;
Hijma e.a. 2009). In het Maasvlaktegebied en ter plekke van de Nieuwe Waterweg kent de
Laag van Wijchen een relatief grote dieptevariatie, is zij relatief dik en heeft ze een relatief
complexe interne opbouw vergeleken met voorkomens in de centrale delta en verder
bovenstrooms.
3.7.3

Mesolitische bewoonbaarheid van het boreale deltaïsche landschap

Ondanks de geleidelijke verdrinking van het omliggende landschap en het af en toe
optreden van rivieroverstromingen, lagen grote delen van duinvoet, duinflanken en de
hogere donkruggen in het Boreaal permanent droog. Mede gegeven de onmiddellijke
nabijheid van het zoetwater deltaïsche landschap, de aansluiting van het duingebied op
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bebost dekzand- en beekdalgebied in het zuiden en de nabijheid van actieve lopen van
de grote rivieren, kan het gebied vanaf het ontstaan van de rivierduinen als een gunstige
vestigingslocatie voor de mens worden gezien. De grote diversiteit aan landschappen in
de omgeving en de toen nog voor bewoning veilige hoge en droge ligging van het duin
k
maakte de donk van selectiegebied
West een ideale vestigingsplaats voor de jagers en
verzamelaars in het Boreaal en vroegste Atlanticum. Een grote riviergeul met helder zoet
water was niet in de directe omgeving aanwezig, maar lag in die tijd ongeveer 1 km ten
noorden van het plangebied (Hijma e.a. 2009).
Langs de duinvoet bevat het kleiige Basisveen veel hout, duidend op bosschages op het
rivierduin. De Basisveen Laag heeft in het verdere plangebied ook wat houtresten, maar
is daar vooral rijk aan rietresten, wat wijst op tamelijk open begroeiing van dit drassige
gebied. Ten tijde van de afzetting van de bovenste Laag van Wijchen in de eerste helft van
het Boreaal was de begroeiing mogelijk dichter bebost, maar bedacht moet worden dat
Alnus (els) pas tegen het einde van het Boreaal algemeen voorkomt. Waar de Basisveen
Laag de Laag van Wijchen bedekt, overheersten riet en aquatische vegetaties.
Met het naderbij komen van de kustlijn en riviermonding en de toenemende verdrinking
in het Boreaal, neemt stroomafwaarts van het duin het zoetwatermoeras-areaal toe
en wordt de reisafstand naar mariene jaag- en verzamelgebieden korter. Daarmee
werd de locatie mogelijk aantrekkelijker. Met de plotselinge omvorming van het
landschap tot zoetwatergetijdengebied rond 6500 voor Chr. verdween vrijwel al
het areaal aan droog landschap en daarmee verloor het gebied aan bestaans- en
verblijfsmogelijkheden. Verondersteld mag worden dat meer landinwaarts in het
opgeschoven riviermondingsgebied gelegen duincomplexen in het Vroeg Atlanticum een
vergelijkbare omgeving en een zelfde aantrekkelijkheid hadden als het gebied van de
Maasvlakte in de tweede helft van het Boreaal. Het ligt voor de hand dat de mensen deze
oostelijker gelegen gebieden op vergelijkbare wijze gingen exploiteren, als dat ze dat vóór
de verdrinking in stroomafwaarts gelegen gebied hadden gedaan.
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Afb. 3.23. Referentiebeeld rivierdelta Cumberland Marshes in Canada.

Afbeelding 3.22 is een schematische kaartweergave van een groter riviermondingsgebied
met fluviatiele en estuariene landschapsonderdelen. In zo’n gebied zijn vier
landschapszones te onderscheiden, met ieder hun karakteristieke afzettingsmilieus,
habitat en mogelijkheden voor de mens. Het betreft:
1. Fluviatiele zone met meanderende riviergeul, oeverwallen en komgebieden met
moerasbossen.
2. Zoetwatergetijdenzone met getijdengeulen, kreken, natte komkleigebieden en langs
de randen moerasbossen en rietvelden.
3. Estuariene zone met getijdengeulen, wadden en brakke kwelders en langs de randen
moerasbossen en rietvelden.
4. Open Noordzee, het zeegat van de Oude en Nieuwe Maas (permanent onder water).
Het gebied wordt bovendien omzoomd door terrestrisch landschap: merendeels beboste
pleistocene gronden.
De landschapszones verschoven landinwaarts als gevolg van de zeespiegelstijging.
Voor het gebied van de Yangtzehaven betekende de landinwaartse verschuiving van
de fluviatiele en estuariene zones dat het een landschapsontwikkeling doormaakte van
landschapstype 1 via 2 en 3 naar uiteindelijk 4. Het omzomende terrestrische landschap
bleef hierbij in eerste instantie op dezelfde afstand van de site. De afstand daarheen
vergrootte pas noemenswaardig met de overgang van 3 naar 4. De mesolitische
bewoners van het plangebied zullen naar verwachting steeds gebruik hebben gemaakt
van direct omliggende landschapstypen: omzomend terrestrisch landschap in het zuiden
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en zuidoosten, fluviatiel landschap in het noorden en noordoosten (stroomopwaarts het
Rijn-Maasdal in) en steeds dichter naderbij schuivend estuarien landschap in het RijnMaasdal stroomafwaarts.
Op het moment dat het gebied van de Yangtzehaven veranderde in een
zoetwatergetijdenlandschap, lag het rivierduin van selectiegebied West centraal op de
overgang van alle terrestrisch landschap in het zuiden en de natte landschappen van rivier
en estuarium. Rond 6750 voor Chr. lagen alle zones/landschapstypen 1, 2, 3 en 4 in de
directe nabijheid van de Yangtzehaven. Voor jager-verzamelaars werd hiermee het duin
als seizoenale vestigingsplaats zeer aantrekkelijk. De bewoners van het jachtkamp op het
duin konden uit meerdere landschapszones voedsel en materialen betrekken: het droge
duin op de grens van achterland, rivierdelta en zee (zie ook hoofdstukken 5 en 6).
Een hedendaags voorbeeld van een riviergedomineerd, deltaïsch landschap zoals dat
midden in het Boreaal in de Maasvlakte aanwezig was, ligt in de Cumberland Marshes in
Midden-Canada (Afb. 3.23). Dit is een deltagebied dat in een door glacio-isostasie dalend
gebied een groot zoetwatermeer opvult. Wat betreft het naast elkaar voorkomen van de
beschreven landschappen kan verder de Donaudelta als vergelijking dienen, zij het dat
hier geen verdrinking optreedt. Voor benedenstrooms getij en mariene verdrinking is er
geen hedendaags equivalent. Jongere pre- en protohistorische equivalenten zijn er wel.
Het oorspronkelijke landschap in het centraal Nederlands rivierengebied en de mondingen
van Utrechtse Vecht en Gelderse IJssel in de centraal Nederlandse lagune in het laatste
millennium voor Chr. en het eerste millennium na Chr. zijn op aspecten landschappelijk
vergelijkbaar (kleiig-venig rivieroverstromingsgebied met lokale, hogere donkkopjes, op
enige afstand van een grotere rivier).
3.7.4

Paleolandschap en bewoonbaarheid selectiegebied Oost

Selectiegebied Oost is onderzocht vanwege de aanwezigheid van een mariene
getijdengeul uit het Atlanticum die ligt in een misschien overerfde laatglaciale of
vroegpreboreale geulstructuur (Afb. 3.11). De periode dat deze restgeul watervoerend
was, valt wellicht samen met de duinvorming in selectiegebied West. Het is mogelijk
dat (vroeg) mesolithische mensen in deze periode van de geul gebruikmaakten om
jachtkampen langs op te slaan en/of om het duin te bereiken. Het is niet uit te sluiten dat
in het Preboreaal een kleine waterloop hier voor de lokale afwatering zorgde, ook in droge
perioden tussen grote rivieroverstromingen in de situatie rond 8400 voor Chr. (Afb. 3.20a).
In de landschapsreconstructies voor de periode 7250 en 7150 voor Chr. (Afb. 3.20b) is
ervan uit gegaan dat dergelijke waterverbindingen ook in het Boreaal nog altijd bestonden.
Afgezien van de geulen en de drassige laagte ernaast, lag het selectiegebied tot 7000
voor Chr. voor het grotere deel van het jaar overwegend boven de grondwaterspiegel en
was dit deel van de overstromingsvlakte van Rijn en Maas begaanbaar.
Eventuele menselijke activiteit in selectiegebied Oost kan niet los gezien worden van
de activiteiten in selectiegebied West. In de periode 8400 tot 7000 voor Chr. (Afb. 3.20a
en b), vanaf het moment dat het rivierduin door begroeiing werd vastgelegd en tot aan
de deltaïsche vernatting van de overstromingsvlakte, waren beide selectiegebieden
onderdeel van hetzelfde, slechts af en toe overstromende landschap. In deze periode
maakt de aanwezigheid van een nog watervoerende en bereisbare verbindende restgeul
regelmatig bezoek aan het duin juist mogelijk. Pas met het inzetten van de deltaïsche
vernatting en het ontstaan van nieuwe waterverbindingen verloor selectiegebied Oost
aantrekkingskracht op de mesolithische mens. Steekkernonderzoek in het selectiegebied
heeft, afgezien van relatief veel houtskoolresten in de top van de Laag van Wijchen,
geen archeologische indicatoren opgeleverd. Het boorprogramma was echter slechts
van beperkte omvang, de samples uit steekkernen zijn klein en voor de diepere delen
van de restgeul ontbreekt informatie uit steekboringen. In de diepst reikende steekkern
(B37A0706/O-06) heeft de jongere estuariene geul deze sedimenten opgeruimd, inclusief
eventuele archeologische indicatoren daarin. Na 7000 voor Chr. werd selectiegebied Oost
steeds natter, getuige wijdverbreide veenvorming en afzetting van humeuze kleien (Afb.
3.20c). De tijd-diepterelatie van de basis van het veen in selectiegebied Oost verschilt
van die van selectiegebied West. Dit komt door lokale verschillen in kwel en drainage ten
tijde van de veenvorming, door verschillen in de afzettingen direct onder het veen en door
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Zandbodem aan maaiveld - donkzand (BXDE-facies)
Natte riviervlakte-afzettingen, begroeid en voor een deel van jaar onder water staand - zoet
fluviatiel milieu (EC-facies, op NIBA en oudere eenheden)
Zoetwatergetijdengebied, permanent onder water - zoet tot licht brak water (EC-facies, op
NIBA en oudere eenheden)
Locatie gravend onderzoek met putnummer

Afb. 3.24. Landschapsreconstructie voor selectiegebied West.
a. 8400 voor Chr.; b. 7500 voor Chr.; c. 7000 voor Chr.; d. 6400 voor Chr.
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verschillen in situering nabij de rand van de overstromingsvlakte. De veenvorming begon
rond 7150 voor Chr. op een diepte van circa 21 m - NAP (in boring B37A0705/O-05)
en liep door tot circa 6500 voor Chr. op een diepte van circa 19,5 m - NAP (in boring
B37A0707/O-07). Vanaf circa 6500 voor Chr. wordt de getijdeninvloed merkbaar. Op
een diepte van 20,66 en 19,76 m - NAP (3,5 en 2,5 m - HB) worden in de rivierklei direct
boven de Basisveen Laag van boring B37A0705/O-05 naast zoetwater diatomeeën
ook brakwater en mariene diatomeeën gevonden. Het gebied stond vanaf toen vrijwel
permanent onder water en het water was zoet tot zoet-brak.
Vermoedelijk rond 6000 voor Chr. ontstond de estuariene geul van selectiegebied Oost
(Afb. 3.20d). Deze verdiepte zich snel en bleef tot na 5500 voor Chr. functioneren. De
geul is tot minimaal 28 m - NAP ingesneden (CPT4, Afb. 3.8 en 3.11) en vormt de diepste
erosieve structuur uit deze periode in het plangebied. Het gemiddeld zeeniveau steeg in
deze periode van circa 13,5 naar 10 m - NAP. Dit betekent dat de geul bij functioneren
ruim 15 m diep was, nog afgezien van een getijslag van 1,5 à 2,5 meter. Gezien de snelle
zeespiegelstijging en de beperkte maximale hoogte van de rivierduinen in het plangebied
is het zeer onwaarschijnlijk dat er in deze periode langs de geul bewoning was;
vermoedelijk bevonden ook de schouders van de geul zich grotendeels permanent onder
water in het estuarium en moeten grotere intergetijde landschappen ten opzichte van het
plangebied op kilometers afstand stroomopwaarts en naar de randen van het estuarium
worden gesitueerd.
3.7.5

Paleolandschap en bewoonbaarheid selectiegebied West

Voor selectiegebied West zijn vier detail landschapsreconstructies gemaakt: voor 8400,
7500, 7000 en 6400 voor Chr. (Afb. 3.24; uitgangspunten in Tabel 3.12). De ligging van
de putten van het gravend onderzoek zijn in de landschapsreconstructies weergeven.
De grijze klei van de onderste Laag van Wijchen en het kleiig veen van de Basisveen
Laag langs de duinflank zijn in periode 7500 en 7000 voor Chr. beide diachroon en deels
tegelijkertijd gevormd. De reconstructies van Afb. 3.24 zijn dan ook niet alleen gemaakt op
grond van de verbreiding van de lithofacies maar ook op grond van de diepteligging ervan.
De paleogeografische kaarten volgen dus niet een-op-een uit verbreidingskaarten van
lithofacies in paragraaf 3.4.
In de eerste van de serie kaarten (8400 voor Chr.) zijn het rivierduin en omgeving nog
terrestrisch gebied. Alleen bij hoge afvoeren van Rijn en Maas kan de riviervlakte rondom
het rivierduin voor korte duur zijn overstroomd, maar het gebied was overwegend
droog, net zoals het dat tijdens de duinvormingsfase hier onmiddellijk aan voorafgaand
was. Het duin raakte met bos begroeid en er ontwikkelde zich een bodemprofiel. Dit
bodemprofiel is het meest uitgesproken in de duinzanden, waar het maaiveld ruim boven
de toenmalige regionale grondwaterspiegel lag (Afb. 3.24a). Echter ook in grote delen van
het riviervlakte rondom het duin moet de grondwaterspiegel decimeters onder maaiveld
worden verondersteld. In eerste instantie waren alleen de allerlaagste delen van de
omliggende riviervlakte drassig. De kaarten van 7500 en 7000 voor Chr. (Afb. 3.24 b en c)
laten het geleidelijk drassiger worden van het gebied ten gevolge van grondwaterstijging
en veranderend overstromingsregime vanuit de rivier zien. Afbeelding 3.24d toont
de situatie na versnellen van de verdrinking, kort na 6500 voor Chr., toen het gebied
zoetwatergetijdenlandschap was geworden.
Centrale depressie, omringend hoger gebied
De maximale diepte van de geïsoleerde depressie is circa 21,5 m - NAP. Opvallend is
de relatief grote dikte van de Basisveen Laag (bijvoorbeeld boring B37A0673/W-04).
Gegeven de diepteligging van het duinoppervlak beneden 20 m - NAP, is ook het
ontbreken van KRWY-afzettingen opmerkelijk (Afb. 3.14 en 3.15). Het veen in de
depressie is wel uitgesproken kleiig, ook aan de basis op de overgang naar het duinzand.
Op 21,0 à 20,5 m - NAP dateert het veen van rond 7150 voor Chr., de laatste fase van het
Boreaal. De gezamenlijke bevindingen wijzen erop dat er in de depressie tussen het einde
van het Boreaal/begin Atlanticum een ven lag, waarin vanaf de randen organische stof van
afgestorven plantenresten kon accumuleren. Door het reliëfverschil tussen de depressie
en de top van de donk bestond er een steile landschapsgradiënt van het ondiepe ven met
veenvorming naar een hoog en droog duin met bos. Kleine hoeveelheden klei werden bij
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overstromingen van de Rijn en Maas in het organische materiaal in de depressie afgezet.
De boringen die in paragraaf 3.6.4 zijn beschreven laten zien dat het merendeel van dit
sediment aan de buitenrand van het donkcomplex werd gesedimenteerd.
In het kaartbeeld van 7000 voor Chr. liggen putten 1 en 2 aan de rand van het
verdrinkende duin, aan weerszijden van een relatief geïsoleerde depressie op
respectievelijk de noordwestelijke en de zuidoostelijke rug (Afb. 3.24c). Het lager
gelegen gebied direct rondom het duin (oppervlak tussen 22 en 20 m - NAP) werd
tussen circa 7250 en 7000 voor Chr. regelmatig overstroomd tijdens hoogwater van
Rijn en Maas. Niveaus tot 19 m - NAP werden periodiek overstroomd tijdens hoge
waterstanden, gezien de grijze kleien die daar tot 6900 voor Chr. werden afgezet. Put 3
ligt midden op de zuidoostelijke duinrug en is daarmee langer een droge locatie geweest.
Rondom de depressie stak het duin van selectiegebied West een aantal meters boven
de overstromingsvlakte uit. Die hogere delen werden (nog) niet overstroomd tijdens
hoogwaterperioden van de rivier en zullen daarom door de mesolithische mens zijn benut.
Na 6500 voor Chr. werd de bewoonbaarheid van het duin in rap tempo sterk gereduceerd
(Afb. 3.18 en 3.24d) en zeker vanaf 6200 voor Chr. kan het selectiegebied West als
volledig verdronken worden beschouwd. Eventuele hoogtes in de Yangtzehaven ten
zuidwesten van selectiegebied West worden gedacht vanaf 6000 voor Chr. volledig
verdronken te zijn. De rivierduinkopjes in selectiegebied West zijn tussen 7200 voor
Chr. tot 6400 voor Chr. te beschouwen als hoge en droge duinzandopduikingen in een
regelmatig door de rivier overstroomd gebied, met van de omgeving afwijkende vegetatie
(bomen) en als zodanig zichtbaar vanaf de rivier in het noorden - vergelijkbaar met latere
middenholocene ‘donk’-situaties in het Groene Hart (zie bijvoorbeeld Van der Woude
1984).
Houtskool, hellingprocessen en afvang van verspoeld materiaal
De humeuze bodem in het rivierduin van selectiegebied West is alleen op de flanken
bewaard gebleven - tot maximaal circa 19,0 m - NAP - en is daar opvallend dik (vaak meer
dan 50 cm) en gevlekt. De verklaring hiervoor is afschuiving van humeus bodemmateriaal
van hogere delen van het duin, langs de duinflank, naar de duinvoet, waardoor daar
bruingekleurd zand accumuleerde. Micromorfologisch onderzoek bevestigde de rol van
hellingprocessen langs de duinflank die, gebaseerd op OSL-dateringen, in de periode
7500 tot 6500 voor Chr. plaatsvonden tijdens de geleidelijke verdrinking van het duin.
Mogelijk heeft intensieve betreding door mensen een rol in de afschuivingen gespeeld.
Door de afschuivingen langs de duinflank is een deel van het archeologisch materiaal niet
meer exact in situ. Het archeologisch materiaal kan enkele meters verplaatst zijn.
De hellingprocessen verklaren ook deels de aanrijking van houtskool (natuurlijk en
antropogeen) in de bodem op en rondom het duin. De houtskool wordt zowel in het bruine
donkzand op de duinflank waargenomen, als in de donkere horizonten in grijze kleien
die de verdrinkende duinvoet bedekken. Rondom het duin zijn deze donkere lagen niet
zozeer door bodemvorming maar door inspoelen van fijne verkoolde plantenresten en
houtskooldeeltjes ontstaan, vermoedelijk in de periode 7250 tot 7000 voor Chr. In de
aangetroffen concentraties en verschijningsvormen (zie ook hoofdstuk 6) wijzen de vele
verkoolde resten duidelijk op aanwezigheid van de mens. Van het duin afgespoelde fijnere
houtskoolresten kunnen tot een tiental meters zijn verplaatst. Met het verder inkapselen
van het duin in de moerassige omgeving in de periode 7000 tot 6500 voor Chr., kan
verwacht worden dat van het duin afgespoeld fijn materiaal wat dichterbij de hoge-droge
kernen van de ruggen van het duincomplex in sterker geconcentreerde vorm werd
afgevangen. Dit gebeurde dan in het moeras onmiddellijk aan de basis van overgebleven
duinruggen (venige en kleiige facies binnen NIBA-laageenheid) in plaats van in drassig
kleigebied op de afvlakkende duinvoetgedeelten van het donkcomplex.
3.8

Beantwoording van de archeolandschappelijke vragen uit het PvE

Deze paragraaf beantwoordt de in het Programma van Eisen geformuleerde
onderzoeksvragen (paragraaf 3.2; Smit 2012). Wat betreft het paleolandschap zijn de
vragen op 4 schaalniveaus gesteld: de schaal van de hele Maasvlakte, van het plangebied
Yangtzehaven, van selectiegebieden Oost en West en van het gravend onderzoek.
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De tekst is gebaseerd op en aangevuld ten opzichte van eerdere beantwoording in het
Deltares-rapport (Vos 2013). Nadere aanvulling werd mogelijk door het beschikbaar
komen van laat in het proces uitgevoerde integrerende interpretatieslagen.
Vragen op regionale schaal: gebied van Maasvlakte 1 en 2
Hoe zag het reliëf eruit van de regio van de Maasvlakte aan het begin van het Holoceen,
waar lagen de grotere donkstructuren en waar lag de hoofdloop van de vroegholocene
rivier.
Het gebied lag aan de zuidrand van het Rijn-Maasdal in het Vroeg Holoceen. De top
van het zandoppervlak van de laatpleistocene rivierzanden lag tussen circa 24 en 20
m - NAP. De toppen van rivierduinen daar bovenop bereikten in selectiegebied West in
plangebied Yangtzehaven mogelijk hoogten tot 15 m - NAP. Mogelijk zijn er elders in het
gebied van de Maasvlakte lokaal nog hogere rivierduinen geweest, maar bij het huidig
oplossend vermogen van de geologische kartering van het ruimere gebied kan dit niet
worden bevestigd of ontkracht. De hoofdrivierloop wordt aan het begin van het Holoceen
noordelijk van Hoek van Holland gereconstrueerd (Hijma 2009; Hijma en Cohen 2011),
enkele km noordelijk van het plangebied.
Hoe ligt het gebied van de Yangtzehaven binnen het vroegholocene landschap van de
Maasvlakte regio; hoe groot is de afstand naar de hoofdrivier, zijn er kleinere dalsystemen
aanwezig.
In het Vroeg Holoceen (Preboreaal en Boreaal) maakte het plangebied deel uit van de
riviervlakte van Rijn en Maas. In de lagere delen van de vlakte (tussen de 23/20 m - NAP)
vond sedimentatie van klei plaats; de Laag van Wijchen. Volgens de reconstructies van
Hijma en Cohen (2011) lag de riviergeul enkele km noordelijk van het plangebied. De
kleinere zijtakken van/naar de hoofdgeul volgden waarschijnlijk restgeulstructuren die aan
het einde van het Pleistoceen nog aanwezig waren. De niet erosieve depressies in de top
van het pleistocene zandoppervlak in het plangebied laten een patroon zien dat daarop
wijst.
Specifieke vragen op macroschaal: gebied van de Yangtzehaven
Hoe zag het laatglaciale landschap en vroegholocene landschap ter hoogte van de
huidige Yangtzehaven eruit (reliëf, milieu)?
Tussen circa 9000 en 8000 voor Chr. heeft zich binnen het plangebied een
rivierduincomplex ontwikkeld dat reikte tot in selectiegebied West. Het maximale duinreliëf
bedroeg vermoedelijk ruim 7 m boven de riviervlakte. Een exacte reconstructie van de
hoogte is door latere erosie niet mogelijk. De lagere delen van de riviervlakte (rond 22-21
m - NAP) werden periodiek overstroomd en veranderden in natte rietlanden. Het hogere
deel van het gebied lag tot het einde van het Vroeg Holoceen droog.
Wat is de exacte diepteligging ten opzichte van NAP van de aangetroffen afzettingen en
facies-eenheden?
De oudste overstromingskleien van Rijn en Maas worden onder de rivierduinzanden
aangetroffen. Deze kleien liggen op een diepte rond 22 m - NAP. De ouderdom van deze
kleien ligt rond 9000 voor Chr. Daarop ligt het rivierduin van selectiegebied West. Dit
duin is bewaard gebleven tot circa 18,5 m - NAP. De top van het oorspronkelijke duin is
door mariene erosie verdwenen. De oorspronkelijke duin is vermoedelijk ruim 7 m hoog
geweest ten opzichte van de riviervlakte. De voet van het duin werd reeds in het Vroeg
Holoceen afgedekt door terrestrische afzettingen: eerst grijze fluviatiele klei (circa 80007000 voor Chr.; laageenheid KRWY); vervolgens kleiig veen (circa 7250-6500 voor Chr.;
laageenheid NIBA). De voet en flank van het duin werden vervolgens verder afgedekt met
zoetwatergetijde en estuariene klei uit het eerste begin van het Midden-Holoceen: eerst
organisch rijke/humeuze zoetwatergetijde klei (circa 7250-6000 voor Chr.; laageenheid
EC); vervolgens getijde-gelaagde estuariene klei (na 6000 voor Chr.; laageenheid NAWO).
Op deze transgressieve serie sedimenten ligt een complex van veel jongere mariene
zeezanden die buitengaats voor de kust zijn afgezet (laageenheid SBBL). Het contact
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tussen de transgressieve serie (en de rivierduintoppen) en de zeezanden is erosief en
bevindt zich rond de 18,5 m - NAP, en dieper waar grotere getijdengeulen zich insnijden
(beneden 20 m - NAP).
Hoe kunnen deze afzettingen en eenheden ruimtelijk worden begrensd (op basis van
seismisch onderzoek en boringen)?
De seismische data laten de top van het zandoppervlak zien, met duinstructuren en
geulversnijdingen. De laagindeling van de vroegholocene delta-afzettingen is gebaseerd
op steekboringen van uitstekende kwaliteit waarin de gelaagdheid van de afzettingen
tot op mm-niveau herkenbaar is. Met de kennis uit het booronderzoek kunnen de
lithofacies ook herkend worden in de sondeeruitslagen, waar deze vóór het beschikbaar
komen van seismiek en hoog-kwalitatieve boringen niet correct waren geïnterpreteerd.
Met het groeien van het totaal aantal beschikbare boringen en het inzicht in de lokale
ontstaanswijze en opeenvolging, konden in de eindrapportage aanzienlijke verbeterslagen
in de interpretaties worden doorgevoerd.
Wat is de datering van de in het onderzoeksgebied aanwezige rivierduinen en de zandige
rivierafzettingen van de Formatie van Kreftenheye?
De uiteindelijke vorming van het rivierduin van selectiegebied West wordt in het Vroeg
Holoceen geplaatst: tussen circa 9000 en 8500 voor Chr. De top van de onderliggende
rivierzanden is voor het grootste deel afgezet in het Laat Glaciaal tot begin Holoceen. Ten
tijde van de oudste archeologische resten (8400 voor Chr.) was de eolische vorming van
het duin vermoedelijk voltooid, was het duin bebost geraakt en was de bodemvorming in
het duinoppervlak gaande.
Wat is de datering van het afdekkende veen?
In en direct rondom het plangebied bestrijkt de vorming van de Basisveen Laag op dieptes
tussen circa 21,5 en 19,0 m - NAP de periode van circa 7500 tot 6500 voor Chr.
Hoe is de verdrinkingsgeschiedenis van het aangetroffen duinlandschap en wat is de
datering ervan (veen op flanken van het rivierduin)?
Tot in het midden van het Boreaal (rond 7500 voor Chr.) worden alleen de lagere delen
van de riviervlakte (rond 21 m - NAP) incidenteel tijdens hoog water overstroomd. In het
laatste deel van het Boreaal (rond 7000 voor Chr.) wordt het dichterbij komen van de
zee merkbaar in de vorm van een grondwaterspiegelstijging. De riviergradiënt van het
Rijn-Maasdal neemt daardoor af en de rivierwaterstanden en grondwaterniveaus in het
plangebied kwamen hoger te liggen. Dit resulteerde in een doorgaande vernatting van het
gebied rond het duinlichaam. Vanaf 7200 voor Chr. worden depressies aan de voet van
het duin zo nat, dat daar veenvorming begint. Tot 6500 voor Chr. schuift de veengrens in
verticale richting ongeveer 20 tot 30 cm per eeuw tegen de duinflank op. Rond 7000 voor
Chr. lag de veengrens rond het duin op circa 20 m - NAP en rond 6500 voor Chr. lag dat
niveau op circa 19,0 m - NAP.
Is er sprake van directe mariene invloed op deze verdrinking?
Tot 6500 voor Chr. was er geen directe mariene invloed in het gebied. Het maakte in die
tijd deel uit van het rivierdal. Er was in dit rivierdal wel stroomopwaarts-werkende indirecte
invloed van de stijgende zeespiegel. De afzetting van fluviatiele kleien en de vorming van
basisveen (laageenheden KRWY en NIBA) markeren een periode van ongeveer 1000
jaar waarin deltaïsche aggradatie en toenemende frequentie van overstroming door de
rivier aan de daadwerkelijke verdrinking voorafging. De overstromingsvlakte langs de
ingesneden rivier in het dal werd tussen 7500 en 6500 voor Chr. een drassig komgebied
naast de rivier in een zich opvullend dal.
Vanaf 6500 voor Chr. was er wel directe mariene invloed in het gebied. Sedimenten en
palynologie registreerden vanaf dit moment getij- en stormindicaties en verbrakking van
het gebied. De twee á drie eeuwen tussen 6500 en 6250 voor Chr. tonen een bijzondere
ontwikkeling, samenhangend met sprongen van zeespiegelstijging (‘een meter in een
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jaar’) bovenop de toch al hoge zeespiegelstijgingsstijging (‘een meter per eeuw’). De
totale zeespiegelstijging in deze periode in het gebied was 4,06 ± 0,50 meter, gebaseerd
op voorkomens van de Basisveen Laag tussen de Maasvlakte en Rotterdam stad.
Ruwweg de helft van die stijging is aan de dubbele zeespiegelsprong toegeschreven:
op een eerste sprong van rond 6500 ± 44 voor Chr. volgde binnen 195 ± 68 jaar een
tweede sprong van vergelijkbare grootte (Hijma en Cohen 2010). De zeespiegelsprongen
worden toegeschreven aan ontwikkelingen in Noord-Amerika waar grote continentale
ijsmeren (Lake Agassiz-Ojibway) in deze periode definitief leeglopen als de Hudson Baai
landijs-vrij raakt, met onder andere een tijdelijke afkoeling van het klimaat tot gevolg die
in de Groenlandse ijskap 8200 jaar geleden haar maximum had. Deze ontwikkelingen
domineren de holocene zeespiegelgeschiedenis precies in de tijdsperiode dat juist het
Yangtzehavengebied in zee verdrinkt.
Aan het begin van deze periode kwam het gebied grotendeels onder water te staan.
Door de grote toevloed van rivierwater was het water nog in hoofdzaak zoet, maar de
nabijheid van de zee en estuariene mondingsgebieden blijkt uit de getij-indicaties en
diatomeeënassemblages. Dit landschap bestond slechts een á twee eeuwen. Dit blijkt
uit de in de Yangtzehaven verzamelde dateringen aan de basis en de top van het pakket
zoetwatergetijdenafzettingen (laageenheid EC), en onderschrijft de veronderstelde grootte
en timing van de zeespiegelsprongen zoals hierboven aangehaald. Rond 6250 voor Chr.
was het gebied verder verdronken. Sindsdien is er permanente, directe mariene invloed
in het gebied en vindt de sedimentatie onder water plaats. In eerste instantie zijn dat nog
overwegend fijnkorrelige sedimenten uit een brak estuarium (laageenheid NAWO), maar
het gebied wordt uiteindelijk buitengaats gebied waar door golfwerking de top van de
oudere afzettingen overal wordt geërodeerd. In die omstandigheden is er door golfslag
en getijden gedreven stromingen een algemeen eroderende werking tot 18 m - NAP en
ter plaatse van estuariene en buitengaatse geulen lokale erosie tot meters daar beneden.
Naarmate de zeespiegel verder steeg, werden zeezanden afgezet, laageenheid SBBL.
Het buitengaatse gebied is dan weliswaar blijvend marien geworden, maar is tot circa
5500 voor Chr. ook steeds het mondingsgebied van de Maas in zee en vanaf circa 2500
voor Chr. ook voor grotere takken van de Rijn.
Hoe passen de resultaten in de onderzoeksresultaten van eerder uitgevoerde
onderzoeken in het plangebied?
De paleolandschappelijke bevindingen in deze eindrapportage passen in die uit de
eerdere deelonderzoeken in het plangebied. Vanaf het moment dat de aanwezigheid
van rivierduinen en vroegholoceen verdrinkingslandschap in het gebied duidelijk
werd en archeologische indicatoren werden aangetroffen, is de aandacht verdeeld
over landschapsreconstructie in de fluviatiel-terrestrisch vroegmesolithische situatie
(kaartbeelden 8400 en 7500 voor Chr.), naar ‘wetland’ deltaïsche landschappen met
mesolithische aanwezigheid daarin uit het Boreaal en vroegste Atlanticum (kaartbeelden
7500 tot 6500 voor Chr.). Met relatief laat in het proces uitgevoerde palynologische
analyses en integrerende interpretatieslagen zijn de landschapsreconstructies in ruimte
en tijd aanzienlijk verfijnd ten opzichte van de eerdere deelonderzoeken en zijn deze het
verst uitgewerkt voor selectiegebied West.
De confrontatie van de accelererende lokale verdrinkingsgeschiedenis met regionale en
mondiale zeespiegelontwikkelingen in de periode tussen 6500 en 6300 voor Chr. werd
pas mogelijk met het beschikbaar komen van dateringsgegevens in de eindrapportage. In
de Yangtzehaven verklaart de markante snelle verdrinking van 6500 voor Chr. vooral de
bijzondere preservatie van geologische lagen met archeologische neerslag uit perioden
tot aan dat moment. Kaartbeelden voor de periode na 6500 voor Chr. geven dan ook niet
zozeer landschapscontext voor aangetroffen archeologie, als wel preservatiecontext.
Specifieke vragen op mesoschaal: selectiegebieden West en Oost:
Hoe zag het landschap eruit op en rond het rivierduin?
Het landschap evolueerde tijdens het Vroeg Holoceen. Van 8400 tot 7500 voor Chr.
lag het gebied rond het duin voor het overgrote deel van het jaar droog. Alleen de
lagere delen rond 21 m - NAP overstroomden tijdens hoge waterstanden. De laagste
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depressies in het landschap werden steeds drassiger gebieden met rietlanden. Op het
duin stond struweel en bos en ontwikkelde zich een bodem. Vanaf 7200 voor Chr. begon
het grondwaterniveau in de riviervlakte te stijgen onder invloed van zeespiegelstijging
benedenstrooms. Hierdoor ontstond er rond het duin een kraag van bosveenvormende
moerassen met kleine vennetjes. Deze bleven door het jaar heen nat door de lokale
grondwaterspiegel die zich in het duin had ontwikkeld boven de Laag van Wijchen en ze
werden van tijd tot tijd ook overstroomd door rivierwater. Ook in de wijdere omgeving van
het duin transformeerden de lagere delen in de riviervlakte tot rietvenig en humeus kleiig
opvullende meertjes en moerasgebied. Iets hogere delen in de riviervlakte, waaronder
de duinvoet, lagen in eerste instantie nog boven de jaargemiddelde grondwaterspiegel.
Hier ging de periodieke afzetting van overstromingsklei langer door, maar met het licht
versnellend verder stijgen van het grondwater en de toenemende rivieroverstromingen
werd het gebied steeds natter en breidden de moerassen en meertjes zich uit. Op
duinflank en duintop bleef bodemvorming doorgaan en bleef bos groeien. Archeologische
resten zijn in de bodems op duinflank aangetroffen en daarmee geassocieerde
archeologische indicatoren zijn in de sedimentaire pakketten op de voet van het duin
gevonden.
Rond 6500 voor Chr. veranderde het gebied drastisch. Het verdronk in kort tijdsbestek
en werd een ondiep zoetwatergetijdengebied dat slechts enkele eeuwen zou
bestaan. Door de versnelde zeespiegelstijging in die tijd stond een groot deel van het
zoetwatergetijdengebied vrijwel permanent onder water. De sedimentpakketten aan de
voet van de duin waarin de archeologische indicaties zijn aangetroffen, waren vanaf
6500 voor Chr. onder water verdwenen. Mogelijk was niet het gehele duin meteen vanaf
6500 voor Chr. verdronken. In selectiegebied West stak in eerste instantie vermoedelijk
een klein oppervlak van het hoogste deel van het duin (boven 18 m - NAP) nog boven
het wateroppervlak van het zoetwatergetijdenlandschap uit. Direct ten zuidwesten van
de Yangtzehaven kunnen hogere duinkoppen nog wat langer hebben bestaan. Marien
veroorzaakte erosie van de duintoppen begon in deze fase. Waar de voet van het duin
door kleiige en venige afdekkende pakketten en diepteligging over een groot gebied
gespaard bleef, zijn de zandige duintoppen in selectiegebied West op 18,5 m - NAP
getrunkeerd. Met het voortschrijden van de zeespiegelstijging naar circa 16 m - NAP
(6250 voor Chr.) en daarna verder door naar 13 m - NAP, mag verondersteld worden dat
rond 6000 voor Chr. ook de laatste duinkoppen in het gebied van de Yangtzehaven waren
afgekalfd en verdronken.
Wat is de relatie tussen het duin en de oostelijk gelegen geul?
Het sediment in de geul in selectiegebied Oost is een estuariene geulvulling. Estuariene
geulen ontstaan pas met het aanzwellen van het getij na 6500 voor Chr - op het moment
dat het rivierduin verdrinkt. Tussen het sediment in de estuariene geul en het duin bestaat
geen landschappelijke relatie.
De estuariene geul volgt een waarschijnlijk meanderende restgeulstructuur in de
riviervlakte. Vermoedelijk valt het begin van duinvorming in selectiegebied West rond 9000
voor Chr. kort na het verlaten raken van deze geul en valt duinvorming samen met de
eerste fase van restgeulopvulling. Eolische activiteit is er in deze fase ook direct rondom
de restgeul in selectiegebied Oost, naar verwachting gelijktijdig met de duinvorming in
selectiegebied West. Er vormde zich een pakket duinzand tot een meter dik. Ook toen de
duinvorming gestopt was en het oppervlak begroeid raakte (vanaf 8400 voor Chr.) bleef
de restgeulstructuur een moerassige depressie met wellicht lokaal ook wat open water.
Mogelijk bleef de restgeulstructuur van belang voor de afwatering van het gebied op de
rivier en ze zou dan zelfs als de benedenloop van een beek (gevoed uit het zuiden, de
riviervlakte overstekend) in gebruik kunnen zijn geweest. Dit is in de fase dat het rivierduin
in selectiegebied West en ook de riviervlakte in de omgeving van de restgeul van
selectiegebied Oost het verst van en hoogst boven de actieve riviergeul lagen.
Vanaf de rivier ten noorden van het gebied kon de mens het rivierduin in deze fase
mogelijk via de lokale afwatering van de restgeulstructuur bereiken door middel
van kano’s. Andere routes naar de rivier, te voet over juist de hoogste delen van de
riviervlakte, zijn in deze fase ook denkbaar en het duin kan tevens vanuit hoger en droger
achterland in het zuiden zijn bereikt. Het leggen van bereikbaarheidsrelaties tussen
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actieve rivier, het duin in selectiegebied West en de restgeulstructuur in selectiegebied
Oost is tot 7500 voor Chr. speculatief. In ieder geval waren er duidelijke verschillen in
zulke bereikbaarheidsrelaties in de relatief droge riviervlakte van voor 7500 voor Chr.
en de vernattende situatie van daarna. Toen het gebied vanaf 7500 voor Chr. geleidelijk
verdronk, stond de restgeul als depressies in de riviervlakte met zekerheid weer steeds
permanent onder water, als onderling verbonden meertjes met drassige rietkragen
ertussen, een situatie die we nu nog kennen in delen van de Donaudelta. Op het duin
in selectiegebied West verandert in deze periode niet zozeer het duin zelf, maar de
omgeving. De vernatting zal de bereikbaarheid van het duin per kano vergroot hebben. In
deze fase kunnen ook andere routes, korter dan langs de restgeul hebben bestaan.
Hoe zag het landschap er rondom het duin uit ten tijde van de bewoning van het duin
(brak, zoet, zout milieu, verandering door de tijd heen)?
Ten tijde van de vroegmesolitische bewoning (kaartbeeld 8400 voor Chr.) was het duin
een met struweel en bos begroeide hoogte in een vlakte die af en toe door de rivier werd
overstroomd. Die riviervlakte was eveneens met bos begroeid. In de riviervlakte waren
ook enkele drassiger plekken. Bodemvorming vond zowel op het duin als in de riviervlakte
plaats (met uitzondering van de laagste delen).
In de iets latere situatie van mesolitische bewoning (kaartbeelden 7500 tot 6500 voor
Chr.) was de wijdere omgeving van het duin drassiger geworden. De rivier overstroomde
het gebied vaker en er vond meer sedimentatie plaats. Bodemvorming bleef alleen op
de hogere delen van het duin doorgaan. Blijkens de kleiige venen en humeuze kleien
kwamen rond het duin moerassen met zoetwatermeertjes voor. Het water was nog
volledig zoet. Stroomafwaarts van het gebied schoven riviermonding en bijbehorende
estuariene milieus wel steeds meer naderbij, op te bereizen afstand voor de mesolitische
mens. Ter plaatse van de duinvoet was er tot 6500 voor Chr. nog geen direct mariene
invloed in de Yangtzehaven. Daarna was die directe mariene invloed er wel, de
verdrinking verliep toen zeer snel. De lagen aan de duinvoet met archeologische indicaties
(zoals afgespoelde fijn houtskool in de top van kleilagen onder de Basisveen Laag) waren
toen reeds afgedekt en ook de gepreserveerde afgegleden, houtskoolrijke, verstoorde
bodem in de duinflank was dat.
Wat is de pedogenese en precieze aard van de bodem in de top van het duin en van de
‘houtskoolrijke’ niveaus in de bovenste Laag van Wijchen?
In de top van het duin is een donkerbruine tot zwarte bodem ontwikkeld. In de top van
de bodem wordt een grondmassa met veel venig materiaal en veraarde plantenresten
aangetroffen. Ook zijn enkele houtskoolfragmentjes gevonden. Naar onder toe neemt het
aandeel aan organisch materiaal af en worden wortelrestanten en uitwerpselen van mijten
waargenomen, die duiden op biologische activiteit. De zwartkleuring van niveaus in de
bovenste Laag van Wijchen in de omgeving van het rivierduin wordt veroorzaakt door een
intensieve aanrijking van verkoolde plantenresten. Het zijn geen humeuze bodems.
Hebben deze ‘houtskoolrijke’ niveaus een antropogene oorsprong of niet?
Dit is op basis van alleen het geologische onderzoek en het paleomilieuonderzoek niet
met zekerheid te zeggen, maar het lijkt in het plangebied wel waarschijnlijk dat de mens
daar een belangrijke rol in heeft gespeeld, bijvoorbeeld door het afbranden van de
vegetatie.
Is er een relatie tussen de ‘houtskoolrijke’ niveaus in de bovenste Laag van Wijchen en de
archeologische resten op de rivierduinen?
Zeer waarschijnlijk wel, maar het is op basis van de paleolandschappelijke gegevens
alleen niet met zekerheid te zeggen, omdat de aanwezigheid van houtskool ook door
natuurlijke bosbranden kan zijn veroorzaakt. De veelheid aan houtskool en verkoolde
plantenresten in de bodem van het zand en klei doet een antropogene oorzaak
vermoeden. Nader archeobotanisch en archeologisch onderzoek zal hier voor de doorslag
moeten geven.
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Is er sprake van erosie op de flank van het duin?
De flanken van het duin zijn niet geërodeerd door rivieractiviteit of door mariene
geulen. De flanken van het duin tonen wel een bodem die onderhevig is geweest aan
hellingprocessen, mogelijk veroorzaakt door betreding. Deze afgegleden bodem wordt
afgedekt door veen en klei. De top van het duin, boven de circa 19,0/18,5 m - NAP, is wel
geërodeerd tijdens latere mariene erosie.
Specifieke landschapsgerichte vragen op microschaal: selectiegebied West
Liggen de archeologische resten in situ?
De archeologische resten zijn met name aangetroffen op de flanken van het duin. De
donkere bodem die in de top van de duinflanken gevonden wordt is dik (dikwijls meer
dan 40 cm) en heeft vaak een gevlekt uiterlijk. Het micromorfologisch onderzoek wijst
erop dat hellingprocessen actief zijn geweest waardoor bodemmateriaal van hoger op het
duin is afgeschoven naar het lagere deel. Om die reden kan het zijn dat een deel van de
gevonden archeologie niet geheel in situ lag.
Uit welke geologische en/of facieseenheid zijn de resten afkomstig?
Hoofdzakelijk uit de deels afgegleden humeuze bodem in de top van de duinflanken. Op
het moment dat de afglijdingen optraden, had al humusopslag in de afgegleden bodem
plaatsgevonden. Dit plaatst de afglijdingen op de duinflank in het tweede deel van het
bestaan van de rivierduin: vermoedelijk tussen 7500 en 6500 voor Chr. Vernatting en
verdrassing van de duinvoet kan de duinflank gevoeliger voor afglijding hebben gemaakt.
Zijn er aanwijzingen voor erosie en/of verplaatsing van de archeologische resten?
Ja, zie hierboven. Te denken valt aan een verplaatsing van enkele meters (schatting:
1 á 10 m). De OSL-datering van de zanden van de bodems op de flanken van het duin
geven aan dat zij tussen 7000 en 6500 voor Chr. nog aan licht zijn blootgesteld. Deze
lichtblootstelling wordt aan helling/colluviale processen en/of betreding op de flank van het
duin toegeschreven.
Heeft de wijze van onderzoek/ontgraven gevolgen gehad voor de archeologische resten
(in termen van beschadiging, context en dergelijke)?
Door de wijze van ontgraven/bemonsteren met behulp van een kraan en de geringe dikte
van de individuele lagen is de stratigrafische herkomst van archeologisch materiaal niet
geheel zeker. Enige verontreiniging met afzettingen uit boven- en/of onderliggende lagen
wordt in vrijwel elke onderzochte big bag verwacht. Het effect hiervan op de resultaten is
echter maar gering omdat enerzijds de archeologische resten slechts in één stratigrafisch
niveau bevonden (de afgegleden bodem) en anderzijds elke ‘hap’ (greep) van de kraan
tijdens de ontgraving zeer goed is geïnspecteerd.

145

Noten

1. Deltares, afdeling Toegepaste Geologie en Geofysica (TGG), Princetonlaan 6, 3584 CB Utrecht.
E-mail: peter.vos@deltares.nl
2. -Universiteit Utrecht, Departement Fysische Geografie. Heidelberglaan 2, 3584 CS Utrecht.
E-mail k.m.cohen@uu.nl
-Deltares, afdeling Toegepaste Geologie en Geofysica (TGG), Princetonlaan 6, 3584 CB Utrecht.
-TNO Geologische Dienst Nederland, afdeling Geomodellering, Princetonlaan 6, 3584 CB Utrecht

146

4		

Vuursteen en natuursteen

M.J.L.Th. Niekus1, A. Verbaas2, H. de Kruyk3 en J.J. Boon4
4.1

Inleiding

In dit hoofdstuk worden, na een uiteenzetting over de gevolgde werkwijze, de resultaten
van het onderzoek naar de lithische component van de mesolithische bewoningsresten
op het rivierduin in het plangebied Rotterdam-Yangtzehaven besproken (Marcel
Niekus). In totaal gaat het om 2976 vuurstenen met een totaal gewicht van 2056,2 g
en 262 natuurstenen met een totaal gewicht van 501,1 g.5 Hierbij wordt ingegaan op
de samenstelling van de vondstassemblage en de kenmerken van de geretoucheerde
werktuigen, de gebruikte grondstoffen en hun (vermoede) herkomst, deels op basis van
slijpplatenonderzoek van vuurstenen (Hans de Kruyk), en het gebruik van de vuurstenen
en natuurstenen artefacten op basis van het gebruikssporenonderzoek (Annemieke
Verbaas). Ook zal worden ingegaan op enkele technologische kenmerken van de
assemblage, met name van de klingen en kernen, welke in combinatie met typologische
classificatie van de werktuigen aanvullende aanwijzingen leveren over het technologische
systeem, de ouderdom en culturele toewijzing van de vindplaats. Het natuursteen bestaat
voornamelijk uit natuurlijke grindjes en recentere bijmenging (verontreiniging); bewerkte
en/of gebruikte stenen (waaronder een kling van Wommersom-kwartsiet) zijn maar met
enkele tientallen exemplaren vertegenwoordigd. Deze stukken zullen eveneens kort
worden besproken. Tot slot zal worden getracht om de geformuleerde onderzoeksvragen
(zie paragraaf 4.2) te beantwoorden. Om de vindplaats in een bredere context te kunnen
plaatsen, is beperkt literatuuronderzoek uitgevoerd. De resultaten zullen waar nodig per
put worden gepresenteerd. Vanwege de lage aantallen wordt weinig aandacht besteed
aan de vondsten uit put 3 en uit de boringen.
4.2

Onderzoeksvragen

Als leidraad voor het onderzoek dienen de onderzoeksvragen op verschillende
schaalniveaus zoals geformuleerd door Smit (2012).
Microschaal algemeen
- Waaruit bestaan de archeologische resten, uit welk materiaal zijn de resten
vervaardigd?
- Wat is de ouderdom van de resten?
- Uit welke geologische en/of facieseenheid zijn de resten afkomstig?
- Wat is de aard, datering en conservering van de resten?
- Heeft de wijze van onderzoek/ontgraven gevolgen gehad voor de archeologische
resten in termen van beschadiging, context en dergelijke?
- In hoeverre is de gevonden archeologische assemblage de weerslag van de gebruikte
onderzoeksmethodiek? Vergelijk met ervaringen van onderzoek op het land.
Microschaal specifiek
- Welke artefacten zijn op de drie locaties aanwezig? Wat is hun herkomst, typologisch
en technologisch karakter, wat is hun chronologische context?
- Welke activiteiten zijn door de bewoners van het duin ontplooid?
- Waarvoor zijn de artefacten gebruikt in het verleden?
Synthetiserende vragen
- Zijn de archeologische resten vergelijkbaar met archeologische resten/complexen zoals
we die kennen uit het gebied van de Noordzee en uit het gebied van het vasteland? Zo
ja, met welke complexen zijn ze te vergelijken?
- Indien de resten niet vergelijkbaar zijn met archeologische complexen die we kennen
van het gebied van het vasteland, hoe dienen ze dan te worden geïnterpreteerd?
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- Hoe passen de aangetroffen mobilia in een ruimer chronologisch en cultureel kader?
- Zijn er aanwijzingen voor (inter)regionaal contact/transport van gebruiksgoederen en
(hulp)bronnen?
Aanvullende onderzoeksvragen
- Hoe verhouden de resultaten van het onderzoek van de arealen van de drie
onderzoeksputten zich tot elkaar? Maken ze deel uit van één en hetzelfde complex van
archeologische waarden met een grote verspreiding van vondstmateriaal? Of zijn het
van elkaar geïsoleerde - in ruimte goed begrensde - kleinere plekken die sterk
verschillen voor wat betreft aard en datering?
4.3

Werkwijze, methoden en selectie

In deze paragraaf worden in het kort de werkwijzen en methoden die zijn
gehanteerd bij het onderzoek besproken. Vanwege het innovatieve karakter en het
belang voor het bepalen van de herkomst van de grondstof en postdepositionele
oppervlakteveranderingen (zie bijvoorbeeld De Kruyk 2009; De Kruyk en Timmner
2014; De Vries e.a. 2012) wordt relatief veel aandacht besteed aan het onderzoek naar
slijpplaten van vuursteen.
4.3.1

Beschrijving, classificatie en technologische waarnemingen

Alle vuurstenen en natuurstenen zijn macroscopisch, in enkele gevallen met behulp van
een loep (vergroting 10x), gedetermineerd en per vondstnummer ingevoerd in een Excel
bestand; voor de vuurstenen en de natuurstenen is een apart bestand gemaakt.6 In het
geval dat vondstnummers meerdere stukken bevatten, zijn volgnummers toegekend. In
principe zijn alle stukken groter dan of gelijk aan 10 mm individueel beschreven; dit geldt
ook voor fragmenten van klingen en werktuigen die kleiner zijn dan 10 mm. Splinters en
andere, meest verbrande, fragmenten kleiner dan 10 mm zijn in bulk ingevoerd, waarbij
wel onderscheid is gemaakt in verbrande en onverbrande stukken. De vastgelegde en
beschreven metrische en niet-metrische kenmerken zijn opgenomen als bijlage 4.1. Voor
de typologische classificatie van de vuurstenen is gebruikt gemaakt van de volgende
publicaties: Deeben en Schreurs (1997), Newell en Vroomans (1972, inclusief de
ongepubliceerde Material List), Peeters, Schreurs en Verneau (2001) en Price (1975 en
1980).
4.3.2

Gebruikssporenonderzoek

Gebruikssporenanalyse richt zich op de interpretatie van de slijtagesporen die door
gebruik op artefacten zijn ontstaan. Bij de analyse van gebruikssporen op het vuursteen
en het natuursteen van de Yangtzehaven is gebruik gemaakt van een stereomicroscoop
(een Nikon en een Leica stereomicroscoop, beide met ringverlichting met vergrotingen
van 10-65x) en een metaalmicroscoop (een Nikon Optiphot en een Leica DM6000M met
vergrotingen van 50 tot 560x). Met de stereomicroscoop is een goed beeld te krijgen van
de staat van het werktuig, de afronding van de werkranden, de gebruiksretouche en de
relatie tussen de verschillende gebruikte zones op het werktuig. Met de metaalmicroscoop
zijn de sporen in detail te bestuderen. Hierbij wordt gekeken naar gebruiksretouche,
afronding, krassen, glans en de distributie van de sporen op het oppervlak. Aan de hand
van deze kenmerken kan inzicht worden verkregen in de aard van het bewerkte materiaal
en de uitgevoerde handeling.
Voor het vuursteen is voorafgaand aan de analyse een waardering uitgevoerd om de
kwaliteit van het materiaal en de geschiktheid voor gebruikssporenanalyse te beoordelen.
Voor deze waardering is door de eerste auteur een selectie gemaakt van 73 stuks
vuursteen volgens de onderstaande selectiecriteria. Deze stukken zijn onderzocht op de
aanwezigheid van postdepositionele oppervlakteveranderingen en andere beschadigingen
van het vuursteen. Er is tijdens de waardering niet gezocht naar gebruikssporen.
Wanneer deze werden waargenomen is dit wel genoteerd. Uit de waardering bleek
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dat het materiaal, hoewel het zeer vers oogt, wel te lijden heeft gehad van het verblijf
in de grond en de gehanteerde verzamelwijze in het veld (zie verder paragraaf 4.4.1).
Uit de waardering bleek evenwel dat het overgrote deel van het vuursteen geschikt is
voor gebruikssporenanalyse. Besloten is alle stukken die volgens de onderstaande
selectiecriteria in aanmerking komen voor analyse aan een korte waardering te
onderwerpen. Te zwaar beschadigde stukken werden direct uitgesloten en niet verder te
geanalyseerd.
Binnen het project was het mogelijk maximaal 200 stuks vuursteen te bestuderen op
sporen van gebruik. Al het materiaal dat voldeed aan één of meerdere van de volgende
selectiecriteria kwam in aanmerking voor gebruikssporenanalyse.
-

Aanwezigheid van intentionele retouche (‘werktuigen’).
Lange rechte werkrand (van minimaal 5 mm).
Een bruikbare uitstekende punt.
Een rechte stompe werkrand.
Niet te zwaar beschadigd door postdepositionele processen en/of verzamelwijze.

Na selectie op basis van bovenstaande criteria zijn uiteindelijk 170 stuks geanalyseerd,
allemaal afkomstig uit putten 1 en 2. Het materiaal uit put 3 viel niet binnen de
selectiecriteria. De gehanteerde selectiemethode heeft ervoor gezorgd dat er ook veel
ongeretoucheerd materiaal (ongeveer 50%) is geanalyseerd (Tabel 4.7). Meestal worden
voornamelijk de intentioneel geretoucheerde artefacten (typologisch geclassificeerd als
‘werktuigen’) geselecteerd voor gebruikssporenanalyse (Van Gijn, Lammers-Keijsers
en Houkes 2001; Van Gijn, Beugnier en Lammers-Keijsers 2001; Van Gijn 2006b;
Verbaas e.a. 2011), terwijl uit deze en eerdere onderzoeken juist is gebleken dat ook
ongeretoucheerd materiaal veelvuldig werd gebruikt (onder andere Van Gijn 1990).
Bij de interpretatie van de gebruikssporen is gebruik gemaakt van de referentiecollectie
van het Laboratorium voor Artefactstudies van de Universiteit Leiden met ongeveer 1300
replica’s van vuurstenen artefacten die voor diverse taken en activiteiten zijn gebruikt.
Van het natuursteen zijn in totaal zeven stuks bekeken op sporen van fabricage en
gebruik, dit waren alle stukken die voor gebruikssporenanalyse in aanmerking kwamen.
Voor de analyse werden de objecten schoongemaakt met alcohol of benzine om
eventueel aanwezig vingervet en ander vuil te verwijderen. In een aantal gevallen was het
ook nodig om water en zeep of een ultrasone tank te gebruiken. Foto’s zijn gemaakt met
een Leica DFC450 digitale camera.
4.3.3

Slijpplatenonderzoek

Uit het midden van elk geselecteerd artefact is met behulp van een diamantzaag een dun
plakje gezaagd met een dikte van ± 2 mm. De plakjes zijn aan één zijde vlak geslepen
op een glazen plaat met een mengsel van carborundum 320 en wat water. Belangrijk is
dat de bramen, die in de verweerde randzone door het zagen ontstaan, hierbij volkomen
weggeslepen worden. Om de overgang in de randzone zo scherp mogelijk te maken zijn
de plakjes vervolgens met carborundum 500 en 1000 geslepen. Hierna zijn ze op een
vel waterproof carborundum schuurpapier 1200 nageslepen. Met deze laatste handeling
wordt een bijna gepolijst effect bereikt. De plakjes zijn vervolgens goed gespoeld en
gedroogd en met de geslepen kant vastgezet op een microscoopobjectglaasje met behulp
van canadabalsem. De canadabalsem moet hiervoor voorzichtig worden opgewarmd
om het aanwezige oplosmiddel te verdrijven. Na uitharden van de canadabalsem kan
de andere zijde op dezelfde wijze geslepen worden tot een dikte waarbij de vuursteen
en verweringslaag aan de buitenzijde onder de microscoop het best zichtbaar is. De
dikte van een slijpplaatje kan variëren van circa 0,15 mm tot circa 0,03 mm al naar
gelang de troebelingsgraad van de vuursteen en de aard van de verweringslaag aan
het vuursteenoppervlak. Bij het beoordelen van de slijpplaatjes onder de microscoop is
gebruik gemaakt van de volgende karakteristieken van vuursteen:
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- Aanwezigheid van microfossielen zoals bryozoën, sponsnaalden, foraminiferen en
dinoflagellaatcysten.
- Aanwezigheid van mineralen zoals kwarts (zand) en mica.
- Aanwezigheid van kalksteen.
Aanwezigheid van microfossielen in vuursteen
Vuursteen herbergt een grote variëteit aan micro-organismen waaronder bryozoën,
sponsnaalden, foraminiferen en dinoflagellaten. Bryozoën zijn in kolonie levende diertjes,
met een grootte van circa 0,5 mm. Ze leven op de vaste ondergrond van de zee en
kunnen complete riffen opbouwen. Sponsnaalden maken deel uit van het skelet van een
spons. Ze kunnen zijn opgebouwd uit kiezel of kalksteen. Foraminiferen en dinoflagellaten
zijn eencellige organismen die behoren tot het meest gewone mariene plankton.
Vanwege hun geringe grootte zijn ze alleen zichtbaar onder de microscoop. De meeste
microfossielen zoals bijvoorbeeld foraminiferen en sponsnaalden in vuursteen zijn slecht
gefossiliseerd; alleen de contouren zijn dan nog zichtbaar. Dinoflagellaten daarentegen
zijn meestal een stuk beter gefossiliseerd, omdat ze uit cellulose bestaan. Ze kunnen
daarom een belangrijke steun zijn bij het determineren van de vuursteensoort. Vanwege
hun geringe grootte zijn ze alleen zichtbaar onder de microscoop. In vuursteen vinden
we vaak alleen nog de overleveringscapsules ervan terug, de zogenaamde ‘cysten’. Uit
een databank opgebouwd door de derde auteur, die bestaat uit honderden slijpplaatjes,
is gebleken dat de dinoflagellaten in zuidelijke vuurstenen, met name afkomstig uit het
Boven Krijt van Zuid-Limburg, beter zijn gefossiliseerd dan in noordelijke vuurstenen en
daarom hierin in grotere aantallen voorkomen.
In de geologie wordt de studie van dinoflagellaten en foraminiferen onder andere
toegepast voor biostratigrafisch onderzoek van aardlagen, met name van krijtafzettingen.
In principe zou dit ook kunnen voor vuursteen, maar hiervoor is het geringe aantal
slijpplaatjes, zoals gebruikt bij dit onderzoek niet toereikend. Voor stratigrafisch onderzoek
worden vaak alleen dinoflagellaten en foraminiferen gebruikt, omdat deze sterk begrensde
ontwikkelstadia hebben doorgemaakt. Dit in tegenstelling tot sponsnaalden en bryozoën.
Om deze reden is alleen maar gekeken naar de hoeveelheid dinoflagellaten die in de
slijpplaatjes voorkomen.
Aanwezigheid van mineralen in vuursteen
Veel vuursteensoorten bevatten mineralen als kwarts, mica en soms ook veldspaten. De
insluitsels zijn meestal erg klein en variëren in diameter van kleiner dan 0,1 mm tot circa
0,2 mm. In sommige vuursteensoorten kunnen ze een grootte hebben van ongeveer
0,5 mm. De verklaring hiervoor is dat zeewater tot ver van de kust verwijderd nog
mineraalhoudend slib (silt) bevat, afkomstig uit rivieren. Bij het ontstaan van vuursteen is
deze hierin opgenomen. Het een en ander is gebleken uit de volgende waarneming van
de auteur. In november 2012 is op 52° NB - 003° OL (circa 40 mijl uit de kust van Hoek
van Holland) een monster van 10 liter zeewater genomen en microscopisch onderzocht
op de aanwezigheid van micromineralen. In het monster bevonden zich talloze kleine
mineralen met een diameter variërend van 5 µm tot 0,2 mm, waaronder onder andere
mica, kwarts en veldspaten.
Eigen onderzoek maakt duidelijk dat zich onder de noordelijke vuursteensoorten maar
twee soorten bevinden die mineralen bevatten. Dit zijn de Kristianstad-vuursteen uit
Zweden en de Hökholz-vuursteen afkomstig uit Noord-Duitsland. De Kristianstadvuursteen is een donkere bitumenhoudende vuursteen die extreem veel mineralen bevat
in de vorm van kwarts en mica, maar er worden af en toe ook veldspaten in aangetroffen.
In de Hökholz-vuursteen zijn met moeite mineralen te herkennen. De onderzochte
zuidelijke vuurstenen zijn echter allemaal mineraalhoudend. De aan- of afwezigheid
van mineralen in vuursteen kan daarom een goede leidraad zijn om de herkomst van
vuursteen te bepalen. De referentiewaarnemingen zijn opgenomen in tabel 4.1.
Aanwezigheid van kalksteen in vuursteen
Veel vuursteensoorten bevatten in meer of mindere mate kalksteenfragmenten.
Dit zijn overblijfselen van de oorspronkelijke kalksteen waarin ze zijn aangetroffen.
Vuursteensoorten in Europa waarin veel kalksteenfragmenten voorkomen zijn de matte
‘Danien’-vuurstenen afkomstig uit Noord-Duitsland en Valkenburg-vuursteen uit Zuid150

Herkomst
Noordelijk vuursteen
Bryozoën-vuursteen
Bryozoën-vuursteen (helder type)
Danien-vuursteen
Falster-vuursteen
Senoon-vuursteen
Senoon-vuursteen
Senoon-vuursteen
Helgoland-vuursteen type 1
Helgoland-vuursteen type 2
Helgoland-vuursteen type 3
Helgoland-vuursteen type 4
Helgoland-vuursteen type 5
Hemmoor-vuursteen
Kristianstad-vuursteen
Hökholz-vuursteen
Zuidelijk vuursteen
Lousberg-vuursteen
Rijckholt-vuursteen
Eben Emaël-vuursteen
Maastricht: Enci-groeve op diverse horizonten
Valkenburg-vuursteen
Grand Pressigny-vuursteen

Mineraalinsluitsels

Habernis (D)
Hohenhain (D)
Habernis (D)
Falster (DK)
Habernis (D)
Hohwachter (D)
Neustadt (D)
Helgoland (D)
Helgoland (D)
Helgoland (D)
Helgoland (D)
Helgoland (D)
Hemmoor (D)
Kristianstad (S)
Hökholz (D)
Aken (D)
Rijckholt (NL)
Eben Emaël (B)
Maastricht (NL)
Valkenburg (NL)
Grand Pressigny (Fr)

+++
+
+
+
+
+ tot +++
+
+++

Tabel 4.1. Het voorkomen van mineralen in vuursteensoorten uit Europa, opgesplitst in vuursteen van noordelijke herkomst
en vuursteen van zuidelijke herkomst. Verspreid aanwezig, klein: +; zeer veel en relatief groot: +++.

Nederland. Het kalksteengehalte kan zelfs 10% of meer bedragen. Dergelijke vuurstenen
bruisen kortstondig heftig in zoutzuur. De aan- of afwezigheid van kalksteen kunnen dus
mede een indicatie vormen voor de herkomst van de vuursteen.
4.3.4

Analyse zwart residu

Op een hybride lancet/C-spits was een zwart residu aanwezig. Het vermoeden
bestond dat het hierbij mogelijk om teer zou gaan. Met behulp van een microscoop is
geprobeerd een monster te nemen van het residu. Maar dit bleek niet voldoende te zijn voor
massaspectrometrie. Daarom is besloten zwart materiaal uit het vondstzakje van de spits te
gebruiken voor de analyse, omdat daar meer van beschikbaar was. Het monstermateriaal
werd overgebracht in een glazen wrijfbuisje, waar het met 40 microliter ethanol werd
gewreven met behulp van een glazen vijzeltje. Een aliquot van 5 microliter van de
suspensie werd opgebracht in de lus van het Platina-Rhodiumdraadje (9/1; diameter
100 micrometer) van de analyseprobe. Het ethanol werd afgedampt onder vacuüm.
De probe werd ingebracht in de JEOL SX102-102A 4 sector massaspectrometer. De
organische stof op deze draad werd geanalyseerd door weerstandsverwarming in de
bron van de massaspectrometer, waardoor stoffen verdampen of chemisch uiteenvallen
in kleinere moleculen door pyrolyse. De analysecondities waren: electron ionisatie 16 eV,
versnelspanning 8 keV, scan range 25-1000 Dalton en scan cycle time 1 seconde.
4.4

Resultaten

4.4.1

Formatieprocessen

De vuursteen ziet er op het eerste gezicht goed geconserveerd uit. Het oppervlak oogt
vers en de randen zijn in sommige gevallen zelfs nog scherp. Bij bestudering onder
de microscoop blijkt de kwaliteit echter minder goed te zijn. Dit is het gevolg van zowel
postdepositionele processen als de gebruikte wijze van verzamelen in het veld. In
sommige gevallen is de vuursteen in de bodem enigszins aangetast. Hierdoor is een
glimmende laag over het gehele oppervlak ontstaan, waardoor de interpretatie van de
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sporen in sommige gevallen werd bemoeilijkt of zelfs onmogelijk gemaakt. De intensiteit
van deze postdepositionele oppervlakteveranderingen is heel wisselend. Sommige
stukken zijn nauwelijks aangetast, terwijl andere niet meer te interpreteren waren. Er is
niet systematisch bijgehouden of er verschil in conservering is tussen de verschillende
putten.
Ook de gehanteerde onderzoeksmethoden, zowel het graven met de kraan als het
gebruik van verschillende zeven, hebben het materiaal beschadigd. Daarbij zijn de sporen
van contact met metaal het meest opvallend. Omdat zij goed te herkennen zijn, maken
zij de gebruikssporenanalyse niet onmogelijk. Sporen die zich onder metaalkrassen
bevinden of die erdoor worden doorsneden, zijn echter niet altijd meer te interpreteren.
Naast het metaalcontact leidt het gebruik van Lutterzeven, door de schuddende beweging
en de combinatie van zand en stromend water, tot beschadigingen (Afb. 4.1a). De
beschadigingen lijken op de sporen die we zien op experimenteel gebruikte pijlpunten die
de grond hebben geraakt (Afb. 4.1b, Lammers-Keijsers e.a. in voorbereiding). De sporen
van schieten en de beschadigingen door zandkorrels ontstaan tijdens het verzamelen van
de vondsten zijn niet van elkaar te onderscheiden, wat het herkennen en interpreteren
van sporen van schieten onmogelijk heeft gemaakt. Tot slot is er door het zeven ook veel
retouche ontstaan. Deze retouche ziet er overwegend hetzelfde uit als gebruiksretouche.
Microscopisch was deze ‘zeefretouche’ soms te onderscheiden van gebruiksretouche.
Bij gebruiksretouche is de distale zijde van de retouche afgerond (Afb. 4.1c), terwijl de
‘zeefretouche’ de sporen van gebruik doorsnijdt. Bij sporen van hardere materialen is dit
onderscheid echter bijna niet te maken, omdat de retouches nauwelijks afgerond raken bij
het bewerken van harde materialen.
Een groot deel van de vuurstenen is grijs tot donkergrijs, bijna zwart van kleur en uit het
slijpplatenonderzoek van een aantal vuurstenen (zie paragraaf 4.4.2) is gebleken dat deze
verkleuring bestaat uit ijzersulfide. We hebben dan ook te maken met zwarte patina, ook
wel moeraspatina genoemd (Stoel 1991; Stapert 1993). Dit verschijnsel komt algemeen
voor op vuurstenen die geruime tijd in zuurstofloze omstandigheden hebben gelegen
(zie bijvoorbeeld Stapert 1986; Johansen, Niekus en Stapert 2009). Het is overigens
niet duidelijk of het bij alle donkere vuurstenen zwarte patina betreft; mogelijk gaat het
in een aantal gevallen om de originele kleur van de vuursteen. Andere waargenomen
secundaire oppervlakteveranderingen zijn witte patina, glans en afrondingsverschijnselen.
Witte patina, een oplossingsverschijnsel dat vermoedelijk het gevolg is van contact van
de vuursteen met zuren in de bodem, bijvoorbeeld plantenwortels (Stapert 1976), is op
slechts vier artefacten waargenomen (vondstnummers 219.2, 303.1, 321.2 en 338.1).
Zoals hierboven reeds is opgemerkt, zijn de vuurstenen door de bank genomen vrij vers
en scherp. Een kleine splinter met zwarte patina (vondstnummer 209.1) is sterk afgerond,
mogelijk als gevolg van rolling. Het is echter niet helemaal zeker of het ook daadwerkelijk
een artefact betreft, het zou een geofact (natuurlijke vuursteen) kunnen zijn. Een andere
splinter, eveneens zwart gepatineerd (vondstnummer 181.2), vertoont een sterke glans,
waarschijnlijk ten gevolge van de schurende werking van zand. Alles beziende zijn er
geen aanwijzingen voor massale secundaire verplaatsing of rolling van de (vuur)stenen na
achterlating op het rivierduin.
4.4.2

Grondstofkeuze en herkomst

In de komende paragrafen wordt ingegaan op de gesteentesoorten en de vermoedelijke
herkomst hiervan, waarbij de vuurstenen en de natuurstenen afzonderlijk worden
besproken.
4.4.2.1 Vuursteen
Bij het bepalen van de vuursteensoort is vooral gelet op de aan- of afwezigheid van
fossielen (met name bryozoën), de textuur en - indien aanwezig - kenmerken van de
cortex of andere oude vlakken van vóór de bewerking (zie bijlage 4.1). De classificatie
van de vuursteensoorten op basis van de visuele inspectie is samengevat in tabel
4.2. Vanwege de lage aantallen zijn de vuurstenen uit put 3 en uit de boringen buiten
beschouwing gelaten; in deze gevallen betreft het overigens allemaal vuursteen van
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a

b

Afb. 4.1. Postdepositionele en experimentele sporen op het vuursteen.
a. Sporen van de metalen zeef en zand door de wijze van verzamelen
in het veld op het oppervlak van vondstnummer 316.12. Oorspronkelijke vergroting 100x.
b. Retouche met afgeronde achterrand. Sporen geïnterpreteerd als
gevolg van het longitudinaal en transversaal werken van huid op
vondstnummer 23.1. Oorspronkelijke vergroting 100x.
c. Sporen van contact met grond bij een misschot op een experimenteel
gebruikte vuurstenen pijlpunt. Oorspronkelijke vergroting 100x.
c

onbepaalde herkomst. Hoewel de verschillen tussen de beide putten niet heel groot zijn,
zouden we voorzichtig kunnen concluderen dat vuursteen van zuidelijke herkomst meer
voorkomt in put 1 en dat vuursteen van primair noordelijke herkomst (dat wil zeggen met
bryozoën) meer kenmerkend is voor put 2. Hoeveel waarde we aan deze waarneming
moeten hechten, is niet geheel duidelijk; in de categorie ‘onbepaald’ bevinden zich de
meeste splinters en verbrande vuurstenen die niet nader geclassificeerd zijn of konden
worden. Om meer zicht te krijgen op de herkomst van de vuurstenen is ervoor gekozen
om een kleine selectie te laten onderzoeken door de analyse van slijpplaten. Het betreft
zeven vuurstenen (vondstnummers 13.4, 36.10, 84.3, 114.3, 276.4, 287.1 en 287.2)
en een natuursteen (vondstnummer 31.2; zie paragraaf 4.4.2.2). De resultaten worden
hieronder per vondstnummer besproken.
Put 1
Vuursteensoort
Onbepaald
Rijckholt-achtig
Bryozoën-vuursteen
Maasei-vuursteen
Holte-vuursteen
‘Zuidelijk’
Noordelijk?
Zuidelijk?
Totaal

N
735
52
1
3
3
14
3
22
833

Totaal

Put 2
%

N
88,2
6,2
0,1
0,4
0,4
1,7
0,4
2,6
100,0

2079
14
18
3
5
7
7
2133

%
97,5
0,7
0,8
0,1
0,2
0,3
0,3
99,9

N
2814
66
19
6
3
19
10
29
2966

%
94,9
2,2
0,6
0,2
0,1
0,6
0,3
1,0
99,9

Tabel 4.2. De vuursteenassemblages van de putten 1 en 2 opgesplitst naar vuursteensoorten en vermoedelijke herkomst. De
groep ‘onbepaald’ bestaat uit niet nader te classificeren, verbrande fragmenten en artefacten en splinters.
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Vondstnummer 13.4 (put 1) - onbewerkte rolsteen
De vuursteen bezit in sterke mate verouderingsverschijnselen en is hierdoor poreus.
De inwendige vuursteen is mat en troebel met bruine ijzerhoudende zones, die zijn
ontstaan als gevolg van migratie van ijzer in poreuze delen van de vuursteengebieden.
De rolsteen is aan de buitenzijde sterk zwart gepatineerd, en op plaatsen van scheuren
is de verkleuring diep doorgedrongen in de steen. De zwarte verkleuring bestaat uit
ijzersulfide (pyriet). Bij het zagen van de steen komt dan ook wat H2S-gas vrij dat naar
rotte eieren ruikt. In het slijpplaatje zijn twee micromineralen (mica) en vier dinoflagellaten
waargenomen. De steen bevat veel onherkenbare fossielen (Afb. 4.2 en 4.3).

Afb. 4.2. Vondstnummer 13.4. Schaal 1:1.

a

b

c

d

Afb. 4.3. Detailopnames van vondstnummer 13.4. a. diep doorgedrongen zwarte patina in scheur; b. micromineraal (mica) (gepolariseerd licht); c. bruine en witte patina; d. dinoflagellaat.

154

Vondstnummer 36.10 (put 1) - blok
De vuursteen bezit in sterke mate verouderingsverschijnselen en is hierdoor poreus.
De inwendige vuursteen is mat en troebel. De zwarte patina is sterk ontwikkeld aan de
buitenzijde en is diep doorgedrongen in de steen. De zwarte patina bestaat uit ijzersulfide
(pyriet) en bij het zagen komt dan ook wat H2S-gas vrij. Het slijpplaatje bevat veel
onherkenbare fossielen, vier micromineralen (mica) en geen dinoflagellaten (Afb. 4.4 en
4.5).

Afb. 4.4. Vondstnummer 36.10. Schaal 1:1.

a

b

c

d

Afb. 4.5. Detailopnames van vondstnummer 36.10. a. diep doorgedrongen zwarte patina in scheur; b. porositeit
door verouderingsverschijnselen; c. foraminifeer; d. micromineraal (mica) (gepolariseerd licht).
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Vondstnummer 84.3 (put 1) - blok/getest stuk met enkele negatieven
De vuursteen bevat aan de buitenzijde een zwarte patina met hieronder bruine patina. Op
plaatsen van scheuren is de zwarte patina dieper doorgedrongen in het steentje. Gezien
de dikte van de bruine patinalaag moet het steentje eerst langdurig in ijzerhoudende
grond gelegen hebben en is pas veel later in sediment met H2S (rottend organisch
materiaal) terecht gekomen. Gezien de verschillen in dikte van de kleurlagen is het verblijf
in organisch sediment korter geweest dan het verblijf op het land. Er zijn in het slijpplaatje
geen dinoflagellaten waargenomen, maar wel drie micromineralen waaronder kwarts en
mica (Afb. 4.6 en 4.7).

Afb. 4.6. Vondstnummer 84.3. Schaal 1:1.

a

b

c

d

Afb. 4.7. Detailopnames van vondstnummer 84.3. a. buitenzijde zwarte patina met hieronder bruine patina; b.
diep doorgedrongen zwarte patina in scheur; c. diep doorgedrongen zwarte patina in scheuren; d. micromineraal (mica) (gepolariseerd licht).
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Vondstnummer 114.3 (put 1) - afslag van Rijckholt-achtig vuursteen
De afslag bezit in sterke mate verouderingsverschijnselen en is hierdoor poreus. De
inwendige vuursteen is mat en troebel en bevat aan de buitenzijde zwarte patina die diep
in de steen is doorgedrongen. De zwarte patina bestaat uit ijzersulfide (pyriet) en bij het
zagen komt dan ook wat H2S-gas vrij. Het slijpplaatje bevat twee dinoflagellaten en vier
micromineralen (kwarts en mica), waaronder een micromineraal in een micromineraal. Dit
is een bekend verschijnsel dat vooral veel voorkomt bij mica (Afb. 4.8 en 4.9).

Afb. 4.8. Vondstnummer 114.3. Schaal 1:1.

a

b

c

d

Afb. 4.9. Detailopnames van vondstnummer 114.3. a. diep doorgedrongen zwarte patina; b. dinoflagellaat; c. micromineraal (mica) (gepolariseerd licht); d. micromineraal (mica) met hierin micromineralen
(gepolariseerd licht).
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Vondstnummer 276.4 (put 2) - afslag, noordelijk vuursteen
De afslag bezit in sterke mate verouderingsverschijnselen en is hierdoor poreus. De
inwendige vuursteen is mat en troebel en bevat aan de buitenzijde zwarte patina die tot
het midden van het steentje is doorgedrongen. De zwarte patina bestaat uit ijzersulfide
(pyriet). De afslag bevat zeer veel (resten van) bryozoën en behoort tot de groep van de
bryozoën-vuursteen. In het slijpplaatje zijn geen mineralen aangetroffen, maar wel één
dinoflagellaat (Afb. 4.10 en 4.11).

Afb. 4.10. Vondstnummer 276.4. Schaal 1:1.

a

b

c

d

Afb. 4.11. Detailopnames van vondstnummer 276.4. a. zwarte patina in randzone vuursteen; b. zwarte patina is
doorgedrongen tot in het midden van de vuursteen; c. en d. bryozoën.
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Vondstnummer 287.1 (put 2) - kernpreparatieafslag
De steen bezit in sterke mate verouderingsverschijnselen en is hierdoor poreus. De
inwendige vuursteen is mat en troebel en bevat aan de buitenzijde zwarte patina die tot
het midden van het steentje is doorgedrongen. De zwarte patina bestaat uit ijzersulfide
(pyriet). Bij het zagen van de steen komt dan ook wat H2S-gas vrij dat naar rotte eieren
ruikt. In het slijpplaatje zijn twee kwartsmineralen aangetroffen en tien dinoflagellaten. De
steen bevat veel onherkenbare fossielen (Afb. 4.12 en 4.13).

Afb. 4.12. Vondstnummer 287.1. Schaal 1:1.

a

b

c

d

Afb. 4.13. Detailopnames van vondstnummer 287.1. a. zwarte patina in randzone vuursteen; b. en c. dinoflagellaten; d. mineraal (mica).
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Vondstnummer 287.2 (put 2) - blok
Het blok bevat aan één zijde een witte cortex en is fijn van structuur. De vuursteen is
helder en bevat scherpe hoeken en vertoont geen erosieverschijnselen. In het slijpplaatje
zijn 12(!) goed gefossiliseerde dinoflagellaten aangetroffen, maar verder bevat de steen
weinig andere fossielen en geen mineralen (Afb. 4.14 en 4.15).

a

b

Afb. 4.14. Vondstnummer 287.2. a. zijde met witte cortex; b. zijde met breukvlakken (bewerkt). Schaal 1:1.

a

b

Afb. 4.15. Detailopnames van vondstnummer 287.2. a. heldere randzone zonder erosieverschijnselen in de
vorm van patina; b. een van de 12 dinoflagellaten.

Karakteristieken
Bryozoën
Foraminiferen
Dinoflagellaten
Sponsnaalden
Mineralen (mica)
Onherkenbare fossielresten
Kalksteen

13.4
++
++
++
++
+++
-

36.10
+
+
+++
+++
-

84.3
++
+
++
+
-

Vondstnummers
114.3
276.4 287.1
+++
+
+
+
+
+
+++
+
+++
+++
++
+++
+
+++
-

287.2
+
+++
-

31.2
+++
100%

Tabel 4.3. Globale samenvatting van de kenmerken van de door middel van slijpplaten onderzochte (vuur)stenen. Veel: +++;
matig: ++; weinig: +; niet aanwezig: -.

Conclusie
De resultaten van het slijpplatenonderzoek van de vuurstenen zijn samengevat in tabel
4.3. Over het algemeen kunnen we stellen dat veel vuurstenen dusdanig zijn verweerd
dat ze oorspronkelijk, dat wil zeggen ruim voor de bewerking, mogelijk allemaal bruin
gepatineerd zijn geweest zoals bij vondstnummer 84.3. In de sterk geërodeerde
vuurstenen met de vondstnummers 13.4, 36.10, 114.3, 276.4 en 287.1, zijn hiervan nog
restanten zichtbaar in de slijpplaatjes. Als gevolg van verwering is waarschijnlijk het ijzer
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hieruit ook weer grotendeels verdwenen, en door de porositeit van de stenen kon de
pyriet later gemakkelijk doordringen tot het midden van de vuurstenen. Dit is een sterke
aanwijzing dat de verwering van de vuurstenen deels reeds heeft plaatsgevonden voordat
ze door de mesolithische jager-verzamelaars zijn verzameld, bewerkt en op het rivierduin
zijn achtergelaten.
Nadat de mesolithische jager-verzamelaars vuurstenen artefacten hadden achtergelaten
op de rivierduinen, kunnen deze in allerlei gradaties verweerd zijn in de vorm van witte
en bruine patina of combinaties hiervan. Deze artefacten kunnen, bijvoorbeeld door
stroomverandering van een rivier, overstroming van de zee (toenemende versilting), in
een waterstofsulfide (H2S) rijk milieu van rottende organismen terecht zijn gekomen.
Hierbij wordt de bruine patina (ijzeroxide) geheel of gedeeltelijk omgezet naar zwarte
patina (pyriet) volgens de reactie: Fe2O3 + 3H2S → Fe2S3 + 3H2O (Afb. 4.16).

Afb. 4.16. Detailopnames van vondstnummer 84.3. De zones
met verschillende patineringen zijn duidelijk zichtbaar.

Het is aannemelijk dat dit met de artefacten uit de Yangtzehaven ook is gebeurd. Mogelijk
zijn de werktuigen in een marien milieu terechtgekomen in een modderige zeebodem.
Een dergelijk verschijnsel zien we ook bij vuurstenen op Texel. Veel oorspronkelijk bruin
gepatineerde vuurstenen zijn in de modderige zeebodem met rottend organisch materiaal
in aanraking geweest, waarbij de bruine patina is omgezet naar zwarte patina.
Vijf van de zeven vuurstenen bevatten in meer of mindere mate micromineralen, hetgeen
vooral kenmerkend is voor zuidelijke vuurstenen. De vondstnummers 13.4, 36.10,
84.3, 114.3 en 287.1 zijn daarom hoogstwaarschijnlijk van zuidelijke herkomst, zoals
in een enkel geval al werd vermoed op basis van de textuur die als ‘Rijckholt-achtig’
is omschreven. Vondstnummer 276.4 heeft zeer duidelijke kenmerken van bryozoënvuursteen en is daarom van primair noordelijke herkomst. Vondstnummer 287.2 bevat
weliswaar geen mineralen en vertoont geen andere bijzondere kenmerken, maar bevat
wel zeer veel dinoflagellaten wat voor noordelijke vuurstenen zeldzaam is. Om deze reden
is de kans groot dat de steen toch van zuidelijke herkomst is. Op basis van de fijnkorrelige
textuur werd dit artefact in eerste instantie geïnterpreteerd als zijnde van vermoedelijk
noordelijke herkomst.
De vuursteenassemblage van put 1 en 2 laat een mengeling zien van vuursteen van
primair noordelijke herkomst en zuidelijke vuursteen. Een klein aantal fragmenten van
maasei-vuursteen, een soort die wordt gekenmerkt door de afgeronde buitenkant met
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vele cirkelvormige breukjes in het oppervlak, is zeker afkomstig uit grindhoudende
rivierafzettingen. Ook de Rijckholt-achtige vuursteen zal, gezien het veelvuldig voorkomen
van glanzende oude vlakken, uit secondaire bron afkomstig zijn; er zijn geen aanwijzingen
dat het vuursteen uit een primaire bron, gemijnde vuursteen, betreft. Vrijwel alle artefacten
van bryozoën-vuursteen hebben geen restanten meer van cortex of andere oude vlakken
van voor de bewerking, en we kunnen dan ook niet vaststellen, voor zover dat sowieso
al mogelijk is, of de grondstof uit glaciale afzettingen is verzameld, of dat het secundair
in rivierafzettingen terecht is gekomen. Het feit dat vele vuurstenen geen of maar weinig
restanten van cortex of andere oude vlakken laten zien, kan erop duiden dat de primaire
bewerking van de vuursteenknollen elders heeft plaatsgevonden en dat de grondstof in
geprepareerde staat of in de vorm van halffabricaten (kernen, klingen en dergelijke) naar
het rivierduin is meegenomen. Dit kan een indicatie zijn dat de grondstof niet in de directe
omgeving van het duin verzameld kon worden, maar waar in die tijd grindhoudende
afzettingen dagzoomden is niet bekend. Net als voor veel andere vindplaatsen langs en
op enige afstand van de kust geldt ook voor de Yangtzehaven dat het onduidelijk is waar
de vuursteenknollen zijn verzameld. Een van de mogelijkheden is het Noordzeegebied ten
westen van de vindplaats dat tijdens de bewoning grotendeels droog lag.7
4.4.2.2 Natuursteen
Afgezien van de vele duizenden natuurlijke grindjes uit de boormonsters zijn er tientallen
stenen, waaronder een metaalslak, die worden beschouwd als recente verontreiniging. In
totaal behoren 263 stenen of steenfragmenten zeker of vermoedelijk tot de mesolithische
bewoning (Tabel 4.4).

Steensoort
Verkiezelde kalksteen?
Kolenkalk
Kiezelgeode?
Kwartsiet
Kwartsitische zandsteen
Gangkwarts
Glimmerhoudend zandsteen
Kalksteen?
Wommersom-kwartsiet
Barnsteen
Totaal

N
42
23
16
9
1
6
2
1
100

Totaal
Gewicht
in g

Put 1
%
Gewicht
in g

N

Put 2
%
Gewicht
in g

N

%

42,0
23,0
16,0
9,0
1,0
6,0
2,0
1,0
100,0

61
32
48
4
11
5
2
163

37,4
19,6
29,4
2,5
6,7
3,1
1,2
99,9

103
55
48
16
13
12
11
2
2
1
263

39,2
20,9
18,3
6,1
4,9
4,6
4,2
0,8
0,8
0,4
100,2

4,4
8,0
1,8
150,6
3,5
115,4
0,5
< 0,1
284,2

5,6
2,6
4,6
137,0
26,9
39,2
1,0
216,9

10,0
10,6
4,6
1,8
287,6
30,4
154,6
0,5
1,0
< 0,1
501,1

%
2,0
2,1
0,9
0,4
57,4
6,1
30,9
0,1
0,2
100,1

Tabel 4.4. De natuursteenassemblages van de putten 1 en 2 opgesplitst naar steensoort.

Een klingfragment (vondstnummer 280.5) van Wommersom-kwartsiet, ook wel
Grès-quartzite de Wommersom - GQW genoemd, en een zwaar verbrande afslag
(vondstnummer 336.8), welke mogelijk eveneens van Wommersom-kwartsiet is geslagen,
zijn afkomstig uit de omgeving van Tienen in België (Afb. 4.17). Deze grondstof komt voor
zover bekend niet secundair voor in rivierafzettingen en moet dus op de vindplaats zijn
terechtgekomen door directe verwerving uit de kwartsietvoorkomens of door ruilhandel.
Een 4,8 mm groot fragment barnsteen - mogelijk bewerkingsafval - kan afkomstig zijn uit
plaatselijke voorkomens in de (wijde) omgeving van de Yangtzehaven. De gangkwartsen
en een deel van de zandstenen (met name de glimmerhoudende variant) zullen afkomstig
zijn uit grindhoudende rivierafzettingen van de Rijn en/of de Maas. Ook het voorkomen
van enkele platte zandstenen (‘schuifsteentjes’) en twee lydieten wijst op een dergelijke
herkomst. Deze stukken zijn overigens niet meegenomen in de tabel vanwege het
ontbreken van sporen van bewerking en/of gebruik, we kunnen dus niet uitsluiten dat
ze tot de recente verontreiniging behoren. Tijdens het bestuderen van de stenen vielen
vele tientallen, meest kleine, fragmentjes van (donker)grijs tot zwart gesteente op.
Een deel van deze fragmenten lijkt bewerkingssporen te vertonen, zoals een slagbult,
slagvlak, dorsale negatieven en dergelijke, maar vele ook niet. Bij nadere bestudering
bleek dit materiaal in twee groepen uiteen te vallen: een deel is gedetermineerd als
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124.9

124.8
280.5

Afb. 4.17. Een klingfragment van Wommersom-kwartsiet (280.5) en twee artefacten van kiezelgeode (124.8 en
124.9). Legenda behorende bij de (vuur)steentekeningen: kruisje = slagpunt aanwezig; open cirkeltje = slagpunt niet meer aanwezig; onregelmatige stippeling = cortex; concentrische ringen = vorstsplijtvlakken; dunne
pijlen = richting van de stekerafslagen. Schaal 1:1.

Afb. 4.18. Vondstnummer 31.2. Schaal 1:1.

a

b

Afb. 4.19. Detailopnames van vondstnummer 31.2. a. fijnkorrelige microkristallijne kalksteen met microfossielen; b. verspreid voorkomende grotere calcietkristallen (gepolariseerd licht).

verkiezelde kalksteen (deels mogelijk kwartsitisch zandsteen), en enkele tientallen
meest zwarte fragmentjes, deels met glimmers, als ‘kiezelgeode’ (Afb. 4.17).8 Vanwege
de geringe grootte van de fragmenten was geen absolute zekerheid over de steensoort
te verkrijgen en daarom is een zekere afslag van ‘kiezelgeode’ (vondstnummer 31.2)
door slijpplaatanalyse onderzocht. De resultaten van dit onderzoek worden hieronder
besproken (zie ook tabel 4.3).
Vondstnummer 31.2 (afslag)
De afslag is zowel van binnen als van buiten zwart. Bij het zagen en slijpen komt een
sterke bitumenlucht en/of H2S-lucht vrij. De steen is gemakkelijk inkrasbaar met een
naald en oplosbaar in zoutzuur (HCl). Onder de polarisatiemicroscoop is te zien dat de
steen voornamelijk bestaat uit microkristallijne kalksteen en vol zit met microfossielen met
hierin verspreid wat grotere calcietkristallen. De afslag bestaat niet uit vuursteen maar uit
kalksteen. Hoogstwaarschijnlijk is dit kolenkalk, ook wel stinkkalk genoemd, oorspronkelijk
afkomstig uit de Ardennen en zal het zijn meegevoerd door de Maas (Afb. 4.18 en 4.19).
Conclusie
De herkomst van de natuurstenen moeten we hoofdzakelijk zoeken in grindhoudende
rivierafzettingen van Maas en/of Rijn. In het geval van de (kwartsitische) zandstenen
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kunnen we echter niet uitsluiten dat een deel tot de noordelijke zwerfstenen behoort.
Indien dit zo is, wil dit nog niet zeggen dat ze zijn verzameld uit glaciale afzettingen.
Het is ook mogelijk dat ze uit keileem zijn geërodeerd (bijvoorbeeld langs de Utrechtse
Heuvelrug) en vervolgens zijn opgenomen in rivierafzettingen. Noordelijke erratica konden
ook in drijfijs worden verplaatst.9 Het slijpplatenonderzoek heeft aangetoond dat in elk
geval een deel van de grijze tot zwarte fragmenten kolenkalk betreft, maar dit hoeft niet
voor alle stukken op te gaan, daarvoor is meer onderzoek nodig. Evenmin kunnen we
uitsluiten dat een deel van de ‘verkiezelde kalkstenen’ ook kolenkalk betreft. Kolenkalk is
afkomstig uit België ten noorden van de Ardennen.
4.4.3 Technologie en typomorfologische samenstelling van de vuursteenassemblage
De typotechnologische samenstelling van de lithische assemblage van de Yangtzehaven
is weergegeven in tabel 4.5. In totaal gaat het om bijna 3000 stuks met een gewicht
van 2056,2 g. Van de vuurstenen is 17,8% (N=530) afkomstig uit de 10 mm zeeffractie,
en komen 2443 stuks (82,1%) uit de 2 mm fractie. Drie artefacten zijn gezeefd uit de
boorresiduen; deze vuurstenen zijn afkomstig uit de (top van) het duin.10 Ongeveer een
vijfde van de totale assemblage vertoont sporen van verbranding. Werktuigen zijn met
114 exemplaren vertegenwoordigd, omgerekend 3,8% van de totale assemblage. In
de volgende paragrafen bespreken we de lithische assemblages van de putten 1 en 2
afzonderlijk. Put 3 en de vondsten uit de boringen laten we vanwege de lage aantallen
verder buiten beschouwing. Uit de tabel blijkt dat alle stadia van vuursteenbewerking
aanwezig zijn in beide vondstcomplexen; er zijn ruwe, onbewerkte vuursteenknollen
gevonden11, kernen in verschillende stadia van bewerking, decorticatie- en
kernpreparatiestukken, kernvernieuwings- of correctiestukken, klingen en geretoucheerde
werktuigen.
4.4.3.1 Put 1
In put 1 zijn in totaal 833 vuurstenen verzameld, waarvan iets meer dan 47% (N=393)
uit splinters kleiner dan 10 mm bestaat. Het uitgangsmateriaal was niet erg groot,
de gemiddelde lengte van de drie onbewerkte vuursteenknolletjes is 38,7 mm, het
gemiddelde gewicht bedraagt 22,5 g. Hierbij moeten we wel aantekenen dat het de vraag
is of een klein maaseitje van slechts 3,4 g bij de assemblage hoort of dat het recentere
verontreiniging is.
Zoals reeds is opgemerkt in paragraaf 4.4.2.1 bestaat het vermoeden dat een deel
van de grondstof elders werd voorbewerkt en in geprepareerde vorm is aangevoerd op
het duin. Dit heeft zeker niet in alle gevallen plaatsgevonden, want zowel decorticatie(N=21) als kernpreparatiestukken (N=11) zijn aanwezig in de assemblage. De meeste
kernpreparatiestukken, zowel klingen als afslagen, laten een rug zien die aan één zijde is
bewerkt (unifaciaal). Waarschijnlijk heeft dit te maken met het regelmatig voorkomen van
vorstscheuren in de grondstof, waardoor deze bij de eerste bewerking uit elkaar vielen
in hoekige brokken. Hierdoor was het niet nodig om het uitgangsmateriaal uitgebreid
te prepareren want op de brokken was een rechte ‘rug’, die noodzakelijk was voor het
geleiden van de eerste kling, al aanwezig. De gemiddelde lengte van de acht complete
kernpreparatiestukken is 27,5 mm. Een kernpreparatiekling met een lengte van 55 mm is
een uitzondering (Afb. 4.20).
De 12 complete kernen - één exemplaar (klingkern) is tijdens de bewerking
gefragmenteerd, uit elkaar gevallen langs een interne vorstscheur - kunnen we grofweg
onderverdelen in: kernen in het beginstadium van de reductie of geteste stukken (N=4,
gemiddeld gewicht 32,7 g), klingkernen (N=3, gemiddeld gewicht 6,1 g) en kernen voor de
productie van afslagen (N=2, gemiddeld gewicht 11,0 g). De drie overige kernen kunnen
we het beste omschrijven als volledig opgebruikte kerntjes. Het gemiddelde gewicht van
deze exemplaren bedraagt 10,3 g. Deze ‘restkernen’ laten vooral afslagnegatieven zien,
maar we kunnen niet uitsluiten dat ze in een eerder stadium van het afbouwproces zijn
gebruikt voor de productie van klingen. Wat kernvorm betreft komen zowel prismatische,
polyedrische (veelvlakkige) als rechthoekige tot vierkante exemplaren in ongeveer
gelijke aantallen voor. De afbouw van de kernen vond in de meeste gevallen aan één
zijde van de kern, eventueel met inbegrip van de flanken, plaats (semi-perifeer). Twee
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114.4

67.1

36.12

72.1

48.14

76.1
136.8

Afb. 4.20. ‘Afvalstukken’ uit put 1: kernpreparatiekling
(67.1); kernen (114.4, 36.12 en 48.14); kernvernieuwings- of
correctiestukken (72.1 en 136.8); klingen (23.1 en 24.10);
afslag (76.1). Voor de legenda zie Afb. 4.17. De betekenis
van de symbolen van de gebruikssporen wordt uitgelegd in
bijlage 4.2. Schaal 1:1.

23.1

24.10
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794
39
833

N
12
12
4
7
2
1
1

39

Subtotaal
Werktuigen
Totaal

Werktuigen
Geretoucheerde stukken
Spitsen
Schrabbers
Stekers (zeker en mogelijk)
Gekerfde stukken
Combinatiewerktuigen
Versplinterde stukken
Boren
Werktuigfragmenten, indet.

Subtotaal

100,1

%
30,8
30,8
10,3
17,9
5,1
2,6
2,6

95,3
4,7
100,0

2

151
2
153
(=18,4%)
Nverbrand
1
1

Put 1
%
Nverbrand
4,3
5
42,9
86
11,5
11
18,5
15
5,0
5
2,5
5
1,3
1
2,9
2
1,6
1
2,0
2
0,4
1,8
15
0,2
2
0,4
1
-

N

74

26
22
11
9
2
1
1
1
1

2059
74
2133

N
292
1069
208
248
102
12
22
53
9
8
2
11
8
1
7
1
6

100,2

%
35,1
29,7
14,9
12,2
2,7
1,4
1,4
1,4
1,4

96,5
3,5
100,0

9

1

435 6
9 1
444 7
(=20,8%)
Nverbrand N
3 3 2 - 1
1 - - - - -

Put 2
%
Nverbrand N
13,7
47 50,1
231 2
9,8
43 1
11,6
48 4,8
29 1
0,6
2 1,0
4 2,5
10 0,4
1 0,4
1 0,1
- 2
0,5
11 0,4
8 0,0
- 0,3
- 0,0
- 0,3
- -

100,0

100,0
-

%

85,8
14,3
100,1
(=14,2%)
Nverbrand

-

-

1

-

N
-

3
3

Put 3
Nverbrand
N
- 2
28,6
- 1
14,3
- - 14,3
- - - - - - 28,6
- - - - - - - -

%

%

-

-

100,0
100,0

(=33,3%)
Nverbrand

-

-

1
1

Boringen
%
Nverbrand
66,7
33,3
1
-

38
34
15
17
2
3
1
2
2
114

N

2862
114
2976

N
330
1429
305
402
145
33
33
77
22
25
7
26
10
1
10
1
6

100,1

%
33,3
29,8
13,2
14,9
1,8
2,6
0,9
1,8
1,8

95,9
3,8
99,7

artefacten welke niet nader geclassificeerd kunnen worden.

11

587
11
598
(=20,1%)
Nverbrand
4
3
2
1
1

Totaal
%
Nverbrand
11,1
52
48,0
318
10,2
54
13,5
63
4,9
34
1,1
7
1,1
5
2,6
12
0,7
2
0,8
3
0,2
0,9
26
0,3
10
0,0
0,3
1
0,0
0,2
-

Tabel 4.5. Typo-technologische classificatie van de vuursteenassemblages uit de putten 1, 2 en 3 en de boringen. De aantallen zijn inclusief fragmenten. Onder angular debris verstaan we hoekige brokstukken van

N
36
357
96
154
42
21
11
24
13
17
3
15
2
3
-

Afvalmateriaal
Splinters (0-5mm)
Splinters (5-10mm)
Afslagen (10-15mm)
Afslagen (>15mm)
Klingen
Decorticatiestukken
Kernpreparatiestukken
Kernvernieuwings- en correctiestukken
Kernen
Blokken/angular debris
Onbewerkte knollen
Verbrande fragmenten
Potlids
Aanscherpingsafslagen
Kerfresten
Retouchesplinters
Stekerafslagen (zeker en mogelijk)

kernen zijn geheel rondom bewerkt. De kernflanken van ongeveer de helft van de
kernen bestaat (deels) uit cortex. Bij twee kernen is sprake van twee tegenover elkaar
liggende slagvlakken, bij de overige exemplaren is gebruikgemaakt van één slagvlak
en één afbouwvlak (unipolaire kernen). Zoals blijkt uit het veelvuldig voorkomen van
kerncorrectiestukken (N=24) werden de kernen tijdens het afbouwen regelmatig
onderhouden. Men corrigeerde niet alleen fouten (hinges en steps) op het afbouwvlak
(N=14) maar ook het slagplatform werd regelmatig verfrist (N=8); dit werd vooral gedaan
om ervoor te zorgen dat de hoek tussen het platform en het afbouwvlak niet te stomp
werd, waardoor verdere productie van klingen of afslagen werd bemoeilijkt of zelfs
onmogelijk gemaakt. Ook vanuit de kernflanken of vanaf de tegenoverliggende zijde
werden fouten hersteld. De grootte van de kern, maar ook het veelvuldig voorkomen
van steps, te stompe afbouwhoeken en soms onzuiverheden in de vuursteen (met name
vorstscheuren) waren uiteindelijk de belangrijkste oorzaken om verdere bewerking van
een kern te staken. De kernen variëren in lengte (gemeten langs het afbouwvlak) van 1779 mm, met een gemiddelde van 34,3 mm.
Tot de beoogde producten behoorden zowel klingen als afslagen (zie onder werktuigen).
Om meer zicht te krijgen op technologische aspecten zijn 48 complete klingen en meest
proximale klingfragmenten nader bestudeerd, waarbij onder meer aandacht is besteed
aan de vorm, de dorsale patronen en de slagvlakrest.12 De klingen, met een gemiddelde
lengte van alle complete exemplaren van 29,5 mm (N=16, spreiding 15-55 mm), worden
gekenmerkt door (sub)parallelle en in mindere mate onregelmatige randen, en een
driehoekige tot trapezoidale doorsnede. In lengtedoorsnede zijn de klingen enigszins
getordeerd tot recht. De dorsale zijde bestaat in de meeste gevallen uit één of twee
negatieven die vanuit één en hetzelfde slagvlak (unipolair) komen; dit bleek ook al
uit de beschrijving van de kernen. Negatieven vanuit twee tegenover elkaar liggende
slagvlakken of kruisende negatieven komen maar weinig voor. De slagvlakresten bestaan
voornamelijk uit negatieven (N=11), maar ook lineaire (N=5), gefacetteerde (N=3) en
versplinterde slagvlakresten (N=3) komen voor. Andere typen slagvlakresten komen
slechts een of enkele malen voor. De gemiddelde breedte en hoogte van de complete
slagvlakresten (N=23) bedragen respectievelijk 5,5 en 2,3 mm. Bij ruim een derde van
de onderzochte klingen is sprake van preparatie (‘verfrissing’) van de slagvlakrand, in
een enkel geval door middel van abrasie. Het voorkomen van een klein slagpunt, en in
enkele gevallen een ‘lipje’ op de rand van het slagvlakrest met de ventrale zijde, lijkt te
wijzen op het gebruik van zachte percussie of zelfs indirecte percussie met behulp van
een punch. Aanwijzingen voor het gebruik van directe harde percussie ontbreken, wel
zijn er twee afslagen (waaronder een geretoucheerd exemplaar) die met de hamer-enaambeeldtechniek (bipolaire techniek) zijn geslagen (bijvoorbeeld Devriendt 2008). Hierop
wijzen de sterk versplinterde uiteinden en de min of meer wigvormige doorsnede.
Werktuigen
In put 1 zijn 39 werktuigen gevonden, dat wil zeggen 4,7% van de totale
vuursteenassemblage (Afb. 4.21). Als de splinters kleiner dan 10 mm buiten beschouwing
worden gelaten, dan bedraagt het percentage werktuigen 8,9%. Wat aantallen betreft
domineren de geretoucheerde stukken en de categorie spitsen/steilgeretoucheerde
klingen met 12 exemplaren, in aantal gevolgd door stekers, welke met zeven stuks
vertegenwoordigd zijn. Verder zijn er twee combinatiewerktuigen, een boor en een niet
nader te classificeren verbrand fragment van een werktuig. 16 werktuigen zijn gemaakt
op afslagen (waarvan een bipolaire afslag), 11 op klingen en 3 op ‘overige’ stukken zoals
kern(fragmenten) en vorstsplijtstukken. De geretoucheerde stukken, meestal gaat het
om randretouche, zijn veelal afslagen (N=8), waaronder een kernvernieuwingsafslag
en een afslag met kenmerken van de bipolaire of hamer-en-aambeeldtechniek. Twee
van de drie geretoucheerde klingfragmenten zouden eventueel als fragment van een
spits of steilgeretoucheerde kling geclassificeerd kunnen worden. Van één stuk is de
uitgangsvorm niet bekend. In twee gevallen is niet duidelijk of de retouche intentioneel is,
dan wel is ontstaan als gevolg van de wijze van verzamelen in het veld (zie ook paragraaf
4.4.1).
Onder de spitsen, voor zover te bepalen alle gemaakt van klingen, bevinden zich vier
exemplaren met een schuine afknotting (B-spitsen) en drie segmenten. Een van de
segmenten is asymmetrisch gevormd en kan worden omschreven als een atypisch
segment. Ook een van de B-spitsen is atypisch; dit exemplaar vertoont ook enige
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98.1
13.3
3.1

123.7
65.1

15.1

23.1

54.1

46.2

151.1

18.7

118.1
133.1

124.9

Afb. 4.21. Werktuigen uit put 1: geretoucheerde stukken (13.3 en 98.1); B-spitsen (3.1, 65.1 en 54.1), segment (23.1); overgangsvorm van een segment
naar een driehoek (123.7); ongelijkbenige driehoek (15.1); kerfrest (46.2); verschillende typen stekers (151.1, 18.7, 133.1 en 124.9), en een stekerachtig
artefact (118.1). Voor de legenda zie Afb. 4.17 en bijlage 4.2. Schaal 1:1.
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132.2
18.6

15.3

84.4

Afb. 4.21. Werktuigen uit put 1 (vervolg): schrabbers (18.6, 132.2, 15.3
en 145.3); combinatiewerktuig van een schrabber met boor (84.4).
145.3

Voor de legenda zie Afb. 4.17 en bijlage 4.2. Schaal 1:1.

retouche bij de basis, maar te weinig om als C-spits te worden geclassificeerd. Verder
is er een ongelijkbenige driehoek, maar vanwege het ontbreken van een duidelijke punt
kan het ook gaan om een driehoekig steilgeretoucheerde kling. De vier spitsfragmenten
kunnen we niet met zekerheid nader classificeren; het betreft een fragment met één
geretoucheerde zijde (vermoedelijk een A- of een C-spits), een fragment van een B-spits
of elongated trapeze en twee vermoedelijke halffabricaten, waarvan één met een restant
van een geretoucheerde basis. Laatstgenoemd fragment zou een C-spits of een hybride
spits kunnen zijn, in dit geval een overgangsvorm tussen een C- en een lancetspits. Dat er
ter plekke spitsen zijn gefabriceerd blijkt eveneens uit de drie kerfresten of microstekers.
Stekers hebben een relatief groot aandeel in de assemblage, zeven exemplaren zijn
herkend waarvan één exemplaar als mogelijke steker is aangemerkt. Zowel type A (N=2),
AA (N=2) en RA (N=1) zijn aanwezig, evenals twee meervoudige stekers waaronder
een combinatie van een RA- met een AA-steker. De uitgangsvormen zijn variabel, drie
stekers zijn gemaakt op afslagen, één op een fors mediaal klingfragment en twee op
kern(fragmenten). De uitgangsvorm van een AA-steker is onbekend. Een van de stekers
op afslagen betreft een kernvernieuwingsstuk, welke secundair als kern is gebruikt en
waar vervolgens een steker van is gemaakt. Een van de AA-stekers heeft duidelijke
stopretouche. Stekerafslagen zijn niet herkend.
De vier schrabbers kunnen we onderverdelen in twee eindschrabbers op afslag, een
fragment van een schrabber op vorstsplijtstuk en een combinatie van een dubbele
zijschrabber en een eindschrabber op afslag. Twee exemplaren hebben een convexe
werkrand.
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337.2
194.6
174.2

195.1
276.5

243.4

242.6

205.4
298.3

Afb. 4.22. ‘Afvalstukken’ uit put 2: kernpreparatieklingen (337.2 en
174.2); kernen (194.6, 276.5, 242.6 en 298.3); kernvernieuwings- of correctiestukken (195.1, 243.4, 205.4 en 191.2). Voor de legenda zie Afb.
4.17 en bijlage 4.2. Schaal 1:1.
191.2
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295.1

268.1

275.1

257.4

266.1

307.6

207.1

232.1

316.1

Afb. 4.22. ‘Afvalstukken’ uit put 2 (vervolg): afslagen (295.1, 268.1, 275.1,
266.1, 257.4, 307.6); klingen (207.1, 232.1, 316.1 en 301.1). Voor de

301.1

legenda zie Afb. 4.17 en bijlage 4.2. Schaal 1:1.
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336.7
194.5
197.1

206.1

315.1

199.4
223.5

182.1

326.10

322.7

330.4

292.1

201.10

277.1

211.1

313.5

175.3

Afb. 4.23. Werktuigen uit put 2: geretoucheerde stukken (194.5, 197.1, 336.7,
206.1 en 315.1); B-spitsen (182.1 en 199.4); A-spitsen (326.10 en 292.1); Cspits (223.5); segment (211.1); overgang van een segment naar een driehoek
(322.7); lancet spits (330.4); overgangsvorm van een lancet-spits naar een Cspits (201.10); spits, type onbekend (277.1); kerfresten (313.5 en 175.3). Voor
de legenda zie Afb. 4.17 en bijlage 4.2. Schaal 1:1.
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330.1
318.1

265.1

266.2

267.14
317.1
305.1

295.2

314.1

312.2

Afb. 4.23. Werktuigen uit put 2 (vervolg) en een steker (vondstnummer 352.1)
uit put 3: schrabbers (266.2, 330.1, 318.1, 265.1, 317.1, 267.14); stekers (305.1,
295.2 en 314.1); combinatiewerktuig van een steker en een schrabber (312.2).
Voor de legenda zie Afb. 4.17 en bijlage 4.2. Schaal 1:1.

352.1
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Een van de twee combinatiewerktuigen bestaat uit een min of meer rechte, getande
schrabberkap op het proximale uiteinde en een geretoucheerd distaal uiteinde. Dit stuk
zou eventueel geïnterpreteerd kunnen worden als een dubbele schrabber op afslag. Het
tweede exemplaar combineert een versplinterd deel, mogelijk betreft het een bipolaire
afslag, met een geretoucheerde kerf.
Tot slot kunnen we nog melding maken van een boor (met alternerende retouche) op
afslag en een niet nader te classificeren, verbrand fragment van een werktuig.
4.4.3.2 Put 2
In put 2 zijn 2133 vuurstenen gevonden, waarvan ruim 60% bestaat uit splinters kleiner
dan 10 mm. Iets meer dan een vijfde van de vuurstenen vertoont sporen van verbranding.
De twee onbewerkte vuursteenknolletjes - waarvan een maasei - wegen slechts 2,1
en 4,6 g en vermoedelijk betreft het dan ook recente verontreiniging. Decorticatie- en
kernpreparatiestukken zijn met 12 (meest afslagen) en 22 stukken (zowel klingen
als afslagen) aanwezig in de assemblage. De gemiddelde lengte van de complete
exemplaren bedraagt respectievelijk 25 mm (N=8) en 25,2 mm (N=13). Net als in put 1
laten de kernpreparatiestukken in bijna alle gevallen een eenzijdig bewerkte rug zien.
Bij een derde van de gevallen bestaat een deel van het oppervlak uit vlakken die zijn
ontstaan na het uiteenvallen van de vuursteenknol langs interne vorstscheuren (Afb.
4.22).
Van de negen kernen is één exemplaar een kern in het beginstadium van de bewerking.
Kling- als afslagkernen zijn beide met vier exemplaren aanwezig. Een van de
afslagkernen kan worden omschreven als een restkern. De vier complete afslagkernen
zijn gemiddeld genomen iets kleiner dan de drie complete klingkernen; de gemiddelde
gewichten zijn respectievelijk 14,6 en 20,5 g. Dit kan erop wijzen dat opgebruikte
klingkernen nog werden gebruikt om afslagen te produceren. Drie van de zeven nader
bestudeerde kernen zijn prismatisch van vorm. Bij ongeveer de helft van de kernen
vond de afbouw rondom plaats of aan de voor- en achterkant van de kern en vanaf één
van de flanken. Bij slechts één kern bestaan de flanken uit cortex. Twee kernen hebben
twee tegenover elkaar liggende slagvlakken, hoewel het verschil tussen een afbouw- en
correctievlak niet altijd even duidelijk is. Het aantal kernvernieuwings- of correctiestukken
is met 53 stuks (38 afslagen, 11 klingen en 4 niet nader te classificeren stukken) relatief
hoog. Vernieuwing van het slagvlak (N=20) van de kernen of de slagvlakrand (N=16) werd
frequent toegepast om de goede hoeken met het afbouwvlak te handhaven. Ook vond
correctie van het afbouwvlak (N=9) plaats, met name om steps en hinges te verwijderen
tot het moment dat dit niet meer mogelijk was, bijvoorbeeld wanneer de kern te klein
was geworden. Te stompe hoeken waren ook een reden om het afbouwen te staken. De
gemiddelde lengte van de complete vernieuwingsstukken is 21,0 mm (N=42) .
Werktuigen
In put 2 bedraagt het aandeel werktuigen 3,5% van de totale assemblage (N=74) en 9,6%
wanneer de splinters kleiner dan 10 mm buiten beschouwing worden gelaten (Afb. 4.23).
Het beeld wordt gedomineerd door de geretoucheerde stukken (N=26) en de categorie
spitsen/steilgeretoucheerd (N=22), in aantal gevolgd door de schrabbers (N=11) en de
stekers (N=9). Andere typen werktuigen zijn maar met één of twee exemplaren aanwezig.
Meer dan de helft van de werktuigen (N=42) is gemaakt van afslagen, 22 stuks van
klingen, 2 op vermoedelijke kernfragmenten of restkernen. Van de overige 8 stukken is de
uitgangsvorm onbekend.
Afgezien van een splinter (5-10 mm) met retouche gaat het bij de geretoucheerde stukken
vooral om afslagen (N=18), waaronder twee kernvernieuwingsstukken, en klingen (N=7).
In enkele gevallen is de retouche waarschijnlijk ontstaan ten gevolge van de wijze van
verzamelen in het veld en het zeven. In de meeste gevallen is de retouche te omschrijven
als eenvoudige randretouche, maar ook steilere retouches komen voor. Meestal
bevindt de retouche zich aan de dorsale zijde maar bij twee afslagen is deze ventraal
aangebracht, in één geval langs beide randen. Een van de nagenoeg complete klingen
heeft een zijde die over de gehele lengte is geretoucheerd en combineert dit met een
schuin, geretoucheerd distaal uiteinde.
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De samenstelling van de spitsassemblage is gevarieerd en bestaat onder meer uit 4
A-spitsen (spitsen met een geretoucheerde rug), 6 B-spitsen, 2 segmenten, 1 C-spits
(spits met een geretoucheerde rug en een geretoucheerde basis) en 1 lancetspits.
Laatstgenoemd type wordt gekenmerkt door twee geretoucheerde zijden en een
ongeretoucheerde basis. Verder kan melding worden gemaakt van twee hybride spitsen,
namelijk een overgangsvorm van een driehoek naar een segment en een spits waarin
twee geretoucheerde zijden worden gecombineerd met een geretoucheerde basis
(overgang C- naar lancetspits). Een niet nader te classificeren type betreft een spits met
een geknikte rug. Onder de gebroken spitsen (N=5) bevinden zich twee vermoedelijke
fragmenten van een A- of een C-spits, een mogelijk fragment van een hybride spits
(overgang C- naar lancetspits), een fragment van een spits of steilgeretoucheerde kling
en een niet nader te classificeren fragment. Een retouchesplinter en zeven kerfresten,
waaronder paar forse exemplaren, wijzen op de vervaardiging van spitsen.
Afgezien van een aanscherpingsafslag van een schrabber, zijn er 11 schrabbers
gevonden, te weten: 7 eindschrabbers, 2 dubbele schrabbers, 1 zijschrabber en 1 ronde
schrabber. Een van de dubbele schrabbers is een dubbele zijschrabber. Alle schrabbers
zijn gemaakt van afslagen, waarvan één op een kernpreparatieafslag.
De negen stekers kunnen we onderverdelen in 6 A-stekers (waarvan één dubbele), 1
RA-steker, 1 AA-steker en 1 combinatie van een RA- en een A-steker. Zeven stekers zijn
gemaakt van afslagen, één steker is op klingfragment en het laatste exemplaar is een
secundair als steker gebruikte kern. Ook zijn zes stekerafslagen aangetroffen. Iets meer
dan de helft van alle stekers is aangebracht op het breukvlak van een vrij forse afslag of
kling.
Beide gekerfde stukken zijn afslagen, één exemplaar is als mogelijk gekerfd stuk
aangemerkt. Het enige combinatiewerktuig is een schrabber op afslag, op het breukvlak
is een A-steker aangebracht. Verder kunnen we melding maken van een versplinterd
stuk, waarvan de uitgangsvorm onbekend is; een boor op een restkern (zou een
combinatiewerktuig van een boor met versplinterd stuk kunnen zijn) en een niet nader te
classificeren werktuigfragment.
4.4.4

De natuursteenassemblages

De classificatie van de natuursteenassemblages uit de putten 1 en 2 is weergegeven
in tabel 4.6. De negen stenen uit put 3 laten we hier buiten beschouwing; het betreft
zeven stuks natuurlijk grind, een (waarschijnlijk) recente steen en, gezien de aanwezige
luchtbelletjes, een metaalslak van 730 g.
Put 1
Onder de 77 splinters kleiner dan 10 mm bevinden zich 17 exemplaren van kolenkalk
en 16 exemplaren van kwartsiet. Twee splinters zijn van kalksteenachtig materiaal. De
meeste splinters, namelijk 42 stuks, zijn als ‘verkiezelde kalksteen’ gedetermineerd. Onder
de afslagen bevinden zich 4 exemplaren van kolenkalk en 2 van kwartsitisch zandsteen.
Beide klingfragmenten, een proximaal-mediaal fragment en een mediaal fragment, zijn
van kolenkalk. Van de acht hoekige brokstukken, welke in gewicht variëren van 3 tot 92,8
g (gemiddeld 15,8 g), zijn er acht van glimmerhoudend zandsteen, een van kwartsitisch
zandsteen en een van gangkwarts. Waarschijnlijk zijn meerdere fragmenten van de
glimmerhoudende zandsteen van dezelfde steen afkomstig. Een van de fragmenten is
verbrand en mogelijk van een ‘kooksteen’ afkomstig (Beuker en Casparie 1989). Zes
brokken van kwartsitisch zandsteen en één van glimmerzandsteen vertonen sporen
van polijsting; drie hiervan passen aan elkaar en twee andere fragmenten behoren
waarschijnlijk ook tot deze steen. Deze vijf fragmenten wegen in totaal 122,2 g. Op alle
stukken met sporen van polijsting is gebruikssporenanalyse uitgevoerd. De vijf fragmenten
die vermoedelijk tot dezelfde steen behoren zijn verbrand en het oppervlak was
verweerd. Hierdoor was het niet meer mogelijk de sporen van gebruik te interpreteren.
Vondstnummer 47, een brok met polijstsporen van kwartsitisch zandsteen, vertoont een
duidelijk gebruikt werkvlak dat volledig glad is afgesleten. Onder hoge vergroting zijn
echter geen sporen van gebruik te zien. Hierdoor was het niet mogelijk om tot interpretatie
van een contactmateriaal te komen. Tot slot laat vondstnummer 133.2, een brok van
glimmerzandsteen met polijstsporen, sporen zien van het slijpen van hout.
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Put 1
N

%

Put 2
Gewicht
in g

N

%

Gewicht
in g

N

%

Totaal

Gewicht
in g

Afvalmateriaal
Splinters (0-5mm)
Splinters (5-10mm)
Afslagen (> 10mm)
Klingen
Brokken
Subtotaal
Werktuigen
Subtotaal
Totaal

19
58
6
2
8
93

19,2
58,6
6,1
2,0
8,1
94,0

1,1
9,1
21,5
0,5
124,6
156,8

42
99
3
1
17
162

25,8
60,7
1,8
0,6
10,4
99,3

1,9
10,9
4,0
0,4
68,4
85,6

61
157
9
3
25
255

23,3
59,9
3,4
1,1
9,5
97,2

3,0
20,0
25,5
0,9
193,0
242,4

6
99

6,1
100,1

127,4
284,2

1
163

0,6
99,9

131,3
216,9

7
262

2,7
99,9

258,7
501,1

N
Werktuigen
Fragmenten met polijstsporen
Totaal

%

6
6

Gewicht
in g
100,0
100,0

127,4
127,4

N

%

1
1

Gewicht
in g
100,0
100,0

131,3
131,3

N

%

7
7

Gewicht
in g
100,0
100,0

258,7
258,7

Tabel 4.6. Typo-technologische classificatie van de natuursteenassemblages uit de putten 1 en 2. De aantallen zijn inclusief fragmenten.

Put 2
Het merendeel van de 141 splinters kleiner dan 10 mm is van kiezelgeode (N=80),
de resterende 61 stuks zijn van verkiezelde kalksteen. Twee van de drie afslagen zijn
als ‘mogelijke’ afslag geclassificeerd; beide zijn van glimmerhoudende zandsteen. De
derde, zekere afslag (vondstnummer 336.8), heeft glimmers in het oppervlak en zeer
waarschijnlijk betreft het Wommersom-kwartsiet, maar vanwege de zware verbranding
is dit niet geheel zeker. De enige kling, een mediaal-distaal fragment, is zeker van
Wommersom-kwartsiet (vondstnummer 280.5). De 17 brokken wegen gemiddeld 4
g (spreiding 0,6-18,2 g) en zijn van de volgende steensoorten: gangkwarts (N=11),
kwartsitisch zandsteen (N=3) en glimmerhoudend zandsteen (N=3). Twee artefacten
vertonen sporen van polijsting; een brokkwartsitisch zandsteen (131,3 g, vondstnummer
277.1) en een brok van glimmerzandsteen (17 g, vondstnummer 277.2). Het eerste stuk
was verbrand en verweerd, waardoor het niet meer mogelijk was de sporen van gebruik
te interpreteren. Op het tweede stuk waren sporen zichtbaar van het vergruizen van een
plantaardig materiaal.
4.4.5

Gebruikssporenanalyse vuursteen

Onderstaand wordt het materiaal uit de putten 1 en 2 gezamenlijk besproken. In de
tabellen wordt onderscheid gemaakt tussen het materiaal uit put 1 en 2. Van de 170
geanalyseerde stukken vuursteen vertonen er 99 (58%) sporen van gebruik op in totaal
129 locaties (Tabel 4.7 en 4.9). Sommige artefacten hebben dus meerdere gebruikte
werkranden, met een maximum van drie op hetzelfde stuk (Tabel 4.8). De overige stukken
vertonen geen sporen van gebruik (N=58) of waren niet meer interpreteerbaar (N=13).
Dit betekent niet dat ze niet gebruikt zijn. Wanneer vuurstenen artefacten kortstondig
worden gebruikt, ontstaan niet altijd sporen van gebruik (Van den Dries en Van Gijn 1997).
Ook is het niet uit te sluiten dat door de postdepositionele oppervlakteveranderingen en
de schade die is ontstaan tijdens het opgraven eventueel aanwezige sporen niet meer
herkend zijn. Op 50% (N=42) van het onderzochte ongeretoucheerde materiaal zijn
sporen van gebruik gezien. Voor het geretoucheerde materiaal is dat 66 procent (N=57).
Het materiaal laat een grote diversiteit aan uitgevoerde activiteiten zien. Het is gebruikt
voor zowel het verzamelen en verwerken van voedsel als voor ambachtelijke activiteiten.
Er zijn zelfs sporen aangetroffen van het bewerken van schelp en git. Dit zijn mogelijke
aanwijzingen voor het maken van ornamenten of andere siervoorwerpen van schelp en
git.
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Ongemodificeerd
Afslag
Kling
Stekerafslag
Aanscherpingsafslag
Kernpreparatiekling
Kernpreparatieafslag
Kernvernieuwingskling
Kernvernieuwingsafslag
Subtotaal
Werktuigen
Kling randretouche
Kling stijlretouche
Afslag randretouche
Vernieuwingsstuk stijlret.
Spits segment
Spits driehoekig
Spits indet.
Spits A
Spits B
Spits C
Spits lancet
Spits micro indet.
Boor
Steker A
Steker AA
Steker meervoudig
Steker RA
Lange eind schrabber
Ronde schrabber
Korte eindschrabber dubbel
Korte eindschrabber enkel
Zijschrabber enkel
Zijschrabber dubbel
Schrabber/steker combi.
Gekerfde afslag
Versplinterd stuk
Subtotaal
Totaal

Totaal

Totaal

Sporen

Geen sporen

Niet
interpreteerbaar

Subtotaal

Sporen

Geen sporen

Subtotaal

Niet
interpreteerbaar

Put 2

Sporen

Geen sporen

Niet
interpreteerbaar

Put 1

2
1
3

8
3
2
13

5
8
1
1
15

13
13
1
2
1
1
31

3
1
4

17
7
1
1
1
27

15
15
1
1
2
2
36

35
23
1
1
1
1
2
3
67

3
3
1
7

21
9
1
2
1
1
35

15
19
1
1
1
2
3
42

39
31
1
2
3
1
3
4
85

1
1
1
3
6

1
2
1
1
5
18

1
3
3
1
1
1
2
1
1
2
1
17
32

1
3
1
3
1
1
4
1
1
1
2
2
1
2
1
25
56

2
1
3
7

1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
13
40

2
1
5
1
1
2
3
1
2
2
2
1
1
1
4
1
1
31
67

4
3
7
1
1
2
4
1
1
2
1
4
2
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
47
114

2
1
1
1
1
6
13

2
1
8
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
23
58

6
1
11
4
1
2
6
1
2
1
3
3
2
1
2
2
6
1
1
1
57
99

10
3
19
1
4
1
2
2
8
1
1
2
2
5
3
3
1
1
3
2
7
1
1
1
1
1
86
170

Tabel 4.7. Overzicht van de op gebruikssporen geanalyseerde artefacten per put en de resultaten van deze analyse.

Aantal gebruikte zijdes
1
2
3
Totaal

N

Put 1
%
24
6
2
32

N
75
19
6
100

Put 2
%
49
16
2
67

N
73
24
3
100

Totaal
%
73
22
4
99

74
22
4
100

Tabel 4.8. Aantal gebruikte zones per werktuig.
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4.4.5.1 Verzamelen en verwerken van plantaardig materiaal

Plantaardig
Siliciumhoud. plant
Bast
Zacht hout
Middelhard plant
Plant
Dierlijk
Huid
Droge huid
Huid met mineraal
Been
Vis
Dierlijk zacht
Middelhard dierlijk
Anorganisch
Schelp
Middelhard anorg.
Onbekend
Zacht materiaal
Middelhard mat.
Onzeker
Zwart residu
Totaal

Totaal

Zwart reisdu

Onzeker

Transversaal/longitudinaal

Schieten (mogelijk)

Ruimeren

Overig

Diagonaal indet.

Graveren

Diagonaal

1
1

1
-

-

1
1
-

1
-

1
-

-

1

-

-

1

1

-

1
3
1
1
4

2
-

-

1
1

6
1
3
2
-

-

1
-

1
-

-

-

-

1
-

-

-

7
1
4
1
3
2
1

-

-

-

-

-

1

-

-

1
-

-

-

-

-

1
1

-

-

1
3

14

-

2
1
6

-

-

-

2
2

-

3
4

2
2

2
2
5
2
42

4

1

Tabel 4.9a. Put 1. Contactmateriaal versus uitgevoerde beweging.
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Transversaal indet.

Schaven

Schrapen

Transversaal

Longitudinaal indet.

Schaven

Snijden

Longitudinaal

Sporen van het verkrijgen, bewerken en verwerken van plantaardig materiaal worden
in de meeste vuursteenassemblages aangetroffen. Helaas is het zelden mogelijk
om deze planten op familie- of zelfs soortnaam te kunnen brengen op basis van de
gebruikssporen. Het onderscheid gaat vaak niet verder dan niet-siliciumhoudende
planten, siliciumhoudende planten, bast en hout. Het is dan ook zelden mogelijk om een
onderscheid te maken tussen het verkrijgen en verwerken van voedsel en ambachtelijke
activiteiten. Een uitzondering hierop vormen sommige sporen binnen de groep nietsiliciumhoudende planten, zoals bijvoorbeeld hout en bast, die altijd met ambachtelijke
activiteiten worden geassocieerd.

1

1

1

1

2

Totaal

Zwart reisdu

Onzeker

Transversaal/longitudinaal

Schachten

Schieten (mogelijk)

Overig

Diagonaal indet.

Graveren

Diagonaal

Transversaal indet.

Schaven

Schrapen

Transversaal

Longitudinaal indet.

Snijden

Longitudinaal
Plantaardig
Siliciumhoudende plant
Riet
Bast
Hout
Zacht hout
Zachte plant
Middelhard plant
Plant
Dierlijk
Huid
Droge huid
Huid met mineraal
Been
Vis
Vlees en bot
Dierlijk zacht
Middelhard dierlijk
Anorganisch
Schelp
Git
Middelhard anorganisch
Onbekend
Zacht materiaal
Middelhard mat.
Hard materiaal
Huid/minderaal
Divers materiaal
Onzeker
Zwart residu
Totaal

1

-

-

2
-

3
1
1

-

6
1
1

-

-

1
-

1
2

-

9
2
1
1
2
5

1
1
-

3
1
-

6
1
3
1
1
-

-

2
1
1
-

1
1
-

1
1

-

-

1
-

2
-

-

12
3
3
2
5
3
1

2
-

-

1
-

-

1
1
-

1
-

1

-

-

-

-

-

2
4
1

5

1
5

13

2

1
1
13

3

2
1
1
3
18

6
6

1
1

1
3

1
1
2
6
15

3
3

5
3
2
1
4
13
3
87

Tabel 4.9b. Put 2. Contactmateriaal versus uitgevoerde beweging.

179

180
1
2
3

1

Bast
1
1

1
1

1
4

4
2
1
1
2
7

1
1
1

-

Huid met mineraal

Droge huid

Huid

Dierlijk

Plant

Middelhard plant

Zacht hout

Siliciumh. plant

Plantaardig

Tabel 4.10a. Put 1. Artefacttype versus contactmateriaal van de artefacten met sporen van gebruik.

Ongemodificeerd
Afslag
Kling
Aanscherpingsafslag
Kernvernieuwingsafslag
Gemodificeerd
Afslag randretouche
Spits segment
Spits B
Boor
Steker A
Steker AA
Steker meervoudig
Ronde schrabber
Korte eindschrabber dubbel
Korte eindschrabber enkel
Versplinterd stuk
Totaal
1
1
1
1
4

1
1

3

1
2
1
2

1
-

1

1
-

1
1

-

1
1

-

1
1
2

-

2

2
-

1
2
2
5

-

1
1
2

-

5
3
4
1
2
1
3
1
1
3
3
42

3
9
1
2

Totaal

Zwart residu
Onzeker

Middelhard mat.
Zacht materiaal
   Onbekend

Middelhard anorg.
Schelp

   Anorganisch

Middelhard dierlijk

Dierlijk zacht

Vis

Been
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2
2

1
1
1
1
9

Riet

1
3
1
1

1
1
1

2

2
5

3
2
-

1
1
3
2
1
1
1
1
1
12

Huid

Dierlijk

Plant

Middelhard plant

Zachte plant

Hout

Siliciumh. plant

Plantaardig

Tabel 4.10b. Put 2. Artefacttype versus contactmateriaal van de artefacten met sporen van gebruik.

Ongemodificeerd
Afslag
Kling
Stekerafslag
Aanscherpingsafslag
Kernpreparatiekling
Kernvernieuwingskling
Kernvernieuwingsafslag
Gemodificeerd
Kling randretouche
Kling stijlretouche
Afslag randretouche
Spits segment
Spits indet.
Spits A
Spits B
Spits C
Spits micro indet.
Boor
Steker A
Steker AA
Steker meervoudig
Lange eind schrabber
Ronde schrabber
Korte eindschrabber dubbel
Korte eindschrabber enkel
Zijschrabber enkel
Schrabber/steker combinatie
Versplinterd stuk
Totaal
1
1
3

1
2
3

1
1
1
2

1
1
5

3
1
1
1
3

1

1
2
2

3
1
4

1

1
1
1
5

2
1
3

3
-

2
2

-

1

1
-

1
2
4

1
-

Onzeker
1
3
1
1
1
1
13

1
1
2
1

2
1
3

-

87

1
1
1
4
1
2

2
3

8
1
12
2
3
3
3
1
3

1
3
3

15
13
1

Totaal

Zwart residu

Divers materiaal

Huid/minderaal

Hard materiaal

Middelhard mat.

Zacht materiaal

   Onbekend

Middelhard anorg.

Git

Schelp

   Anorganisch

Middelhard dierlijk

Vlees en bot

Vis

Been

Huid met mineraal

Droge huid

182
1
1

1
4

Schaven

1
2
1
3

1
1
3
1
1
1
1
1
3
14

1
1
1
1

1
2
1
1
6

2
-

Diagonaal

Transversaal indet.

Schaven

Schrapen

Transversaal

Longitudinaal indet.

Snijden

Longitudinaal

Tabel 4.11a. Put 1. Artefacttype versus uitgevoerde beweging van de artefacten met sporen van gebruik.

Ongemodificeerd
Afslag
Kling
Stekerafslag
Aanscherpingsafslag
Kernpreparatiekling
Kernvernieuwingskling
Kernvernieuwingsafslag
Gemodificeerd
Kling randretouche
Kling stijlretouche
Afslag randretouche
Spits segment
Spits indet.
Spits A
Spits B
Spits C
Spits micro indet.
Boor
Steker A
Steker AA
Steker meervoudig
Lange eind schrabber
Ronde schrabber
Korte eindschrabber dubbel
Korte eindschrabber enkel
Zijschrabber enkel
Schrabber/steker combinatie
Versplinterd stuk
Totaal
1
1

1

1
1
1

2
2

1
2

1
1
2
4

1
1
1
2

-

Totaal

Zwart reisdu

Onzeker

Transversaal/longitudinaal

Schieten (mogelijk)

Ruimeren

Overig

Diagonaal indet.

Graveren

5
3
4
1
2
1
3
1
1
3
3
42

3
9
1
2
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1
1
2
1
5

3
5

Longitudinaal indet.

2
4
1
1
1
3
1
13

1
1
2

2
1
1
1
1
1
1
1
1
13

3
2
-

Graveren

Diagonaal

Transversaal indet.

Schaven

Schrapen

Transversaal

Snijden

Longitudinaal

Tabel 4.11b. Put 2. Artefacttype versus uitgevoerde beweging van de artefacten met sporen van gebruik.

Ongemodificeerd
Afslag
Kling
Stekerafslag
Aanscherpingsafslag
Kernpreparatiekling
Kernvernieuwingskling
Kernvernieuwingsafslag
Gemodificeerd
Kling randretouche
Kling stijlretouche
Afslag randretouche
Spits segment
Spits indet.
Spits A
Spits B
Spits C
Spits micro indet.
Boor
Steker A
Steker AA
Steker meervoudig
Lange eind schrabber
Ronde schrabber
Korte eindschrabber dubbel
Korte eindschrabber enkel
Zijschrabber enkel
Schrabber/steker combinatie
Versplinterd stuk
Totaal
1
1
1
3

2
1
2
18

4
7
1
1
2
1
1
1
1
6

1
1

1
1
3

1
2
1
1
1
15

5
2
2
1
2
1
3

-

Totaal

Zwart reisdu

Onzeker

Transversaal/longitudinaal

Schachten

Schieten (mogelijk)

Overig

Diagonaal indet.

8
1
12
2
3
3
3
1
3
2
3
1
1
1
4
1
2
87

15
13
1
1
3
3

Bewerking siliciumhoudende planten
In de assemblage van de Yangtzehaven komen sporen van gebruik van siliciumhoudende
planten veelvuldig voor (Tabel 4.9). De planten zijn voornamelijk verwerkt in
een schrapende beweging, zowel transversaal als diagonaal. Tot de groep van
siliciumhoudende planten horen bijvoorbeeld granen, grassen, riet en lisdodde. Het
bewerken van deze planten laat zeer kenmerkende sporen achter: een brede band
glans die bij langdurig gebruik een aaneengesloten glad vlak vormt met enkele tot veel
krassen in het oppervlak (Afb. 4.24a en 4.24b). Binnen deze groep van sporen van het
schrapen van siliciumhoudende planten zijn wel verschillen waar te nemen, maar het is
niet duidelijk welk contactmateriaal aan welk type sporen gekoppeld moet worden (Van
Gijn, Lammers-Keijsers en Houkes 2001; Peeters, Schreurs en Verneau 2001). Dergelijke
sporen van het schrapen/schaven van siliciumhoudende planten zijn op artefacten uit het
Mesolithicum en het Vroeg Neolithicum veelvuldig aangetroffen; voornamelijk op klingen.
In de latere perioden komen deze sporen nagenoeg niet meer voor. Ook op het materiaal
van de Yangtzehaven zijn de sporen voornamelijk op klingen en ander ongeretoucheerd
materiaal gezien, maar ook op een AA-steker en een B-spits (Tabel 4.10). De sporen zijn,
zoals gezegd, zeer kenmerkend en de gebruikssporen die zijn ontstaan bij experimenten
met het oogsten van de zaden van wilde grassen en met het schrapen of pletten van
riet komen in de buurt, maar zijn niet de exacte tegenhanger. De archeologische sporen
worden waarschijnlijk door een dergelijke activiteit veroorzaakt, maar het is niet duidelijk
of deze gerelateerd is aan voedselvoorziening of dat het om een ambachtelijke activiteit
gaat. Het is in ieder geval wel duidelijk dat deze activiteit veelvuldig werd uitgevoerd. De
sporen hiervan zijn op zeven van de 129 (5,5%) gebruikte locaties waargenomen (Afb.
4.23 en 4.24).

a

b

c

d

Afb. 4.24. Sporen van plantaardig materiaal.
a. Sporen geïnterpreteerd als gevolg van het met een schrapende beweging verwerken van siliciumhoudende
planten op vondstnummer 314.1. Oorspronkelijke vergroting 200x.
b. Sporen geïnterpreteerd als gevolg van het snijden van siliciumhoudende planten op vondstnummer 295.1.
Oorspronkelijke vergroting 100x.
c. Sporen geïnterpreteerd als gevolg van het schaven van riet op vondstnummer 191.2. Oorspronkelijke
vergroting 200x.
d. Sporen geïnterpreteerd als gevolg van het bewerken van hout op vondstnummer 268.6. Oorspronkelijke
vergroting 200x.
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Naast sporen van het schrapen zijn ook sporen gezien van het op een andere manier
bewerken van siliciumhoudende planten. Een afslag met lange rechte werkranden is
gebruikt voor het verzamelen van siliciumhoudende planten (Afb. 4.22 en 4.24b) en de
sporen op een kernvernieuwingsstuk zijn geïnterpreteerd als het schaven van riet (Afb.
4.22 en 4.24c).
Bewerking bast
Op een steker zijn aan de beide laterale zijden sporen van het snijden en schrapen van
bast aangetroffen (Afb. 4.21). Bast wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het maken van touw
of containers. Over het algemeen is de bast al direct nadat ze van de boom is verwijderd
en gedroogd als bindmiddel te gebruiken of tot touw te verwerken. Sommige soorten bast
leveren touw van betere kwaliteit wanneer je ze eerst verder bewerkt, waarbij de vezels
uit de bast worden gewonnen. Dit werktuig is waarschijnlijk gebruikt voor zowel het in
smallere strips snijden, als het schrapen van de bast om de vezels te verkrijgen voor het
maken van bijvoorbeeld touw of manden.
Bewerking hout
Sporen van het bewerken van hout, waarschijnlijk voor het maken van
gebruiksvoorwerpen, zijn gezien op twee afslagen. Van één afslag is het distale deel en
een gedeelte van één van de laterale zijden gebruikt voor het schrapen van zacht hout.
Een andere afslag is gebruikt voor het schaven van hout (Afb. 4.24d).
Diversen
Naast de hierboven besproken sporen van plantaardig materiaal, zijn er op diverse
artefacten sporen van plantaardig materiaal gezien die helaas niet nader te specificeren
zijn (Tabel 4.9 en Afb. 4.22). Deze werktuigen kunnen zowel gebruikt zijn voor het
verzamelen en verwerken van voedsel als voor ambachtelijke activiteiten. Deze sporen
zijn voornamelijk te zien op ongeretoucheerde artefacten. Mogelijk gaat het daarbij om ad
hoc gebruik, waarbij een stukje vuursteen dat voorhanden is, wordt benut voor de taak.
4.4.5.2 Dierlijke materialen
Er zijn op in totaal 48 locaties (37%) sporen gezien van het verwerken van dierlijke
materialen. Ook hierbij gaat het om zowel ambachtelijke activiteiten als het verzamelen en
verwerken van voedsel.
Bewerking huiden
Het overgrote deel van de sporen van dierlijke materialen zijn het gevolg van het
bewerken van huiden (N=30). Het vuursteen is zowel gebruikt voor het schoonmaken
van de verse huiden als voor de verdere verwerking tot leer of bont en voor het maken
van bijvoorbeeld kleding of gebruiksvoorwerpen. Het schrapen van verse huiden gebeurd
meestal direct na het villen van een dier. Hierna kunnen de huiden direct verder verwerkt
worden, maar het is ook mogelijk de huiden te drogen en te bewaren. De verdere
verwerking van de rauwe huid tot leer of bont kan dan op een later tijdstip gedaan worden.
Dit is een langdurig en arbeidsintensief proces waar, - afhankelijk van de bewerking - een
dag tot enkele weken mee gemoeid zijn. Deze activiteit wordt dan ook vaak in verband
gebracht met langdurige bewoning (Van Gijn 2010).
De sporen die worden beschreven als die van ‘droge huid’ worden geassocieerd met het
dunner of zacht maken van de huiden. Naast deze sporen van de productie van leer en
bont zijn er ook aanwijzingen voor de verdere verwerking van huiden, leer en bont tot
andere producten als kleding en containers (Afb. 4.1b en 4.21).
Het schrapen van huid is de meest uitgevoerde activiteit, waarbij gebruik werd gemaakt
van zeer diverse artefacten, niet alleen schrabbers, maar ook stekers, ongemodificeerde
afslagen en geretoucheerde afslagen. Hierbij was verschil te zien tussen artefacten
met een smalle en een brede band glans langs de gebruikte werkrand (Afb. 4.25a en
4.25b). De stukken met een smalle band glans zijn waarschijnlijk gebruikt op een harde
ondergrond, als bijvoorbeeld een stuk hout of een harde, aangestampte zand of kleigrond,
terwijl de stukken met een brede band sporen gebruikt zijn op een zachte ondergrond,
als bijvoorbeeld gras, mos of een bovenbeen. Het is niet duidelijk of het hier gaat om
persoonlijke voorkeur of om bijvoorbeeld een andere stap in het verwerkingsproces.
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a

b

c

d

e

f

g

h

Afb. 4.25. Sporen van dierlijk materiaal.
a. Sporen geïnterpreteerd als gevolg van het schrapen van huid met minerale toevoeging op een harde ondergrond op vondstnummer 15.3. Oorspronkelijke vergroting 200x.
b. Sporen geïnterpreteerd als gevolg van het schrapen van huid op een zachte ondergrond op vondstnummer
133.3. Oorspronkelijke vergroting 200x.
c. Sporen geïnterpreteerd als gevolg van het snijden van huid met een minerale toevoeging op vondstnummer
76.1. Oorspronkelijke vergroting 200x.
d. Sporen geïnterpreteerd als gevolg van het verwerken van vis op vondstnummer 82.4. Oorspronkelijke vergroting 100x. In de sporen is een ronde plek te zien waar de sporen nauwelijks ontwikkeld zijn.
e. Sporen geïnterpreteerd als gevolg van het schrapen van vis, vermoedelijk de schubben op vondstnummer
277.4. Oorspronkelijke vergroting 100x. Let op de band zonder sporen in de band glans.
f. Sporen geïnterpreteerd als gevolg van het graveren van vers bot op vondstnummer 314.1. Oorspronkelijke
vergroting 200x.
g. Sporen geïnterpreteerd als gevolg van slachten op vondstnummer 322.7. Oorspronkelijke vergroting 200x.
h. Sporen geïnterpreteerd als gevolg van het slachten van een dier, waarna het object geretoucheerd is en
vervolgens gebruikt is voor het schrapen van huid op vondstnummer 322.7. Oorspronkelijke vergroting 200x.
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Op zeven locaties - op schrabbers, een ongeretoucheerde afslag en een steker - zijn
sporen van het werken met huid met een minerale toevoeging gezien. Het gaat daarbij
zowel om schrapen (N=6; Afb. 4.21 en 4.25a), als om verwerken in longitudinale
beweging, bijvoorbeeld snijden (N=1; Afb. 4.20 en 4.25c). Mineraal materiaal, als
bijvoorbeeld oker, kan worden toegevoegd aan een huid als looimateriaal, om de kwaliteit
van de huid te verbeteren of om de huid kleur te geven. In een enkel geval leek het echter
te gaan om toevoeging van bijvoorbeeld zand. Dit kan intentioneel gebeurd zijn, maar het
kan er ook op duiden dat de huid gewoon erg zandig was.
Bewerking bot
Sporen van beenbewerking zijn gezien op drie locaties. Opvallend aan de drie werktuigen
waarmee bot is bewerkt, is dat ze allemaal ook voor een andere activiteit zijn gebruikt,
die geen relatie lijkt te hebben met het bewerken van bot. Op de punt van een steker zijn
sporen gezien van het kerven van vers bot (Afb. 4.23 en 4.25f), terwijl de laterale zijde is
gebruikt voor het schrapen van siliciumhoudende planten. Een andere steker is gebruikt
voor het kerven van droog bot, terwijl met de laterale zijde een middelhard mineraal
materiaal geschraapt is (Afb. 4.21), bijvoorbeeld een zachte steen als oker of zachte
kalksteen. Het derde werktuig is een spits waarvan de punt is gebruikt voor het schrapen
van bot, terwijl de overliggende laterale zijde is benut voor het snijden van huid. Alleen
in het laatste geval is er een mogelijke overeenkomst tussen de activiteiten, aangezien
ze beide op een dierlijk materiaal zijn gebruikt. Dit gebruik van artefacten voor niet aan
elkaar gerelateerde activiteiten kan twee verklaringen hebben. Een artefact werd bewaard
met het doel het later nogmaals te gebruiken. Of er werd een stukje vuursteen uit een
voorraad geselecteerd en gebruikt, waarna het werd teruggelegd in de vuursteenvoorraad.
Het is niet duidelijk welke activiteit als eerste is uitgevoerd met de drie werktuigen, omdat
de gebruikte zones elkaar niet overlappen.
Slachten
Tot slot zijn sporen van een combinatie van het bewerken van vlees en bot gezien. Deze
sporen zijn geïnterpreteerd als sporen van slachten. Van een microlithische spits zijn
de beide laterale zijden gebruikt voor het slachten van een dier (Afb. 4.23 en 4.25g).
De vorm en afmetingen van het werktuig doen vermoeden dat het werktuig geschacht
was. Recente experimenten (Siebelink e.a. 2012) laten zien dat een samengesteld
mes zeer geschikt is als slachtwerktuig. Helaas waren er geen sporen van schachten
te herkennen. Op een geretoucheerde kling zijn op de punt sporen aanwezig van het
verwerken van vlees en bot, terwijl de laterale zijden gebruikt zijn voor het verwerken
van vis. Mogelijk gaat het hier dan ook om het schoonmaken van vissenbotten of het
losmaken van bijvoorbeeld pezen van bot. Het laatste artefact, geclassificeerd als een
afslag met gebruiksretouche, is het meest interessante. Dit werktuig is eerst gebruikt met
een snijdende beweging voor het slachten van een dier, waarna de rand is geretoucheerd
en deze vervolgens is gebruikt voor het schrapen van een huid. Deze twee activiteiten
zijn van elkaar te onderscheiden doordat de sporen gedeeltelijk niet overlappen. Er is een
brede band sporen van slachten te zien, die doorsneden wordt door retouches. Over de
sporen van het eerste gebruik ligt een band met transversale sporen die ook de distale
zijde van de retouches hebben afgerond (Afb. 4.25h).
Verwerking vis
Op acht locaties, op afslagen, klingen, een geretoucheerde kling en een schrabber,
zijn sporen van het verwerken van vis aangetroffen (Tabel 4.10; Afb. 4.25d en 4.25e).
Het is vrij bijzonder om deze sporen in dergelijke percentages (6%) aan te treffen op
archeologisch materiaal. Het is onduidelijk waarom ze niet vaker worden vastgesteld
op Nederlands materiaal. Mogelijk komt dit mede doordat ze niet altijd herkend zijn
door bijvoorbeeld conserveringsomstandigheden, slecht ontwikkelde sporen of de
aanwezigheid van patina op het vuuuursteenoppervlak.13 Dat de conservering van het
materiaal van de Yangtzehaven overwegend goed is, heeft er mogelijk toe bijgedragen dat
deze sporen van vis herkend zijn. Het verwerken van vis resulteert in een vette glans met
een rommelige distributie in een brede band langs de werkrand. In de band met glans zijn
ronde plekken te zien waar de sporen niet of nauwelijks ontwikkeld zijn (Afb. 4.25d). Hier
heeft waarschijnlijk tijdens het gebruik een vissenschub vastgezeten, waardoor de sporen
daar niet of minder zijn ontwikkeld (Garcia Diaz 2009). Overigens waren niet alle sporen
van visbewerking even duidelijk. Een klein aantal is als ‘waarschijnlijk gebruikt voor het
verwerken van vis’ geïnterpreteerd. Het is niet duidelijk welke stap in het verwerken van
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vissen ze representeren. Het kan gaan om het verwerken van vis voor consumptie, maar
ook om het verwerken van de huiden van grotere vissen voor bijvoorbeeld leer. Dit laatste
is echter minder waarschijnlijk omdat vuursteen minder geschikt is voor het schrapen van
vissenhuiden dan bijvoorbeeld werktuigen van hout, been of gewei.
4.4.5.3 Het maken van ornamenten
De sporen van het bewerken van git en schelp zijn de meest opvallende sporen die
zijn aangetroffen tijdens het onderzoek, ze geven een mogelijke aanwijzing voor het
vervaardigen van ornamenten of andere siervoorwerpen. Op vier locaties zijn sporen van
het bewerken van git en op drie locaties sporen van het bewerken van schelp aanwezig.
Een geretoucheerde afslag is gebruikt voor zowel het snijden als het schrapen van
git (Afb. 4.26a en 4.23), terwijl van een A-steker de laterale zijde is gebruikt voor het
schrapen van git. Op een boor zijn sporen van het bewerken van schelpen aanwezig;
het werktuig is gebruikt voor het ruimen van een gat in schelp (Afb. 4.26b en 4.21). Een
combinatiewerktuig steker/schraper is gebruikt voor zowel het graveren als voor het
schrapen van schelp.
Tijdens het veldwerk zijn geen ornamenten gevonden en ornamenten van git zijn in
Nederland ook niet bekend uit het Vroeg en Midden-Mesolithicum. Kralen of hangertjes
van andere materialen zijn wel gevonden in Nederland en Europa, waaronder een
doorboord rolsteentje uit Zutphen (Verneau 1999; voor Europa zie onder andere Newell

a

b

c

d

Afb. 4.26. Sporen van mineraal en onbekend materiaal.
a. Sporen geïnterpreteerd als gevolg van het snijden van git op vondstnummer 206.1. Oorspronkelijke vergroting
100x.
b. Sporen geïnterpreteerd als gevolg van het ruimen van een gat in schelp op vondstnummer 84.4. Oorspronkelijke vergroting 100x.
c. Sporen geïnterpreteerd als gevolg van het schrapen van een anorganisch middelhard materiaal op vondstnummer 124.9. Oorspronkelijke vergroting 100x.
d. Sporen geïnterpreteerd als zogenaamde frictieglans; sporen van schachten op vondstnummer 316.12.
Oorspronkelijke vergroting 100x.
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e.a. 1990). Git blijft alleen in natte context bewaard, dus mogelijk waren ornamenten van
git oorspronkelijk wel aanwezig in andere vroeg- en middenmesolithische nederzettingen
in Nederland, maar zijn deze vergaan. Uit jongere perioden zijn wel gitkralen bekend.
Voorbeelden uit het Neolithicum zijn bijvoorbeeld Schipluiden (Van Gijn 2006b), Ypenburg
(Van Gijn 2008) en Hoep Noord (Verbaas in voorbereiding). Hierbij gaat het om kralen in
diverse vormen en afmetingen.
4.4.5.4 Schieten
Op zeven spitsen en een steker zijn sporen gezien die mogelijk het gevolg zijn van
schieten (Afb. 4.21 en 4.23). Op spitsen die experimenteel zijn gebruikt als projectiel,
zijn impact-fractures (maanvormige breuken als gevolg van inslag) en lineair verspreide
krassen met glans door contact met het aangeschoten dier of de grond te zien (LammersKeijsers e.a. in voorbereiding). Op het materiaal uit de Yangtzehaven zijn echter door de
gebruikte verzamelmethoden beschadigingen ontstaan die volledig overeenkomen met
deze lineair verspreide krassen met glans, waardoor eventuele archeologische sporen
niet meer te herkennen zijn. Ook de interpretatie van impact-fractures is problematisch.
Deze kunnen namelijk ook door veel andere oorzaken zijn ontstaan, zoals bijvoorbeeld het
contact met andere pijlen in een pijlenkoker, het vallen op de grond of tijdens het zeven
van de grond. Daarom zijn deze breuken hier slechts als ‘mogelijke sporen’ van schieten
geïnterpreteerd.
4.4.5.5 Overige sporen en bewerkte materialen
Zwart residu
Op vijf artefacten is een zwart residu gezien. Hiervan bestond het vermoeden dat het
mogelijk om teer zou gaan. Helaas was de hoeveelheid residu op de werktuigen zodanig
klein dat het maar van één artefact mogelijk was het te analyseren. In afbeelding 4.27 is
het spectrum te zien dat verkregen werd door scan 50 tot 80 op te tellen. Dit meetgebied
duidt op polymeermateriaal dat thermisch dissocieert. De massapieken wijzen direct
op een angiosperm lignine met een syringyl-guaiacylpatroon. De basiselementen van
dit soort lignine zijn sinapylalcohol (m/z 210, 167, 154) en coniferylalcohol (m/z 180,
137, 124). Het koolhydraatsignaal duidend op cellulose en hemicellulose met pieken bij
m/z 60, 73, 98, 126 en 114 is bijzonder laag, hetgeen wijst op biologische afbraak door
micro-organismen. Het geanalyseerde materiaal betreft derhalve gefossiliseerde wanden
van plantencellen. Dergelijke afbraakprocessen zijn uitgebreid bestudeerd door Van
der Heijden en Boon (1994). Er zijn geen aanwijzingen voor plantaardige adhesieven,
noch voor asfalt. Tevens ontbraken vetstoffen, wel zijn antioxidanten en weekmakers
afkomstig uit het vondstzakje vastgesteld. In het hoge temperatuurtraject van de analyse
zijn aanwijzingen voor gereduceerde zwavel aangetroffen. Dit wijst op sulfaatreduktie en
dus op verblijf in marien milieu. Het voorgaande doet vermoeden dat het voorwerp uit
veen afkomstig is en vervolgens is herafgezet. Als het direct uit het veen komt dan zitten
er gewoon nog plantenresten op. Vermoedelijk betreft het resten van laagveen gelet op
het hoge lignine gehalte van de houtige planten (ook wortels) die in een dergelijke milieu
voorkomen.
Diversen
Naast de resten van teer zijn er diverse werkranden met sporen waarvan het
contactmateriaal niet te interpreteren was. Het gaat hierbij om zowel zacht, als middelhard
en hard materiaal dat bewerkt is met verschillende bewegingen. Veelal waren deze
sporen niet goed genoeg ontwikkeld om tot een goede interpretatie te kunnen komen
van het gebruik. Daarnaast komen er ook sporen voor die wij herhaaldelijk terugzien
in archeologische assemblages, maar waarvan wij ondanks uitgebreid experimenteel
onderzoek nog geen experimentele tegenhanger kennen. Dit is mede te verklaren door
het uitgebreide technologische systeem van het Mesolithicum en jongere perioden (Van
Gijn 2010). Een andere verklaring voor deze sporen kan zijn dat het hier gaat om een
combinatie van contactmaterialen die zodanig dicht bij elkaar liggen in hardheid dat ze op
het werktuig niet van elkaar kunnen worden onderscheiden.
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flint black

Afb. 4.27. Massaspectrum van zwart materiaal op vondstnummer 201.10 dat geïdentificeerd kan worden als fossiel angiosperm lignine met
weinig polysacharide.

4.4.5.6 Meervoudig gebruik
Meervoudig gebruik is op twee verschillende manieren waargenomen. Vier werkranden
zijn gebruikt om verschillende materialen te verwerken (Tabel 4.9 en Afb. 4.23) en op 26
artefacten zijn meerdere gebruikte zones gezien (Tabel 4.12 en Afb. 4.20-23).
Bij de werkranden die gebruikt zijn om verschillende materialen te bewerken, zijn
kenmerken te zien van verschillende contactmaterialen. Deze zijn niet meer van elkaar
te onderscheiden doordat de sporen over elkaar heenliggen. Mogelijk zijn dit werktuigen
die door de eigenaar werden bewaard om ze te kunnen gebruiken voor allerlei klussen.
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de artefacten werden benut bij het vervaardigen van één
object, waarvoor verschillende grondstoffen werden gebruikt.
Bij de meeste artefacten met meerdere werkranden zijn deze gebruikt op hetzelfde
materiaal in dezelfde of een andere activiteit. Een voorbeeld hiervan is het werktuig met
vondstnummer 76.1, een afslag die gebruikt is voor het snijden en schrapen van huid.
In sommige gevallen lijken de sporen echter geen relatie met elkaar te hebben. Dit kan
natuurlijk komen doordat niet genoeg kennis aanwezig is van het technologische systeem
en dat de werktuigen bij een vooralsnog onbekend ambacht werden gebruikt.
Bij vier stukken is het vrijwel zeker dat de met één werktuig uitgevoerde activiteiten geen
relatie met elkaar hebben. Het gaat hierbij om een kling die gebruikt is voor het snijden
van droge huid en het oogsten van siliciumhoudende planten, een steker (Afb. 4.23 en
4.25f), waarvan de punt is aangewend voor het graveren van vers bot en de laterale zijde
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Afslag
Kling
Kernvernieuwingsafslag
Steker A
Steker meervoudig
Korte eind schrabber
Versplinterd stuk
Afslag
Afslag
Afslag
Afslag
Kling
Kling
Kernvernieuwingskling
Kernvernieuwingskling
Geretoucheerde afslag
Afslag randretouche
Afslag randretouche
Kling randretouche
Spits segment
Spits A
Spits B
Spits micro indet.
Spits indet.
Steker AA
Schrabber / steker combinatie

Vondstnummer
76
136
136
151
124
132
3
183
196
266
312
298
328
191
196
268
206
303
243
211
316
54
201
277
314
295

   Subnummer
1
9
8
1
9
2
2
2
2
1
1
2
3
2
3
9
1
2
3
1
12
1
10
1
1
2

Huid/mineraal
Plant
Middelhard plant
Bast
Been
Huid/mineraal
Onzeker
Hard materiaal
Vis
Zacht materiaal
Plant
Siliciumh. plant
Siliciumh. plant
Riet
Onzeker
Droge huid
Git
Huid
Vlees en bot
Divers materiaal
Onzeker
Zacht materiaal
Onzeker
Huid
Been
Schelp

Contact materiaal 1

Putnummer

Tabel 4.12. Het gebruik van de artefacten met meerdere gebruikte zones.

   Artefacttype

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

   Activiteit 1
Longitudinaal
Snijden
Schaven
Snijden
Graveren
Schrapen
Onzeker
Onzeker
Onzeker
Longitudinaal
Onzeker
Diagonaal
Diagonaal
Schaven
Onzeker
Schrapen
Snijden
Schrapen
Graveren
Diagonaal
Schieten?
Transversaal
Schieten?
Longitudinaal
Graveren
Graveren

Contact materiaal 2
Huid
Plant
Huid
Bast
Middel anorg
Huid
Onzeker
Hard materiaal
Vis
Plant
Plant
Siliciumh. plant
Droge huid
Riet
Onzeker
Zwart residu
Git
Huid
Vis
Divers materiaal
Onzeker
Zwart residu
Zwart residu
Huid
Siliciumh. plant
Schelp

   Activiteit 2
Schrapen
Transversaal/ longitudinaal
Schrapen
Schrapen
Transversaal
Schrapen
Onzeker
Onzeker
Onzeker
Transversaal
Onzeker
Diagonaal
Snijden
Schaven
Onzeker
Zwart residu
Snijden
Schrapen
Diagonaal
Diagonaal
Schachten
Zwart residu
Zwart residu
Longitudinaal
Transversaal
Transversaal

Contact materiaal 3
Onzeker
Zwart residu
Git
Been
-

Onzeker
Zwart residu
Schrapen
Schrapen
-

   Activiteit 3

voor het schrapen van siliciumhoudende planten. Een meervoudige steker (Afb. 4.21
en 4.25g) is benut voor het graveren van been en het transversaal bewerken van een
middelhard anorganisch materiaal. Verder is er een kernvernieuwingsafslag waarmee een
middelhard plantaardig materiaal is geschaafd en (mogelijk verse) huid is geschraapt.
4.4.5.7 Vergelijking van de putten
Alle geanalyseerde stukken zijn afkomstig uit de putten 1 en 2, waarbij er uit put 2
ongeveer tweemaal zoveel stukken zijn geanalyseerd. Het materiaal uit put 3 en uit de
boringen kwam volgens de selectiecriteria niet in aanmerking voor analyse. Wanneer
gekeken wordt naar de verschillende geanalyseerde artefacttypen (Tabel 4.7), blijkt dat
de percentages goed met elkaar overeenkomen. De enige uitzondering hierop zijn de
afslagen, waarvan er relatief meer zijn geanalyseerd uit put 2 (30% put 2 versus 23% put
1), en de spitsen, waarvan er relatief meer zijn geanalyseerd uit put 1 (16% put 1 versus
12% put 2), terwijl typologisch gezien (Tabel 4.5) de assemblages van put 1 en put 2
met elkaar overeenkomen. Wanneer de bewerkte materialen in de putten (Tabel 4.13)
worden beschouwd, dan is er een klein verschil te zien. In put 1 zijn meer sporen van het
verwerken van dierlijk materiaal aangetroffen, terwijl in put 2 het aandeel anorganisch
materiaal en onbekende materialen hoger is. In put 2 is het percentage sporen van het
verwerken van siliciumhoudende planten hoger dan in put 1. De verschillen zijn echter
zodanig klein dat we hier niet van een significant verschil kunnen spreken. Op basis van
de gebruikssporenanalyse is dan ook geen verschil te zien tussen de putten 1 en 2. Dit
kan betekenen dat ze tot dezelfde nederzetting of dumpzones van dezelfde nederzetting
behoren, of dat het om twee nederzettingen van hetzelfde type gaat die op dezelfde
manier zijn gebruikt.
De grote diversiteit aan bewerkte materialen en uitgevoerde activiteiten lijkt een special
activity site uit te sluiten. Niet alleen zou de diversiteit aan bewerkte materialen dan
minder groot zijn, maar ook zou er dan grotere nadruk liggen op één bepaalde activiteit.
De sporen die wijzen op het verwerken van huiden tot leer en bont, de sporen van het
maken van ornamenten en de sporen van andere ambachtelijke activiteiten lijken het
gebruik van de locatie als special activity site uit te sluiten. We hebben hier dan ook, op
basis van de resultaten van de gebruikssporenanalyse, te maken met een langduriger
gebruikte leeflocatie. Het is echter niet mogelijk de daadwerkelijke gebruiksduur in te
schatten.
4.4.5.8 Typologie versus gebruik
De typologische classificatie van vuursteen gaat over het algemeen uit van een
verondersteld gebruik. In het verleden (bijvoorbeeld Van Gijn 1990; idem 2010; Van Gijn
e.a. 2006; Siebelink e.a. 2012) is al gebleken dat dit veronderstelde gebruik lang niet altijd
overeenkomt met het daadwerkelijke gebruik van de artefacten. Dit is ook te zien bij het
materiaal van de Yangtzehaven (Tabel 4.10 en 4.11). Naast schrabbers zijn namelijk ook
diverse andere artefacttypen - stekers, afslagen en geretoucheerde stukken - gebruikt om
huiden mee te bewerken. De schrabbers zelf zijn bijna uitsluitend voor deze bezigheid
aangewend; er zijn slechts twee uitzonderingen. Met één exemplaar is vis bewerkt, met
een ander schelp. Hiermee bestaat er voor dit werktuigtype wel een duidelijke relatie
tussen typologie en gebruik.
De spitsen zijn daarentegen voor een grote diversiteit aan taken benut. Een aantal spitsen
is mogelijk gebruikt als projectiel, maar ze zijn ook aangewend voor het verwerken van
plantaardig materiaal, vlees, bot en in zeer diverse bewegingen. Voor microlithische
spitsen is al langer bekend dat deze voor diverse taken worden gebruikt, onder andere in
samengestelde werktuigen (onder andere Siebelink e.a. 2012), maar mogelijk ook enkel
geschacht of in de hand gehouden. Op slechts één spits zijn sporen van schachten te
zien in de vorm van frictieglans (Afb. 4.26d). Maar door de conserveringsomstandigheden,
waarin teer niet goed bewaard lijkt te zijn gebleven, en de krassen op het
vuursteenoppervlak door de wijze van verzamelen in het veld is het niet uit te sluiten
dat sporen van schachting niet meer aanwezig waren of herkend konden worden. Het
is dan ook zeer goed mogelijk dat een deel van de spitsen is gebruikt in samengestelde
werktuigen of enkel geschacht is geweest.
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Put 1
N

Put 2
%

N

Plantaardig
Siliciumhoud. plant
Riet
Bast
Hout
Zacht hout
Zachte plant
Middelhard plant
Plant
Subtotaal

1
3

2,4
7,1

1
1
4
10

Dierlijk
Huid
Droge Huid
Huid met mineraal
Been
Vis
Vlees en bot
Dierlijk zacht
Middelhard dierlijk
Subtotaal
Anorganisch
Schelp
Git
Middelhard anorg.
  Subtotaal
Onbekend
Zacht materiaal
Middelhard mat.
Hard materiaal
Huid/minderaal
Divers gebruik
Onzeker
Zwart residu
Subtotaal
Totaal

%

2,4
2,4
9,5
23,8

9
2
1
1
2
5
20

10,3
2,3
1,1
1,1
2,3
5,7
23,0

7
1
4
1
3
2
1
19

16,7
2,4
9,5
2,4
7,1
4,8
2,4
45,2

12
3
3
2
5
3
1
29

13,8
3,4
3,4
2,3
5,7
3,4
1,1
33,3

1
1
2

2,4
2,4
4,8

2
4
1
7

2,3
4,6
1,1
8,0

2
2
5
2
11

4,8
4,8
11,9
4,8
26,2

5
3
2
1
4,0
13
3
31

5,7
3,4
2,3
1,1
4,6
14,9
3,4
35,6

42

100,0

87

99,9

Tabel 4.13. Contactmateriaal per put.

Van stekers wordt over het algemeen verondersteld dat deze worden gebruikt voor
het kerven of graveren van materiaal, bijvoorbeeld bot bij het toepassen van de
metapodiumtechniek (Van den Broeke 1983; Van Gijn 1990). Een aantal stekers is
inderdaad gebruikt voor het kerven van zowel vers als droog bot. Maar daarnaast zijn ze
ook aangewend voor diverse andere activiteiten, zoals het schrapen van huid, git en bast,
en ook het snijden van bast.
Slechts één van de twee geanalyseerde boren, waarvan de punt is afgebroken, is
geanalyseerd op gebruikssporen. Er zijn sporen te zien van het bewerken van schelp. De
distributie wijst op het ruimen van een gat. Het is natuurlijk mogelijk dat de boor eerder
ook gebruikt is om te boren, maar daar waren, mede door het ontbreken van de punt,
geen sporen meer van te zien.
Geretoucheerd materiaal is, zoals te verwachten, multifunctioneel en wordt ingezet voor
een zeer uitgebreid scala aan activiteiten op een breed spectrum aan grondstoffen.
Ongeretoucheerde stukken worden door archeologen soms nog uitsluitend gezien als
halffabricaten voor het vervaardigen van werktuigen. Deze veronderstelling is echter
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onjuist, hoewel deze stukken natuurlijk tot werktuigen te retoucheren zijn, wordt ook juist
het ongeretoucheerde materiaal veelvuldig gebruikt voor zeer diverse taken.
Concluderend kan worden gesteld dat er zeker geen sprake is van een één op één
relatie tussen het veronderstelde gebruik van de werktuigen en de manier waarop ze
daadwerkelijk zijn gebruikt. Waar er wel een relatie te zien is, zoals bij de schrabbers, is
deze relatie ook niet uniek. Er worden ook diverse andere artefacttypen gebruikt voor het
bewerken van huiden.
4.5

Discussie en conclusie

Het archeologisch onderzoek van het rivierduin in de Yangtzehaven te Rotterdam heeft
bijna 3000 vuurstenen artefacten en enkele honderden natuurstenen opgeleverd. Vrijwel
alle vondsten zijn afkomstig uit de twee ruimtelijk van elkaar gescheiden putten 1 en 2.
Op basis van typo-technologische kenmerken van de artefacten moeten we de resten
toeschrijven aan bewoning tijdens het Mesolithicum; in de lithische assemblage zijn geen
aanwijzingen gevonden voor vroegere - (laat)paleolithische - of latere - neolithische bewoning.
De samenstelling van de spitsassemblages wijst op een datering in het Vroeg
Mesolithicum (circa 9500-8600 BP), en het Midden-Mesolithicum (circa 8600-7800 BP)
(Verhart en Arts 2005). In de lithische assemblage zijn geen aanwijzingen, bijvoorbeeld in
de vorm van trapezia, voor een laatmesolithische component. Een relatief vroege datering
van (een deel van) de vondstassemblages blijkt ook uit het voorkomen van stekers.
Uit de 14C-dateringen van botanische resten en dierlijk botmateriaal komt duidelijk naar
voren dat we, zeker in het geval van put 2, niet te maken hebben met een eenmalige
bewoningsfase, maar een opeenstapeling van resten met een grotere tijdsdiepte.
Beide putten hebben artefacten uit alle stadia van vuursteenbewerking opgeleverd,
van ruwe grondstof en primair bewerkingsafval tot afgedankte werktuigen. Op enkele
kleine verschillen na voor wat betreft de grondstof, technologische aspecten en de
werktuigtypen, zijn beide assemblages op hoofdlijnen vergelijkbaar. Het vermoeden
bestaat dat een deel van de grondstof in voorbewerkte staat naar het duin is gebracht; dit
kan er op duiden dat vuursteen niet in de directe omgeving in grote hoeveelheden was
te verzamelen. Het voorkomen van restkerntjes en bipolaire artefacten en het veelvuldig
toepassen van kerncorrectie lijkt er op te duiden dat men economisch met de grondstof
is omgegaan. Bij het bewerken van vuursteen is vooral gebruik gemaakt van zachte of
indirecte percussie. Zowel klingen als afslagen werden, al dan niet in geretoucheerde
vorm, als werktuig gebruikt.
Van de in totaal 170 stuks vuursteen die zijn geanalyseerd op sporen van gebruik
vertonen er 99 sporen op in totaal 129 gebruikte locaties. De aangetroffen sporen zijn
zeer divers. Er zijn zowel sporen aangetroffen die te maken hebben met het bereiden
en verzamelen van voedsel, als sporen van ambachtelijke activiteiten. Zeer opvallend
zijn die van het bewerken van git en schelpmateriaal, wat zeer waarschijnlijk wijst op het
vervaardigen van ornamenten of andere siervoorwerpen.
Binnen de categorie plantaardige materialen wordt de grootste groep gevormd door
sporen van siliciumhoudende planten. Op twee stukken zijn sporen gezien van het
oogsten hiervan, maar sporen van het schrapen van deze planten zijn het meest talrijk.
De exacte activiteit die aan deze sporen kan worden gekoppeld, is nog altijd niet bekend,
ondanks uitgebreid experimenteel onderzoek. Over het algemeen worden ze in verband
gebracht met ambachtelijke activiteiten. Dergelijke gebruikssporen passen zeer goed in
het Mesolithicum; ze worden regelmatig aangetroffen op vuurstenen artefacten uit deze
periode en het Neolithicum. Naast sporen van siliciumhoudende planten zijn ook sporen
gezien van het verwerken van niet nader te specificeren planten en van het vervaardigen
van objecten van hout en het verwerken van bast tot touw.
Bij de dierlijke materialen zijn de sporen van huidbewerking het meest talrijk. De huiden
zijn op diverse manieren en met toevoeging van minerale materialen als bijvoorbeeld oker
verwerkt. Het hele productieproces van huiden tot leer en bont lijkt vertegenwoordigd.
Naast het verwerken van huiden zijn er zoogdieren en vissen verwerkt en zijn er
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sporen van het bewerken van bot gezien. Deze botten zijn waarschijnlijk verwerkt tot
gebruiksvoorwerpen, waarvan er ook een aantal tijdens het archeologisch onderzoek is
aangetroffen.
Een aantal artefacten is voor het bewerken van diverse materialen gebruikt. Dit gebeurde
zowel op dezelfde werkrand, waarbij de verschillende activiteiten niet meer van elkaar te
onderscheiden zijn, als op verschillende werkranden op hetzelfde werktuig. Dit kan wijzen
op hergebruik van het artefact voor een andere activiteit, of een activiteit waarbij één
werkrand wordt gebruikt voor het bewerken van diverse materialen tot een eindproduct.
Zoals bijvoorbeeld het maken van een mand van biezen met een houten deksel en een
benen sluiting. Of bij het schachten van een mes in een houten handvat bijeengebonden
met plantaardig touw.
Al met al is te stellen dat de artefacten van de Yangtzehaven voor zeer diverse activiteiten
zijn gebruikt. Tevens is het de eerste vroeg- en middenmesolithische site in Nederland
waarvan de gebruikssporen zijn onderzocht. Doordat het mogelijk was alle stukken
die volgens de selectiecriteria in aanmerking kwamen voor gebruikssporenanalyse
te analyseren, bestond de mogelijkheid om een zeer breed spectrum van het gebruik
van vuurstenen werktuigen te reconstrueren. Het uitgebreide scala aan uitgevoerde
activiteiten, waaronder huidbewerking, houtbewerking en het maken van ornamenten,
wijst op een meer langdurige bewoning. Hoewel het natuurlijk op basis van de
gebruikssporenanalyse en de typo-technologische analyse niet mogelijk is om een
gebruiksduur te noemen voor de site, is het in ieder geval duidelijk dat het hier niet gaat
om een kortstondig gebruikt kampement van een kleine groep mensen. Wanneer wordt
gekeken naar de twee putten is er nauwelijks een verschil te zien. Gezien het brede scala
aan uitgevoerde activiteiten die zowel met het verzamelen en verwerken van voedsel, als
met het uitvoeren van ambachtelijke activiteiten te maken hebben, lijkt dan ook het meest
aannemelijk dat ze beide onderdeel zijn van dezelfde nederzetting, of mogelijk twee of
meerdere langdurige gebruiksmomenten laten zien, waarin dezelfde activiteiten werden
uitgevoerd op de locatie.
Hieronder worden de onderzoeksvragen zoals opgesomd in paragraaf 4.2 beantwoord
aan de hand van de analyse van de vuurstenen en natuurstenen. Vanwege het geringe
aantal vondsten worden put 3 en de boringen verder buiten beschouwing gelaten.
Microschaal algemeen
- Uit welke geologische en/of facieseenheid zijn de resten afkomstig?
De vuur- en natuurstenen zijn afkomstig uit de top van het duin.
- Waaruit bestaan de archeologische resten, uit welk materiaal zijn de resten
vervaardigd?
De archeologische resten die in dit hoofdstuk worden besproken, bestaan uit vuur- en
natuursteen. Onder het vuursteen bevindt zich zowel materiaal van primair noordelijke
herkomst (bryozoën-vuursteen) als vuursteen van primair zuidelijke herkomst (Rijckholtachtig). Een groot deel van de vuursteen kon niet nader geclassificeerd worden als
gevolg van verbranding en/of de geringe grootte van de artefacten (splinters kleiner dan
10 mm). De natuursteenassemblage bevat onder meer enkele stukken Wommersomkwartsiet, maar ook verschillende soorten zandsteen, vermoedelijk kiezelgeode, kolenkalk
en materiaal wat is aangeduid als verkiezelde kalksteen, naast enkele soorten die maar
enkele keren voorkomen.
- Wat is de ouderdom van deze resten?
De vuurstenen en een deel van de natuurstenen (exclusief de stenen die we tot
recente verontreiniging rekenen) dateren uit het Mesolithicum; zowel het Vroeg
Mesolithicum (circa 9500-8600 BP) als het Midden-Mesolithicum (circa 8600-7800 BP)
zijn vertegenwoordigd in de lithische assemblage, waarbij de nadruk lijkt te liggen op de
vroegere periode.
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Op basis van de samenstelling van de spitsen bestaat het vermoeden dat de lithische
assemblage van put 1 een iets oudere bewoningsfase vertegenwoordigt dan put 2. In
put 1 wordt het beeld gedomineerd door B-spitsen en segmenten, aangevuld met een
ongelijkbenige driehoek. B-spitsen en segmenten komen weliswaar ook voor in put
2, maar de categorie ‘pijlbewapening’ vertoont meer variatie in typen. Zo komen ook
A-spitsen voor, evenals een C-spits, een lancetspits en een overgangsvorm (‘hybride’
spits) tussen beide laatstgenoemde typen. Een van de segmenten uit put 2 is een
overgangsvorm naar een driehoek. Enkele kanttekeningen zijn hier echter wel op zijn
plaats. Ten eerste is het zo dat put 2 aanzienlijk meer materiaal heeft opgeleverd dan put
1, waardoor de kans groter is dat ook de variatie aan spitstypen groter is. Ten tweede
wordt het hierboven geschetste beeld niet ondersteund door de 14C-dateringen. De drie
oudste archeologische dateringen (Vroeg Mesolithicum) van de vindplaats, waarvan
twee op dierlijk bot (9215 ± 45 BP, GrA-56453 en 9205 ± 45 BP, GrA-56454) en een op
een fragment van een verkoolde hazelnootdop (8920 ± 45 BP, GrA-55485) zijn namelijk
afkomstig uit put 2. Het beeld wordt gecompliceerd door de twee andere dateringen uit put
2, namelijk 7750 ± 45 BP (GrA-55403) en 7685 ± 45 BP (GrA-44404). Deze dateringen
wijzen op menselijke activiteit tijdens het laatste deel van het Midden-Mesolithicum / het
begin van het Laat Mesolithicum.
Ter plaatse van put 2 is dus duidelijk sprake van een palimpsest van materiaal uit het
Vroeg Mesolithicum en de overgangsperiode van het Midden- naar het Laat Mesolithicum.
Dit kan de variatie binnen de spitsassemblage verklaren, waarbij de segmenten tot de
vroegste bewoningsfase behoren, en de lancetspits en de overgangsvorm van een
C- naar een lancetspits tot de middenmesolithische bewoningsfase gerekend moeten
worden. De A- en B-spitsen kunnen we niet toeschrijven aan een van beide fasen; deze
typen komen zowel tijdens het Vroeg als het Midden-Mesolithicum voor. C-spitsen treden
voor zover bekend op vanaf circa 9000 BP en het exemplaar uit deze put zal dus niet tot
de allervroegste bewoningsfase behoren.
De vijf 14C-dateringen van put 1 vallen tussen 8135 en 7820 BP en wijzen op menselijke
activiteiten in de tweede helft van het Midden-Mesolithicum. In de dateringen zijn in
dit geval geen aanwijzingen voor een palimpsest met een grote tijdsdiepte, maar de
aanwezigheid van segmenten wijst wel op een vroegere bewoningsfase die niet in de
dateringen naar voren komt.
- Wat is de aard, datering en conservering van de aangetroffen resten?
De lithische assemblages dateren uit het Vroeg en het Midden-Mesolithicum en bestaan
hoofdzakelijk uit afval van verschillende stadia van vuursteenbewerking, klingen en
afslagen, (geretoucheerde) werktuigen en producten die samenhangen met de fabricage
en/of het onderhoud hiervan. Afgezien van postdepositionele beschadigingen (zie
hieronder) en natuurlijke oppervlakteveranderingen (met name zwarte patina), is het
materiaal zeer goed geconserveerd en relatief vers.
- Heeft de wijze van onderzoek/ontgraven gevolgen gehad voor de archeologische
resten in termen van beschadiging, context en dergelijke?
De manier van ontgraven en verwerking van de vondsten heeft nadelige gevolgen
gehad voor de leesbaarheid van de gebruikssporen. Tientallen artefacten vertonen
microafsplinteringen langs de randen die sterk doen denken aan gebruikssporen. Ook zijn
op het oppervlak van de artefacten sporen van de metalen zeven en krassen als gevolg
van contact met zand te zien. De microafsplinteringen bemoeilijken de interpretatie van de
gebruikssporen; in sommige gevallen maakten ze deze zelfs onmogelijk. Ook is het niet
uit te sluiten dat sporen niet gezien zijn, omdat ze zodanig beïnvloed of ‘overschreven’
waren, dat ze niet meer herkenbaar waren. Op het oppervlak van een groot deel van
het materiaal waren groepen lineaire krassen met glans te zien die in verband worden
gebracht met een gebruik als projectiel. Deze lineaire krassen lijken echter in ieder geval
voor een groot deel het gevolg te zijn van de gebruikte wijze van verzamelen in het veld.
Omdat ze zich niet onderscheiden van de krassen die ontstaan door het gebruik van
vuursteen als pijlpunt, is een interpretatie van dergelijke sporen als zijnde het resultaat
van schieten niet zonder meer mogelijk.
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- In hoeverre is de gevonden archeologische assemblage de weerslag van de gebruikte
onderzoeksmethodiek. Vergelijk met ervaringen van onderzoek op het land?
Afgezien de hierboven genoemde beschadigingen van de vuurstenen artefacten, die
voor een deel ook zijn ontstaan tijdens de behandeling van het vondstmateriaal (denk
bijvoorbeeld aan het gebruik van metalen zeven), lijkt de assemblage niet wezenlijk af
te wijken van opgegraven vondstcomplexen op het land (vergelijk Verrebroek in België
- Crombé e.a. 2010; Hanzelijn - Verbaas e.a. 2011; Dronten - Niekus, Knippenberg en
Devriendt 2012). Alle artefacttypen, van kleine splinters tot grotere stukken (blokken
en kernen), zijn aanwezig in de assemblage. Het belangrijkste verschil is het gebrek
aan resolutie in de ruimtelijke verspreiding van de artefacten, waardoor de analyse van
ruimtelijke patronen en het identificeren van activiteitsgebieden vrijwel onmogelijk is.
Microschaal specifiek
- Welke artefacten zijn op de drie locaties aanwezig. Wat is hun herkomst, typologisch en
technologisch karakter, wat is hun chronologische context?
Nagenoeg alle artefacttypen die gewoonlijk op mesolithische vindplaatsen worden
aangetroffen, zijn aanwezig: onbewerkte vuursteenknollen, decorticatie- en
kernpreparatiestukken, kernen in verschillende afbouwstadia, kernvernieuwingsstukken,
splinters, klingen en afslagen. Onder de werktuigen bevinden zich geretoucheerde
afslagen en klingen, schrabbers, verschillende typen spitsen, stekers, enkele gekerfde
artefacten, combinatiewerktuigen, versplinterde stukken en boren. Stekerafslagen,
kerfresten of microstekers, een aanscherpingsafslag (vermoedelijk van een schrabber) en
een retouchesplinter wijzen op de fabricage en/of het onderhoud van werktuigen.

a

b

c

d

Afb. 4.28. Diverse vuurstenen artefacten. a. geretoucheerd stuk (put 2); b. segment (put 1); c. schrabber
(put 2); d. schrabber (put 2). Schaal 1:1.

- Welke activiteiten zijn door de bewoners van het duin ontplooid?
De bewoners van het duin hebben vuursteen ingebracht op de vindplaats en ter
plaatse bewerkt om klingen en afslagen te produceren, die vervolgens, al dan niet in
geretoucheerde vorm, werden gebruikt om een keur aan activiteiten te ontplooien. Een
groot deel van de geretoucheerde werktuigen (schrabbers, steker, boren en dergelijke) zal
ter plekke zijn vervaardigd, gebruikt en afgedankt. De aanwezigheid van stekerafslagen
wijst op het maken of vernieuwen van stekers, en de aanscherpingsafslag van een
schrabber duidt op onderhoud van dit werktuigtype. Uit de aanwezige kerfresten of
microstekers, een retouchesplinter en een paar vermoedelijke halffabricaten van spitsen,
kunnen we opmaken dat ter plaatse spitsen werden gefabriceerd, ter vervanging van
tijdens de jacht of andere activiteiten gebroken exemplaren. De verbrande artefacten
wijzen op de aanwezigheid van vuurplaatsen. Waar de zandstenen met sporen van
polijsting voor zijn gebruikt, is niet bekend. De fragmentatie van deze stenen lijkt te wijzen
op een secundair gebruik als ‘kooksteen’.
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- Waarvoor zijn de artefacten gebruikt in het verleden?
De vuurstenen artefacten zijn gebruikt voor een breed scala aan activiteiten. Er zijn
sporen die verband lijken te houden met het verkrijgen en verwerken van voedsel, zowel
plantaardig als dierlijk materiaal. Maar er zijn ook sporen gezien van diverse ambachtelijke
activiteiten als het bewerken van huiden, het bewerken van plantaardig materiaal voor
diverse soorten containers en andere huisraad, het bewerken van hout en bot voor het
maken van gebruiks- of siervoorwerpen en zelfs sporen van het bewerken van git en
schelp. Bij de laatste activiteit is het goed mogelijk dat het gaat om de productie van
ornamenten of siervoorwerpen.
Synthetiserende vragen
- Zijn de archeologische resten vergelijkbaar met archeologische resten/complexen zoals
we die kennen uit het gebied van de Noordzee en uit het gebied van het vasteland? Zo
ja, met welke complexen zijn ze te vergelijken?
Uit het gebied van de Noordzee kennen we uitsluitend opgeviste en opgespoten benen
werktuigen (onder meer harpoenen), botten (waaronder menselijke resten) en sporadisch
(vuur)stenen artefacten uit het Mesolithicum. Vuursteencomplexen uit het Vroeg en
het Midden-Mesolithicum kennen we wel van het vasteland, zowel in België als in
Nederland. Voor wat betreft de Belgische vindplaatsen kunnen we onder meer verwijzen
naar het onderzoek te Verrebroek bij Antwerpen, waar meerdere vroegmesolithische
vondstconcentraties zijn opgegraven (Crombé, Van Steydonck en Boudin 2009). Ook in
Nederland kennen we vindplaatsen die uit min of meer dezelfde periode, zoals enkele
vondstconcentraties bij Zutphen (grotendeels ongepubliceerd, maar zie: Groenewoudt
e.a 2001). Een geïsoleerd liggende vondstconcentratie in de Hanzelijn (Verbaas e.a.
2011) is weliswaar niet gedateerd, maar moet gezien de spitssamenstelling (onder
meer segmenten en B-spitsen) en andere kenmerken van de assemblage zoals het
voorkomen van meerdere stekers ook uit het Vroeg Mesolithicum dateren. Te Dronten
zijn vuursteenconcentraties uit zowel het Vroeg als het Midden-Mesolithicum gevonden
(Niekus, Knippenberg en Devriendt 2012).
Het vergelijken van de samenstelling van de onderzochte assemblages met
vondstcomplexen op het vasteland wordt bemoeilijkt door het feit dat beide putten een
steekproef zijn uit een groter gebied, terwijl de meeste hierboven genoemde complexen
(nagenoeg) compleet zijn opgegraven. Daar komt nog bij dat in het geval van put 2, en
zeer waarschijnlijk ook put 1, sprake is van een palimpsest van artefacten uit het Vroegen het Midden-Mesolithicum waardoor uitgebreide vergelijkingen weinig zinvol zijn.
Hoewel er diverse vroeg- en middenmesolithische vindplaatsen bekend zijn uit Nederland
en België, is hier nog zelden gebruikssporenanalyse op uitgevoerd. Uitzonderingen
hierop vormen het materiaal van Verrebroek en enkele concentraties van Dronten. Van
het materiaal van Verrebroek zijn 467 microlithische spitsen geanalyseerd op sporen
van gebruik (Crombé e.a. 2010). Bij de stukken met sporen zijn deze voornamelijk
ontstaan door schieten; slechts vijf ervan laten sporen zien van ander materiaal, namelijk
plantaardig materiaal. Op de vondsten van Dronten was een meer divers gebruik te
zien (Siebelink e.a. 2012). Wanneer een vergelijking wordt gemaakt met jongere sites
uit het Laat Mesolithicum en Neolithicum, als bijvoorbeeld Hardinxveld-Polderweg en
Hardinxveld-De Bruin, mesolithisch Swifterbant, de Hoge Vaart en de Hanzelijn (Van
Gijn, Beugnier en Lammers-Keijsers 2001; Van Gijn, Lammers-Keijsers en Houkes
2001; Siebelink e.a. 2012; Peeters, Schreurs en Verneau 2001; Verbaas e.a. 2011) komt
het beeld redelijk overeen, hoewel deze sites soms een minder breed spectrum aan
activiteiten laten zien. Dit kan deels komen door de toegepaste selectie en deels door de
aard van de site.
- Hoe past de aangetroffen vuursteenassemblage in een ruimer chronologisch en
cultureel kader?
De assemblage past wat betreft de typologische samenstelling van de spitsen in het Vroeg
en het Midden-Mesolithicum, zoals gedefinieerd in Nederland (zie bijvoorbeeld Deeben en
Arts 2005; Peeters en Niekus 2005; Verhart en Arts 2005; Verhart en Groenendijk 2005).
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Vanwege de geconstateerde discrepantie tussen een deel van de werktuigassemblage
(met name de spitsen en de stekers) en de 14C-dateringen in put 1, en de tijdsdiepte (circa
1500 14C-jaren) van de 14C-dateringen in put 2 is duidelijk dat we niet van doen hebben
met kortstondige occupaties maar met een palimpsest die over een langere periode tot
stand is gekomen. Hierdoor is het vrijwel ondoenlijk om de assemblages uit de putten 1 en
2 op te delen in chronologische en culturele eenheden.
- Zijn er aanwijzingen voor (inter)regionaal contact/transport van gebruiksgoederen en
(hulp)bronnen?
De meeste grondstoffen, zowel de vuurstenen als de natuurstenen, zullen lokaal dan
wel regionaal zijn verzameld uit grindhoudende rivierafzettingen. Waar deze ten tijde
van de bewoning dagzoomden is niet bekend. Een mogelijkheid die nader onderzoek
behoeft is het Noordzeegebied. Voor wat betreft het vuursteen van primair noordelijke
herkomst (bryozoën-vuursteen) kunnen we denken aan de glaciale afzettingen in de
Utrechtse Heuvelrug, maar we kunnen evenmin uitsluiten dat deze grondstof door erosie
in afzettingen van Maas- of Rijn terecht is gekomen.
Een klingfragment en mogelijk ook een afslag zijn geslagen van Wommersom-kwartsiet.
De enige bekende bron van deze grondstof, een vorm van cementkwartsiet, ligt bij het
plaatsje Wommersom, circa vijf kilometer ten oosten van Tienen in Vlaams-Brabant
(België). De afstand tussen Rotterdam-Yangtzehaven en Wommersom bedraagt
hemelsbreed ongeveer 147 kilometer; Rotterdam ligt aan de noordwestelijke rand van
het verspreidingsgebied van Wommersom-kwartsiet (zie figuur 8.4, links in Verhart en
Groenendijk 2005). Dit materiaal moet dus van verre zijn ingebracht op het duin, het
meest waarschijnlijk door directe verwerving ter plaatse van de kwartsietvoorkomens
of verkregen via ruilhandel met andere groepen jager-verzamelaars met toegang tot
de grondstof. Dat er maar een of twee artefacten van Wommersom-kwartsiet zijn
aangetroffen is niet verwonderlijk gezien de afstand tot Wommersom. Uit onderzoek van
bijvoorbeeld Van Oorsouw (1993) blijkt dat hoe dichter vindplaatsen bij de bron liggen, hoe
hoger het percentage afvalstukken is en vice versa.
Aanvullende onderzoeksvragen
- Hoe verhouden de resultaten van het onderzoek van de arealen van de drie
onderzoeksputten zich tot elkaar? Maken ze deel uit van één en hetzelfde complex van
archeologische waarden met een grote verspreiding van vondstmateriaal? Of zijn het
van elkaar geïsoleerde - in ruimte goed begrensde - kleinere plekken die sterk
verschillen voor wat betreft aard en datering?
Deze vraag kan nauwelijks beantwoord worden aan de hand van de beschikbare
gegevens. Er zijn wel kleine verschillen waargenomen tussen de vondstcomplexen
uit beide putten, onder meer wat betreft de grondstof, technologische aspecten en de
samenstelling van de spitsen, maar hoeveel waarde we hieraan moeten hechten is
onduidelijk. We hebben immers te maken met kleine steekproeven uit zeer waarschijnlijk
een ruimere spreiding aan archeologisch materiaal. Of deze spreiding bestaat uit
meerdere, geïsoleerd liggende kleine vondstconcentraties met geringe tijdsdiepte of een
opeenstapeling van materiaal uit een langere periode van bewoning (‘palimpsest’) is op
basis van de typologische en technologische kenmerken niet duidelijk.
Ook op basis van de gebruikssporenanalyse is hier geen eenduidig antwoord op te geven.
Het gebruik van het vuursteen in de putten 1 en 2 verschilt nauwelijks. Op de artefacten
uit put 1 zijn relatief meer sporen van het bewerken van siliciumhoudende planten
aangetroffen, maar de assemblages uit beide putten laten eenzelfde breed spectrum aan
bewerkte materialen zien. Het is dan ook niet te zeggen of hier gaat om één complex of
twee complexen met dezelfde functie.
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Deze totalen zijn exclusief de natuurlijke grindjes en de (vuur)stenen die zeker of vermoedelijk
verontreiniging betreffen.
In de categorie SXX zijn negen stuks vuursteen aangetroffen, deze zijn opgenomen in de
vuursteentabel. De 227 fragmenten natuursteen (waaronder Wommersom-kwartsiet) die als
SVU waren geclassificeerd, zijn opgenomen in de natuursteentabel. Het gaat hierbij in totaal om
28 vondstnummers.
Hier is echter meer onderzoek voor nodig en een pilotstudie (door middel van slijpplaten
eventueel in combinatie met chemisch onderzoek) van vuursteenknollen afkomstig uit de
Noordzee is in voorbereiding.
Voor zijn hulp bij het determineren van de natuurstenen wordt H. Huisman van het
Universiteitsmuseum in Groningen bedankt.
Volgens J.H.M. Peeters van het GIA (schriftelijke mededeling mei 2013) is in Noord-Brabant zo
nu en dan noordelijk materiaal (inclusief bryozoën-vuursteen) te vinden dat waarschijnlijk in
drijfijs daar is terecht gekomen.
Een klein aantal artefacten is tevoorschijn gekomen tijdens onderzoek van de botanische
monsters; deze zijn niet meegenomen in deze rapportage.
Er moet hierbij wel rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat een aantal van de
onbewerkte vuurstenen natuurlijk is, dan wel afkomstig is van recentere vervuiling.
Het betreft geretoucheerde en ongeretoucheerde klingen, kernpreparatie- en
kernvernieuwingsstukken.
Bij de interpretatie van de sporen van visbewerking is hulp ontvangen van Virginia Garcia Diaz
die ruime ervaring heeft met sporen van visbewerking op vuursteen en ook diverse
experimenten met het gebruik van vuursteen op vis heeft uitgevoerd (Garcia Diaz 2009).

5

Fauna

J.T. Zeiler1 en D.C. Brinkhuizen2, met medewerking van D.L. Bekker3 en A. Verbaas4
5.1

Inleiding

Het onderzoek van het rivierduin in de Yangtzehaven heeft een grote hoeveelheid
zoölogisch materiaal opgeleverd. In totaal gaat het om 16.423 resten van zoogdieren,
vogels, vissen, amfibieën en reptielen. Een deel daarvan is verbrand. Onder de
zoölogische vondsten bevonden zich ook vijf bewerkte stukken bot en gewei.
In dit hoofdstuk komen, na een korte uiteenzetting over de gevolgde aanpak, de resultaten
van het onderzoek van de dierlijke fractie van de mesolithische resten op het duin aan
bod. Er zal worden ingegaan op het soortenspectrum, het landschap en de geëxploiteerde
ecozones, seizoensindicaties en het gebruik van benen artefacten op grond van het
gebruikssporenonderzoek. De resultaten zullen waar nodig per put worden gepresenteerd.
Vanwege de lage vondstaantallen wordt weinig aandacht besteed aan de vondsten uit put
3 en uit de boringen. Aan het eind zal worden geprobeerd een antwoord te geven op de
volgende onderzoeksvragen.
- Welke soorten werden bejaagd en bevist, en hoe werden de verschillende populaties
geëxploiteerd?
- Welke informatie geven de dierlijke resten over het toenmalige landschap en de
geëxploiteerde ecozones?
- Welke informatie geven de dierlijke resten over seizoensgebonden activiteiten?
- Zijn er ten aanzien van bovengenoemde aspecten verschillen waar te nemen tussen de
drie onderzoeksputten?

a

b

Afb. 5.1. Bot. a. verbrand; b. onverbrand.

5.2

Materiaal en methoden

Het onderzoek van de resten van zoogdieren (exclusief microfauna), vogels en amfibieën
is verricht door Jørn Zeiler. De visresten zijn onderzocht door Dick Brinkhuizen, terwijl
het onderzoek van de resten van kleine zoogdieren en reptielen is uitgevoerd door Dick
Bekker. De dierlijke resten zijn, voor zover mogelijk, gedetermineerd op soort, geslacht
of familie met behulp van de recente vergelijkingscollecties van de auteurs en van het
Groninger Instituut voor Archeologie (GIA). De analyse van de gebruikssporen op vijf
bewerkte stukken bot en gewei is uitgevoerd door Annemieke Verbaas.
Alle resten zijn geteld; de resten van zoogdieren en vogels zijn ook gewogen. Daarnaast
zijn bijzondere kenmerken (verbranding, bewerking, vraat) genoteerd. Bij de analyse
van de (slacht)leeftijden is gebruik gemaakt van de gegevens van Bull en Payne (1982),
Habermehl (1985), Iregren en Stenflo (1982), Mariezkurrena (1983) en Zeiler (1988). Om
een indruk van de lichaamsgrootte te krijgen, zijn maten genomen van resten van wild
zwijn en van verschillende vissoorten. Daarbij is in het eerste geval de methode van Von
den Driesch (1976) gebruikt. Voor de vissen is gebruikgemaakt van de gegevens van
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Brinkhuizen (1989); naast berekeningen op grond van de diverse formules zijn schattingen
van de lichaamsgrootte gemaakt aan de hand van skeletelementen van moderne referentieexemplaren.
De codering van de gegevens gebeurde aan de hand van de AHR-module Zoölogie.5 Bij de
uitwerking van de gegevens zijn de soortenspectra per put geanalyseerd. Daarentegen zijn
de gegevens over slachtleeftijden, verdeling van de skeletelementen en lichaamsgrootte
integraal, dus voor alle drie putten tezamen, uitgewerkt. De reden daarvoor is, dat
de betreffende gegevens dermate schaars zijn, dat opsplitsing per put tot verlies aan
informatiewaarde zou leiden. Waar nodig wordt echter wel de herkomst (put) van de
betreffende skeletresten vermeld in de tekst en in de tabellen.
5.3

Resultaten

5.3.1

Algemeen

Het overgrote deel (95%) van de dierlijke resten is afkomstig uit de op een maaswijdte van
2 mm uitgezeefde grondmonsters (Tabel 5.1). Opvallend is niet alleen het grote aandeel van
zoogdieren (90%), maar ook de prominente aanwezigheid van microfauna, voornamelijk
kleine knaagdieren, met maar liefst 65% van de gedetermineerde resten (Tabel 5.2). Het
aandeel van vogels en vissen is veel bescheidener, en dat geldt in nog sterkere mate voor
reptielen en amfibieën. De categorie ‘overig’ omvat resten van krabben, mollusken en
ander mariene organismen als zeeëgel en zeepok, die alle van recente herkomst zijn. Dat
geldt ook voor tien visresten, die opvallen door hun afwijkende (lichte) kleur en geringe
beschadigingen.6 Beide recente categorieën zullen in dit rapport verder buiten beschouwing
worden gelaten.
In het materiaal uit de 10 mm zeefresiduen vormen resten van zoogdieren eveneens de
grootste categorie (88%), maar het aandeel van de microfauna daarin is veel bescheidener,
wat een logisch gevolg is van de grotere maaswijdte (Tabel 5.2). Het ontbreken van
amfibieën en reptielen, alsmede het naar verhouding veel kleinere aandeel van vissen is
vanuit dezelfde optiek te verklaren.

Zeef 2 mm

Zoogdieren (excl. microfauna)
Microfauna
Vogels
Vissen
Amfibieën
Reptielen
Overige
Totaal

N
11481
2685
738
601
26
123
28
15682

%
69,9
16,3
4,5
3,7
0,2
0,7
0,2
95,5

Zeef 10 mm
N
614
18
61
26
2
721

%
3,7
0,1
0,4
0,1
4,4

Boringen
zeef 2 mm
N
13
6
1
20

Totaal

%
0,1
0,1

N
12108
2709
800
627
26
123
30
16423

%
73,7
16,5
4,9
3,8
0,2
0,7
0,2
100

Tabel 5.1. Aantalsfrequenties dierlijke resten per categorie en verzamelwijze (percentages berekend over het totaal aantal resten).

Qua determineerbaarheid ontlopen de 2 en 10 mm zeefresiduen elkaar vrijwel niet, in beide
gevallen is rond 15% van de resten te determineren (Tabel 5.3). Wel zijn er in dit opzicht
aanzienlijke verschillen tussen de diergroepen onderling. In de 2 mm zeefresiduen is 10%
van de zoogdierresten (microfauna niet inbegrepen) te determineren, tegenover 15% van de
vogelresten en maar liefst 75% van de visresten. Dezelfde verschillen zijn te zien in de 10
mm zeefresiduen: daar is 8,5% van de zoogdierresten te determineren, tegenover 56% van
de vogelresten en 88,5% van de visresten.
Deze verschillen hebben ongetwijfeld te maken met het feit dat de zoogdierresten naar
verhouding het minst goed geconserveerd en het sterkst gefragmenteerd zijn. Hoewel de
sterke fragmentatie meerdere oorzaken heeft - slacht, consumptie, post-depositionele
processen als trampling en dierenvraat - zal ook verbranding een belangrijke rol
hebben gespeeld. Het aandeel verbrand bot ligt bij zowel vogels als vissen zeer laag,
maar bij zoogdieren hoog: van 24% in de 10 mm zeeffractie tot 46% in het materiaal uit
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de 2 mm residuen (Tabel 5.3). In vrijwel alle gevallen is het bot gecalcineerd, wat wijst
op temperaturen van 650-700°C. Verbranding bij dergelijke hoge temperaturen zal de
fragmentatie aanzienlijk hebben versterkt.
Grondmonsters 2 mm zeef
N

Grondmonsters 10 mm zeef

%

N

%

Gedetermineerd
Zoogdieren (excl. microfauna)
Microfauna
Vogels
Vissen
Amfibieën
Reptielen
Overige
Subtotaal

112
1485
112
452
4
123
2288

Niet gedetermineerd
Zoogdieren (excl. microfauna)
Microfauna
Vogels
Vissen
Amfibieën
Reptielen
Overige
Subtotaal

11369
1200
626
149
22
28
13394

561
13
27
3
2
606

15682

721

Totaal

4,9
64,9
4,9
19,7
0,2
5,4

53
5
34
23
115

100,0

46,1
4,3
29,6
20,0
100,0

Tabel 5.2. Aantalsfrequenties dierlijke resten uit grondmonsters 2 en 10 mm zeef (percentages berekend over het
gedetermineerde aantal resten).

Zoogdieren (excl. achtergrondfauna)
Vogels
Vissen
Subtotaal
Zoogdieren (achtergrondfauna)
Amfibieën
Reptielen
Subtotaal
Totaal

Verbrandingssporen
2 mm
10 mm
46,1
24,1
1,1
0,1
0,1
46,2
25,3

Determineerbaarheid
2 mm
10 mm
9,8
8,6
15,2
55,7
75,3
87,0
5,2
15,3

-

-

55,3
15,4
100,0
56,8

22,2
22,2

37,9

24,7

14,6

15,6

Tabel 5.3. Percentages verbrandingssporen en determineerbaarheid dierlijke resten uit 2 en 10 mm zeefresiduen.
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5.3.2

Put 1

5.3.2.1 Het soortenspectrum: jachtwild en vis
Jachtwild
Een van de meest opvallende aspecten van het zoölogische materiaal is het brede
spectrum aan soorten, ondanks het feit dat maar een gering deel van de resten kon
worden gedetermineerd. Het aantal soorten is het grootst bij de vogels: minstens 18. De
vissen komen daar achteraan met minimaal 12 soorten en de zoogdieren sluiten de rij met
7 soorten (Tabel 5.4 en 5.5).
De meeste gedetermineerde zoogdierresten zijn afkomstig van groot wild: wild zwijn (Sus
scrofa), edelhert (Cervus elaphus) en ree (Capreolus capreolus). De overige soorten zijn
alle pelsdieren: bever (Castor fiber), otter (Lutra lutra), bunzing (Putorius putorius) en
wezel (Mustela nivalis).
De grootste groep bij de vogels wordt gevormd door waterwild: eenden, en dan met name
wilde eend (Anas platyrhynchos) en winter- of zomertaling (Anas crecca/A. querquedula).
Andere soorten zijn slobeend (Anas clypeata), duikeend (Aythya sp.; mogelijk kuifeend,
Aythya fuligula), brilduiker (Bucephala clangula) en nonnetje (Mergellus albellus - Afb.
5.2).
Naast eenden zijn ook andere watervogels aangetroffen: gans (Anser sp.), meerkoet
(Fulica atra) en waterhoen (Gallinula chloropus). Een tweede categorie binnen de vogels
is die van moerasvogels als roerdomp (Botaurus stellaris), blauwe reiger (Ardea cinerea)
en waterral (Rallus aquaticus). De laatste (Afb. 5.3) is met een relatief groot aantal
resten vertegenwoordigd: 17 in totaal, afkomstig van minstens drie individuen. Een derde
categorie is die van soorten die met bossen of bosschages zijn geassocieerd: havik
(Accipiter gentilis), houtduif (Columba palumbus), houtsnip (Scolopax rusticola) en een
kleine zangvogel: een vinkachtige (Fringillidae). Het botfragment van een meeuwachtige
(Larus sp.) is te verbinden met de nabijheid van de kust: hoewel de soort niet kon worden
vastgesteld, gaat het in ieder geval om een soort ter grootte van een zilvermeeuw (Larus
argentatus).7

Afb. 5.3. Waterral.

Afb. 5.2. Nonnetjes: mannetje (boven) en
vrouwtje (onder).
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2 mm
N
Zoogdieren (gedetermineerd)
Edelhert (Cervus elaphus)
Ree (Capreolus capreolus)
Wild zwijn (Sus scrofa)
Bever (Castor fiber)
Otter (Lutra lutra)
Bunzing (Mustela putorius)
Wezel (Mustela nivalis)
Kleine carnivoor (Carnivora)
Totaal
Zoogdieren (niet gedetermineerd)
Klein zoogdier
Middelgroot zoogdier
Zoogdier, indet.
Totaal
Vogels (gedetermineerd)
Roerdomp (Botaurus stellaris)
Blauwe reiger (Ardea cinerea)
Gans (Anser sp.)
Wilde eend (Anas platyrhynchos)
Slobeend (Anas clypeata)
Winter-/Zomertaling (Anas crecca/A. querquedula)
Brilduiker (Bucephula clangula)
Nonnetje (Mergellus albellus)
Duikeend (Aythya sp.)
Eendachtige (Anatidae)
Meerkoet (Fulica atra)
Waterhoen (Gallinula chloropus)
Waterral (Rallus aquaticus)
Steltloper (Charadriidae/Scolopacidae)
Meeuw (Larus sp.)
Havik (Accipiter gentilis)
Houtduif (Columba palumbus)
Houtsnip (Scolopax rusticola)
Kleine zangvogel (Passeriformes)
Totaal
Vogels (niet gedetermineerd)
Indet.
Totaal

%

Gewicht
in g

N

10 mm
Gewicht
in g

2
1
6
1
3
1
2
17

0,8
0,4
2,6
0,2
0,3
0,1
0,5
4,9

5
2
2
2
5
16

13,9
2,7
16,3
25,2
7,2
65,3

12
2974
2986

1,6
150,6
152,2

5
10
55
70

4,1
12,0
29,3
45,4

0,1
5,2
0,1
0,8
0,5
0,3
4,4
0,3
0,1
1,1
0,9
0,7
14,5

1
1
1
14
4
4
1
1
1
1
1
30

0,6
0,5
1,2
14,7
3,2
1,8
0,6
0,2
0,2
0,2
1,3
24,5

20,5
20,5

26
26

5,3
5,3

1
13
1
7
1
1
26
2
5
17
1
7
1
1
84

1,2
15,7
1,2
7,2
1,2
1,2
31,3
2,4
6,0
20,5
1,2
8,4
1,2
1,2
100,0

406
406

Tabel 5.4. Aantalsfrequenties en gewichten zoogdieren en vogels uit 2 en 10 mm zeefresiduen put 1 (exclusief achtergrondfauna). Geen
percentages berekend voor zoogdieren 2 mm en materiaal 10 mm vanwege kleine aantallen.
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Vis
Verreweg de meeste visresten zijn afkomstig van zoetwatersoorten: brasem (Abramis
brama), blankvoorn (Rutilus rutilus), zeelt (Tinca tinca), karperachtigen (Cyprinidae),
snoek (Esox lucius) en baars (Perca fluviatilis). Karperachtigen lijken na snoek het meest
talrijk voor te komen, maar dat wordt veroorzaakt door een groot aandeel in het geheel
van schubben. Hetzelfde geldt voor de resten van baars. Aangezien er grote verschillen
zijn in de mate waarin schubben bewaard blijven - die van baars doen dat in het algemeen
het best - kan dit een vertekening van de werkelijke aantalsverhoudingen geven. Het is
dan ook beter om in de telling de schubben weg te laten, zoals in de kolommen N2 van
tabel 5.5 is gedaan.8 Op die manier wordt duidelijk dat snoek qua aantal op de eerste
plaats komt, gevolgd door karperachtigen en baars.
2 mm
N1
Vis (gedetermineerd)
Zoetwatersoorten
Brasem (Abramis brama)
Blankvoorn (Rutilus rutilus)
Zeelt (Tinca tinca)
Karperachtigen (Cyprinidae)
Snoek (Esox lucius)
Baars (Perca fluviatilis)
Subtotaal
Trekkende soorten
Atlantische steur (Acipenser oxyrinchus)
Paling (Anguilla anguilla)
Zalm/Zeeforel (Salmo salar/S. trutta)
Fint/Elft (Alosa fallax/A. alosa)
Schol/Bot (Pleuronectes platessa/Platichthys flesus)
Subtotaal
Mariene soorten
Gevlekte rog (Raja montagui)
Tarbot (Scophthalmus maximus)
Platvis (Pleuronectidae)
Subtotaal
Totaal
Vis (niet gedetermineerd)
Indet.
Totaal

%

N2

10 mm
N2

%

9
2
5
100
106
72
294

2,8
0,6
1,6
31,7
33,5
22,8
93,0

9
2
5
51
104
26
197

4,1
0,9
2,2
23,3
47,5
11,9
90,0

17
1
18

1
6
1
1
7
16

0,3
1,9
0,3
0,3
2,2
5,1

1
6
1
1
7
16

0,5
2,7
0,5
0,5
3,2
7,3

-

1
1
4
6

0,3
0,3
1,3
1,9

1
1
4
6

0,5
0,5
1,8
2,7

1
1

316

100,0

219

100,0

19

127
127

127
127

3
3

Tabel 5.5. Aantallen resten vis, 2 en 10 mm zeefresiduen put 1. N1 = aantal resten inclusief schubben; N2 = aantal resten exclusief
schubben (geen schubben in 10 mm zeefresidu). Geen percentages berekend voor materiaal 10 mm vanwege kleine aantallen.

Bij de (tussen zout- en zoetwater) trekkende vissoorten gaat het om Atlantische steur
(Acipenser oxyrinchus), paling (Anguilla anguilla), zalm/zeeforel (Salmo salar/S. trutta)
en fint/elft (Alosa fallax/A. alosa). Van de elf resten van schol/bot/schar (Pleuronectidae)
konden zeven op grond van hun grootte toegewezen worden aan schol/bot (Pleuronectes
platessa/Platichthys flesus).9 Van beide laatstgenoemden leeft schol uitsluitend in zee,
bot daarentegen trekt tussen zout- en zoetwater. Het gegeven dat de meeste resten
van zoetwatervis en trekkende vis zijn, maken duidelijk dat in ieder geval visserij werd
bedreven in zoetwater. Het is aannemelijk dat hierbij ook bot werd gevangen.
De Atlantische steur, waarvan een plaatfragment werd aangetroffen, is de meest
bijzondere soort.10 Tot vrij recent werden resten van steur uit (pre)historische contexten
automatisch toegeschreven aan de Europese steur (Acipenser sturio). De laatste jaren
komen er echter steeds meer aanwijzingen dat beide soorten al sinds de prehistorie
naast elkaar hebben geleefd in West-Europa.11 De tot nu toe oudste resten van Acipenser
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oxyrinchus dateren uit het Neolithicum (Vlaardingen), maar de vondst uit de Yangtzehaven
maakt duidelijk dat de soort hier al veel eerder, in het Vroeg - Midden-Mesolithicum,
voorkwam.12
Ook bij de mariene vissen is sprake van een bijzondere soort: de gevlekte rog (Raja
montagui; Afb. 5.4) is - anders dan de tarbot (Scophthalmus maximus) - niet eerder in een
Nederlandse archeologische context aangetroffen.

Afb. 5.4. Gevlekte rog: mannetje.

5.3.2.2

Achtergrondfauna

Het overgrote deel van de achtergrondfauna bestaat uit resten van kleine knaagdieren, met
woelrat (Arvicola terrestris) als veruit de meest talrijke soort (Tabel 5.6). De resten (kiezen en
schedelfragmenten) zijn afkomstig van minstens 159 individuen. Andere woelmuisachtigen
zijn Noordse woelmuis (Microtus oeconomus), rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus) en
veld-/aardmuis (Microtus arvalis/M. agrestis).
2 mm
Zoogdieren
Woelrat (Arvicola terrestris)
Noordse woelmuis (Microtus oeconomus)
Veld-/Aardmuis (Microtus arvalis/M. agrestis)
Veldmuis/Noordse woelmuis (Microtus arvalis/M. oeconomus)
Rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus)
Klein knaagdier (Rodentia)
Mol (Talpa europaea)
Subtotaal
Amfibieën
Groene kikker (Rana ridibunda/ R. esculenta)
Kikker/Pad (Anura)
Subtotaal
Reptielen
Ringslang (Natrix natrix)
Subtotaal
Totaal

10 mm

1042
7
2
2
1
584
6
1644

3
7
1
11

2
19
21

-

118
118

-

1783

11

Tabel 5.6. Aantallen resten (NR) achtergrondfauna, 2 en 10 mm zeefresiduen put 1.
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De resten die niet nader dan ‘klein knaagdier’ zijn gedetermineerd, betreffen voornamelijk
snijtanden, maar ook postcraniale (‘niet-schedel’) botjes. Gezien het numerieke overwicht
van woelrat in het op soort gedetermineerde materiaal zullen deze resten hoofdzakelijk van
dezelfde soort afkomstig zijn. Het feit dat de resten van kleine knaagdieren gedomineerd
worden door één soort wijst erop dat we te maken hebben met de lokale knaagdierfauna,
waarbij een deel van de resten afkomstig zou kunnen zijn uit braakballen van uilen. Een
ander klein zoogdier is de mol (Talpa europaea), waarvan de resten van tenminste 13
individuen afkomstig zijn.
Naast kleine zoogdieren zijn amfibieën en reptielen vertegenwoordigd: groene kikker (Rana
ridibunda/ R. esculenta), kikker of pad (Anura) en ringslang (Natrix natrix). Van de laatste
soort (Afb. 5.5) is een groot aantal wervels gevonden, zoals gebruikelijk in archeologische
context: kopdelen worden zeer zelden aangetroffen.13

Afb. 5.5. Ringslang.

5.3.3. Put 2
5.3.3.1 Het soortenspectrum: jachtwild en vis
De hoeveelheid materiaal uit put 2 is aanzienlijk groter dan dat uit put 1 (10.464
tegenover 5.917 stuks). Desondanks is over de hele linie het aantal soorten kleiner:
zes verschillende zoogdieren, elf soorten vogels en zeven vissoorten (Tabel 7 en 8).
De meeste zijn ook in put 1 aangetroffen, op vijf na: wilde kat (Felis silvestris), marter
(Martes sp.), merel (Turdus merula), en Phylloscopus sp. (fitis- of tjiftjafachtige)14 en
(cf.) kwabaal (Lota lota). Het kleinere aantal soorten vertaalt zich in een eveneens lager
determinatiepercentage, bijna drie keer zo laag als in put 1 (4% tegenover 11,7%). Dit
wijst er op dat de conserveringstoestand aanzienlijk minder is dan in put 1.
Bij de zoogdieren zijn resten van wild zwijn het meest talrijk. Twee daarvan konden
worden gemeten: een M3 (derde molaar) uit de onderkaak met een lengte van 40,8
mm een breedte van 16,9 mm, en een fragment van tibia (scheenbeen) met een distale
breedte (BD) van 35 mm. De afmetingen van de M3 zijn goed vergelijkbaar met de
waarden die Albarella, Dobney en Rowley-Conwy (2009) vermelden voor mesolithische
wilde zwijnen uit West- en Noord-Europa. Op een teenkoot (phalanx I) van edelhert zijn
bijtsporen te zien van een grote carnivoor, mogelijk een wolf.
Bij de vogels zijn opnieuw eenden (wilde eend en winter- of zomertaling) het best
vertegenwoordigd. Bij de vissen is wederom het overgrote deel van de resten afkomstig
van zoetwatersoorten, met snoek als belangrijkste soort.
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2 mm
%

N
Zoogdieren (gedetermineerd)
Edelhert (Cervus elaphus)
Wild zwijn (Sus scrofa)
Otter (Lutra lutra)
Bunzing (Mustela putorius)
Marter (Martes sp.)
Wilde kat (Felis silvestris)
Kleine carnivoor (Carnivora)
Totaal
Zoogdieren (niet gedetermineerd)
Klein zoogdier
Middelgroot zoogdier
Groot zoogdier
Zoogdier, indet.
Totaal
Vogels (gedetermineerd)
Roerdomp (Botaurus stellaris)
Wilde eend (Anas platyrhynchos)
Winter-/Zomertaling (Anas crecca/A. querquedula)
Eendachtige (Anatidae)
Waterhoen (Gallinula chloropus)
Waterral (Rallus aquaticus)
Houtduif (Columba palumbus)
Houtsnip (Scolopax rusticola)
Merel (Turdus merula)
Lijsterachtige (Turdus sp.)
Kleine zangvogel (Passeriformes)
Totaal
Vogels (niet gedetermineerd)
Indet.
Totaal

5
70
3
2
1
9
7
97

5,2
72,2
3,1
2,0
1,0
9,3
7,2
100,0

Gewicht
in g

10 mm
Gewicht
in g

N

2,9
21,0
0,8
0,3
0,1
2,3
0,4
27,8

9
25
7
1
42

81,7
84,2
9,7
1,6
177,2

4
10
2
8360
8376

0,3
7,5
1,9
729,7
739,4

5
21
64
411
501

2,7
24,0
238,1
285,4
550,2

2
3
13
1
1
1
1
1
1
3
27

2,1
0,5
2,0
0,1
0,2
0,4
0,1
0,1
5,5

1
6
1
2
1
13

0,6
4,2
0,4
1,2
0,2
8,5

219
219

8,4
8,4

12
12

1,4
1,4

Tabel 5.7. Aantalsfrequenties en gewichten zoogdieren en vogels uit 2 en 10 mm zeefresiduen put 2 (exclusief achtergrondfauna). Geen
percentages berekend voor vogels 2 mm en materiaal 10 mm vanwege kleine aantallen.
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2 mm
N1
Vis (gedetermineerd)
Zoetwatersoorten
Zeelt (Tinca tinca)
Karperachtigen (Cyprinidae)
Snoek (Esox lucius)
Baars (Perca fluviatilis)
cf. Kwabaal (Lota lota)
Subtotaal

%

N2

10 mm
N2

%

1
30
30
50
1
112

0,8
24,6
24,6
41,0
0,8
91,8

1
6
28
4
1
42

1,9
11,5
53,8
7,7
1,9
80,8

1
2
3

Trekkende soorten
Paling (Anguilla anguilla)
Elft (Alosa alosa)
Fint/Elft (Alosa fallax/ A. alosa)
Schol/Bot (Pleuronectes platessa/Platichthys flesus)
Subtotaal

2
1
1
4
8

1,6
0,8
0,8
3,3
6,6

2
1
1
4
8

3,8
1,9
1,9
7,7
15,4

-

Mariene soorten
Platvis (Pleuronectidae)
Subtotaal

2
2

1,6
1,6

2
2

3,8
3,8

-

122

100,0

52

100,0

3

Totaal
Vis (niet gedetermineerd)
Indet.
Totaal

22
22

22
22

-

Tabel 5.8. Aantallen resten vis, 2 en 10 mm zeefresiduen put 2. N1 = aantal resten inclusief schubben; N2 = aantal resten exclusief
schubben (geen schubben in 10 mm zeefresidu). Geen percentages berekend voor materiaal 10 mm vanwege kleine aantallen.

5.3.3.2 Achtergrondfauna
Hoewel het aandeel van de microfauna in put 2 bescheidener is dan in put 1, zijn vrijwel
dezelfde soorten vertegenwoordigd: alleen de rosse woelmuis ontbreekt (Tabel 5.9). Woelrat
is opnieuw het meest talrijk; de resten zijn afkomstig van minstens 86 individuen. De resten
van mol vertegenwoordigen tenminste elf individuen.
2 mm

10 mm

Zoogdieren
Woelrat (Arvicola terrestris)
Noordse woelmuis (Microtus oeconomus)
Veld-/Aardmuis (Microtus arvalis/M. agrestis)
Woelmuis (Microtidae)
Klein knaagdier (Rodentia)
Mol (Talpa europaea)
Subtotaal

393
10
1
1
614
21
1040

1
6
7

Amfibieën
Groene kikker (Rana ridibunda/ R. esculenta)
Kikker/Pad (Anura)
Subtotaal

2
3
5

-

Reptielen
Ringslang (Natrix natrix)
Subtotaal

5
5

-

1050

7

Totaal

Tabel 5.9. Aantallen resten (NR) achtergrondfauna, 2 en 10 mm zeefresiduen put 2.

210

5.3.4

Put 3

Uit put 3 komen slechts enkele tientallen dierlijke resten, waarvan de meeste afkomstig
zijn van vissen (Tabel 5.10). Dit is ook de enige categorie waarvan een deel op soort kon
worden gedetermineerd. Alle drie subgroepen, zoetwater-, trekkende en mariene soorten,
zijn vertegenwoordigd. De conservering van de visresten is over het algemeen beter dan
resten van zoogdieren en vogels.
2 mm
N

10 mm
N

Gewicht
in g

Zoogdieren
Klein knaagdier (Rodentia)
Zoogdier, indet.

2
7

1,3

-

Vogels
Vogel, indet.

1

0,4

-

Vissen
Zoetwatersoorten
Karperachtigen (Cyprinidae)
Snoek (Esox lucius)
Baars (Perca fluviatilis)

1
1
3

-

-

Trekkende soorten
Paling (Anguilla anguilla)
Zalm/Zeeforel (Salmo salar/S. trutta)
Schol/Bot (Pleuronectes platessa/Platichthys flesus)

1
2

-

1
-

Mariene soorten
Gevlekte rog (Raja montagui)
Platvis (Pleuronectidae)

1
1

-

-

Tabel 5.10. Aantallen en gewichten dierlijke resten uit 2 en 10 mm zeefresiduen put 3.

5.3.5

Materiaal uit boringen

De op een maaswijdte van 2 mm uitgezeefde inhoud van drie boringen (boring
B37A0675/W-06, vondstnummer 1052; boring B37A0673/W-04, vondstnummer 1057;
boring B37A0676/W-07, vondstnummer 1072; zie afbeelding 2.3 voor de ligging) bevatten
20 dierlijke resten, die geen van alle op soort gedetermineerd konden worden. Zes resten
zijn van kleine knaagdieren (vermoedelijk woelrat, gezien de talrijkheid van deze soort in
met name de 2 mm zeefresiduen). Er is één stukje vogelbot aangetroffen. De rest betreft
zoogdierbot; negen van de 13 resten zijn verbrand (gecalcineerd).
5.4

Overige kenmerken van het materiaal

5.4.1

Verdeling van skeletelementen en slachtleeftijden

In deze paragraaf worden gegevens van het botmateriaal uit de 2 en 10 mm zeefresiduen
van de drie putten gecombineerd besproken. Zoals gezegd is de reden daarvoor dat
informatie over verdeling van skeletelementen en slachtleeftijden beperkt is. De herkomst
van het gepresenteerde botmateriaal wordt in de lopende tekst vermeld. Hetzelfde geldt
voor de informatie over lichaamsgrootte, die in de volgende paragraaf wordt besproken.
De verdeling van de skeletelementen wordt in de eerste plaats beïnvloed door de
slachtwijze en het doel waarvoor dieren worden gejaagd. Van dieren waarvan alleen
de pels wordt gebruikt, zullen over het algemeen alleen die elementen worden
teruggevonden die bij het villen aan de huid vast blijven zitten: de onderpoten en de kop.
Verder worden kadavers van grotere dieren als herten en zwijnen veel meer in kleinere
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stukken opgedeeld, wat resulteert in een sterkere fragmentatie van de botten. Na slacht
en consumptie werken post-depositionele processen als dierenvraat, verbranding en
betreding (trampling) een verdere fragmentatie in de hand. Gebitselementen en kleine,
compactere skeletelementen zijn naar verhouding resistenter tegen deze processen.
De sterke mate van fragmentatie van het botmateriaal heeft niet alleen invloed op
de determineerbaarheid, maar ook op de verdeling van de skeletelementen en de
hoeveelheid informatie over de slachtleeftijden. Pijpbeenderen van de grote zoogdieren,
edelhert en wild zwijn, zijn niet of nauwelijks aangetroffen; wervels en ribben ontbreken
geheel (Tabel 5.11). Er zijn twee hoofdcategorieën: gebitselementen (en gewei bij
edelhert) en de relatief kleine elementen uit de onderpoten. Bij de kleinere otter
daarentegen is de verdeling over het skelet gelijkmatiger, zowel in put 1 en 2 apart als
over het geheel. Opvallend is dat dit in het geval van wilde kat niet zo is: daar gaat het
alleen om kopdelen en elementen uit de onderpoten. Of betekent dat wel het vlees van
otters is gegeten maar wilde katten alleen om de pels bejaagd zijn, is niet met zekerheid
te zeggen. De aantallen voor beide soorten pelsdieren zijn weliswaar vergelijkbaar maar
klein, waardoor de kans op vertekening van het beeld reëel is. Analyse van slachtsporen
op botten van pelsdieren, waaronder otter en wilde kat, uit de Deense mesolithische
(Ertebølle) site Tybrind Vig wees uit dat beide soorten zowel om de pels als om het vlees
zijn bejaagd.15 Wat Nederland betreft zijn dezelfde aanwijzingen in meerdere neolithische
sites gevonden op botten van otter, maar (althans tot nu toe) niet op die van wilde kat.16
Weliswaar vermelden Oversteegen e.a. (2001) botten van wilde kat met snijsporen in
zowel het laatmesolithische als vroegneolithische materiaal van Hardinxveld-Polderweg
maar deze worden niet gespecificeerd, zodat onduidelijk is of ze zijn veroorzaakt door
villen dan wel te maken hebben met consumptie. In het materiaal van de mesolithische
site Hardinxveld-Polderweg, is slechts één bot van wilde kat met snijsporen aangetroffen,
maar deze lijken te zijn veroorzaakt door villen.17
De verdeling van skeletelementen bij de vogels laat zowel in put 1 als in put 2 een
numeriek overwicht zien van vleugelbotten en elementen uit de schoudergordel en borst
(Tabel 5.12). Kopdelen ontbreken geheel, maar dat is een algemeen verschijnsel: dit zijn
immers de meest kwetsbare delen. Het ontbreken van wervels is in ieder geval voor een
deel terug te voeren op het feit dat deze niet of nauwelijks op soort te determineren zijn.
Tussen de niet-determineerbare vogelresten bevinden zich enkele tientallen (fragmenten
van) wervels. De ondervertegenwoordiging van pootdelen is een verschijnsel dat vaak
wordt geconstateerd in botassemblages uit prehistorische sites, maar de onderliggende
processen zijn tot nog toe niet duidelijk. Verschil in conservering als gevolg van een meer
of minder compacte botstructuur zou een factor kunnen zijn, evenals menselijke selectie.
Met andere woorden: zowel culturele als post-depositionele factoren kunnen een rol
spelen.18
Het numerieke overwicht van vleugelbotten ten opzichte van pootbotten is in
dit geval echter zo groot, dat er sprake moet zijn van menselijke selectie. De
ondervertegenwoordiging van pootbotten kan verklaard worden door de slachtwijze,
waarbij de naar verhouding vleesarme tibiotarsus (scheenbeen) en de vleesloze
tarsometatarsus (loopbeen) worden afgehakt en niet verder voor consumptie worden
gebruikt en, mogelijk op een andere plaats, werden weggegooid. Het feit dat het bij de
pootbotten in dit geval alleen om de naar verhouding compactere tarsometatarsus gaat,
geeft aan dat naast menselijke selectie ook conservering van enige invloed is geweest.
Dat ook elementen uit de schoudergordel en borst goed vertegenwoordigd zijn, sluit uit
dat we te maken hebben met de overblijfselen van vleugels die elders (bijvoorbeeld aan
de kust) zijn verzameld en vanwege de veren zijn meegenomen naar de site.
Wat de vissen betreft zijn voornamelijk kopdelen en wervels vertegenwoordigd, maar ook
andere elementen als ribben en schubben.
De gegevens over de slachtleeftijden (grotendeels afkomstig van skeletresten uit put 2)
wijzen uit dat, op een enkele uitzondering na, alleen volwassen (volgroeide) dieren zijn
gejaagd (Tabel 5.13). Onder de resten van wild zwijn is één teenkoot (phalanx II) van een
nog niet geheel volgroeid dier. Volgens de hier gebruikte gegevens van Van WijngaardenBakker en Maliepaard (1982) zou het op een leeftijd van minder dan twee jaar zijn
gedood. In alle andere gevallen gaat het om zwijnen van zeker meer dan twee jaar
oud. Volgens de gegevens van Bull en Payne (1982) zou het om oudere dieren kunnen
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Edelhert

Wild zwijn

Otter

Wilde kat

Cranium
Gewei
Mandibula
Losse tanden en kiezen

5
6

64

3
1
-

1
5

Rib
Wervel

-

-

1
1

-

Humerus
Ulna

-

1

1
-

-

Femur
Tibia
Fibula

-

1
1

1
-

-

1
3
4
1
20

3
2
5
3
22
1
103

1
1
2
12

1
-

Metatarsus
Metapodia
Carpalia
Tarsalia
Phalanges
Sesambeentjes
Totaal

2
9

Tabel 5.11. Verdeling skeletelementen (aantallen) van edelhert, wild zwijn, otter en wilde kat (2 en 10 mm
zeefresiduen).

Kop

Romp (inclusief
schoudergordel)

Vleugels
Lange
beenderen

-

34

Poten

Carpalia
phalanges

48

Subtotaal
3

Lange
beenderen

51

Totaal

Phalanges
9

Subtotaal
-

9

94

Tabel 5.12. Verdeling van skeletelementen (aantallen) eenden (2 en 10 mm zeefresiduen).

Wild zwijn

Edelhert
Bever
Wilde kat
Otter

Skeletelement/deel
phalanx II p.
phalanx I p.
metapodia d.
tibia d.
ulna p.
phalanx I p.
femur p.
phalanx II p.
metapodia d.

Put
2
2
2
1
2
2
1
2
2

Leeftijd
19-22
19-22
22-31
22-31
31-43
20-32
24
10
24

FU

UF
3
5
2
1
1
1
1
1

1
1
-

Tabel 5.13. Slachtleeftijden in maanden van wild zwijn, edelhert, bever, wilde kat en otter op basis van
vergroeiingsstadia in postcraniale skeletelementen (2 en 10 mm zeefresiduen).
p. = proximaal; d. = distaal
UF = jonger dan aangegeven leeftijd
FU = ouder dan aangegeven leeftijd
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gaan: zij geven aanzienlijk latere tijdstippen voor de voltooiing van het fusieproces in de
verschillende skeletdelen: 31-35 maanden voor de phalanx I, tibia en metapodia en 60
maanden voor de ulna.
Een tweede botfragment van een nog niet volgroeid dier is dat van bever. Dit individu is
voor het eind van het tweede levensjaar gedood.
De leeftijdsbepaling voor wilde kat is naar analogie van Habermehl (1985) gebaseerd op
de gegevens voor huiskat, met daarbij de aantekening dat het fusieproces bij de wilde
soort vermoedelijk enkele maanden later wordt voltooid.
In twee gevallen (beide uit put 2) kon de leeftijd niet worden vastgesteld vanwege het
ontbreken van literatuurgegevens, maar was wel te zien dat het hoogstwaarschijnlijk om
volgroeide individuen gaat: een bekkenfragment van bunzing, waarvan de drie delen
gefuseerd waren en een metacarpus van marter waarvan de distale epifyse met de
schacht was vergroeid.

20-30

30-40

40-50

50-60

60-70

70-80

Snoek
Baars
Brasem
Zeelt
Karperachtige

2
6
1

4
4
-

3
3
1
-

21
2
-

11
-

Paling
Zalm/Zeeforel
Schol/Bot

-

1

1
-

Tarbot

-

-

-

80-90

90-100

110-120

-

11
-

16
-

4
-

1
-

-

1
-

-

1
-

1
1
-

-

1

-

-

-

-

-

Tabel 5.14. Geschatte en berekende totale lengtes (in cm) vissen uit 2 en 10 mm zeefresiduen.

25

20

15

10

Aantal

5

0
20-30

30-40

40-50

50-60

60-70

70-80

80-90

Totale lengte in cm
Afb. 5.6. Geschatte en berekende totale lengtes van snoek uit 2 en 10 mm zeefresiduen.
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90-100

110-120

5.4.2

Grootte van de gevangen vissen

De grootte van de gevangen vissen, oftewel de totale lengte, is op twee manieren
bepaald. In de meeste gevallen is deze geschat door het betreffende skeletelement te
vergelijken met een referentie-exemplaar van bekende grootte. Daarnaast is op basis
van genomen maten de totale lengte op twee manieren berekend: of met behulp van
de formules die worden vermeld door Brinkhuizen (1989), of door de zogenaamde
verhoudingsmethode.19 Bij deze methode wordt de maat van het archeologische
skeletelement gedeeld door dezelfde maat van een recent exemplaar van bekende
grootte, en vervolgens vermenigvuldigd met de totale lengte van het recente exemplaar.
De resultaten van de schattingen en metingen staan vermeld in Tabel 5.14. Daaruit is
onder meer te zien dat bij verschillende vissoorten sprake is van (zeer) forse exemplaren:
een zalm of zeeforel van bijna een meter, een paling van dezelfde afmetingen en een iets
kleiner exemplaar van 80-90 cm. Ook bij de snoeken vinden we grote exemplaren: vier
van bijna een meter en één van een vis van meer dan een meter lang. Ook de tarbot van
50-60 cm mag behoorlijk fors worden genoemd: de soort kan een maximale lengte van
een meter bereiken. Hetzelfde geldt voor de brasem, waarvan de maximale lengte op 90
cm ligt. Daarnaast zijn er ook duidelijk kleine exemplaren aanwezig, zoals twee snoeken
van 20-30 cm. Ook bij de baarzen zijn kleinere en grotere exemplaren; de maximale
lengte van de soort ligt op 60 cm. Dit wijst erop dat men niet selectief viste en over de
technieken beschikte om zowel kleine als grote individuen te bemachtigen.
In Afb. 5.6 zijn de geschatte en berekende lengtes van snoek uitgezet. Duidelijk te zien is
dat het gros van de gevangen vissen tussen de 50 en 90 cm lang was, met twee pieken in
de grootteklassen 50-60 cm en 80-90 cm.
5.5

Landschap en geëxploiteerde ecozones

De resten van zoogdieren, vogels, vissen, reptielen en amfibieën geven niet alleen
informatie over de voedseleconomie, maar ook over het landschap rond de site(s) en de
geëxploiteerde ecozones. Uit het faunaspectrum komt ten eerste het waterrijke, natte
karakter van het landschap naar voren. Van de zoogdieren zijn bever (Afb. 5.7), otter,
Noordse woelmuis en woelrat in dit opzicht de meest uitgesproken indicatoren.20 De
aanwezigheid van bevers geeft aan dat er stromend of stilstaand water was te vinden, met
een diepte van minimaal 50 cm. Daarnaast kan uit het voorkomen van bevers iets over de
vegetatie worden gezegd. Het voedsel van bevers bestaat in de winter voornamelijk uit bast
van wilgen en populieren, aangevuld met wortels en wortelstokken van waterplanten zoals
de waterlelie (Nymphaea alba), waarvan resten zijn aangetroffen in het botanische materiaal
(zie hoofdstuk 6). In de zomer eten ze ook veel kruiden, grassen en andere delen van
waterplanten. Voor het voorkomen van otters is de aanwezigheid van niet te ondiep, visrijk
water en voldoende dekking langs de oevers van belang. De Noordse woelmuis komt vooral
voor in vochtige tot uitgesproken natte biotopen met een dichte gras- of struikvegetatie,
zoals venen, moerassen en oevervegetaties van beken en rivieren. De soort kan zich,
anders dan bijvoorbeeld de veldmuis, goed handhaven in gebieden met een wisselende

Afb. 5.7. Bever.

215

waterstand. Woelratten zijn te vinden langs oevers van stilstaand en langzaam stromend
water, bij voorkeur die met een dichte oevervegetatie. Het voorkomen van mollen in dit natte
landschap is minder vreemd dan het lijkt: de soort mijdt eerder te droge dan te natte grond.
Bij de vogels wijzen de verschillende soorten eenden en ralachtigen, roerdomp en blauwe
reiger op de aanwezigheid van open water en uitgestrekte rietvelden. Het voorkomen van
ringslang en groene kikker sluit daar naadloos op aan.
Een tweede belangrijk landschapsaspect is de indicatie voor de aanwezigheid van bos of
bosschages, zoals blijkt uit het voorkomen van houtduif, houtsnip, havik en verschillende
soorten kleine zangvogels. Ook de aanwezigheid van edelhert en ree wijst daarop: beide
hebben een voorkeur voor een landschap van halfopen gebieden, waar gemengde bossen
worden afgewisseld door open vlaktes. Wilde zwijnen hebben min of meer dezelfde
voorkeur: halfopen, waterrijke gebieden met loofbossen.
Tenslotte geven de verschillende vissoorten informatie over het type water in de omgeving
van de site.
Zoetwatervissoorten zijn op grond van ecologische micro- en macro-omstandigheden
van het water waarin ze leven in drie hoofdgroepen te onderscheiden: rheofiele, eurytope
en limnofiele soorten. De rheofiele soorten kunnen op hun beurt weer worden verdeeld
in drie subgroepen: rheofiel A, - B en - C.21 De meeste soorten behoren tot de eurytope
groep, kenmerkend voor zowel stromend als stilstaand water: brasem, blankvoorn,
snoek en baars. Ook paling (die een deel van zijn leven in zee voorkomt) maakt deel uit
van deze ecologische groep. De zeelt behoort tot de limnofiele groep, kenmerkend voor
overwegend stilstaand, rijk begroeid water. Van de rheofiel A-groep zijn in ieder geval
drie vertegenwoordigers aangetroffen: zalm/zeeforel, elft en Atlantische steur. Alle drie de
soorten brengen slechts een deel van hun leven in zoet water door en zijn dan te vinden
in stromend water, met inbegrip van de langzaam stromende oeverzones met beschutting.
Kwabaal behoort tot de rheofiel B-soorten, waarvan sommige levensstadia gebonden zijn
aan zijwateren die in permanent open verbinding staan met een rivier.22 Van de rheofiel
C-groep zijn mogelijk fint en bot aanwezig. Deze soorten komen een deel van hun leven
voor in langzaam stromend brak water met een permanent open verbinding tussen
benedenstroom, estuarium en de zee.
Het spectrum van de gejaagde en geviste soorten geeft aan dat men binnen het gebied
waar men woonde - op de grens van het zoetwatermoeras en het zoetwatergetijdengebied
- verschillende ecozones heeft geëxploiteerd: zoetwatermoerassen, open (zoet)
water en (moeras)bossen. Uit de schaarse resten van zeevis blijkt dat incidenteel ook
de kust (die door zeespiegelstijging in de loop van de menselijke aanwezigheid op
het rivierduin steeds dichterbij kwam te liggen) is bezocht. Het geringe aandeel van
trekkende vissoorten als elft/fint, Atlantische steur en zalm/zeeforel kan erop wijzen dat de
diepere hoofdstroom waar deze optrekkende vissen zwommen niet of nauwelijks bevist
werd, maar dat men voornamelijk viste in de oeverzone, in de langzamer stromende
nevengeulen of in de van de hoofdstroom geïsoleerd geraakte wateren.
5.6

Seizoensindicaties

Aanwijzingen over seizoensgebonden activiteiten zijn schaars. Afgaande op de
huidige ligging van de broedgebieden en het trekgedrag zou het voorkomen van twee
eendensoorten, nonnetje en brilduiker (beide afkomstig uit put 1), wijzen op activiteiten
in de periode tussen de late herfst en het voorjaar. Nonnetjes komen momenteel in
Nederland bijna uitsluitend voor tussen november en april, vrijwel dezelfde periode als
waarin de grootste aantallen brilduikers hier verblijven (november - maart).23 De laatste
komen echter ook buiten die periode voor en broeden hier zelfs, zij het in zeer kleine
aantallen.
Ook enkele vissoorten geven informatie over seizoensmatige activiteiten: fint/elft (put
1 en 2) en zalm/zeeforel (put 1 en 3), zogenaamde anadrome soorten die in zee leven
en zich voortplanten in zoet water. De elft verscheen eertijds in april - mei. De fint kwam
later in juni - juli. In de regel lagen de paaiplaatsen van de elft iets meer stroomopwaarts
dan die van de fint, die paaide in het zoete water, juist boven de grens van het brakke
water.24 De zeeforel trekt in de zomer de rivieren op om te paaien, zalmen daarentegen
zijn het hele jaar in zoet water te vinden. De Nederlandse riviervissers onderscheidden de
zalmen in winterzalmen, zomerzalmen en jacobszalmen.25 Dit onderscheid werd gemaakt
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op grond van de tijd van opzwemmen, verschillen in gewicht, het ontwikkelingsstadium
van de geslachtsproducten en de daarmee samenhangende toestand van het lichaam.
De winterzalm kwam vanaf oktober tot eind april de rivieren opzwemmen. De zomerzalm
trok vanaf mei tot en met november de rivier op. De jacobszalm was de kleinste onder de
optrekkende zalmen. De lengte ervan varieerde van 61 tot 67 cm.26 Hij trok vanaf begin juli
tot in november de rivier op. Het zwaartepunt van de intrek vond plaats rond de 25e juli, de
naamdag van de apostel St. Jacob.
Ook steuren zijn anadrome vissen. Ze zwemmen in het late voorjaar de rivieren
op om te paaien, maar kunnen buiten die periode ook worden aangetroffen in de
brakwaterzone.27 Dat betekent dat steurresten in dichtbij de kust gelegen vindplaatsen,
zoals de Yangtzehaven, niet als seizoensindicatie kunnen worden gebruikt, maar alleen in
vindplaatsen verder het binnenland in.
Geconcludeerd kan worden dat het dierlijk botmateriaal (beperkte) informatie geeft over
menselijke activiteiten in vrijwel alle seizoenen.
5.7

Artefacten en gebruikssporen

Tussen de dierlijke resten zijn enkele bewerkte stukken bot en gewei aangetroffen. Vier
daarvan zijn fragmenten van werktuigen, het vijfde is mogelijk een sieraad. Alle vijf zijn
geanalyseerd op sporen van fabricage en gebruik. Voor de analyse is gebruikt gemaakt
van een stereomicroscoop (Wild M3Z; vergrotingen 10-64x) en een metaalmicroscoop
(Leica DM 6000M vergrotingen 100-500x). Met de stereomicroscoop zijn eventueel
aanwezige productiesporen te onderscheiden en kan een beeld worden gekregen van de
algehele slijtage van een artefact. De metaalmicroscoop is geschikt voor het bestuderen
van de aard van de glans en de verspreiding hiervan over het oppervlak van een
artefact. Dit maakt het mogelijk om het bewerkte materiaal en de uitgevoerde beweging
af te leiden.28 Hoewel op het eerste oog de werktuigen in goede conditie leken, bleek
bij bestudering met de microscoop dat de sporen van gebruik zijn verweerd door postdepositionele bodemomstandigheden en mogelijk ook door de gebruikte graafmethode.
Hierdoor was een interpretatie van de sporen van gebruik op contactmateriaal helaas niet
mogelijk.
Vondstnummer 13 (put 1).
Deze punt van een priem (0,3 g) is waarschijnlijk gemaakt uit edelhertgewei (Afb. 5.8d).
De priempunt is duidelijk gebruikt, gezien de afronding en de slijtage van de punt en
het oppervlak. De punt is beschadigd, maar het is niet duidelijk of dit tijdens gebruik of
na depositie is gebeurd. De breuk lijkt te zijn ontstaan doordat er teveel kracht op het
werktuig werd uitgeoefend. Met hoge vergroting zijn op het oppervlak groepjes fijne
parallelle krassen zichtbaar die erop wijzen dat het werktuig met zowel een prikkende als
draaiende beweging is gebruikt. Deze krassen kunnen ook het gevolg zijn van verwering,
maar omdat zij afwijken van dergelijke krassen op de rest van het oppervlak en de andere
objecten zijn zij waarschijnlijk het gevolg van gebruik.
Vondstnummer 76 (put 1).
Dit fragment van een niet-determineerbaar zoogdierbot (1,5 g) lijkt bewerkt te zijn, maar
het is niet duidelijk of het inderdaad om een artefact gaat (Afb. 5.8.a).Doordat de toplaag
van het bot bijna volledig is verdwenen door verwering werd de gebruikssporenanalyse
ernstig bemoeilijkt. Een gedeelte van de rand lijkt meer afgerond te zijn dan de rest van
het object, wat vermoedelijk op gebruik wijst.
Vondstnummer 302 (put 2).
Dit object is een stukje pijpbeen van een groot zoogdier (1,1 g). Op grond van de vorm
gaat het mogelijk om een fragment van een priem. Ook dit object is verweerd en een groot
deel van de toplaag is verdwenen. Het is daardoor niet met zekerheid te zeggen of het
hier om een intentioneel vormgegeven werktuig gaat.
Vondstnummer 308 (put 2).
Op basis van de vorm wordt deze vondst typologisch geclassificeerd als een fragment
van een kleine bijl of beitel (11,1 g), gemaakt uit edelhertgewei (Afb. 5.8.b). De snede is
volledig afgerond door gebruik én door latere verwering van het voorwerp. In de sporen
is een gebruiksrichting dwars op de werkrand te onderscheiden. Gezien de afronding van
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c

a

b

d

Afb. 5.8. Voorwerpen van bot en gewei. a. fragment van een werktuig; b. fragment van een bijl of beitel
gemaakt van edelhertgewei; c. mogelijke kraal van vogelbot; d. Mogelijk fragment van een priem.
Schaal a. en b. 1:1, diameter c. 6,7 mm, lengte d. 12 mm.

de werkrand is een gebruik als bijl of beitel niet waarschijnlijk. Mogelijk is het werktuig
oorspronkelijk wel als zodanig aangewend, maar het laatste gebruik is op een zacht
materiaal geweest met een werkrichting dwars op de werkrand. Hierbij kan bijvoorbeeld
gedacht worden aan het schrapen of oprekken van huiden.
Vondstnummer 362 (put 2).
Dit artefact is een stuk uit het middendeel van de pijpbeen van een vogel (0,4 g). Het
fragment is hol en heeft de vorm van een kraal (Afb. 5.8.c). Doordat het oppervlak door
verhitting volledig is gecalcineerd, is het object echter nauwelijks op sporen van gebruik te
analyseren. Aan één zijde is het voorwerp afgebroken, dit is gebeurd nadat het voorwerp
is verhit. Aan de andere zijde is slijtage te zien die wijst op een gebruik als kraal.
Er zijn nog nauwelijks benen werktuigen uit het Vroeg en Midden-Mesolithicum in
Nederland bekend. De bekendste vondsten zijn de vele harpoenen van been en gewei die
gevonden zijn in de Noordzee.29 Dit maakt deze voorwerpen op zich al bijzonder, ondanks
het feit dat de gebruikssporen grotendeels zijn verdwenen door verwering. Deze objecten
geven ons inzicht in het gebruik van benen werktuigen in deze tijd. Dit geldt zeker voor de
benen kraal. Hoewel uit de gebruikssporenanalyse van het vuursteen ook aanwijzingen
zijn voor het maken van ornamenten30, is het fragment van een benen kraal het enige
ornament dat bij dit onderzoek gevonden is.
5.8

Datering

De samenstelling van het onbewerkte botmateriaal levert geen aanknopingspunt op voor
een nadere plaatsing in tijd van het zoölogisch vondstcomplex binnen het Mesolithicum.
Tussen de aangetroffen dierresten komt geen enkele soort voor die specifiek is voor een
bepaalde periode in het Holoceen; alle soorten maken nog steeds deel uit van de huidige
Nederlandse fauna. Ook de vijf gebruiksvoorwerpen van bot en gewei bieden weinig
soelaas in dit opzicht. Een scherpere datering op grond van hun typochronologische
kenmerken is niet mogelijk
Van vier stukken bot zijn 14C-monsters genomen om een indruk van de ouderdom van in
ieder geval een deel van het materiaal te krijgen. Het bot van de twee monsters uit put
1 met vondstnummers 158 en vondstnummer 124 bevatte geen collageen en kon niet
worden gedateerd. De andere twee stukken uit put 2 leverden dicht bij elkaar liggende
dateringen op in het Vroeg Mesolithicum: vondstnummer 181 tussen 8555 en 8302 voor
Chr. (GrA-56453, 9215 ± 45 BP - bot, zoogdier indet.) en vondstnummer 326 tussen 8548
en 8300 voor Chr. (GrA-56454, 9205 ± 45 BP - bot, wild zwijn).
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5.9

Discussie

Ondanks het feit dat maar een beperkt deel van het dierlijke botmateriaal uit de
Yangtzehaven is te determineren, is het spectrum aan soorten opvallend breed. Dat geldt
vooral voor de vogels (19 soorten), maar ook voor de vissen (13 soorten) en zoogdieren
(9 soorten, exclusief microfauna). In dit opzicht is het beeld goed te vergelijken met dat
van de laatmesolithische bewoningsfase van Hardinxveld-De Bruin, waar 24 soorten
vogels, 13 soorten vissen en 12 soorten zoogdieren werden aangetroffen. Ook de
soortenspectra van beide sites zijn in grote lijnen gelijk, al is in De Bruin wel veel meer
steur gevonden en ontbreekt daar zeevis. Zowel in De Bruin als in de Yangtzehaven
was wild zwijn het belangrijkste jachtwild, naast edelhert, verschillende soorten
pelsdieren en eendachtigen.31 Min of meer hetzelfde beeld komt naar voren uit het
archeozoölogisch onderzoek van het mesolithische Hardinxveld-Polderweg. Onder de 13
soorten zoogdieren zijn wild zwijn, edelhert en pelsdieren als otter en bever prominent
vertegenwoordigd. Bij de vogels (28 soorten) geldt dat voor de eendachtigen, terwijl bij de
vissen (15 soorten) de zoetwatersoorten in aantal de trekkende soorten ver overtreffen;
zeevis ontbreekt.
De onderzoeksvragen die in paragraaf 5.1 worden genoemd, kunnen als volgt worden
beantwoord:
Welke soorten werden bejaagd en bevist, en hoe werden de verschillende populaties
geëxploiteerd?
Afgaand op de aantalsverhoudingen in het gedetermineerde materiaal vormden wilde
zwijnen de hoofdmoot van de jachtbuit, naast edelhert, ree en een aantal soorten
pelsdieren: otter, bever, bunzing, marter, wilde kat en wezel. Verondersteld mag worden
dat in ieder geval sommige van deze laatste soorten mede om het vlees zijn gevangen.
Op een enkele uitzondering na is op volwassen (volgroeide) dieren gejaagd. Naast
zoogdieren is een breed scala aan vogels bejaagd: vooral eenden en ralachtigen, maar
ook andere soorten als roerdomp, blauwe reiger, houtduif en houtsnip. Het is niet met
zekerheid te zeggen of ook de kleine zangvogels deel uitmaakten van de jachtbuit of dat
we hier, net als bij de knaagdieren, reptielen en amfibieën, te maken hebben met resten
van de achtergrondfauna die zonder menselijke tussenkomst op de site terecht zijn
gekomen.
Behalve jacht op zoogdieren en vogels was visvangst een belangrijke activiteit. Er
is voornamelijk zoetwatervis gevangen, met snoek als belangrijkste soort. Voor alle
soorten geldt dat over het algemeen vrij grote tot (soms zeer) grote exemplaren werden
gevangen. Daarnaast werden ook kleine(re) exemplaren gevangen. Dit wijst erop dat men
niet selectief viste en over de technieken beschikte om zowel kleine als grote individuen te
bemachtigen.
Welke informatie geven de dierlijke resten over het toenmalige landschap en de
geëxploiteerde ecozones?
Het beeld dat uit het faunaspectrum naar voren komt is dat van een nat en (deels) bebost
zoetwaterlandschap, met de zee in de nabijheid. Het natte karakter van het landschap,
met (riet)moerassen en open, langzaam stromend of stilstaand water blijkt uit de naar
verhouding grote aantallen resten van zoetwatervis en de aanwezigheid van bever, otter
en verschillende soorten eenden, rallen en reigerachtigen. Ook de achtergrondfauna
bestaat voor een belangrijk deel uit soorten die in een nat landschap thuishoren: woelrat,
Noordse woelmuis (een soort die zich goed kan handhaven in een dynamisch landschap
met wisselende waterstanden), ringslang en groene kikker.
De aanwezigheid van bos of bosschages is af te leiden uit het voorkomen van havik,
houtsnip, houtduif en verschillende soorten kleine zangvogels. Edelhert, ree en wild zwijn
passen goed in een halfopen en waterrijk landschap met loofbossen.
De (weinige) resten van trekkende vissoorten wijzen op een open verbinding met de kust,
terwijl de nabijheid van de kust zelf wordt geïllustreerd door de aanwezigheid van mariene
vissoorten (gevlekte rog en tarbot).
Al met al is duidelijk dat de toenmalige bewoners van het gebied verschillende ecozones
hebben geëxploiteerd: zoetwatermoerassen, open (zoet)water en (moeras)bossen.
Incidenteel is ook de kust bezocht.
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Welke informatie geven de dierlijke resten over seizoensgebonden activiteiten?
De aanwijzingen voor seizoensgebonden activiteiten zijn schaars en beperken zich
tot enkele soorten. Twee eendensoorten, brilduiker en nonnetje (put 1), wijzen op
vogelvangst in de periode tussen de late herfst en het voorjaar. Twee vissoorten, elft
(mogelijk ook fint; put 1 en 2) en zeeforel (put 1 en 3; gesteld dat het inderdaad om deze
soort gaat, en niet om zalm) moeten in de zomer zijn gevangen, wanneer ze de rivieren
opzwemmen om te paaien.
Zijn er ten aanzien van bovengenoemde aspecten verschillen waar te nemen tussen de
drie putten?
Door de naar verhouding beperkte aantallen gedetermineerde resten is het lastig iets te
zeggen over eventuele verschillen in samenstelling van het materiaal tussen de putten.
Daarbij komt nog dat in put 3 maar een zeer klein aantal resten is aangetroffen.
De soortenspectra zijn in grote lijnen gelijk, zowel bij de zoogdieren als bij de vogels en
de vissen. De belangrijkste soorten in put 1 en 2 zijn wild zwijn, edelhert, eendachtigen
en verschillende zoetwatervissen (snoek, karperachtigen en baars). Zeevis is in alle
drie putten vertegenwoordigd. Dit wijst erop dat de jacht- en visvangstactiviteiten - en
daarmee de geëxploiteerde ecozones - althans grotendeels dezelfde zijn. Wel is er
een duidelijk verschil in determineerbaarheid tussen put 1 en 2, die in het laatste
geval bijna een factor drie lager ligt. Dit zal te maken hebben met minder gunstige
conserveringsomstandigheden in put 2.
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Het betreft vier resten van kabeljauw(achtige), twee van platvis, één van paling en drie niet
determineerbare resten.
De kokmeeuw (Larus ridibundus) broedt in zoetwatermilieus, maar is kleiner.
Zie ook Niekus e.a. 2012, 67.
Helaas leenden de aangetroffen resten van schol/bot zich niet voor determinatie tot op soort.
De determinatie is bevestigd door mevrouw Els Thieren (Katholieke Universiteit Leuven), die
promotieonderzoek verricht naar de verschillen tussen Acipenser sturio en A. oxyrinchus.
Zie onder meer Ludwig e.a. 2002; Ludwig, Makowiecki en Benecke 2009; Van Neer, Thieren en
Brinkhuizen 2012.
Er is geen reden om aan te nemen dat het hier om een recentere intrusie gaat: kleur en
conservering wijken niet af van de overige visresten.
De vindplaats Schagen Hoep-Noord uit de Vroege Bronstijd is voor zover bekend tot nu toe de
enige site waar niet alleen wervels maar ook kopdelen zijn aangetroffen (Zeiler, Brinkhuizen en
Bekker 2007; zie ook Van Wijngaarden-Bakker en Troostheide 2003).
De overige twee resten van kleine zangvogels konden niet nader gedetermineerd worden.
Trolle-Lassen 1987.
Zie onder meer Zeiler 1997; idem 2006.
Van Wijngaarden-Bakker e.a. 2001.
Zie onder meer Serjeantson 2009.
Maten zijn genomen van de eerste wervel (baars, snoek), quadratum, articulare en keratohyale
(snoek), dentale (snoek, brasem), hyomandibulare (schol/bot), vomer (paling) en urostyl (baars).
Broekhuizen e.a. 1992.
Quak 1994.
De determinatie van deze soort is niet zeker.
Bijlsma, Hustings en Camphuysen 2001.
Boddeke 1971. Beide soorten waren vroeger veel algemener dan nu; de elft is vrijwel verdwenen
uit de Nederlandse rivieren (Nijssen en De Groot 1987).
Groot en Schaap 1973.
Van Doorn 1971.
Magnin 1962.
Van Gijn 2006a; idem 2010.
Tsiopelas 2010, Louwe Kooijmans 1971.
Zie paragraaf 4.4.5.3.
Oversteegen e.a. 2001; Beerenhout 2001b.
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6.

Archeobotanie: landschapsreconstructie en
voedselvoorziening op meso- en microschaal

L. Kubiak-Martens1, F. Verbruggen2 en L.I. Kooistra3
6.1

Inleiding

6.1.1

Doel

Het botanisch materiaal van de Yangtzehaven is afkomstig uit de top van het zand van
het rivierduin en uit de afzettingen die ontstonden in de omliggende lage en veelal natte
zones. Door de goede conserveringsomstandigheden is een grote verscheidenheid aan
plantenresten beschikbaar voor onderzoek.
Het archeobotanisch onderzoek is ingezet om informatie te verzamelen over de
vegetatieontwikkeling op en rond dit duin om zo een beeld te krijgen van het levende
landschap van de mesolithische mens. Dit levende landschap bood deze mens tal van
bestaansmiddelen, waaronder plantaardig voedsel en brandstof. Om de verwevenheid
van de mens met het landschap te doorgronden, is op drie plaatsen palynologisch
onderzoek uitgevoerd en zijn tal van grondmonsters op botanische macroresten en
houtskool onderzocht.
6.1.2

Inzet van verschillende botanische materiaalgroepen

Voor het onderzoek van de botanische resten zijn drie materiaalgroepen voorhanden,
te weten palynologische resten, botanische macroresten en hout. De laatstgenoemde
categorie is in dit onderzoek alleen in verkoolde vorm onderzocht. Elk van de categorieën
heeft een eigen informatiewaarde.
Palynologische resten
De kracht van het palynologisch onderzoek is dat het ontwikkelingen in de vegetatie en
landgebruik van een gebied in kaart brengt. In archeologisch verband vormen veen en
sedimenten, die tijdens de aanwezigheid van mensen in een gebied zijn gevormd of
afgezet, daarvoor uitstekende archieven. Gedurende veenvorming of sedimentatie worden
palynologische resten (pollen, sporen van varens, mossen en paardenstaarten, en overige
microfossielen, zoals sporen van schimmels en algen) hierin opgenomen. Op deze wijze
ontstaat een archief waarin veranderingen in vegetatiestructuur, alsook veranderingen in
de lokale en regionale vegetatie, te zien zijn.
Botanische macroresten
Om het beeld van de vegetatieontwikkeling scherper te krijgen en om te achterhalen
hoe de lokale vegetatie eruit zag ten tijde van het gebruik van het duin door de mens,
is het palynologisch onderzoek gecombineerd met macrorestenonderzoek. Botanische
macroresten kunnen, in tegenstelling tot veel pollentypen, vaak tot op soortniveau
worden gedetermineerd. Daarnaast leveren deze resten meer detailinformatie op over de
vegetatie ter plaatse, omdat macroresten (zaden en vruchten) meestal vlakbij de plant die
ze voortbracht in de grond belanden.
Macrorestenanalyse is ook onmisbaar bij het identificeren van planten die als
voedsel of voor andere doeleinden zijn verzameld. Onderzoek naar de mesolithische
voedselvoorziening in gematigd Noordwest-Europa is lang geconcentreerd geweest
op dierlijke en specifiek maritieme voedselbronnen. Er waren vroege pogingen om het
belang van plantaardig voedsel binnen het jager-verzamelaarsdieet te benadrukken;
zo stelde bijvoorbeeld Clarke (1976) dat plantaardig voedsel een grote rol speelde in
het Mesolithicum. Het ontbreken van archeobotanische gegevens maakte het echter
onmogelijk om die rol rechtstreeks te bepalen, niet alleen voor het model van Clarke voor
mesolithisch Europa, maar ook voor het jager-verzamelaarsdieet in het algemeen. Eén
van de voornaamste oorzaken waardoor plantaardige resten op jager-verzamelaarssites
grotendeels werden genegeerd (of niet herkend), was de overtuiging dat dergelijke
resten in zulke vroege contexten zeldzaam zijn. Deze overtuiging kwam voornamelijk
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voort uit de overvloed aan dierlijke resten. De enige eetbare planten die steevast werden
aangetroffen op mesolithische sites waren hazelnoten en soms waternoten en diverse
soorten vruchten en bessen (Price 1989; Zvelebil 1994). Gelukkig is de situatie nu anders,
vooral dankzij een grotere belangstelling onder archeologen die het onderzoek aan
jager-verzamelaarssites meer interdisciplinair benaderen. Als gevolg daarvan maakten
en maken archeobotanici steeds vaker deel uit van onderzoeksprojecten rond jagerverzamelaarssites, zodat archeobotanische gegevens over de voedselvoorziening op
vroege sites nu systematisch worden verzameld (bijvoorbeeld Regnell e.a. 1995; Perry
1999; idem 2002; Kubiak-Martens 1999; idem 2002; idem 2011a; idem 2011b; Mason en
Hather 2000; Mason, Hather en Hillman 2002; Kubiak-Martens en Tobolski 2008).
De echte doorbraak in de archeologie en paleobotanie van jager-verzamelaars kwam
echter met de introductie van de rasterelektronenmicroscoop, waarmee verkoold
parenchymweefsel (ook wel parenchym genoemd) kan worden geïdentificeerd
(Hather 1991; idem 1993; idem 2000). Ondergrondse opslagorganen als wortels en
knollen bestaan grotendeels uit zetmeelhoudend parenchym, maar daarnaast ook uit
andere koolhydraten en uit suikers. Wortels en knollen worden daarom als stabiele
voedselbronnen voor mensen beschouwd. De nieuwe identificatietechniek voor
archeologisch parenchymweefsel is recentelijk op diverse jager-verzamelaarssites in
gematigd Europa toegepast, waarbij bleek dat zetmeelrijke wortels en knollen substantiële
bestanddelen waren van het vroege menselijke dieet (bijvoorbeeld Perry 1999; idem 2002;
Kubiak-Martens 1999; idem 2002; idem 2011a; Mason en Hather 2000; Mason, Hather en
Hillman 2002). Ook bij het Yangtzehavenproject is de techniek met succes toegepast.
Houtskool
De derde materiaalcategorie binnen de archeobotanie is hout. Hout was een belangrijke
grondstof voor de mesolithische mens. Er werden hutten, wapens, gereedschappen,
manden, fuiken en nog veel meer van gemaakt. Daarnaast was hout brandstof.
Men verwarmde zich aan haardvuren, gebruikte vuur om voedsel te bereiden of om
bijvoorbeeld lijm (pek of teer) te maken. Het houtonderzoek is erop gericht om informatie
over het houtgebruik van mensen te achterhalen. Hout in archeologische contexten kan
ook gebruikt worden om informatie over de houtige vegetatie te verkrijgen.
In het onderzoek van de Yangzehaven is geen bewerkt hout gevonden, maar wel
houtskool. Deze houtskool kan het afval zijn van door mensen gestookte vuren, maar
kan ook het resultaat zijn van bosbranden. De samenstelling aan houtsoorten, in
combinatie met de gevonden onderdelen van houtige gewassen en de resultaten uit het
palynologische plus macrorestenonderzoek leveren doorgaans een goed beeld op van de
oorzaak van het verkolen.
In dit hoofdstuk zullen de resultaten van het onderzoek aan de drie categorieën botanisch
materiaal eerst afzonderlijk worden besproken. In paragraaf 6.6 ‘Synthese en discussie’
worden de bevindingen samengevoegd om te komen tot het beantwoorden van de
specifieke onderzoeksvragen. Het onderzoek kent verschillende schaalniveaus. Zo is
aandacht besteed aan het verkrijgen van informatie over het landschap op het duin
en de directe omgeving (de zogenaamde mesoschaal) en het leven op het duin zelf
(microschaal).
6.1.3

Onderzoeksvragen

Specifieke onderzoeksvragen voor het archeobotanisch onderzoek zijn (Smit 2012):
Mesoschaal
- Hoe zag het landschap eruit op en rond het rivierduin?
- Hoe is dit landschap gebruikt?
- Hoe zag het landschap er rondom het duin uit ten tijde van de bewoning van het duin?
Was het milieu brak, zoet of zout, waren er veranderingen door de tijd?
- Hebben de ‘houtskoolrijke’ niveaus in de bovenste Laag van Wijchen een antropogene
oorsprong?
Microschaal algemeen
- Wat zijn de aard, datering en conservering van de aangetroffen resten?
- Heeft de wijze van onderzoek/ontgraven gevolgen gehad voor de archeologische resten
(in termen van beschadiging, context en dergelijke)?
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- In hoeverre is de gevonden archeologische assemblage de weerslag van de 		
gebruikte onderzoeksmethodiek? Zijn de resultaten vergelijkbaar met ervaringen van
onderzoek op het vasteland?
Microschaal specifiek
- Welke activiteiten zijn door de bewoners van het duin ontplooid?
- Wat aten de mensen die op het duin hebben gebivakkeerd? Is het voedsel uit de nabije
omgeving afkomstig of is het elders vergaard?
- Wat voor voedsel is op het duin bereid?
- Is het mogelijk om seizoensgebonden activiteiten aan te geven?
- Wat is de tijdsdiepte van de vondsten van de drie locaties?
- Is er sprake van een korte termijn bewoning? Zijn er aanwijzingen voor veranderingen in
gebruik van het duin?
Synthetiserende vragen op microschaal
- Zijn de archeologische resten vergelijkbaar met archeologische resten/complexen,
zoals we die kennen uit het gebied van de Noordzee en uit het gebied van het 		
vasteland? Zo ja, met welke complexen zijn ze te vergelijken?
- Indien de resten niet vergelijkbaar zijn met archeologische complexen die we kennen
van het gebied van het vasteland, hoe dienen ze dan te worden geïnterpreteerd?
- Zijn er aanwijzingen voor (inter)regionaal contact/transport van gebruiksgoederen en
(hulp)bronnen?
Aanvullende onderzoeksvragen
- Wat is de datering van de laag klei (onderste Laag van Wijchen) waarop het duinzand is
gevormd en wat is de tijdrange waarin het duin door mensen is gebruikt?
- Hoe verhouden de resultaten van het onderzoek van de arealen van de drie
onderzoeksputten zich tot elkaar? Maken ze deel uit van één en hetzelfde complex van
archeologische waarden met een grote verspreiding van vondstmateriaal? Of zijn het
van elkaar geïsoleerde - in ruimte goed begrensde - kleinere plekken die sterk 		
verschillen voor wat betreft aard en datering?
Deze onderzoeksvragen zijn leidend geweest voor de toegepaste onderzoeksmethoden
en bij het bespreken van de resultaten. In paragraaf 6.6 Synthese en discussie wordt in
een lopende tekst op de vragen ingegaan.
6.2

Materiaal en methoden

Het archeobotanisch materiaal is voornamelijk afkomstig van putten 1 en 2 (Afb. 6.1),
aangevuld met enkele monsters met botanisch materiaal uit put 3 en botanisch materiaal
uit drie boorkernen: B37A0673/W-04 (ter plekke van put 2), B37A0675/W-06 (in het areaal
van put 1) en B37A0697/W-28 (gestoken in een depressie net ten oosten van het duin Afb. 6.1). Een overzicht van alle onderzochte monsters staat in bijlage 6.1.
6.2.1

Materiaal: boorkernen

In het plangebied zijn tijdens het karterend booronderzoek vanaf een schip diverse
boorkernen gezet met behulp van een hydraulische vibrocore. Hiervan zijn de boorkernen
B37A0673/W-04, B37A0675/W-06 en B37A0697/W-28 uit het westelijk onderzoeksgebied
geselecteerd voor archeobotanisch vervolgonderzoek op meso- en microschaal.
Relevante gegevens van deze boorkernen zijn terug te vinden in tabel 6.1. In boorkern
B37A0673/W-04 zijn bewijzen voor aanwezigheid van de mens gevonden en deze
boorkern heeft een directe relatie met put 2. Boorkern B37A0675/W-06 bevindt zich
nabij put 1. Deze kern is geselecteerd omdat hierin de top van het duin goed bewaard is
gebleven. Boorkern B37A0697/W-28 is genomen in een depressie aan de oostkant van
het duin. De veenvorming is hier wellicht eerder gestart, waardoor het veen informatie kan
bevatten over het landschap ten tijde van het gebruik van het rivierduin op de plaatsen
waar boorkernen B37A0673/W-04 en B37A0675/W-06 zijn genomen. De locatie van de
boorkernen in het onderzoeksgebied is weergegeven in afbeelding 6.1. In deze afbeelding
komen de hoogteverschillen van de top van het rivierduin in het gebied duidelijk naar
voren.
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B37A0675/W-06

W-28

B37A0673/W-04
Boring

RD-coördinaat
X

B37A0673/W-04
B37A0675/W-06
B37A0697/W-28

RD-coördinaat
Diepte HB
B37A0675/W-06
Y
in m - NAP

61.299
443.887
B37A0673/W-04
61.333
443.904
61.370B37A0675/W-06443.878

B37A0697/W-28

Datum boring

17,72
17,64
18,09

23-7-2011
23-7-2011
23-7-2011

B37A0697/W-28

B37A0673/W-04
Tabel 6.1. Gegevens onderzochte boorkernen.
B37A0697/W-28

0

1

50 m

B37A0675/W-06
B37A0673/W-04

2

B37A0697/W-28

3

18,5 / 18
0 / 18,5
50 m
19
18,5 / 18
19,519
/ 19
/ 18,5
20 / 19,5
19,5/ 19
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Afb. 6.1. Ligging van de in dit hoofdstuk aan de orde komende
boringen B37A0673/W-04, B37W0675/W-06 en B37W0697/W-28.
Als ondergrond is de gekarteerde top van het laatpleistocene
en vroegholocene zandoppervlak (fluviatiele sedimenten en
rivierduinafzettingen) in selectiegebied West afgebeeld. Tevens is de
ligging van de overige boringen van fase 3 en de putten van fase 4
aangegeven.

De lithologische en stratigrafische beschrijvingen van de boorkernen zijn samengevat in
tabel 6.2. Deze zijn uitgevoerd door S. de Vries (TNO Geologische Dienst Nederland) en
M. van Waijjen (BIAX Consult).
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De onderste sedimenten in de boorkernen zijn zanden van de Rijn en Maas, behorend
tot de Formatie van Kreftenheye. De top van de Formatie van Kreftenheye wordt
gevormd door overstromingskleien van de onderste Laag van Wijchen en de bovenste
Laag van Wijchen. Op de onderste Laag van Wijchen is plaatselijk zand opgewaaid
dat wordt gerekend tot het Laagpakket van Delwijnen (Formatie van Boxtel). In de
top van de rivierduinafzettingen bevinden zich de archeologische vondsten uit het
Mesolithicum. Op het duinzand - en in de gebieden buiten deze afzettingen op de
onderste Laag van Wijchen - hebben zich de bovenste Laag van Wijchen en veen
gevormd (Basisveen Laag - Formatie van Nieuwkoop). Het veen wordt afgedekt door klei:
zoetwatergetijdenafzettingen van de Rijn en Maas behorend tot de Formatie van Echteld.
De mariene gelaagde kleien die hierop zijn gesedimenteerd, worden geïnterpreteerd als
estuariumafzettingen die deel uitmaken van het Laagpakket van Wormer (Formatie van
Naaldwijk). Het zand in de top van de boringen is buitengaats afgezet op de zeebodem en
moet worden geïnterpreteerd als marien zand van het Bligh Bank Laagpakket (Southern
Bight Formatie).
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Tabel 6.2. Lithologische en stratigrafische eenheden in de onderzochte boorkernen.

6.2.2

Materiaal: vondstlagen

Het gravend onderzoek had plaats vanaf een schip. In eerste instantie zijn de drie putten
in vakken van twee bij vijf meter ingedeeld. Vervolgens is per vak met behulp van een
horizontaal sluitende grijper de top van het duin in lagen van twintig centimeter dikte
verzameld. Er zijn overigens problemen bij deze wijze van verzamelen opgetreden (zie
paragraaf 2.5.3 Scheefstand van de grijper), waardoor de verticale stratigrafie niet altijd
gegarandeerd kan worden. De grond is in big bags opgeslagen en vervolgens door
medewerkers van ADC ArcheoProjecten gezeefd met behulp van twee Lutterzeven
met maaswijdten van 10 en 2 mm. Hierbij is gebruik gemaakt van zeewater uit het
Yangtzehavengebied. De residuen van de 10 mm zeef zijn gedroogd. Van 150 residuen
van de 2 mm zeef is één liter afgesplitst en nat opgeslagen, de rest is gedroogd.
Medewerkers van het BOOR hebben uit alle droge 2 en 10 mm zeefresiduen, naast
het vuursteen en dergelijke, de botanische macroresten en houtskool afgesplitst. Dit
afgesplitste botanische materiaal, afkomstig uit 376 droge zeefresiduen, is aan BIAX
Consult aangeboden. Van de 150 natte zeefresiduen van de 2 mm zeef zijn er 50 voor
botanisch onderzoek geselecteerd. Deze residuen zijn ongesplitst aan BIAX Consult
geleverd.
Tijdens het veldwerk zijn uit de lagen grond van 20 cm dikte, voordat deze in big bags
werden opgeslagen, met de hand 68 submonsters van vijf liter verzameld ten behoeve
van het botanisch onderzoek. De reden voor deze verzamelwijze is dat tijdens de
graafwerkzaamheden er een zekere verontreiniging tussen de lagen mogelijk was. De
grond voor de vijflitermonsters is uit de kern van de lagen verzameld en bevat alleen de
‘vondstlaag’ uit de top van het duin, zonder verontreiniging van het afdekkende veen. In
het vervolg van dit hoofdstuk wordt een machinaal opgegraven laag grond van 20 cm
dikte aangeduid met het woord greep.
6.2.3

Methode: palynologische resten

6.2.3.1 Monstername
Uit zowel de boorkernen B37A0673/W-04, B37A0675/W-06 en B37A0697/W-28 als
uit een aantal losse grondmonsters zijn submonsters voor palynologisch onderzoek
genomen; twintig uit de boorkernen en vijftien uit losse grondmonsters. Afhankelijk
van het sedimenttype en de aanwezigheid van organisch materiaal bedroeg het
volume per submonster 2 tot 5 cm3. De bemonstering richtte zich met name op het
humeuze duinzand (Laagpakket van Delwijnen - Formatie van Boxtel) en het daarop
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gevormde veen (Basisveen Laag - Formatie van Nieuwkoop). De locatie van de
geanalyseerde palynologische monsters uit de losse monsters is weergegeven in
afbeelding 6.2. De precieze locatie van de palynologische monsters in de boorkernen
is afgebeeld in afbeelding 6.3. De in totaal 35 submonsters zijn door het Laboratorium
voor Sedimentanalyse aan de Faculteit Aard- en Levenswetenschappen van de Vrije
Universiteit in Amsterdam onder leiding van M. Hagen volgens de standaardmethode van
Erdtman (Erdtman 1960; Fægri, Kaland en Krzywinski 1989, met modificaties van Konert
2002) opgewerkt tot preparaten. Om een indruk te krijgen van de pollenconcentratie is
aan elk monster een vaste hoeveelheid sporen van een wolfsklauwsoort (Lycopodium)
toegevoegd (Stockmarr 1971).4 De administratieve gegevens van de palynologische
monsters zijn weergegeven in bijlage 6.2.
6.2.3.2 Determinaties
De pollen- en sporentypen zijn gedetermineerd met behulp van een doorvallendlichtmicroscoop (Olympus BX41, eventueel met fase-contrast, met een maximale
vergroting van 10x100) aan de hand van de collectie van BIAX Consult en met behulp van
determinatieliteratuur (Beug 2004; Moore, Webb en Collinson 1991; Punt e.a. 1976-2009).
De nomenclatuur volgt de 22e druk van de Heukels’ Flora van Nederland (Van der Meijden
1996). Naast pollen en sporen zijn ook zogenaamde non-pollen palynomorfen (NPP’s)
gedetermineerd (Van Geel 1976; idem 1998). Ecologische affiniteiten van aanwezige
soorten zijn bepaald aan de hand van De Nederlandse Ecologische Flora en de Heukels’
Flora van Nederland (Weeda e.a. 1985-1994; Van der Meijden 1996). Hierbij heeft de
huidige relatie tussen de soorten en hun leefmilieu als basis gediend voor de reconstructie
van het milieu in het verleden.
6.2.3.3 Inventariserend palynologisch onderzoek
In eerste instantie zijn de twintig palynologische monsters uit de drie geselecteerde
boorkernen geïnventariseerd op de concentratie, conserveringstoestand en
soortensamenstelling van palynologische resten. De resultaten van het inventariserend
onderzoek, dat evenals de analyse is uitgevoerd door Frederike Verbruggen,
zijn per boorkern weergegeven in bijlage 6.3a tot en met 6.3c. Op basis van de
inventarisatieresutaten zijn vijftien monsters uit de boorkernen voor analyse geselecteerd.
De vijftien palynologische monsters uit de losse grondmonsters zijn kort beoordeeld op
geschiktheid voor analyse, waarna er tien, verdeeld over de verschillende vondstlagen,
zijn geselecteerd voor analyse.
6.2.3.4 Pollenanalyse
Tijdens de pollenanalyse zijn palynologische resten geteld om percentuele verhoudingen
van de aanwezige resten te kunnen berekenen. Om betrouwbare resultaten te verkrijgen,
is bij de analyse een som van minimaal 600 pollen en sporen aangehouden, waarin alle
planten behalve waterplanten zijn opgenomen. Van alle palynomorfen zijn percentages
berekend aan de hand van deze zogenoemde totaalpollensom. Na het bereiken van de
pollensom is vervolgens de rest van het preparaat doorzocht op palynomorfen die nog niet
tijdens de telling waren vastgesteld.
6.2.3.5 Pollendiagrammen
De aanwezige pollentypen in de geanalyseerde palynologische monsters zijn grafisch per
boorkern weergegeven in een pollendiagram, dat met behulp van de programma’s Tilia en
TG-View is geconstrueerd (Grimm 1992-2004). Palynomorfen (pollen, sporen en NPP’s)
zijn binnen ecologische groepen gerangschikt op de x-as. Op de y-assen is de diepte in
de boorkern (in cm - HB en in cm - NAP) weergegeven. Deze stellen daarmee relatieve
tijdassen voor omdat de palynologische monsters uit de boorkernen in stratigrafisch
verband zijn genomen. Dit geldt niet voor de geanalyseerde palynologische monsters uit
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Afb. 6.2. Positie van losse grondmonsters in put 1 en 2 waaraan een pollenanalyse is uitgevoerd. Binnen de putten zijn de vakken met nummering
aangegeven. Tevens is de ligging van boringen B37A0673/W-04, B37W0675/W-06 en B37W0697/W-28 aangegeven. Als ondergrond is de gekarteerde top
van het laatpleistocene en vroegholocene zandoppervlak (fluviatiele sedimenten - KR - en rivierduinafzettingen - BXDE) in selectiegebied West afgebeeld.

de vondstlagen. Het pollendiagram van de vondstlagen is daarom weergegeven als een
histogram, waar op de y-as de verschillende lagen zijn weergegeven. De volgorde van
palynomorfen is bepaald op basis van het zwaartepunt van het voorkomen. Pollentypen
die buiten de telling in het preparaat zijn aangetroffen, zijn in het pollendiagram met
een plusteken (+) weergegeven. Om de curven is een grijze enveloppe geplot, die
een overdrijving met een factor 10x van de berekende percentages voorstelt. Hierdoor
worden pollentypen die in lage percentages aanwezig zijn, beter zichtbaar in de
pollendiagrammen.
In de pollendiagrammen zijn twee hoofddiagrammen weergegeven, waarin in één
oogopslag de herkomst van de diverse pollentypen in ecologische groepen is te zien.
Het linker hoofddiagram weerspiegelt de onderlinge samenstelling van pollen (en sporen)
per ecologische groep ten opzichte van de totale pollensom, waarin alle aangetroffen
pollen en sporen, behalve die van waterplanten, zijn opgenomen.5 In dit hoofddiagram
zijn dan ook trends in regionale en lokale vegetatieveranderingen te zien. In het rechter
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Afb. 6.3. Locatie pollenmonsters en 14C-monsters in boorkernen B37A0673/W-04, B37A0675/W-06 en B37A0697/W-28. De dieptes zijn aangegeven in cm - HB (= de top van de boorkern); de havenbodem bevond zich op
17,72 m - NAP (B37A0673/W-04), 17,64 cm - NAP (B37A0675/W-06) en 18,09 m - NAP (B37A069/W-28).

BX5748: 232-231

BX5747: 226-225

BX5746: 221-220

BX5743: 213-212
BX5744: 216-215
BX5745: 217-216

BX5742: 198-197

pollenmonsters		

14

B37A0673/W-04

245

224
226,5
228
229

Diepte in
cm -HB

hoofddiagram zijn alleen pollentypen in de pollensom opgenomen die voornamelijk
voorkomen op droge gronden.6 De ‘natte’ vegetatie, die niet in deze pollensom is
opgenomen, kan worden gezien als lokale vegetatie, die op en rond het rivierduin
aanwezig was en die om deze reden vaak oververtegenwoordigd is in pollenmonsters
(Janssen 1973; idem 1981). Het rechter hoofddiagram beschrijft dan ook met name
verschillen in regionale pollentypen per ecologische groep.
In geval van het archeobotanisch onderzoek van Yangtzehaven is het van groot belang
te weten welke soorten lokaal voorkwamen, omdat de focus van dit pollenonderzoek ligt
op het verkrijgen van informatie over de vegegatiegeschiedenis op het rivierduin zelf.
Bovendien is met het botanisch macrorestenonderzoek aangetoond dat ook bomen, zoals
hazelaar, die normaliter in pollensommen worden opgenomen, zeer lokaal voorkwamen.
Om deze reden zijn alle planten in de pollensom opgenomen en is een tweede
hoofddiagram gemaakt om een vergelijking te kunnen maken met andere palynologische
onderzoeken, alwaar de ‘natte vegetatie’ uit de pollensom is gehaald.
6.2.4

Methode: microscopische, verkoolde fragmenten

Een analyse van de hoeveelheid microscopisch kleine verkoolde plantendelen in
de geanalyseerde pollenpreparaten van zowel de boorkernen als de vondstlagen is
uitgevoerd teneinde meer inzicht te krijgen in een eventuele toe- of afname in het aantal
branden gedurende de periode dat er organisch materiaal in het duinzand accumuleerde
en het veen werd gevormd.7 Wellicht is de uitkomst van dit onderzoek in verband te
brengen met menselijke activiteiten op of nabij het duin en kan het zo een bijdrage leveren
aan de reconstructie van het landschap en het gebruik dat mensen ervan maakten.
In verband met dit onderdeel van het onderzoek zijn de palynologische preparaten op
het Laboratorium voor Paleobotanie en Palynologie (vakgroep Paleoecologie) van de
Universiteit Utrecht bekeken met behulp van een doorvallend-lichtmicroscoop (Olympus
BH-2; vergroting 10x20), verbonden door middel van een Olympus XC30 camera met
een computer met AnalySIS auto 5.1-software (Olympus Soft Imaging Solutions GmbH).8
Hierbij zijn 25 velden met een oppervlakte van 366,1 x 271,8 µm elk geanalyseerd.9 Deze
velden zijn op vaste coördinaten van het preparaat onderzocht om zo enige subjectiviteit
in het bepalen van het te analyseren oppervlak weg te nemen.
Met behulp van de microscoop zijn verkoolde structuren vaak te herkennen aan hun
zwarte of donkerbruine kleur en hun hoekige omtrek. Om de AnalySIS-software verkoolde
deeltjes te laten herkennen is het het meest succesvol gebleken om aan alle deeltjes
een zogenaamde ‘roodwaarde’ toe te kennen. Hoe donkerder rood een deeltje, des te
waarschijnlijker het is dat het een verkoold deeltje betreft.10 Is de roodwaarde hoger dan
een bepaald opgegeven niveau, dan wordt het deeltje als verkoold herkend en wordt het
gescoord en vice versa. Hiertoe is te allen tijde een visuele controle uitgeoefend, waarbij
eventueel niet-gescoorde deeltjes handmatig aan de analyse zijn toegevoegd en donkere,
op het oog niet-verkoolde fragmenten handmatig uit de analyse zijn gelaten.11 Van alle
gescoorde deeltjes is onder andere het oppervlak (in µm2) berekend.12 Indien echter de
oppervlakten van alle microscopische verkoolde deeltjes bij elkaar worden opgeteld, en
deze worden uitgezet tegen het totaal geanalyseerde oppervlak (25 x 366,1 x 271,8 µm
= 2,49 mm2), krijgt men alleen een indruk van de zogenaamde ‘dikte’ van het preparaat.13
Om hiervoor te kunnen corrigeren zijn de Lycopodium-sporen, die aan de pollenmonsters
zijn toegevoegd, gebruikt. Aangezien het volume, de hoeveelheid toegevoegde
Lycopodium-sporen en het op verkoolde deeltjes getelde oppervlak per pollenmonster
bekend is, kan via de getelde hoeveelheid Lycopodium-sporen in het onderzochte
oppervlak herleid worden welk monstervolume correspondeert met een oppervlak van
2,49 mm2. Aan de hand hiervan is de concentratie van de microscopische verkoolde
fragmenten berekend, uitgedrukt in mm2/ml. Deze concentratie is gebruikt als indicator
van het aantal verkoolde deeltjes op een bepaalde diepte in de boorkern en kan daarmee
als proxy dienen voor de hoeveelheid branden in het verleden.
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6.2.5

Methode: botanische macroresten

6.2.5.1 Monstername
Het macrorestenonderzoek, dat is uitgevoerd door Lucy Kubiak-Martens, vond plaats aan
zowel de in paragraaf 6.2.1 genoemde drie boorkernen, als aan de in paragraaf 6.2.2
genoemde 68 grondmonsters voor botanisch onderzoek, alle droge zeefresiduen van de 2
bij 5-metervakken (376 in totaal) en 50 van de 150 natte zeefresiduen.
Op het Deltares laboratorium zijn de boorkernen asymmetrisch in de lengte gesplitst,
waarna de dunne ‘helft’ van boorkernen B37A0673/W-04, B37A0675/W-06 en
B37A0697/W-28 naar BIAX Consult werd gebracht voor nadere monstername. Ten
behoeve van macrorestenanalyse (inclusief macroscopische houtskoolanalyse) en
selectie van materiaal voor 14C-analyse werd bij de drie boorkernen het onderste deel
van elk stratum in de sedimentreeks (i.e. de bovenkant van het duin/het humeuze zand
en de overgang naar het veen) opgedeeld in plakken van 1 cm dikte. In totaal werden
twintig monsters uit deze reeks onderworpen aan macrorestenanalyse en werden er
vijf geselecteerd voor 14C-analyse. Alle monsters werden met leidingwater gezeefd met
een zeef met een maaswijdte van 0,25 mm. De plantenresten werden geïdentificeerd
met behulp van een opvallend-lichtmicroscoop met vergrotingen van 10x0,6 tot 10x6.
Uit alle drie de boorkernen werd van niveaus die voor het onderzoek interessant waren
materiaal dat geschikt was voor 14C-datering geselecteerd en naar het 14C-laboratorium in
Groningen gestuurd.
Het macrorestenonderzoek werd ook toegepast op 68 botanische grondmonsters, elk met
een volume van vijf liter, afkomstig uit diverse grepen van de vondstlaag in putten 1 en 2.
Alle monsters werden in het laboratorium van BIAX Consult eerst gezeefd met behulp van
een reeks zeven met een maaswijdte van respectievelijk 2, 1, en 0,5 mm. Van elk monster
werden submonsters van 0,5 liter genomen die gezeefd zijn op een zeef met 0,25 mm
maaswijdte. Vervolgens werden aangetroffen macroresten gesorteerd en geïdentificeerd
met behulp van een opvallend-lichtmicroscoop met vergrotingen van 10x0,6 tot 10x6.
Ecologische affiniteiten van aanwezige soorten zijn bepaald aan de hand van Schaminée,
Weeda en Westhof 1995; Schaminée, Stortelder en Weeda 1996 en Stortelder,
Schaminée en Hommel 1999.
De eerste onderzoeksfase, de inventarisatiefase, behelsde het inschatten van het
botanisch potentieel van de 68 monsters op basis van de conserveringsomstandigheden,
de soortendiversiteit en het aantal macroresten. In totaal twintig monsters werden
vervolgens geselecteerd voor nadere analyse op basis van hun botanisch potentieel en
hun positie binnen de rivierduinafzettingen en/of de vroege veenformatie. Zowel bij de
selectie als tijdens de analyse zelf werd er speciaal gelet op eventueel bewaard gebleven
verkoolde resten en vooral op verkoold parenchym. Naast deze twintig monsters zijn
vijf monsters uit verschillende vondstlagen in de putten 1, 2 en 3 geselecteerd voor
14
C-analyse.
De resultaten van de archeobotanische inventarisatie, en informatie over de herkomst
van de monsters zijn samengevat in bijlage 6.4; de resultaten van de macrorestenanalyse
staan in bijlage 6.5.
Daarnaast zijn 376 droge zeefresiduen (zie paragraaf 6.2.2) met materiaal groter dan 2
en/of 10 mm onderzocht op de aanwezigheid van plantenresten in het algemeen en van
verkoolde eetbare delen van planten (inclusief verkoold parenchym) in het bijzonder.
Ook hierbij is weer gebruikgemaakt van een opvallend-lichtmicroscoop met vergrotingen
van 10x0,6 tot 10x6. De residuen zijn afkomstig uit de grepen 0, 1, 2 en 3 van put 1, de
grepen 0, 1, 2, 3 en 4 van put 2 en de grepen 0, 1 en 2 van put 3. Na droging werden de
zeefresiduen door medewerkers van het BOOR eerst verdeeld in OPX 2 en 10 m residuen
(voornamelijk onverkoolde resten) en OPH 2 en 10 mm residuen (vooral houtskool en
andere verkoolde plantenresten).14 Tijdens de interpretatiefase werden beide fracties
gecombineerd. De resultaten van de inventarisatie zijn samengevat in bijlage 6.6. Vijf
14
C-monsters waren afkomstig uit diverse grepen van de putten 1, 2 en 3.
Op basis van de resultaten van het onderzoek van de droge zeefresiduen zijn vijftig natte
zeefresiduen geselecteerd uit een totaal van 150 (1 liter elk, 2 mm-zeef) en eveneens
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onderzocht op de aanwezigheid van plantenresten in het algemeen en van archeologisch
parenchym in het bijzonder, met gebruikmaking van het al eerder genoemde type
microscoop. De resultaten zijn samengevat in bijlage 6.7.
6.2.5.2 Onderzoek aan archeologisch parenchym
Resten van verkoold opslagweefsel van planten, waaronder verkoold parenchym, zijn
in het algemeen erg fragiel en vergeleken met bijvoorbeeld zaden of notendoppen is de
kans dat dergelijk weefsel in een archeologische context bewaard blijft heel klein. Dit
komt omdat opslagweefsel vaak rijk is aan water en vetten, waardoor het kwetsbaar is
voor aantasting door vuur en ook snel verpulvert tijdens een opgraving. Omdat verkoold
opslagweefsel/parenchym dus maar zelden bewaard blijft, zijn meestal grote aantallen
monsters nodig om op een archeologische site verkoold parenchym aan te kunnen
treffen. Dit was zeker het geval bij het Yangtzehavenproject, waar tijdens de inventarisatie
en analyse van de monsters speciaal werd gelet op de eventuele aanwezigheid van
parenchym. Uiteindelijk werden in totaal bijna vijfendertig stukjes verkoold parenchym
aangetroffen. Met uitzondering van één volledig bewaard gebleven knolletje van een lid
van de Cyperaceae (cypergrassen) waren dit meestal kleine fragmentjes (tussen de 2 en
6 mm), wat de identificatie bemoeilijkte. Uiteindelijk zijn vijfentwintig fragmenten verkoold
parenchym geselecteerd als mogelijk identificeerbaar. Voor een dergelijke identificatie is
een rasterelektronenmicroscoop of SEM nodig. De interne anatomie van de vijfentwintig
geselecteerde fragmenten werd daarom onderzocht op het SEM-laboratorium van het
Naturalis Biodiversity Center in Leiden. De stukjes werden met tweezijdig carbontape op
SEM-houders bevestigd, voorzien van een goudcoating en onderzocht met een JOEL
JSM-5300-rasterelektronenmicroscoop bij vergrotingen van 35 tot 750 maal. Alle stukjes
werden gefotografeerd en beschreven. Tijdens de identificatie werd gebruik gemaakt van
de anatomische criteria volgens Hather (1991; idem 1993) en van de referentiecollectie
voor ondergrondse plantenorganen van BIAX Consult.
6.2.6

Methode: houtskool

Het houtskoolonderzoek, dat is uitgevoerd door Laura Kooistra, spitste zich toe op
materiaal uit de drie boorkernen en de drie putten. Er waren verschillende verzamelwijzen
voor het vondstmateriaal, zo ook voor houtskool. Daarnaast bleek de hoeveelheid
houtskool zo groot dat een selectie is toegepast.
6.2.6.1 Monstername houtskool uit boorkernen B37A0673/W-04, B37A0675/W-06 en
B37A0697/W-28
Van de boorkernen zijn van de niveaus die zijn gedateerd en die op palynologische
en botanische resten zijn onderzocht, ook de eventueel aanwezige stukjes houtskool
geïdentificeerd. Voor de bemonstering wordt verwezen naar paragraaf 6.2.5.1.
6.2.6.2 Monstername houtskool uit zeefresiduen en botanische monsters
Medewerkers van het BOOR hebben uit de droge zeefresiduen houtskool afgesplitst van
de overige resten. De stukjes zijn geteld en in gripzakjes opgeslagen. De zeefresiduen
hebben in totaal ruim 25.000 stuks houtskool opgeleverd (Schiltmans 2012b).
De botanische monsters - 68 in totaal - zijn op BIAX Consult gezeefd en door L. KubiakMartens geïnventariseerd (paragraaf 6.2.5.1). Onderdeel van de inventarisatie was het
schatten van het aantal stukjes te determineren houtskool. Daaruit is naar voren gekomen
dat in de botanische monsters ruim 2000 stuks te determineren houtskool aanwezig zijn.
In eerste instantie is voor het onderzoek houtskool uit botanische monsters geselecteerd.
Dit omdat in deze monsters de kans op verontreiniging met materiaal uit andere grepen
en met subrecent materiaal het kleinst is. Voor houtskoolanalyse zijn allereerst dezelfde
vijf monsters geselecteerd die ook voor het dateringsonderzoek dienden. Deze monsters,
die uit verschillende grepen van put 1 en put 2 komen, maakten eveneens deel uit van
het macroresten- en palynologische onderzoek. Daarnaast zijn nog zeven monsters op
233

houtskool onderzocht. Deze monsters zijn geselecteerd op hoeveelheid determineerbaar
houtskool, greep en put. Een overzicht van de onderzochte monsters is in bijlage 6.8 te
vinden.
In de botanische monsters van vijf liter is vrij weinig houtskool aangetroffen en de stukjes
zijn soms zo klein dat ze niet gedetermineerd kunnen worden. Ook leek het er in een
aantal gevallen op dat grotere stukken houtskool in meerdere fragmenten uiteengevallen
waren. Het is mogelijk dat daardoor een vertekend beeld van de werkelijke assemblages
aan houtskool ontstaat. Daarom is ook houtskool uit zeefresiduen onderzocht. De nadruk
heeft gelegen op de zeefresiduen van 10 mm. Gekozen is voor de vakken met de
meeste stukjes houtskool, waarbij een evenwichtige verdeling over de grepen per put is
nagestreefd. Put 3 heeft weinig houtskool opgeleverd en is daarom ondergerepresenteerd
in het onderzoek.
Ter controle is uit een aantal grepen van put 1 en put 2 houtskool uit de zeefresiduen van
2 mm onderzocht. De fragmentatiegraad van houtskool kan namelijk soortspecifiek zijn.
6.2.6.3 Analysemethoden voor houtskool
De houtskoolanalyse bestaat onder meer uit het bepalen van de houtsoort. Daarvoor
zijn twee microscopen gebruikt: een opvallend-lichtmicroscoop met vergrotingen tot
10x4 voor het verkrijgen van een indruk van het houtskoolspectrum en een opvallendlichtmicroscoop met donkerveldverlichtingen en vergrotingen tot 10x40 maal om de
houtsoort te bepalen. Voor het bepalen van de houtsoort is gebruik gemaakt van de
vergelijkingscollectie van BIAX Consult en de geëigende determinatieliteratuur (met name
Schweingruber 1982; idem 1990)
Indien mogelijk is tevens van elk stuk houtskool vastgesteld om welk onderdeel van de
boom het gaat (stam, tak, twijg, knoest, schors, wortel). Naast deze primaire kenmerken
is aandacht besteed aan de staat waarin de houtskool verkeerde. Er zijn drie factoren
die een rol spelen in de conservering van houtskool en die met morfologisch onderzoek
zijn te achterhalen, te weten de staat waarin het hout verkeerde toen het verkoolde, het
verkolingsproces en de omstandigheden waarin de houtskool in de loop van de eeuwen
bewaard is gebleven.
De staat van het hout voor het verkolen is goed herkenbaar in houtskool. Als hout is
aangetast door schimmels of door insecten, dan zijn de sporen daarvan zichtbaar in
de vorm van verkoolde schimmeldraden en vraatgangen die door insectenlarven zijn
gemaakt. Ook doorworteld hout en hout dat al deels was vergaan vóór het verkolen,
is als zodanig herkenbaar. De houtstructuur is in dat geval aangetast; het hout is vaak
samengedrukt en daardoor vervormd. De gangen die plantenwortels hebben gemaakt in
hout voordat het verkoolde, zijn soms in verkoolde toestand nog zichtbaar. Als er in het
hout veel vocht aanwezig was, dan verdampt dit vocht tijdens het verkolingsproces. Dat
gaat gepaard met drukverschillen met als gevolg dat het hout kan gaan scheuren tijdens
het verkolen, met name in radiale richting. Houtskool met scheuren langs de radius duidt
dan ook op hout dat nat of vochtig was toen het verkoolde. Vers hout, dat wil zeggen hout
dat afkomstig is van een levende boom, bevat veel vocht. Dit hout kan tijdens verhitting
door het hoge vochtgehalte gaan scheuren. Dood sprokkelhout dat niet goed gedroogd
is, kan echter ook scheuren. De aanwezigheid van scheuren in houtskool geeft dus aan
dat het hout (dood of levend) nat was voordat het verkoolde. Bij eik (Quercus) ligt het
allemaal iets genuanceerder. Eik heeft heel zware houtstralen, waarlangs het hout tijdens
het drogen vaak scheurt. Scheuren in houtskool van eik zijn dan ook geen aanwijzing voor
nat hout.
Informatie over het verkolingsproces zijn soms morfologisch te herkennen aan de
structuur en de hardheid van de houtskool. Als houtskool deels bruin is, dan is dat een
aanwijzing voor hout dat bij lage temperatuur onder zuurstofarme omstandigheden
is verkoold. Ook verglaasdheid van verkoold materiaal levert informatie over het
verkolingsproces. Deze houtskool kan verkoold zijn bij lage temperaturen en onder
zuurstofloze omstandigheden. Verder kan houtskool onder invloed van hoge temperaturen
gesinterd zijn: de houtskool is dan hard en de houtstructuur is deels stukgesprongen.
Tussen het verglaasde materiaal (van origine een viscosevloeistof die gevormd kan
worden als hout onder zuurstofloze omstandigheden en bij lage temperaturen verkoolt)
en het gesinterde materiaal (van origine hout of houtskool) komt een categorie voor die is
aangeduid met amorf verkoold materiaal. Met behulp van strikt morfologisch onderzoek
valt aan deze stukjes niet af te lezen of ze zijn ontstaan vanuit een viscosevloeistof of dat
het gaat om sterk gesinterd hout.
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Aanwijzingen voor de omstandigheden waaronder de houtskool de eeuwen heeft
getrotseerd, zijn de fragmentatiegraad, de vorm van de stukjes houtskool en aanslag/
aanwezigheid van minerale deeltjes in de houtstructuur. Houtskool dat lang aan het
oppervlak heeft gelegen, is doorgaans sterk gefragmenteerd en afgerond van vorm. Als
houtskool onder druk heeft gestaan, dan kraakt of breekt dit en kunnen minerale deeltjes
uit de grond in de houtstructuur binnendringen.
Bij de houtskoolanalyses is de staat van de houtskool kwalitatief aangegeven. De mate
van aantasting van het hout voor en tijdens het verkolen alsook de mate van verwering
van de houtskool ontstaan na depositie is geschat.
6.3

Resultaten 14C-onderzoek

Voor het 14C-onderzoek zijn botanische macroresten van terrestische planten
geselecteerd. Er zijn zowel onverkoolde als verkoolde macroresten, alsook houtskool
verzameld. Het materiaal is afkomstig uit boorkernen en van vulllingen uit vakken van de
drie putten. De resultaten van het 14C-onderzoek zijn weergegeven in tabel 6.3.
6.3.1

14

C-onderzoek aan boorkernen

Uit boorkern B37A0675/W-06 (put 1) zijn twee 14C-monsters genomen, te weten van
materiaal uit de top van het onderste humeuze zand (19,95-19,92 m - NAP) en van
materiaal uit de basis van het daarboven afgezette venige zand (19,92-19,90 m - NAP).15
Het botanisch materiaal uit de top van het onderste humeuze zand is gedateerd tussen
7501 en 7083 voor Chr. (GrA-54925, 8275 ± 70 BP) en geeft inzicht in de begroeiing op
het duin in de tweede helft van het Boreaal. De basis van het erop gelegen venige zand
dateert tussen 7135 en 6699 voor Chr. (GrA-54928, 8030 ± 60 BP). Deze laag lijkt hier op
de overgang van Boreaal naar Atlanticum te zijn afgezet.
Uit boorkern B37A0673/W-04 (put 2) zijn eveneens twee 14C-monsters afkomstig, een
monster van materiaal uit de top van het venige zand (19,91-19,88 m - NAP) en een
monster van de basis van het veen (19,88-19,85 m - NAP). Het materiaal in de top van het
duin dateert hier tussen 7291 en 6779 voor Chr. (GrA-54927, 8075 ± 55 BP), wat betekent
dat het botanisch materiaal afkomstig is van de overgang van Boreaal naar Atlanticum.
Hoewel er overlap, is lijkt het materiaal iets jonger te zijn dan dat in het onderste humeuze
zand van boring 6 bij put 1, dat uit de laatste fase van het Boreaal stamt. Deze datering is
echter vergelijkbaar met de datering van het venige zand uit boring 6 bij put 1.
De basis van het veen heeft een datering opgeleverd tussen 7029 en 6606 voor Chr.
(GrA-54926, 7880 ± 55 BP) en dateert daarmee uit het begin van het Atlanticum. Het lijkt
erop dat in zowel boring 4 (put 2) als boring 6 (bij put 1) de omgeving op de overgang van
Boreaal naar Atlanticum zo waterverzadigd wordt, dat veenaccumulatie een aanvang kan
nemen. De veenaccumulatie zet zich in het begin van het Atlanticum definitief door.
Van boorkern B37A0697/W-28 is één 14C-monster genomen van de basis van het
veen, die hier op een diepte van 20,33 tot 20,32 m - NAP is gesitueerd. De start van de
veenaccumulatie is gedateerd tussen 7305 en 6832 voor Chr. (GrA-54924, 8100 ± 50
BP) en vond daarmee plaats op de overgang van Boreaal naar Atlanticum. Deze datering
maakt duidelijk dat de veenaccumulatie in deze laagte op de oostflank van het duin een
fractie eerder is begonnen dan die in boring 6 (bij put 1) en boring 4 (put 2).
Op basis van de 14C-dateringen uit de drie boorkernen kan geconcludeerd worden, dat
het botanisch materiaal uit de top van het humeuze duinzand en het daarop afgezette
veen dateren van de overgang van Boreaal naar Vroeg Atlanticum, die gekalibreerd
op 7000 voor Chr. is vastgesteld (Van Gijssel en Van der Valk 2005, 61). Uitgedrukt in
culturele perioden betreft het hier het einde van het Vroeg Mesolithicum en het begin van
het Midden-Mesolithicum (gedateerd op 7100 voor Chr., Van den Broeke, Van Gijn en
Fokkens 2005, 28).
6.3.2

14

C-onderzoek aan grepen uit vakken

Van elk van de drie putten zijn 14C-monsters ingestuurd, namelijk zes van put 1, drie van
put 2 en één van put 3. Voor het 14C-onderzoek zijn bij voorkeur verkoolde plantenresten
geselecteerd. De reden voor deze voorkeur is dat, net als bij het gevonden verbrande bot,
het waarschijnlijk is dat de verkoolde plantenresten van de Yangtzehaven door toedoen
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De resultaten van het onderzoek staan in tabel 6.3. Eén monster, van put 1 - greep 1,
is tijdens de 14C-meting verloren gegaan. Van put 1 zijn twee monsters van de onderste
greep (greep 3) gedateerd. Dit leverde eenmaal een boreale en eenmaal een laatboreale
tot vroegatlantische ouderdom op. Het botanisch materiaal uit grepen 1 en 2 dateert van
de overgang van Boreaal naar Vroeg Atlanticum en het materiaal uit de bovenste greep
(greep 0) van deze put dateert in het Atlanticum.
Van put 2 zijn grepen 1, 2 en 3 gedateerd. Het botanisch materiaal uit de grepen 2 en 3
dateert uit het Atlanticum, terwijl het botanisch materiaal uit greep 1 in het Boreaal is te
plaatsen. Deze resultaten lijken omgekeerd aan de stratigrafie te zijn, greep 3 zou immers
ouder behoren te zijn, omdat deze onder greep 1 en 2 ligt. Dat geldt waarschijnlijk wel
voor de grepen van één vak, maar de drie 14C-monsters komen elk uit een ander vak;
greep 1 is bemonsterd in vak 19, greep 2 in vak 29 en greep 3 in vak 31. In tabel 6.3
is per 14C-monster de diepte ten opzichte van NAP aangegeven. Daaruit blijkt dat het
materiaal van greep 1 de diepste ligging had en het materiaal van greep 3 de ondiepste.
Uit afbeelding 6.1 en afbeelding 6.2 valt af te leiden dat deze put op een reliëfrijk deel van
het duin lag. Dit kan een verklaring voor de op het eerste gezicht tegenstrijdige dateringen
zijn. Een andere verklaring is dat de grepen geen chronologie vertegenwoordigen en dat
de botanische resten uit de vondstlaag als één geheel gezien moeten worden, met een
tijdsdiepte die het Boreaal tot en met het Vroeg Atlanticum beslaat (zie ook synthese in
hoofdstuk 7).
Van put 3 is alleen botanisch materiaal uit greep 2 gedateerd. Dit leverde de jongste
datering op (tweede helft zevende millennium voor Chr. = 6412-6237 voor Chr., Tabel 6.3).
6.4

Resultaten en interpretatie onderzoek aan boorkernen

De resultaten en interpretatie van de pollenanalyse in combinatie met
macrorestenonderzoek en houtskoolonderzoek zullen hieronder per put, en daarmee per
boorkern worden besproken.
6.4.1

Put 1 - boorkern B37A0675/W-06

6.4.1.1 De onderzochte monsters
Van deze boorkern zijn elf niveaus op macroresten en verkoolde resten onderzocht.
Negen niveaus daarvan zijn ook op palynologische resten onderzocht. Acht van de negen
op palynologische resten bestudeerde niveaus zijn afkomstig van de top van het duin (zie
lithologische kolom in afbeelding 6.3). Het bovenste niveau bevond zich in het kleiige veen
dat het duin op deze plaats heeft afgedekt. De twee extra niveaus die op macroresten en
verkoold materiaal zijn geanalyseerd, hebben betrekking op de niveaus die 14C-gedateerd
zijn.
6.4.1.2 Palynologisch materiaal
De negen palynologische monsters zijn eerst geïnventariseerd. Daaruit bleek dat
de conservering van het palynologisch materiaal redelijk tot goed was en hoewel
de pollendichtheid soms matig was, kwamen alle geïnventariseerde monsters voor
analyse in aanmerking. Het pollendiagram, dat staat afgebeeld in afbeelding 6.4, is
een grafische weergave van bijlage 6.9, waarin de resultaten van de pollenanalyse van
boorkern B37A0675/W-06 (in absolute aantallen en percentages) zijn samengevat. Het
pollendiagram laat duidelijk zien dat het merendeel van het aanwezige pollen afkomstig is
van bomen, maar dat de boomsoorten, die dit pollen hebben geproduceerd, sterk variëren
door de tijd. Zo is het onderste deel van de boorkern, dat het humeuze zand en venige
zand bevat en geïnterpreteerd wordt als rivierduinafzettingen behorend tot de Formatie
van Boxtel, rijk aan pollen van den en hazelaar. In de top van het venige zand is het
pollenpercentage van den afgenomen en dat van eik toegenomen ten opzichte van de
basis van het venige zand. Dit is net boven het niveau dat met behulp van de 14C-methode
is gedateerd tussen 7135 en 6699 voor Chr., een datering die zich bevindt op de overgang
van Boreaal naar Vroeg Atlanticum.
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De vegetatieverandering, waarbij dennenbossen overgaan in gemengde loofbossen
met eiken is geen lokaal fenomeen, maar is een omslag die in heel Noordwest-Europa
geobserveerd is in het Vroeg Holoceen en die de overgang van Boreaal naar Atlanticum
markeert. Onder invloed van een warmer klimaat konden diverse bomen, die in
Nederland afwezig waren tijdens de laatste ijstijd, zich in het Vroeg Holoceen vestigen.
Niet alle bomen bereikten Nederland op hetzelfde moment. Dit heeft te maken met het
feit dat er tussen boomsoorten onderling grote verschillen bestaan in onder andere
migratiesnelheid, tolerantieniveau voor milieufactoren (hierbij kan gedacht worden aan
bijvoorbeeld temperatuur en substraattype) en concurrentiebestendigheid. Om deze reden
is er in Europa in het Vroeg Holoceen sprake van een zogenaamde vegetatiesuccessie.
Hierbij vestigden kouderesistente bomen, zoals berk en den, zich eerst, gevolgd door
warmteminnende loofbomen, zoals eik, linde, iep en els. Deze vegetatieveranderingen zijn
goed gedateerd en kunnen hier dan ook dienen als relatieve ouderdomsbepaling, welke
direct vergeleken kan worden met de 14C-dateringen.
Zo is een landschap, waarin den en hazelaar domineren, kenmerkend voor het Boreaal,
terwijl eik en els veelvoorkomend zijn in het Atlanticum (Janssen 1974, 56; Cappers en
Neef 2012, 351). De overgang tussen deze twee biozones wordt in Nederland gedateerd
op circa 7000 voor Chr (zie bijvoorbeeld Janssen en Törnqvist 1991, 113).16
Het zijn niet alleen de pollenwaarden van den, eik en els die passen in de algemene
ontwikkeling. Linde is een boomsoort die reeds in het Boreaal Nederland bereikt en zich in
het Atlanticum verder uitbreidt en ook dit is terug te zien in het pollendiagram van boorkern
B37A0675/W-06.
In boorkern B37A0675/W-06 nemen percentages pollen van els toe in de onderzochte
sequentie. Ook dit kan verklaard worden door de natuurlijke successie die optreedt in
het Vroeg Holoceen, waarbij els in het Atlanticum de natte delen van het Nederlandse
landschap gaat domineren. Een ander belangrijk aspect dat daarbij een rol speelt in het
onderzoeksgebied, heeft betrekking op lokale factoren. Zo is er in dit gebied sprake van
een vernatting van het landschap, die uiteindelijk leidt tot de verdrinking ervan. Hierdoor
kan worden verwacht dat het areaal bossen op droge gronden afneemt en de grootte
van bossen op natte gronden toeneemt naarmate jongere lagen in de kern worden
bestudeerd; de habitat van els is door de vernatting groter geworden.
De percentages pollen van els worden nergens echt hoog. Het is mogelijk dat de
ouderdom van de sedimenten de reden voor de lage waarden zijn, want het pollen van els
bereikt vaak pas in het Midden-Atlanticum zeer hoge percentages. Een andere oorzaak
is dat de lokale milieuomstandigheden bij de monsterlocatie voor els niet optimaal waren.
Dat laatste is waarschijnlijk het geval, want de zeespiegel steeg zo snel in deze periode
dat er waarschijnlijk weinig geschikte groeiplaatsen voor els waren (zie hoofdstuk 3). In
boorkern B37A0675/W-06 staat in elk geval vast dat berk en eik lokaal aanwezig zijn
geweest, getuige de vondst van knopschubben van die bomen.
De pollenanalyse laat zien dat in de boreale en atlantische bossen tal van boskruiden
voorkwamen, zoals eikvaren (Polypodium vulgare) en adelaarsvaren (Pteridium
aquilinum). De eerstgenoemde is met name te vinden op of onder bomen, terwijl de
laatstgenoemde naar voren treedt op open plekken in bossen die relatief humusarm
zijn en op kapvlakten (Weeda e.a. 1985, 50 en 31). Adelaarsvaren is talrijker aanwezig
in de dennenbossen dan in de gemengde loofbossen. Waarschijnlijk moet ook een
deel van de varens, die sporen van het niervaren-type hebben geproduceerd, in deze
bossen geplaatst worden. Naast de varens waren nog andere boskruiden aanwezig,
zoals klimop (Hedera helix), maretak (Viscum album) en hop (Humulus lupulus). Hop is
een slingerplant, klimop, zoals de naam al zegt, een klimplant en maretak is een ware
parasiet. Al woekerend in boomkronen doorboort maretak met zijn wortels de stam van de
gastheer om zo water en voedingsstoffen te onttrekken (Weeda e.a. 1985, 132 en 133).
Klimop en maretak zijn twee planten, waarvan bekend is dat ze warmteminnend zijn. Ze
worden dan ook wel gebruikt als klimaatindicator (Iversen 1944, 463). Een voorwaarde
voor het voorkomen van maretak is dat de gemiddelde temperatuur in de maand juli
hoger is dan 15°C (Zagwijn 1994, 69). Klimop komt pas tot bloei wanneer de temperatuur
in de koudste maand van de winter niet onder de -1,7 tot -2°C komt en de gemiddelde
temperatuur in juli hoger is dan 13°C (Zagwijn 1994, 69). Pollenanalyses hebben laten
zien dat klimop en maretak met name in het Atlanticum, een relatief warme periode in
het Holoceen, veelvuldig voorkwamen in Nederland (Janssen 1974, 56). In boorkern
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B37A0675/W-06, maar ook in B37A0673/W-04 (put 2), komt naar voren dat klimop reeds
in het Boreaal aanwezig was. Een verspreidingsdiagram van klimop laat zien dat deze
klimplant zich reeds in het vroeg Boreaal in Nederland vestigde (Zagwijn 1994, 71). De
slingerplant hop verscheen in het atlantische landschap van Yangtzehaven.
Op open plekken in met name de boreale bossen van Yangtzehaven groeide mogelijk
wat struikhei (Calluna vulgaris). Daarnaast kwamen op open plekken in de boreale
en atlantische bossen grassen (Poaceae) en diverse kruiden voor, zoals ratelaartype (Rhinanthus-type), veldzuring-type (Rumex acetosa-type), vertegenwoordigers
van de ganzenvoetenfamilie (Chenopodiaceae), anjerfamilie (Caryophyllaceae),
sterbladigenfamilie (Rubiaceae), schermbloemenfamilie (Apiaceae), kruisbloemenfamilie
(Brassicaceae), rozenfamilie (Rosaceae), composietenfamilie (Asteraceae), zoals
kruiskruid-type (Senecio-type), kamille-type (Matricaria-type) en distel/vederdistel
(Carduus/Cirsium).
In boorkern B37A0675/W-06 is bovendien pollen gevonden van diverse ruderale planten,
welke met name voorkomen op plekken die met voedingsstoffen zijn verrijkt. De oorzaak
van deze verrijking kan een antropogeen karakter hebben, maar kan ook natuurlijk zijn,
zoals bij aanvoer van bijvoorbeeld voedselrijk (eutroof) water. Zo is pollen aanwezig van
alsem (Artemisia), perzikkruid-type (Persicaria maculosa-type), grote brandnetel-type
(Urtica dioica-type) en gewoon varkensgras-type (Polygonum aviculare). Opvallend hierin
is dat pollen van grote brandnetel-type volgt op het pollen van alsem vanaf de afzetting
van de humeuze kleilaag. Gewoon varkensgras-type wordt gezien als een typische
tredplant (Weeda e.a. 1985, 143), terwijl zowel perzikkruid-type als grote brandnetel-type
en bijvoet (Artemisia vulgaris) uitstekend gedijen op voedselrijke plekken langs wateren.
De pollenpercentages van moerasplanten nemen in venige zand (het begin van het
Atlanticum) sterk toe. In de natte ruigten kwamen planten voor zoals munt-type (Menthatype), spirea (Filipendula), ruit (Thalictrum) en kattenstaart (Lythrum) en waarschijnlijk
ook bitterzoet (cf. Solanum dulcamara). De meer drassige, moerassige plekken werden
ingenomen door cypergrassen (Cyperaceae), varens, zoals niervaren-type (Dryopteristype) en egelskop (Sparganium). Ook lisdodden (Typha), paardenstaart (Equisetum),
pijptorkruid-type (Oenanthe fistulosa-type) en vlotgras-type (Glyceria-type) waren hier
te vinden. In het humeuze zand, dat is afgezet op de humeuze klei en dat dateert uit
het Atlanticum, komen oeverplanten, zoals ondergedoken moerasscherm-type (Apium
inundatum-type), waterscheerling-type (Cicuta virosa-type), waterweegbree-type (Alismatype) en melkeppe-type (Peucedanum palustre-type) voor.
Indicatoren voor open water zijn vooral aanwezig in het venige zand en de afzettingen
die daarop zijn afgezet. Het gaat daarbij om diverse waterplanten, zoals eendenkroos
(Lemnaceae), waterlelie (Nymphaea), plomp (Nuphar) en waternoot (Trapa natans).
Bovendien waren diverse algen in het water aanwezig, zoals T.128A en -B sensu Van
Geel (Van Geel, Hallewas en Pals 1983), Botryococcus, Mougeotia, en groenalgen van
de Zygnemataceae-familie, zoals Spirogyra. Ook waren in het water cyanobacteriën
aanwezig, getuige de vondst van resten van Gloeotrichia-type.
Met name in de top van het venige zand en de erboven afgezette humeuze klei en
zand zijn resten van mestschimmels, waaronder Sordaria-type, Tripterospora-type en
Sporormiella-type aangetroffen, die zich voeden met de mest. Mestschimmels komen
veelal, echter niet uitsluitend, voor op de mest van grote herbivoren (G. Verkleij,
Centraalbureau voor Schimmelcultures, persoonlijke mededeling, juni 2013). Grote
herbivoren zijn namelijk grote mestproducenten en eten vegetatie, zoals grassen, waarop
zich ascosporen van schimmels kunnen bevinden. Door het onbewust eten van deze
ascosporen komen deze terecht in het verteringskanaal van herbivoren, waarna ze verder
verspreid worden.17 Het is dan ook goed mogelijk dat de vondst van mestschimmels
duidt op de aanwezigheid van grote herbivoren, hoewel het niet uitgesloten is dat ze
voorkwamen op mest van bijvoorbeeld roofdieren of mensen. Ascosporen van deze
mestschimmels verspreiden slecht en hebben om deze reden een lokaal karakter.
Opvallend in de onderzochte sequentie van boorkern B37A0675/W-06 is de toename
van schimmelsporen van T.729 (Van Geel, Hallewas en Pals 1983, 332) vanaf de top
van het venige zand. Het is niet bekend wat de ecologische kenmerken zijn van de
schimmel die deze sporen produceert. Vanaf dezelfde diepte neemt ook het percentage
schimmelsporen van T.361 toe. Deze schimmel wordt in verband gebracht met
zandafzettingen, die veroorzaakt zijn door erosie als gevolg van menselijk handelen.
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6.4.1.3 Macroresten
Hoewel de aantallen macroresten en het aantal soorten in de boorkernmonsters vrij klein
waren (voornamelijk vanwege het kleine volume van de monsters), leverde de analyse
toch waardevolle informatie op over de lokale vegetatie.
De onderste, laatboreale sectie van boorkern B37A0675/W-06 (humeus zand, 19,9519,92 m - NAP; venig zand, 19,92-19,90 m - NAP) werd in 1 cm dikke plakken
geanalyseerd (Bijlage 6.10). Kenmerkend voor deze sectie van boorkern B37A0675/W-06
was de vrijwel constante aanwezigheid van zaadresten van een lisdodde-achtige
(Typha). Lisdodde is vaak één van de eerste moerasplanten die periodiek droogvallende
modder koloniseren. In deze specifieke sectie ging lisdodde soms vergezeld van resten
van andere moerassoorten, waaronder watermunt (Mentha aquatica), waterweegbree
(Alisma) en oeverzegge (Carex riparia). Oeverzegge maakte mogelijk deel uit van een
zeggeveenvegetatie rondom het duin. De aanwezigheid van sponsgemmulae (Spongiae)
in de bovenste zandlaag duidt erop dat er open water in de buurt was. In deze sectie
van boorkern B37A0675/W-06 werden ook verkoolde resten van kruidachtige planten
waargenomen.
De bovenste sectie van de sedimentreeks in boorkern B37A0675/W-06 bestond uit
lagen humeuze en zandige klei en kleiig veen, die op basis van de pollenspectra en
een 14C-datering in het Atlanticum konden worden gedateerd. Ook hier overheersten
overblijfselen van moerasplanten als lisdodde, watermunt, waterweegbree en watermuur
(Myosoton aquaticum) in de humeuze klei- en zandlagen, en mattenbies (Schoenoplectus
lacustris), wolfspoot (Lycopus europaeus) en oeverzegge in het erboven afgezette
kleiige veen. De aanwezigheid van soorten als watermuur en grote brandnetel (Urtica
dioica) duidt op een verhoogd stikstofgehalte in de bodem, mogelijk (deels) als gevolg
van menselijke activiteit op het duin. De aanwezigheid van macroresten (vooral
knopschubben) van berk en eik wijst erop dat in elk geval deze bomen deel uitmaakten
van het plaatselijke bomenbestand. Macroscopische houtskool en verkoolde resten van
kruidachtige planten werden in de hele sectie waargenomen.
6.4.1.4 Verkoold materiaal macroscopisch
In totaal elf niveaus zijn op houtskool en verkoolde resten onderzocht (Bijlage 6.10).
Het betreft dezelfde niveaus als van de pollenmonsters en aanvullende niveaus voor
14
C-onderzoek. Alle onderzochte niveaus bevatten enkele verkoolde plantenresten en/of
houtskool op één niveau uit het midden van het venige zand na (diepte 19,90-19,89 m NAP).
In de onderzochte niveaus uit het onderste humeuze zand zijn zowel verkoolde resten
van kruidachtige planten als houtskool aangetroffen. In de basis van het daarop gelegen
venige zand kwamen alleen verkoolde resten van kruidachtige planten voor. De top van dit
venige zand (19,865 m - NAP) is het rijkste aan verkoolde resten en leverde zowel enkele
stukjes houtskool (waaronder eik) op, als verkoolde resten van kruidachtige planten met
een totaal gewicht van acht milligram. In de niveaus boven het venige zand zijn eveneens
zowel stukjes houtskool als verkoolde fragmenten van kruidachtige planten gevonden. De
aantallen en gewichten zijn echter minimaal. Door de geringe grootte van de verkoolde
resten konden ze niet worden geïdentificeerd .
6.4.1.5 Verkoold materiaal microscopisch (in pollenpreparaten)
Tijdens het palynologisch onderzoek viel de aanwezigheid van microscopisch kleine
verkoolde deeltjes in de preparaten op. Normaliter worden deze op een objectieve
manier kwalitatief gescoord tijdens pollenanalyses. Om een betrouwbaar beeld van
de hoeveelheden verkoold materiaal in de preparaten te verkrijgen, is getracht deze
te kwantificeren. Hieruit blijkt dat er ten tijde van de afzettingen van de verschillende
lagen in de drie onderzochte boorkernen grote verschillen in concentratie van verkoolde
fragmenten (uitgedrukt in mm2/ml sediment) zijn opgetreden.
In boorkern B37A0675/W-06 nabij put 1 (zie Afb. 6.5 en Tabel 6.4) is een piek in de
concentratie aan verkoolde fragmenten te zien. In het humeuze zand, het venige zand en
de humeuze klei neemt de concentratie verkoolde fragmenten geleidelijk toe. De hoogste
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concentratie fragmenten is te zien in de top van het venige zand op een diepte van 19,865
m - NAP, in de humeuze klei op een diepte van 19,845 m - NAP en in het humeuze zand
op een diepte van 19,795 m - NAP. Daarna neemt de concentratie verkoolde fragmenten
af van ruim 2000 mm2/ml naar 1000 mm2/ml.
De gemiddelde grootte (oppervlak) van de onderzochte deeltjes varieert tussen 140 en
220 µm2 in de verschillende monsters. Alleen in het monster uit het bovenste humeuze
zand op een diepte van 19,795 m - NAP en in de humeuze klei (19,845 m - NAP)
bedraagt de gemiddelde grootte van de deeltjes 85 µm2. Dat de concentratie verkoolde
fragmenten in de klei zo hoog is komt dus niet omdat de deeltjes zo groot zijn, maar
omdat deze laag van alle bestudeerde lagen het grootste aantal deeltjes per ml bevat.
De resultaten van het micromorfologische onderzoek leiden tot dezelfde verklaring (zie
paragraaf 3.6.4 onder Boring B37A0677/W-08). Niet ondenkbaar is overigens dat de
verkoolde deeltjes met de klei over grotere afstanden zijn aangevoerd.
Als de resultaten worden vergeleken met de hoeveelheden macroscopisch zichtbare
verkoolde deeltjes, dan valt op dat de top van het venige zand (19,865 m - NAP) zowel
veel macroscopisch zichtbare als microscopisch kleine verkoolde deeltjes bevat en
dat de verkoolde deeltjes zowel van kruidachtige planten als van houtige gewassen
afkomstig zijn. Het hoge aandeel aan verkoolde resten in de erboven gelegen humeuze
klei (19,845 m - NAP) is niet zo duidelijk macroscopisch zichtbaar. Het gaat hier zoals het
microscopische onderzoek heeft uitgewezen om zeer gefragmenteerd verkoold materiaal,
dat waarschijnlijk afkomstig is van zowel kruidachtige planten als houtige gewassen.
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Afb. 6.5. Resultaten analyse aan microscopische, verkoolde fragmenten boorkern B37A0675/W-06, geplot met veel voorkomende pollentypen.
(B) = gedetermineerd op basis van Beug 2004; (P) = gedetermineerd op basis van de serie van Punt e.a. 1976-2009. Ook op DVD.
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BX5742
BX5745
BX5746
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BX5752
BX5782
BX5783
BX5753
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B37A0675/W-06

B37A0697/W-28
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6206
3946
1895
1244
1011
320
1885
570

Lithologie

Concentratie fragmenten
in mm2/ml

Gemiddelde grootte fragmenten
in µm2

Aantal deeltjes/ml

Absoluut aantal fragmenten

Geanalyseerd volume
in µl

Diepte
in m - NAP

Diepte
in cm - HB

Laboratoriumcode

Boring
B37A0673/W-04

Veen
Venig zand
Venig zand
Humeus zand
Kleiig veen
Humeus zand
Humeuze klei
Zandig veen
Zandig veen
Humeus zand
Humeus zand
Humeus zand
Humeus zand
Veen
Klei

Tabel 6.4. Resultaten analyse microscopische, verkoolde fragmenten van de boorkernen.

6.4.2

Put 2 - boorkern B37A0673/W-04

6.4.2.1 De onderzochte monsters
Van deze boorkern zijn eveneens elf niveaus op macroresten en verkoold materiaal
onderzocht. Dat zijn vier niveaus meer dan de zeven die voor palynologisch onderzoek
zijn geselecteerd. Ook hier houden de extra onderzochte niveaus verband met het
selecteren van geschikt materiaal voor 14C-onderzoek (Afb. 6.3).
6.4.2.2 Palynologisch materiaal
De zeven palynologische monsters zijn eerst geïnventariseerd. Drie monsters, één
uit het venige zand en twee uit het veen, bevatten redelijk tot goed geconserveerd
palynologisch materiaal, maar de concentraties zijn te laag voor een zinvolle analyse.
De vier andere monsters bevatten wel voldoende palynologisch materiaal, dat redelijk tot
goed is geconserveerd. Deze vier monsters zijn voor analyse geselecteerd. Het betreft
het monster uit het humeuze zand, de bovenste twee monsters uit het venige zand van
het duin en het monster uit de top van het veen. De resultaten van de analyse van de
pollenmonsters uit boorkern B37A0673/W-04 zijn weergegeven in afbeelding 6.6 en
bijlage 6.11.
Uit de pollenspectra van boorkern B37A0673/W-04 is een trend af te leiden, die ook in
boorkern B37A0675/W-06 is waargenomen, van een overgang van dennengedomineerde
bossen naar gemengde eikenbossen. Deze vegetatieverandering vindt in boorkern
B37A0673/W-04 plaats op de overgang van het venige zand naar het veen. Dit komt
uitstekend overeen met de twee 14C-dateringen van boorkern B37A0673/W-04, welke
aangeven dat de veenvorming is aangevangen op de overgang van het Boreaal naar
het Atlanticum. Deze dennen- en latere loofbossen moeten op de hogere plekken in het
toenmalige landschap van Yangtzehaven geplaatst worden. Het rivierduin bood een
prima ondergrond voor de bossen. Dat deze bossen ook op het rivierduin zelf te vinden
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waren, bewijst de vondst van enkele knopschubben van berk of eik en van els in het veen.
Tevens zijn bossen in het achterland aanwezig geweest. In kustnabije landschappen,
zoals hier, is vaak sprake van een relatief open landschap, waar pollen zich over relatief
lange afstanden kan verspreiden. Het is dan ook mogelijk dat niet enkel het pollen van de
bomen van het duin zijn ingevangen, maar ook dat van bomen van verder weg gelegen
gebieden.
In het landschap van Yangtzehaven is op de overgang van het duinzand naar het veen
in boorkern B37A0673/W-04 niet alleen een overgang van dennen- naar loofbossen
zichtbaar, ook is er een afname van het aandeel pollen van kruiden die algemeen
voorkomen, of die op basis van pollenmorfologie niet verder dan familieniveau
gedetermineerd kunnen worden en daarmee niet in een specifiek milieu te plaatsen
zijn. In het humeuze en venige zand betreft het met name pollen van planten van
de ganzenvoetenfamilie, kruisbloemenfamilie en buis- en lintbloemigen van de
composietenfamilie (Asteraceae tubuliflorae en Asteraceae liguliflorae).
In alle geanalyseerde pollenmonsters is het pollen van alsem/bijvoet aangetroffen. Als
dit pollen in jongere afzettingen wordt gevonden, dan wordt het onder andere gebruikt
als een indicator voor menselijke activiteiten, omdat het bekend staat als een typische
cultuurvolger. Hierbij moet een kanttekening geplaatst worden. Bijvoet is een zogenoemde
ruderale plant die van nature voorkomt op plekken die verstoord zijn. Dit kan een gevolg
zijn van menselijke activiteiten, maar kan ook een natuurlijke oorzaak hebben. Echter,
er bestaan ook alsemsoorten die niet zozeer een indicator zijn voor verstoring. Zo komt
zee-alsem (Artemisia maritima) bijvoorbeeld voor in kweldergebieden. Omdat er in de
palynologische monsters geen bewijzen voor dergelijke kwelderplanten zijn gevonden,
lijkt het aannemelijker dat het hier om de cultuurvolger bijvoet gaat. In geval van de
Yangtzehaven is het aannemelijk dat alsem aanwezig was op open plaatsen in het bos
op het duin of aan de rand van het duin op de overgang naar moerassige laagten. Naast
pollen van alsem is ook pollen van een tweede ruderale plant in het pollenspectrum van
het duinzand aanwezig. Het betreft kielduizendknoop (Fallopia), dat is aangetroffen in het
onderste monster, afkomstig uit het humeuze zand. Zwaluwtong (Fallopia convolvulus),
is één van de twee planten die pollen van dit type produceert (Beug 2004, 191) en is
vaak te vinden op akkers (Weeda e.a. 1985, 144). Van akkers was in het Laat Boreaal
uiteraard nog geen sprake, omdat de mens in deze periode nog jagend en verzamelend
rondtrok op zoek naar voedselbronnen. De tweede plant die dit pollentype produceert
is heggenduizendknoop (Fallopia dumetorum). Deze soort komt voor op droge en
voedselrijke plekken in bosranden en ruigten (Van der Meijden 1996, 151). Het is dan ook
aannemelijker dat de aangetroffen stuifmeelkorrels afkomstig zijn van de laatstgenoemde
plant, die aan de rand of op open plekken in de bossen te vinden was. De aanwezigheid
van macroresten van heggenduizendknoop in één van de monsters uit greep 2 in put 1
suggereert dat deze soort inderdaad deel uitmaakte van de lokale vegetatie op het duin
(zie paragraaf 6.5.4.1)
Tevens zijn in boorkern B37A0673/W-04 enkele pollenkorrels van struikhei aangetroffen,
met name in de monsters uit het humeuze en venige zand die botanisch materiaal van
boreale ouderdom bevatten. Daaruit kan worden afgeleid dat deze soort met name
gedurende het tweede deel van het Boreaal op open plekken in bescheiden mate in de
bossen aanwezig was.
Graslanden, waarin naast grassen ook planten zoals ratelaar en veldzuring
vertegenwoordigd waren, konden op tal van plekken in het landschap voorkomen; op
natte plekken in moerassige rietlanden, maar ook op open plekken in bossen en in de
elzen(broek)bossen die in de omgeving aanwezig zijn geweest ten tijde van de atlantische
veenvorming, getuige de hoge percentages els (en macroresten van els) in het veen.
In de ruigten op het duin waren ruigtekruiden, zoals kattenstaart, ruit, spirea en munt-type
te vinden, getuige de vondst van pollen van deze planten.
In boorkern B37A0673/W-04 (put 2) zijn stuifmeelkorrels en sporen van oever- en
moerasvegetatie vrij talrijk aanwezig op alle niveaus. Zo zijn sporen van niervaren-type
(Dryopteris-type) veelvoorkomend. Niervaren-type wordt geproduceerd door diverse
planten waaronder moerasvaren (Thelypteris), welke vaak het hoofdbestanddeel vormt
van de ondergroei van rietlanden (Weeda e.a. 1985, 34), en mannetjesvaren (Dryopteris
filix-mas), die voorkomt op lichte plekken in bossen (Weeda e.a. 1985, 46). Dit type
sporen wordt daarnaast ook gemaakt door andere varensoorten, die voorkomen op
oevers en in moerassen, zoals kamvaren (Dryopteris cristata) en brede en smalle
stekelvaren (Dryopteris dilatata en D. carthusiana). Naast niervaren-type, is stuifmeel van
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cypergrassen, egelskop, paardenstaart, kleine lisdodde (Typha angustifolia) nadrukkelijk
in de pollenmonsters van boorkern B37A0673/W-04 aanwezig. Dit zijn typische planten
van oevers en moerasgebieden. Egelskop is een zogenaamde amfibische plant, dat wil
zeggen hij kan drijvend als waterplant voorkomen, maar ook als oeverplant, over het
algemeen in voedselarm en stromend water (Weeda e.a. 1994, 236). Kleine lisdodde
is een typische pionier van verlandingsvegetaties (Weeda e.a. 1994, 243). In dergelijke
milieus komt ook vaak riet (Phragmites australis) voor. Echter, het pollen van riet is niet
of nauwelijks van dat van andere planten van de grassenfamilie te onderscheiden en valt
dan ook in het Poaceae pollen-type. Het is goed mogelijk dat er riet in deze moerassige
milieus aanwezig is geweest.
In het water was waterlelie aanwezig ten tijde van de afzetting van het veen en
vermoedelijk reeds daarvoor. Pollen van andere waterplanten is niet aangetroffen.
Resten van algen, zoals T.128A en T.128B sensu Van Geel (Van Geel, Hallewas en
Pals 1983), Debarya, Botryoccus en groenalgen van de familie Zygnemataceae, zoals
Spirogyra (T.130 en T.132 sensu Van Geel; Pals, Van Geel en Delfos 1980) wijzen op de
aanwezigheid van zoet water in de omgeving. Ze zijn met name talrijk in het boreale deel
van de sequentie.
In de top van het venige duinzand is een ascospore van Sordaria (T.55A sensu Van Geel)
gevonden. Dit laat zien dat er in de omgeving mest aanwezig was. Het is goed mogelijk
dat deze afkomstig is van grote herbivoren, die daar foerageerden. Het is echter niet
uitgesloten dat Sordaria voorkwam op mest van andere organismen.
In het duinzand komen diverse zogenaamde non-pollen-palynomorfen voor, zoals T.357
(Puccinia sp.), welke voorkomt als schimmel op planten. Deze schimmel veroorzaakt
roestachtige kleursporen op bijvoorbeeld bladeren. Ook T.361 is veelvoorkomend in de top
van het venige duinzand en wordt in verband gebracht met menselijke activiteiten, omdat
het duidt op influx van zandig materiaal als gevolg van erosie, bijvoorbeeld door boomkap
(Van Geel, Boncke en Dee 1981, 438).
6.4.2.3 Macroresten
De humeuze en venige zandlagen in boorkern B37A0673/W-04 (put 2) bevatten
alleen resten van landplanten (Bijlage 7.12). Dit zou kunnen betekenen dat de bodem
rondom de plek waar boorkern B37A0673/W-04 is genomen, althans in het Laat
Boreaal, droger was dan op de locatie van boorkern B37A0675/W-06, die in de sectie
uit die periode veel moerasplanten bevatte. De voornaamste soort in de zandlagen
in boorkern B37A0673/W-04 is de grote brandnetel (Urtica dioica), zo nu en dan
vergezeld door korrelganzenvoet (Chenopodium polyspermum) en knopschubben
van berk (Betula). Berk is een boom van zure, meest voedselarme grond, terwijl grote
brandnetel en korrelganzenvoet allebei juist een voorkeur hebben voor voedselrijke
grond. Korrelganzenvoet is onder andere een pionier van omgewoelde, vochtige tot
natte zandgrond, die in de loop van het jaar droogvalt (Weeda e.a. 1985, 160). Grote
brandnetel is een stikstofminnende plant, die van nature op allerlei voedselrijke plaatsen
voorkomt, zoals vochtige loofbossen, voedselrijke moerasbossen en oevers van
moerassen (Weeda e.a. 1985). Het is mogelijk dat grote brandnetel hier langs het duin
groeide in een van die natuurlijke vegetaties. Een andere verklaring is dat de duinbodem
door toedoen van menselijk handelen met extra stikstof is aangerijkt, waardoor grote
brandnetel (en korrelganzenvoet) bevoordeeld is. Wellicht is de mens er ook de oorzaak
van dat houtskool en/of verkoolde kruidachtige plantenresten zijn aangetroffen in zowel de
humeuze als de venige zandlagen.
De samenstelling van de macroresten uit de veenlaag in boorkern B37A0673/W-04 lijkt
overeen te komen met die van de veenlaag uit boorkern B37A0675/W-06. Ook in boorkern
B37A0675/W-06 vond veenvorming plaats onder een moerasvegetatie van soorten als
lisdodde (Typha), bitterzoet (Solanum dulcamara), waterweegbree (Alisma) en stijve
zegge (Carex elata). De veenmonsters bleken ook macroresten van grote brandnetel
te bevatten, terwijl de aanwezigheid van macroresten van berk (Betula; knopschubben/
vruchten) en zwarte els (Alnus glutinosa) suggereert dat deze boomsoorten mogelijk aan
de veenvorming hebben bijgedragen. Macroscopische houtskool werd in de veenlagen
sporadisch aangetroffen.

246

6.4.2.4 Verkoold materiaal macroscopisch
Van alle elf onderzochte niveaus bevatte het onderste niveau, afkomstig uit het humeuze
zand op een diepte van 20,035 m - NAP, de meeste houtskool (Bijlage 6.12). Het gaat
hier om een kleine zestig stukjes houtskool, waarvan er vijftig te klein waren om de
houtsoort te bepalen. De wel identificeerbare stukjes zijn van eik. In deze plak grond van
één centimeter dikte en een volume van net iets meer dan zes kubieke centimeter is 67
milligram houtskool aangetroffen. Dat is rijkelijk veel voor de Yangtzehaven. In de meeste
onderzochte niveaus van het venige zand zijn enkele heel kleine stukjes houtskool
aangetroffen. Eenmaal is eik en eenmaal is naaldhout vastgesteld. Het niveau in het
venige zand op 19,895 m - NAP heeft geen verkoolde resten opgeleverd. In geen van de
onderzochte niveaus van het humeuze zand en het venige zand zijn verkoolde resten van
kruidachtige planten aanwezig.
In het boven het venige zand gelegen veen zijn nauwelijks verkoolde resten aangetroffen.
Alleen het niveau van 19,86 tot 19,85 m - NAP heeft drie niet nader te specificeren stukjes
houtskool opgeleverd, die met elkaar veel minder dan één milligram wegen. Er zijn ook
hier geen aanwijzingen voor verkoolde resten van kruidachtige planten.
6.4.2.5 Verkoold materiaal microscopisch (in pollenpreparaten)
Het verkoolde materiaal in de pollenpreparaten van boorkern B37A0673/W-04 uit
put 2 laat een vergelijkbare trend zien als die in boorkern B37A0675/W-06 bij put 1 is
waargenomen (Tabel 6.4 en Afb. 6.7) hoewel de absolute waarden van de concentratie
verkoolde fragmenten in boorkern B37A0673/W-04 vele malen lager is dan in boorkern
B37A0675/W-06. De waarden zijn het hoogste in het humeuze en venige zand en zijn
laag in het veen. De concentraties zijn in het zand tot wel dertien keer hoger dan in
het veen. De gemiddelde grootte van de deeltjes in het humeuze zand in deze kern
bedraagt 37 µm2 per deeltje. In het venige zand, dat hierop is afgezet, is dit hoger,
namelijk gemiddeld 124 en 172 µm2 per deeltje. In het veen zijn de verkoolde fragmenten
gemiddeld het kleinst, namelijk 27 µm2 per deeltje. Dit geeft aan dat er in het humeuze
zand sprake is van een zeer hoge concentratie van relatief kleine deeltjes. In de laag
daarop, bestaande uit venig zand, zijn de fragmenten gemiddeld groter en is het aantal
deeltjes per ml behoorlijk hoog. De verkoolde fragmenten in het veen zijn kleiner en lager
in aantal, wat maakt dat de concentratie fragmenten (in mm2/ml) vele malen lager is dan
die in het humeuze zand. Een mogelijke oorzaak hiervoor is de grotere afstand tot het
(droge) rivierduin. Immers, veenvorming vindt plaats onder natte omstandigheden.
Een vergelijking met de resultaten van het hiervoor besproken macroscopische
onderzoek maakt zichtbaar dat het monster uit het humeuze zand op 20,035 m - NAP
zowel macroscopisch als microscopisch hoog scoort. De beide monsters uit het venige
zand hebben weliswaar verkoolde resten opgeleverd, maar de gewichten zijn veel
minder dan één milligram. Dat het microscopische onderzoek relatief hoge concentraties
heeft opgeleverd, duidt erop dat de verkoolde deeltjes sterk gefragmenteerd zijn. In
tegenstelling tot boring B37A0675/W-06 (put 1) is het macroscopische, verkoolde
materiaal voornamelijk afkomstig van houtige gewassen.
6.4.3

Boorkern B37A0697/W-28

6.4.3.1 De onderzochte monsters
Van deze boorkern, die uit een depressie ten oosten van het duin afkomstig is, zijn vier
niveaus op palynologisch materiaal, macroresten en verkoold materiaal onderzocht. De
bemonsterde niveaus zijn, van onder naar boven, de top van licht humeus duinzand, twee
verschillende kleilagen en de basis van het veen.
6.4.3.2 Palynologisch materiaal
Van de vier geïnventariseerde palynologische monsters zijn er twee geanalyseerd. Het
pollen uit het licht humeuze zand van het duin was door de lage dichtheid en de slechte
conservering ervan niet analyseerbaar. Wel telbaar was het monster uit de erboven
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Pollenanalyse: F. Verbruggen (2012)
Afb. 6.7 . Resultaten analyse aan microscopische verkoolde, fragmenten boorkern B37A0673/W-04, geplot met veel voorkomende pollentypen. (B) =
gedetermineerd op basis van Beug 2004; (P) = gedetermineerd op basis van de serie van Punt e.a. 1976-2009. Ook op DVD.

gelegen zwarte kleilaag, die geïnterpreteerd is als de bovenste Laag van Wijchen die deel
uitmaakt van de Formatie van Kreftenheye (Afb. 3.3). Het tweede geanalyseerde monster
is van de basis van het gedateerde veen boven de zwarte kleilaag.
De resultaten van de pollenanalyse zijn weergegeven in afbeelding 6.8 en bijlage 6.13.
Hierbij moet opgemerkt worden, dat het hier slechts twee geanalyseerde monsters betreft
en dat kleine vegetatieschommelingen niet kunnen worden waargenomen in dit diagram.
De pollenspectra van boorkern B37A0697/W-28 komen sterk overeen met die van
boorkern B37A0673/W-04 en B37A0675/W-06.
De palynologische monsters laten ook hier een beeld zien van een overgang van
dennenbossen (in de kleilaag) naar gemengde eikenbossen (in de basis van het veen).
Dit plaatst het onderste pollenmonster in het Laat Boreaal en het monster uit het veen
op de overgang van het Boreaal naar het Atlanticum. Hoewel het pollenspectrum van
de zwarte kleilaag wijst op een boreale ouderdom, hoeft de kleilaag zelf niet dezelfde
ouderdom te hebben. Zwarte bodemvorming kan namelijk hebben plaatsgevonden toen
de kleiafzettingen zijn verdronken onder invloed van een stijging van het grondwater, wat
op zijn beurt werd veroorzaakt door een stijging van de zeespiegel.
In het Laat Boreaal bestaan de bossen naast dennen ook uit hazelaar en eik en in
mindere mate uit berk, iep, linde en lijsterbes-groep (Sorbus-groep). Deze bossen zijn
waarschijnlijk op het duin en de flanken daarvan te vinden geweest. In het veen van
boorkern B37A0697/W-28 zijn knopschubben van berk aangetroffen, wat het waarschijnlijk
maakt dat deze boom lokaal voorkwam. Op de lagere, nattere delen waren els en wilg te
vinden. Het feit dat het pollen van els in lage percentages in de onderzochte sequentie
gevonden is, terwijl de ondergrond zeer geschikt is voor het vestigen van els, lijkt erop te
duiden dat dit niveau ook op basis van het pollenbeeld dateert van de overgang van het
Boreaal naar het Atlanticum. In de boreale en vroegatlantische bossen kwamen hop en
klimop voor, evenals varens, zoals adelaarsvaren en eikvaren. Wederom wijst het weinige
stuifmeel van struikhei op het voorkomen van deze plant op open plekken in de bossen.
Daarnaast is op beide niveaus stuifmeel van grassen aanwezig. Het voorkomen van het
pollen van verschillende soorten zuring, zoals veldzuring-type (Rumex acetosa-type) en
krulzuring (Rumex crispus p.p.) en klaver (Trifolium), evenals de aanwezigheid van sporen
van addertong (Ophioglossum vulgatum) geven een beeld van de kruiden en varens
tussen het gras. Daarnaast zijn in deze kruidachtige vegetaties vertegenwoordigers
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van de kruisbloemenfamilie, rozenfamilie, ganzenvoetenfamilie, schermbloemenfamilie,
sterbladigenfamilie en composietenfamilie, zoals kamille-type en kruiskruid-type en
scherpe boterbloem-type (Ranunculus acris-type) aanwezig, getuige het pollen van deze
taxa.
In boorkern B37A0697/W-28 komt ook pollen van ruderale planten voor, zij het in lage
percentages. Het betreft pollen van alsem in beide onderzochte monsters en pollen
van het perzikkruid-type in het veenmonster. Hoewel beide pollentypen van nature in
het landschap voorkomen, is het opvallend dat het perzikkruid-type in de basis van het
veen is aangetroffen terwijl in boorkern B37A0675/W-06 (put 1) dit type in de zandige
lagen van het rivierduin is gevonden. Ook de ruderaal kielduizendknoop van boorkern
B37A0673/W-04 (put 2) is afkomstig uit het humeuze duinzand. Als het perzikkruid-type
een indicator voor menselijke aanwezigheid is, dan waren er nog mensen in de buurt in de
tijd dat veen tot ontwikkeling kwam in de depressie op de oostflank van het duin, en wel
op de overgang van Boreaal naar Atlanticum.
Dat het hier gaat om een relatief nat landschap in de lager gelegen delen, bewijst naast
de sedimenten (zwarte klei en veen), het hoge percentage pollen en sporen van oever- en
moerasplanten, zoals cypergrassen, egelskop, lisdodde en niervaren-type. Het is zeer
waarschijnlijk dat een deel van het pollen van grassen afkomstig is van riet, wat in deze
drassige gebieden geplaatst moet worden. In het water aldaar groeiden waterplanten,
zoals plomp, waterlelie (waar ook een zaad van is gevonden) en waarschijnlijk waternoot,
alsmede diverse zoetwateralgen.
Mestschimmels van Cercophora-type, Sordaria-type en Sporormiella-type zijn in boorkern
B37A0697/W-28 alleen in het veen aangetroffen. In dezelfde laag dus als waarin ook
het pollen van het perzikkruid-type voorkomt. In datzelfde niveau bevindt zich ook een
hoog percentage schimmels van T.361. In boorkern B37A0675/W-06 (put 1) is deze
schimmel ook aanwezig, met name in de niveaus van het venige zand en het erboven
aanwezige humeuze zand, min of meer dezelfde niveaus als waarin ook het pollen van
het perzikkruid-type is aangetroffen. Het lijkt erop dat deze microfossielen alle wijzen
op menselijke aanwezigheid, want zoals geschreven bij B37A0675/W-06 wordt T.361 in
verband gebracht met menselijke activiteiten (Van Geel, Boncke en Dee 1981, 438).
6.4.3.3 Macroresten
Het onderste deel van de bestudeerde sectie van boorkern B37A0697/W-28 werd
gevormd door een zwarte kleilaag. Hoewel de klei ouder kan zijn, is het palynologisch
materiaal wat daarin is aangetroffen op grond van het assemblage in het Boreaal te
dateren. De kleilaag bevatte geen macroresten (Bijlage 7.14). Die werden wel in groten
getale aangetroffen aan de basis van de veenlaag die op de kleilaag was afgezet, en wel
in de vorm van resten van moerasplanten. De grote verscheidenheid aan aangetroffen
soorten wijst op een goed ontwikkelde oever- en moerasvegetatie. Volop aanwezig in de
basis van het veen zijn de resten van mattenbies (Schoenoplectus lacustris). Deze hoge
moerasplant groeide waarschijnlijk aan de voet van het duin, maar mogelijk met uitlopers
tot in open water. Samen met mattenbies werden andere moerasplanten aangetroffen
als lisdodde (Typha), watermunt (Mentha aquatica), watertorkruid (Oenanthe aquatica),
slanke/grote waterweegbree (Alisma lanceolatum/plantago-aquatica) en koninginnenkruid
(Eupatorium cannabinum). Ook aangetroffen werden macroresten van zegge, waaronder
oeverzegge (Carex riparia) en stijve zegge (Carex elata). Deze soorten maakten mogelijk
samen met andere moerasplanten deel uit van een zeggeveenvegetatie rondom het
duin. Op de aanwezigheid van open water duiden de zaadresten van witte waterlelie
(Nymphaea alba), terwijl knopschubben van berk op de aanwezigheid van berkenbomen
(Betula) wijzen.
Opvallend genoeg bevatten de macroresten uit de veenlaag in boorkern
B37A0697/W-28 geen indicatoren voor voedselrijke bodems, zoals grote brandnetel
en/of korrelganzenvoet. Die beide soorten werden wel aangetroffen in boorkern
B37A0675/W-06 in put 1 en boorkern B37A0673/W-04 in put 2. Mogelijk waren de
natte omstandigheden in de laagte aan de andere kant van het duin, vlakbij de plaats
waar boorkern B37A0697/W-28 werd genomen, een reden voor mensen om die plek te
mijden. De houtskoolresten en verkoolde resten van kruidachtige planten, die wel werden
aangetroffen, zijn waarschijnlijk vanaf de hogere delen van het duin hierheen gespoeld of
gewaaid.
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Afb. 6.9. Resultaten analyse aan microscopische, verkoolde fragmenten boorkern B37A0697/W-28, geplot met veel voorkomende pollentypen.
(B) = gedetermineerd op basis van Beug 2004; (P) = gedetermineerd op basis van de serie van Punt e.a. 1976-2009. Ook op DVD.

6.4.3.4 Verkoold materiaal macroscopisch
Zowel in de zwarte klei als in het veen zijn verkoolde resten aangetroffen (Bijlage 6.14).
Het gaat om heel kleine resten die met elkaar per niveau veel minder dan één milligram
wegen. In beide monsters lijken meer verkoolde resten van kruidachtige planten voor
te komen dan van houtige gewassen. Toch komt in beide lagen ook houtskool voor.
In de zwarte klei is houtskool van wilg gevonden, in het veen gaat het om niet nader
identificeerbaar naaldhout en eenmaal een stukje van mogelijk hazelaar.
6.4.3.5 Verkoold materiaal microscopisch (in pollenpreparaten)
Van boorkern B37A0697/W-28 zijn twee monsters onderzocht op de aanwezigheid van
verkoolde fragmenten (Tabel 6.4 en Afb. 6.9). Het betreft de zwarte klei en het daarop
gevormde veen. Hier is te zien dat in het kleimonster de deeltjes het kleinst zijn. Hoewel
het absolute aantal deeltjes dat door de software als verkoold herkend, is hoger is in de
klei dan in het veen, is na omrekening naar concentraties gebleken dat de concentratie
verkoolde deeltjes per ml in de klei kleiner is dan in het veen (zie Afb. 6.9).
De resultaten van het macroscopische en microscopische onderzoek aan verkoolde
resten vullen elkaar aan. Bij het macroscopische onderzoek zijn alleen niet weegbaar
kleine fragmenten verkoold materiaal gevonden. Uit het microscopische onderzoek wordt
duidelijk dat de concentratie aan verkoolde deeltjes in het veen het hoogste is. Op basis
van de macroscopische waarnemingen lijken er vooral resten van kruidachtige planten te
zijn verkoold, hoewel er ook verkoold materiaal van houtige gewassen is aangetroffen.
Als het verkoolde materiaal duidt op menselijk handelen, wat in het geval van
Yangtzehaven aannemelijk is, dan sluit dit resultaat goed aan bij het pollenonderzoek.
De indicatoren voor menselijke aanwezigheid bevinden zich ook daar voornamelijk in het
veen. Het resultaat sluit eveneens aan bij de resultaten van de andere twee boorkernen.
Zowel palynologisch als wat betreft het voorkomen van verkoold materiaal lijken de
meeste indicatoren voor menselijke aanwezigheid zich in boorkern B37A0675/W-06 (put
1) en boorkern B37A0673/W-04 (put 2) te bevinden in de zandige afzettingen van het duin
en in boorkern B37A0697/W-28 in de basis van het veen. In alle gevallen gaat het om de
niveaus die dateren van de overgang van Boreaal naar Atlanticum.
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6.5

Resultaten en interpretatie onderzoek aan de vondstlaag

Het onderzoek aan de vondstlaag van het duin concentreert zich op de putten 1 en 2,
omdat botanisch materiaal uit put 3 schaars is en de top van het duin op deze laatst
genoemde locatie is geërodeerd. De resultaten van het palynologisch onderzoek en dat
van macroresten en houtskool worden per put en per greep besproken.
6.5.1

Palynologische resten

In totaal zijn tien palynologische monsters geanalyseerd, die afkomstig zijn van de
vijflitermonsters. Deze monsters zijn afkomstig uit de verschillende vakken van putten
1 en 2 en van de verschillende grepen van de vondstlaag. De exacte locatie van deze
pollenmonsters, horizontaal in de vakken en putten en verticaal in grepen, is weergegeven
in afbeelding 6.2. De resultaten van deze pollenanalyse zijn samengevat in bijlage 6.15
en afbeelding 6.10. Het pollendiagram is geen lijndiagram, maar een histogram, omdat
er geen exact stratigrafisch verband is tussen de monsters. De pollenmonsters zijn in
het histogram gerangschikt op greep en vervolgens op putnummer. De resultaten zullen
hieronder per put en per greep worden besproken.
6.5.1.1 Put 1
De vondstlaag in put 1 is opgedeeld in vier grepen, te weten greep 0, 1, 2 en 3.
Put 1 - greep 3
De onderste greep 3 is tweemaal bemonsterd, namelijk vondstnummer 401 - vak 1
en vondstnummer 402 - vak 2. De beide monsters vertonen een zeer verschillend
pollenspectrum. Zo is het pollenmonster vondstnummer 401 - vak 1 behoorlijk rijk in
pollen van den en hazelaar en in mindere mate van eik en els, wat dit monster in het Laat
Boreaal of op de overgang van het Boreaal naar het Atlanticum dateert. Dit pollenbeeld
komt goed overeen met de 14C-datering van het botanisch materiaal, die dit monster
dateert tussen 7022 en 6595 voor Chr. (GrA-55484, 7860 ± 45 BP). In het pollenmonster
komt nauwelijks pollen van grassen voor, maar het pollen van cypergrassen is des te
talrijker. Dit duidt erop dat er in dit nabijheid van deze uitloper van het duin waarschijnlijk
veel zeggen en/of biezen (Schoenoplectus) stonden. Er is ook pollen van de waterplant
fonteinkruid (Potamogeton) gevonden, wat aangeeft dat op deze locatie in deze tijd open
water aanwezig was.
De polleninhoud van het andere geanalyseerde monster van greep 3 (vondstnummer 402
- vak 2) is verrassend anders dan het monster uit het ernaast gelegen vak 1. Dit monster
bestaat voornamelijk uit pollen van els en eik. Pollen van den is in lage percentages
aanwezig, wat dit monster eerder in het Atlanticum dan in het Boreaal dateert. Pollen
en sporen van cypergrassen, egelskop en met name niervaren-type, welke over het
algemeen zo veelvoorkomend zijn in de overige monsters, zijn in lage percentages
aangetroffen in monster 402. Pollen van grassen is wel duidelijk aanwezig en bovendien
zijn in dit monster ascosporen van mestschimmels aangetroffen. De grote verschillen in
het pollenbeeld van beide monsters uit dezelfde greep en put kunnen veroorzaakt zijn
door de wijze van monstername. Het is ook mogelijk dat de reliëfverschillen zo groot zijn,
dat de monsters wel geregistreerd zijn als komend uit dezelfde greep, maar dat ze feitelijk
niet tot dezelfde greep horen.
Put 1 - greep 2
Van greep 2 zijn eveneens twee pollenmonsters geanalyseerd. Het betreft monster
vondstnummer 393 - vak 2 en monster vondstnummer 404 - vak 15. Botanisch materiaal
uit vak 2 is 14C-gedateerd. Dit dateerde het botanisch materiaal uit greep 2 van vak 2
tussen 7047 en 6699 voor Chr. (GrA-55483, 7970 ± 45), wat overeenkomt met een
ouderdom die op de overgang van Boreaal naar Vroeg Atlanticum geplaatst kan worden.
De pollenspectra van beide monsters komen sterk overeen. Pollen van els is in beide
monsters in lage percentages aanwezig. Het aandeel pollen van den is groter dan
dat van eik. Naast het pollen van bomen zijn pollen en sporen van diverse boskruiden
gevonden, zoals hop, eikvaren, klimop en adelaarsvaren. Er is eveneens stuifmeel van
kruidachtige planten aanwezig, waaronder vertegenwoordigers van de anjerfamilie,
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kruisbloemenfamilie, composietenfamilie, ganzenvoetenfamilie en ballote-type (Ballotatype). Ten opzichte van de overige monsters is in de pollenmonsters van greep 2 het
aandeel boompollen relatief laag en het percentage pollen en sporen van oever- en
moerasplanten erg hoog. Dit wordt veroorzaakt door hoge percentages pollen van
cypergrassen en egelskop in beide monsters. Pollen van waterplanten is in deze greep
niet aangetroffen. Dat er wel zoetwater in de omgeving moet zijn geweest, bewijst de
vondst van resten van diverse zoetwateralgen. Ascosporen van mestschimmels zijn in de
onderzochte monsters uit greep 2 niet gevonden.
Put 1 - greep 1
Van greep 1 is één pollenmonster onderzocht, namelijk vondstnummer 385 - vak 7. Het
bevat vrij veel pollen van els. Ook het aandeel pollen van den is hier nog vrij hoog, wat
dit monster op de overgang tussen het Boreaal en Atlanticum lijkt te dateren. Uit het
pollenspectrum blijkt dat sporen van niervaren-type en pollen van grassen (waaronder
riet) en cypergrassen eveneens duidelijk aanwezig zijn, maar dat pollen van waterplanten
afwezig is en dat resten van algen in slechts zeer lage percentages zijn aangetroffen.
Put 1 - greep 0
Van greep 0 is één monster onderzocht, te weten vondstnummer 382 - vak 8. Botanisch
materiaal uit dit monster dateert deze greep tussen 6812 en 6508 voor Chr. (GrA55482, 7820 ± 45 BP). Ondanks deze mooie datering aan het begin van het Atlanticum
lijkt het erop dat dit monster verontreinigd is. Wat namelijk opvalt aan monster 382,
is dat er diverse stuifmeelkorrels van beuk (Fagus) zijn aangetroffen. Beuk komt
vanaf Laat Subboreaal (Bronstijd) in Nederland voor en heeft zich gedurende het
Subatlanticum (vanaf de IJzertijd) verder uitgebreid in het landschap. De vondst van
meerdere stuifmeelkorrels van beuk, in combinatie met de vondst van de cultuurvolger
smalle weegbree (Plantago lanceolata), geeft aan dat dit monster verontreinigd is met
sedimenten uit 2000 voor Chr. of jonger. Greep 0 heeft een erosieve bovengrens. Jong
zeezand ligt in het hele duingebied erosief op het veen of de rivierklei. Verderop in de
riviervlakte zijn lokaal nog getijdengeulafzettingen van het Laagpakket van Wormer
aanwezig onder het jonge zeezand. In monster 382 is waarschijnlijk sediment van het
echte niveau 0 vermengd geraakt met veel jongere afzettingen die daar erosief op liggen.
Waarschijnlijk is hier dus de bovengrond niet voldoende ontgraven, voorafgaand aan
het gravend onderzoek. Een andere indicatie voor verontreiniging van dit monster wordt
gevormd door de vondst van tal van kiezelwieren (diatomeeën), die voorkomen in zoute of
brakke milieus. Zo zijn silicahoudende resten van Podosira stelligera aangetroffen, welke
onder andere in getijdengeulen voorkomt (Hendey 1974; Metcalfe e.a. 2000,103) en van
het mariene benthische kiezelwier Aulacodiscus argus (Hasle en Syvertsen 1996, 141).
Bovendien zijn er resten gevonden van andere mariene organismen, zoals cysten van
dinoflagellaten (marien plankton) en gaatjesdragers of foraminiferen (mariene benthische
organismen). Toch lijkt de verontreiniging in dit mengmonster niet grootschalig te zijn. Er
zijn namelijk geen grote vegetatieveranderingen te zien ten opzichte van dit monster en
de overige bestudeerde monsters (Afb. 6.10).
6.5.1.2 Put 2
Van put 2 zijn alleen de grepen 0, 1 en 3 van de vondstlaag voor pollenonderzoek
bemonsterd. De pollenmonsters komen uit verschillende vakken.
Put 2 - greep 3
Greep 3 is in deze put eenmaal bemonsterd, vondstnummer 447 - vak 21. Tussen het
boompollen is het pollen van den in hogere percentages aanwezig dan dat van eik en
els, wat dit monster eerder in het Laat Boreaal dan Vroeg Atlanticum dateert. Verder zijn
in dit monster pollen van grassen en sporen van niervaren-type aanwezig. In mindere
mate is pollen van cypergrassen en egelskop aangetroffen. In dit monster komen drie
stuifmeelkorrels van waternoot voor.
Put 2 - greep 1
Er zijn twee pollenmonsters uit greep 1 onderzocht, te weten uit vondstnummer 422 - vak
18 en uit het ernaast gelegen vak vondstnummer 424 - vak 19. De pollenspectra lijken
sterk op elkaar, wat niet vreemd is aangezien de monsters uit dezelfde greep van twee
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naast elkaar gelegen vakken afkomstig zijn. Pollen van den komt in deze monsters meer
voor dan dat van eik. Het pollen van els is in lage percentages aangetroffen, wat deze
monsters in het Laat Boreaal of op de overgang naar het Atlanticum zou dateren. Dit lijkt
iets jonger dat de resultaten uit het 14C-onderzoek aan botanisch materiaal uit monster
vondstnummer 424 - vak 19. De 14C-waarde leverde een gekalibreerde datering op
die tussen 8250 en 7956 voor Chr. (GrA-55485, 8920 ± 45) ligt. Mogelijk komt dit door
verontreiniging door de methode van ontgraven, waarbij ook oudere en jongere lagen dan
de beoogde laag meegeschept kunnen zijn. Daarmee dateert het botanisch materiaal uit
dit monster uit het begin van het Boreaal. In beide monsters komen vrij hoge percentages
pollen van hazelaar voor. Ook in deze monsters zijn sporen van niervaren-type, en pollen
van grassen en cypergrassen duidelijk aanwezig. Een verschil met het monster uit greep
1 van put 1 is dat in de pollenmonsters uit put 2 pollen van waterplanten, zoals waterlelie
en waternoot zijn gevonden, alsmede resten van diverse zoetwateralgen. Ascosporen van
mestschimmels zijn in greep 1 niet aangetroffen.
Put 2 - greep 0
Het onderzochte monster uit de bovenste greep 0 is afkomstig uit vak 27 (vondstnummer
416 - vak 27). Dit monster bevat 55 procent boompollen. Hiervan is pollen van els het
meest voorkomend, wat dit monster in het Atlanticum dateert. Eveneens is pollen van den,
eik en hazelaar veelvuldig aangetroffen, dat van iep, berk en linde in mindere mate. De
overige 45 procent bestaat uit pollen en sporen van kruiden. Sporen van het niervarentype zijn hierin het meest talrijk, gevolgd door pollen van grassen en cypergrassen, wat
aangeeft dat het hier gaat om een relatief vochtig tot nat landschap. Immers, de planten
die deze palynomorfen produceren, gedijen het beste in natte omgevingen, zoals oevers
en moerassen. In dergelijke milieus vormt riet vaak een belangrijke component in de
vegetatie. Het is echter niet eenvoudig en in de meeste gevallen onmogelijk om op basis
van de pollenmorfologie een duidelijk en eenduidig onderscheid te maken tussen pollen
van grassen en pollen van riet (Phragmites australis). Toch kan over het pollen van
grassen in dit monster, evenals in de andere bestudeerde monsters uit de grepen, gezegd
worden dat een deel afkomstig lijkt te zijn van riet.18 In het macrobotanisch spectrum
van de vondstlaag komt naar voren dat riet in het landschap van het onderzoeksgebied
aanwezig was. Resten van riet zijn dan bijvoorbeeld ook aangetroffen in greep 0
van put 2 en in greep 1 van put 2. Bovendien is pollen van waterplanten, zoals gele
plomp en kransvederkruid (Myriophyllum verticillatum) aanwezig, evenals resten van
tal van zoetwateralgen. Naast dergelijke ‘natte’ planten is tevens pollen aangetroffen
van droge gronden, zoals planten van de kruisbloemenfamilie, composietenfamilie,
ganzenvoetenfamilie en struikhei. Pollen van alsem is in lage percentages aanwezig.
Evenals in het monster uit greep 0 in put 1 (vondstnummer 382), zijn ook in monster
vondstnummer 416 - vak 27 van put 2 resten van mariene organismen aanwezig.
Het gaat daarbij om twee cysten van dinoflagellaten en één enkel fragment van een
kiezelwierskelet. Het betreft hier zeer lage aantallen en omdat lichte vervuiling bij
monstername tijdens de ontgraving waarschijnlijk is, kan niet worden gesproken van echte
invloed van de zee ten tijde van de afzetting van vondstlaag 0 in put 2. Wat verder opvalt
aan monster vondstnummer 416 - vak 27 is de aanwezigheid van diverse mestschimmels,
zoals Sordaria-type (A en B), Chaetomium-type en Podospora-type. De vondst van
ascosporen van deze schimmels wijst erop dat er in de omgeving mest aanwezig was.
6.5.2

Microscopische, verkoolde fragmenten

De resultaten van de analyse van microscopische, verkoolde deeltjes die aanwezig zijn in
de geanalyseerde pollenmonsters van de losse grondmonsters zijn weergegeven in tabel
6.5 en afbeelding 6.11.
De analyse van de microscopische, verkoolde deeltjes van de vijflitermonsters laat zien,
dat de concentratie ervan over het algemeen relatief laag is. Drie monsters laten echter
concentraties van > 500 mm2/ml zien. Het betreft monster 422, (put 2 - vak 18 - greep 1),
monster 404 (put 1 - vak 15 - greep 2) en monster 402 (put 1 - vak 2 - greep 3). Twee van
deze monsters (422 en 404) zijn op het oog zeer rijk aan verkoolde fragmenten gebleken
tijdens de pollenanalyse. Dit geldt echter niet voor monster 402. Dit monster bevat zeer
weinig verkoolde fragmenten, wat ook naar voren is gekomen tijdens de beeldanalyse. De
(weinige) fragmenten zijn echter relatief gezien zeer groot, met als gevolg dat het totale
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Concentratie fragmenten
in mm2/ml

Gemiddelde grootte fragmenten
in µm2

Aantal deeltjes/ml

Absoluut aantal fragmenten

Geanalyseerd volume
in µl

Laboratoriumcode

Vondstnummer

Greep

Vak

Put

gemeten oppervlak van de verkoolde deeltjes ondanks de kleine hoeveelheid aanwezige
deeltjes, toch relatief groot is, wat op zijn beurt weerspiegeld wordt in de concentratie,
gemeten in mm2/ml.

87
67
260
1044
350
912
521
1208
38
410

Tabel 6.5. Resultaten analyse microscopische, verkoolde fragmenten in verschillende
grepen uit de vijflitermonsters.

6.5.3

Botanische macroresten

In totaal zijn twintig archeobotanische vijflitermonsters geanalyseerd. Deze monsters zijn
afkomstig uit de verschillende vakken van put 1, 2 en 3 en van de verschillende grepen
van de vondstlaag. De resultaten van deze macrorestenanalyse zijn samengevat in bijlage
6.5 en zullen hieronder per put en per greep worden besproken.
De matrices van de monsters uit de grepen 1 tot en met 3 kunnen het best worden
omschreven als humeus zand (of ’venig zand’). Het aantal geanalyseerde botanische
monsters uit put 1 is groter dan dat uit put 2, wat een meer gedetailleerde reconstructie
van de vegetatie ter plekke mogelijk maakt. Daarom zullen de resultaten van put 1 in meer
detail worden beschreven en besproken dan die van put 2.
6.5.3.1 Put 1
Put 1 - greep 3
Van greep 3 werden twee monsters geselecteerd voor analyse: vondstnummer 401 vak 1 en vondstnummer 402 - vak 2. Bij de macroresten overheersten diverse soorten
kruidachtige planten die kenmerkend zijn voor een zoetwatermoerasvegetatie, zoals
mattenbies (Schoenoplectus lacustris), grote egelskop (Sparganium erectum), lisdodde
(Typha), riet (Phragmites), koninginnenkruid (Eupatorium cannabinum), bitterzoet
(Solanum dulcamara) en watermunt (Mentha aquatica). De meeste van deze planten
zijn hoge kruidachtigen en hun diversiteit wijst op goed ontwikkelde gemeenschappen.
Ze vormden een uitgestrekte zone van moerasvegetatie in de lagere en nattere delen
van de flanken van het duin en/of langs de drooggevallen waterranden of rivieroevers.
Waarschijnlijk vormde een aantal nauw verwante zeggesoorten als oeverzegge (Carex
riparia), stijve zegge (C. elata), moeraszegge (C. acutiformis) en hoge cyperzegge (C.
pseudocyperus) gemeenschappen van zeggeveenvegetatie langs de waterranden,
waarbij de hoge oeverzegge mogelijk domineerde.

257

Twee andere soorten kunnen aan deze moerasvegetatie worden toegevoegd: gele lis (Iris
pseudacorus) en moeraswolfsmelk (Euphorbia palustris). Macroresten van beide soorten
werden aangetroffen in droge zeefresidumonsters uit greep 3.
De moerassen ontstonden langs de oevers van open zoet water met weinig of geen
stroming. Op dat laatste wijst de aanwezigheid van waterplanten als witte waterlelie
(Nymphaea alba), gele plomp (Nuphar lutea) en waternoot (Trapa natans); de twee laatste
soorten werden aangetroffen in droge zeefresidumonsters uit greep 3.
De aanwezigheid van de vruchten, knoppen en katjes van els (Alnus glutinosa) in
de macroresten duidt erop dat deze boom op vochtige bodems op de het rivierduin
voorkwam; zijn voorkeurshabitat is een elzenbroekbos en/of oeverbos. Ook bitterzoet
(Solanum dulcamara) komt in moerassen voor maar is tevens te vinden in een
bosomgeving, met name elzenbroekbos/moerasbos. Op de hogere en drogere
delen van het duin groeide mogelijk eik (knoppen en knopschubben van eik werden
aangetroffen in beide archeobotanische monsters uit vondstlaag 3). Opvallend is dat drie
van de botanische monsters (vijflitermonster vondstnummer 394 - vak 4, en de droge
zeefresiduen vondstnummer 28 - vak 3B en vondstnummer 48 - vak 5B) verkoolde
kegelschubben van grove den (Pinus sylvestris) bevatten, een aanwijzing dat op de
drogere delen van het duin mogelijk grove den groeide, en dat dennenappels werden
verzameld als brandstof. In het houtskoolspectrum komt den echter maar sporadisch voor.
De aanwezigheid van grove den in de greep kan erop wijzen dat het botanisch materiaal
werd afgezet tijdens het Laat Boreaal of tijdens de overgang naar het Atlanticum. Een
dergelijke chronostratigrafische positie voor greep 3 wordt ook gesuggereerd door de
resultaten van pollenanalyse van een van de monsters uit deze laag (vondstnummer 401 vak 1), zie paragraaf 6.5.1.1.
Er werden duidelijke aanwijzingen gevonden (vooral in zeefresidumonsters maar ook in
vijflitermonsters) voor de aanwezigheid van struikgewas met soorten als hazelaar (Corylus
avellana) en rode kornoelje (Cornus sanguinea). Deze beide soorten komen voornamelijk
voor op droge grond op open plekken in het bos of aan bosranden. Tussen dit struikgewas
groeiden waarschijnlijk diverse kruidachtigen die een voorkeur hebben voor schaduw
en zandige bodems, zoals drienerfmuur (Moehringia trinervia). De omstandigheden ter
plekke waren ook gunstig voor stikstofminnende planten als grote brandnetel, die mogelijk
groeide op plaatsen waar afstervende elzen stikstof in de bodem brachten, maar die
waarschijnlijk ook profiteerde van menselijke activiteit op het duin.
De aanwezigheid van verkoolde stengelfragmenten van riet (Phragmites) in de twee
monsters uit greep 3 suggereert dat deze moerasplant hetzij ter plekke in het moeras
werd verbrand, hetzij voor een bepaald doel werd verzameld en daarna pas is verbrand.
De monsters uit greep 3 bevatten ook talloze verkoolde resten van eetbare delen van
planten, waaronder hazelnoten, eikels, waternoten, bessen van rode kornoelje en
verkoold parenchym. Deze resten houden hoogstwaarschijnlijk verband met bewoning en
met name voedselbereiding op het duin (zie de discussie in paragraaf 6.6.3).
Put 1 - greep 2
Vijf botanische monsters van greep 2 werden geselecteerd voor analyse: vondstnummer
389 - vak 6, vondstnummer 393 - vak 2, vondstnummer 398 - vak 13, vondstnummer 404
- vak 15 en vondstnummer 406 - vak 16. De samenstelling van het botanisch materiaal uit
deze greep lijkt sterk op die van de macroresten uit greep 3. In beide grepen overheersten
zoetwater-moerassoorten, al was de verscheidenheid aan soorten groter in greep 2. Naast
de moerassoorten die ook al in greep 3 waren aangetroffen (mattenbies, grote egelskop,
riet, moeraswolfsmelk, gele lis, watermunt) kwamen er in greep 2 ook moerasandoorn
(Stachys palustris), wolfspoot (Lycopus europaeus), moeraswalstro (Galium palustre),
galigaan (Cladium mariscus, verkoolde zaden) en waterweegbree (Alisma) voor. Elk van
deze ‘nieuwe’ soorten was door slechts enkele vondsten vertegenwoordigd. De lagere,
natte delen van het duin werden waarschijnlijk bedekt door vochtig elzenbos, getuige de
aanwezige resten van els.
Er waren veel resten van planten die gedijen in open water, zowel soorten met drijvende
bladeren - gele plomp en waternoot - als soorten waarvan de bladeren onder water
groeien - groot nimfkruid (Najas marina) en grof hoornblad (Ceratophyllum demersum).
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Al deze soorten werden in droge zeefresiduen aangetroffen. De aanwezigheid van groot
nimfkruid zegt iets over het klimaat, aangezien deze plant in Centraal- en NoordwestEuropa wordt beschouwd als een warmteminnende soort, waarvan de grootste uitbreiding
samenviel met het atlantisch optimum.
In greep 2 komen onder andere resten voor van stikstofminnende planten. Zaadresten
van grote brandnetel kwamen regelmatig voor in de monsters uit greep 2, net als de
zaden van korrelganzenvoet. Korrelganzenvoet is een eenjarige die kenmerkend is
voor natte, voedselrijke bodems. Ook de aanwezigheid van twee andere soorten,
perzikkruid (Persicaria maculosa) en watermuur, wijst op voedselrijke grond in een
waarschijnlijk vochtige omgeving langs oevers. Een andere stikstofminnende soort,
heggenduizendknoop, heeft daarentegen een voorkeur voor droge, maar ook stikstofrijke
randzones als bosranden en ruigten (Van der Meijden 1996). Hoewel er juist in fluviatiele
milieus plaatsen zijn waar zich stikstofverbindingen ophopen, zal het verhoogde
stikstofgehalte op en rondom deze mesolithische vindplaats ook deels het gevolg zijn van
menselijke activiteit.
Een overvloed aan hazelnootdoppen in greep 2 in put 1, samen met pitten van rode
kornoelje en eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) en zaden van gelderse roos
(Viburnum opulus) en appel (Malus sylvestris), wijst op de aanwezigheid van goed
ontwikkeld struikgewas op het duin. Veel hazelnoten vertoonden knaagsporen van
knaagdieren. Ook voor de aanwezigheid van eikenbomen op het duin werden duidelijke
aanwijzingen gevonden.
Verkoolde resten van dennenappelschubben die in één van de vijflitermonsters werden
aangetroffen (vondstnummer 398 - vak 13) tonen aan dat grove den nog steeds op het
duin groeide, en bovendien dat het botanisch materiaal waarschijnlijk tijdens het Laat
Boreaal of het Vroeg Atlanticum in het sediment (bemonsterd met behulp van greep 2)
terechtgekomen is. Op een datering in het Laat Boreaal/overgang Atlanticum wijzen ook
de pollenspectra uit greep 2 (zie paragraaf 6.5.2.1)
Verkoolde macroresten van eik, hazelnootdoppen, pitten van eenstijlige meidoorn, zaden
van gele plomp en stekels van waternoot, die allemaal werden aangetroffen in droge
zeefresiduen van greep 2, houden mogelijk verband met het verzamelen en verwerken
van plantaardig voedsel (zie voor een discussie over dit onderwerp paragraaf 6.6.3).
Ook verkoolde stengelfragmenten en hele stengels van kruidachtigen, die voorkwamen
in zowel vijflitermonsters als in de droge zeefresiduen, wijzen mogelijk op menselijke
activiteit op het duin.
Put 1 - greep 1
Van greep 1 werden twee botanische monsters geanalyseerd: vondstnummer 385 - vak 5
en vondstnummer 388 - vak 3. Wat betreft water- en moerasplanten leken de aangetroffen
macroresten op die uit de hiervoor behandelde greep, al waren er minder soorten. Beide
monsters bevatten waterplanten; van witte waterlelie en groot nimfkruid elk slechts één
zaadje. Op natte bodems was els de overheersende soort.
Grote brandnetel, watermuur, stinkende gouwe (Chelidonium majus) en korrelganzenvoet
wijzen opnieuw op een hoog stikstofgehalte in de bodem op en rond de mesolithische
vindplaats.
Er zijn aanwijzingen voor open plekken en/of een relatief open boslandschap in deze
periode. Talrijke resten van hazelnootdoppen, els en rode kornoelje samen met eenstijlige
meidoorn en gelderse roos (in de droge zeefresiduen), suggereren een landschap waarin
struikgewas overheerst. Dat eik een veelvoorkomende boomsoort was, blijkt uit de
verscheidenheid aan resten en hun aantallen (knoppen/knopschubben, napjes, schijven
van de napjes/eikels). Eén van de archeobotanische monsters (vondstnummer 385 - vak
5) bevatte resten van dennenappelschubben, wat een datering in het Laat Boreaal of
het Vroeg Atlanticum voor deze greep doet vermoeden. In datzelfde monster zijn zaden
van groot nimfkruid aangetroffen, een plant die een optimum had in het Atlanticum. De
vroegste geschiedenis van deze plant is echter nog onvoldoende bekend, zodat op grond
van deze plant geen uitspraak over de periode van accumulatie van organisch materiaal
kan worden gegeven. Meer duidelijkheid geeft het pollenspectrum uit hetzelfde monster
(vak 5 - vondstnummer 385), dat wijst op botanisch materiaal uit de overgang van het
Boreaal naar het Atlanticum (zie paragraaf 6.5.1.1).
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Verkoolde resten van eetbare planten in archeobotanisch monster vondstnummer 388,
vak 3 (verkoold parenchyma van eik) en in droge zeefresiduen wijzen erop dat plantaardig
voedsel op het duin werd verwerkt (zie discussie in paragraaf 6.6.3).
Put 1 - greep 0
Uit greep 0 werden drie archeobotanische monsters geanalyseerd: vondstnummer 382
- vak 8, vondstnummer 383 - vak 9 en vondstnummer 392 - vak 14. De matrices waaruit
deze monsters kwamen, waren veel humeuzer dan het geval was bij grepen 3, 2 en
1. Ook bevatten ze veel resten van zowel hout als wortelhout. Mogelijk betreft het hier
(broekbos)veen.
Het aantal soorten dat kenmerkend is voor een moerasvegetatie was beduidend
groter dan bij greep 1. Naast al eerder aangetroffen soorten (mattenbies, watermunt,
wolfspoot, moeraswalstro, oeverzegge, hoge cyperzegge, moeraswolfsmelk, bitterzoet,
grote egelskop en moerasandoorn) bevatte greep 0 nog drie moerassoorten: melkeppe
(Peucedanum palustre), watertorkruid (Oenanthe aquatica) en fijne waterranonkel-type
(Ranunculus aquatilis-type). Hierbij kwamen nog waterdrieblad (Menyanthes trifoliata) en
gele lis (Iris pseudacorus), allebei aangetroffen in droge zeefresiduen. Open water met
daarin gekroesd fonteinkruid (Potamogeton crispus), gele plomp en groot nimfkruid was
in deze periode nog steeds aanwezig in de buurt van het duin. De aanzienlijke uitbreiding
van het aantal moerasplantensoorten duidt er echter op dat het moerasareaal toenam.
Op de natte bodems groeide zwarte els (vruchten van Alnus glutinosa werden veelvuldig
aangetroffen in vondstnummer 383) en misschien berk (vruchten en knopschubben in
vondstnummer 382).
Macroresten van eik, hazelaar (aangetroffen in zowel de archeobotanische monsters
als de zeefresiduen), rode kornoelje, eenstijlige meidoorn, gelderse roos en wegedoorn
(Rhamnus cathartica, in zeefresiduen) wijzen op een tamelijk open begroeiing van het
duin. Macroresten van den ontbraken in de onderzochte monsters uit greep 0.
Aanwijzingen voor menselijke activiteit zijn duidelijk en doorlopend aanwezig. Verkoolde
resten van kruidachtige planten (waaronder rietstengels, Phragmites, en stengels van
andere kruidachtige planten in vondstnummer 382 en vondstnummer 383) wijzen mogelijk
op het opzettelijk afbranden van de moerasvegetatie. Verkoolde resten van eetbare
planten in zeefresiduen uit greep 0 duiden erop dat plantaardig voedsel op het rivierduin
werd verwerkt (zie verder paragraaf 6.6.3).
6.5.3.2 Put 2
Put 2 - greep 4
In put 2 werd greep 4 wel bemonsterd, maar alleen voor analyse van natte en droge
zeefresiduen. Bij de macroresten overheersten hazelnootdoppen, vaak samen met
knoppen/knopschubben en/of napjes van eik, en elzenkatjes (Alnus). Een aantal residuen
bevatte ook pitten van rode kornoelje en gelderse roos, twee soorten die - net als hazelaar
- wijzen op de aanwezigheid van struikgewas op het duin. Ook aangetroffen werden
enkele zaadresten van waterplanten (gele plomp en groot nimfkruid) en in één monster
bovendien de moerassoort gele lis.
Put 2 - greep 3
In vergelijking met greep 3 in put 1 bevatte greep 3 in put 2 zowel minder soorten,
als minder plantenresten. Dit is vrijwel zeker een gevolg van het feit dat er slechts
één monster werd geselecteerd voor analyse (vondstnummer 447 - vak 21). Het
patroon dat uit de putten 1 en 2 naar voren komt is echter vergelijkbaar. In de
moerasvegetatie overheerste mattenbies met daarnaast watermunt, watertorkruid, gele
lis en moeraswolfsmelk. Bitterzoet groeide waarschijnlijk ook in het moeras en/of in
elzenbroekbos.
In het zeggeveen - met daarin oeverzegge en stijve zegge - waren de omstandigheden
vergelijkbaar met wat werd vastgesteld voor greep 3 in put 1. Op de aanwezigheid van
open water wijzen resten van witte waterlelie en eendenkroos. Op het duin vormden eik,
hazelaar, rode kornoelje, eenstijlige meidoorn en gelderse roos (die twee laatste soorten
geïdentificeerd in zeefresiduen) bosschages. Grote brandnetel wijst opnieuw op een
verhoogd stikstofgehalte van de bodem.
Een aantal residuen uit greep 3 bevatte verkoolde resten van hazelnootdoppen.
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Het pollenspectrum suggereert dat het botanisch materiaal in het sediment, dat in deze
greep is aangetroffen, in het Laat Boreaal is afgezet (zie paragraaf 6.5.1.2).
Put 2 - greep 2
Ook van greep 2 werd in put 2 slechts één botanisch monster geanalyseerd:
vondstnummer 443 - vak 29. Op grond van de aanwezigheid van zaden van
korrelganzenvoet kan deze greep mogelijk worden gerelateerd aan greep 2 in put 1.
Evenals grote brandnetel wijst korrelganzenvoet op een verhoogd stikstofgehalte van de
bodem. Veel van de onderzochte zeefresiduen bevatten talrijke resten van bomen (eik en
els) en struiken (hazelaar, rode kornoelje, eenstijlige meidoorn), naast enkele verkoolde
resten, voornamelijk hazelnootdoppen.
Put 2 - greep 1
Van greep 1 werden drie vijflitermonsters geanalyseerd: vondstnummer 422 - vak 18,
vondstnummer 424 - vak 19 en 433 - vak 32. Ze bevatten weinig macroresten, maar
een aantal moerassoorten kon worden geïdentificeerd (oeverzegge, stijve zegge, gele
lis, mattenbies, watertorkruid en lisdodde). Twee andere soorten, korrelganzenvoet en
grote brandnetel (allebei ook aangetroffen in greep 1 in put 1) wijzen op een verhoogd
stikstofgehalte van de bodem.
Eén van de monsters (vondstnummer 424) bevatte zaadresten van witte waterlelie. Een
interessante overeenkomst is de aanwezigheid van volledige, verkoolde stekels van
waternoot in een van de zeefresiduen (vondstnummer 293 - vak 30A) en van pollen
van waternoot in beide monsters uit greep 1 in put 2 (vondstnummers 422 en 424, zie
paragraaf 6.5.2.2). De pollenspectra plaatsen het botanisch materiaal uit deze greep
vermoedelijk in het Laat Boreaal of in de overgang naar het Atlanticum.
Macroresten van eik en els en zowel onverkoolde als verkoolde resten van
hazelnootdoppen werden waargenomen; ook bevatte één van de monsters
(vondstnummer 422 - vak 18) verkoolde resten van kruidachtige planten (in elk geval riet
en mogelijk nog andere).
Put 2 - greep 0
Vier monsters uit greep 0 (vondstnummer 408 - vak 18, vondstnummer 409 - vak 19,
vondstnummer 416 - vak 27 en vondstnummer 419 - vak 33) werden geanalyseerd. De
matrices waaruit deze monsters kwamen, leken op die van de onderzochte monsters
uit put 1: beide bevatten veel organisch materiaal, onverkoold materiaal en resten
van wortelhout. Ook leken de zaden uit greep 0 op die uit greep 0 in put 1 voor wat
betreft de aanwezige soorten. Vooral goed vertegenwoordigd waren moerassoorten als
mattenbies, oeverzegge, watertorkruid, watermunt, moeraswolfsmelk, bitterzoet, gele lis,
koninginnenkruid, waterweegbree en lisdodde.
Greep 0 leverde maar weinig resten van zaden van waterplanten op, en slechts twee
soorten: witte waterlelie en gele plomp (de laatste in zeefresiduen). Deze afname van
waterplanten duidt er mogelijk op dat open water rondom het duin verdween en dat de
flanken in toenemende mate werden bedekt door moerasvegetatie en deels ook door
vochtig grasland met soorten als scherpe of kruipende boterbloem. Op meer voedselrijke
plekken in de schaduw (bijvoorbeeld in moerasbos) waren de omstandigheden mogelijk
gunstig voor soorten als bosandoorn (Stachys sylvatica).
Resten van eik en els kwamen veel voor, vooral in de zeefresiduen uit greep 0 in put 1,
wat erop wijst dat het bosbestand op het duin veel exemplaren van die beide soorten moet
hebben bevat. Macroresten van hazelaar (voornamelijk onverkoold, met enkele verkoolde
dopresten), rode kornoelje en soms eenstijlige meidoorn en gelderse roos werden vaak
samen met resten van eik en els aangetroffen.
Een pollenspectrum uit vondstnummer 416 - vak 27 suggereert dat het botanisch
materiaal in het sediment van deze greep daarin terechtgekomen is in het Atlanticum (zie
paragraaf 6.5.1.2).
6.5.3.3 Put 3
In put 3 werd de top van het duin in drie lagen (greep 0, 1 en 2) bemonsterd, maar alleen
als zeefresidu. Alle drie de bemonsterde lagen hadden een vergelijkbare samenstelling
aan botanische macroresten, elzenkatjes (Alnus) kwamen voor in vrijwel alle onderzochte
residuen. Deze kwamen slechts zo nu en dan samen met hazelnootdoppen en/of napjes
van eikels voor (greep 1), of met een enkele pit van rode kornoelje (greep 1 en 2).
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6.5.4

Houtskool

6.5.4.1 Put 1
Van put 1 zijn 392 stukken houtskool onderzocht met een totaal gewicht van 21,191
g (Bijlage 6.16). Daarvan komen 239 stuks met een totaalgewicht van 1,257 g uit de
vijflitermonsters, 123 stuks met een totaalgewicht van 18,688 g uit zeefresiduen van de
tienmillimeterzeef en 30 stuks met een totaal gewicht van 1,246 g uit zeefresiduen van
de tweemillimeterzeef. De houtskool uit de vijflitermonsters is sterk gefragmenteerd, met
als gevolg dat ruim zeventien procent van de stukjes niet op naam te brengen was (Tabel
6.6). In gewichtsprocenten uitgedrukt gaat het om ruim tien procent. Omdat de stukjes
houtskool van de zeefresiduen zoveel groter zijn, was de verwachting dat het percentage
dat niet gedetermineerd kon worden een stuk lager zou liggen. Dat is slechts ten dele het
geval, want zeven procent van de stukjes bleek niet te kunnen worden gedetermineerd.
Het zijn niet de kleinste stukjes die niet op naam konden worden gebracht, want uitgedrukt
in gewichtsprocenten bleek ruim zestien procent niet determineerbaar. Een nadere
beschouwing maakt duidelijk dat het bij de niet determineerbare stukken gaat om schors,
hout van wortels of knoesten en hout dat vergaan was voordat het verkoolde. Schors en
hout van wortels en knoesten hebben vrijwel altijd te weinig soortspecifieke kenmerken en
zijn om die reden vaak niet tot op soort, genus of type te determineren.
Put 1 - greep 3
Het botanisch materiaal dat in de onderste greep 3 is aangetroffen, is gedateerd op de
overgang van Boreaal naar Vroeg Atlanticum (zie paragraaf 6.3.2). Uit het pollenbeeld
blijkt het voorkomen van den, eik, els en hazelaar.
In het houtskoolspectrum zijn eik en els het meest gevonden, zowel in aantallen als
gewichten. Daarnaast komen in lage aantallen den, hazelaar, wegedoorn en wilg voor.
De dominantie van zowel een boomsoort van droge tot vochtige grond (eik) als van natte
grond (els) maakt duidelijk dat beide omgevingsomstandigheden voorkwamen. Hazelaar
en wegedoorn zijn soorten van vochtige, meestal kalkhoudende, minerale grond. Beide
soorten worden niet hoger dan vijf of zes meter (Van der Meijden 1996, 113 en 284),
terwijl eiken op goede grond tot wel dertig meter hoog kunnen worden. Hoewel hazelaar
en wegedoorn in loofbossen staan, kunnen ze vanwege hun geringe grootte alleen tot
wasdom komen als er voldoende licht en ruimte is. Ondanks dat houtskool het afval
van haarden en kookvuren kan zijn geweest en er dus een selectieproces aan vooraf is
gegaan, is het materiaal bruikbaar om een indruk van de houtige vegetatie te verkrijgen,
omdat het aannemelijk is dat de mesolithische mens het brandhout uit de omgeving
haalde. Dat de genoemde soorten aanwezig zijn, duidt hiervan uitgaande op een open
bos of een bosrand. Datzelfde blijkt ook al uit het boompollenaandeel dat niet boven de
70% uitkomt. Gezien de vele indicatoren voor moeras en water tussen het palynologische
materiaal en de botanische macroresten zou het hier om een bosrandsituatie op de
overgang van vochtig duin naar moeras kunnen gaan. In dat geval kan het bos op de
hogere gronden iets verder van put 1 af een gesloten bos zijn.
Er is maar weinig houtskool van den in deze greep gevonden, terwijl in één van de
pollenmonsters (vondstnummer 401 - vak 1, paragraaf 6.5.1.1) veel stuifmeel van deze
soort voorkomt. Het betreffende vijflitermonster is ook op houtskool onderzocht en
daarin zijn twee stukjes houtskool van den aangetroffen. Den staat bekend om de hoge
pollenproductie en komt bij voorkeur op dezelfde ondergrond voor als eik, hazelaar en
wegedoorn. Het hoge pollenpercentage en de lage hoeveelheid houtskool kan verklaard
worden door aan te nemen dat de dennen iets verder van put 1 stonden. Een andere
verklaring is dat het dennenstuifmeel van een iets oudere datum is dan de gevonden
houtskool en dat den al grotendeels uit de loofbossen was verdwenen ten tijde van
het vuur dat van hout houtskool maakte. Of, maar dat is minder waarschijnlijk, dat de
mesolithische mens geen den als brandhout selecteerde.
Vertegenwoordigers van natte omstandigheden zijn els en wilg. Op basis van het
macrorestenonderzoek mag worden aangenomen dat de gevonden houtskool van els van
zwarte els afkomstig is.19 Zwarte els is een echte moerasboom die tot vierentwintig meter
hoog kan worden en voorkomt op verzuurde grond en veen. Hoewel zwarte els aangepast
is aan een natte ondergrond, verdraagt deze boomsoort geen sterke schommelingen in de
waterstand.
Van wilg is slechts één stukje houtskool aangetroffen. Tegenwoordig komt in Nederland
een tiental wilgensoorten voor, waarvan de meeste niet hoger dan tien meter worden.
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Twee soorten kunnen zich tot bomen van maximaal twintig meter ontwikkelen. Dat
zijn kraakwilg (Salix fragilis) en schietwilg (S. alba). Het is onbekend of het in de
Yangtzehaven wilgenstruiken of wilgenbomen betreft. Zelfs het macrorestenonderzoek
heeft hierover geen uitsluitsel gegeven. De meeste wilgensoorten staan op natte, maar
minerale grond en zijn goed bestand tegen wisselende waterstanden. In tegenstelling
tot els verdragen de meeste wilgen langdurige inundatie. Er zijn echter ook twee
struikvormige wilgensoorten die veen als ondergrond prefereren. Gezien de dominantie
van els in het houtskoolspectrum is het aannemelijk dat het moeras bij put 1 in deze
periode een vrij constante waterstand had.
Naast houtsoortbepalingen is gekeken naar de gevonden boomdelen en verschijnselen
die duiden op aangetast hout voorafgaande aan het verkolen. De houtskool uit de
botanische monsters was te gefragmenteerd om het boomdeel te kunnen vaststellen. In
de meeste stukken houtskool uit de residuen van de tienmillimeterzeef zijn de jaarringen
recht, hetgeen aannemelijk maakt dat het meeste hout afkomstig is van boomstammen
of dikke takken met diameters groter dan tien centimeter. Er zijn stukjes met verkoolde
schimmeldraden en vervormde houtstructuren, maar in het algemeen lijkt het erop dat het
hout niet al te zeer was aangetast voordat het verkoolde.
Op basis van de houtskool kan niet worden vastgesteld of hout als gevolg van een
natuurlijke oorzaak is verkoold, of dat het om restanten van haardvuren gaat. Het gegeven
dat er vrij weinig verkoold wortelhout is aangetroffen en dat de houtskool afkomstig is
van bomen uit verschillende delen van het landschap doet echter veronderstellen dat het
hier eerder gaat om restanten van haardvuren dan om de weerslag van een verbrand
landschap.
Put 1 - greep 2
Net als het botanisch materiaal uit greep 3 dateert het botanisch materiaal uit greep
2 uit de overgang van Boreaal naar Vroeg Atlanticum. Gezien de uitslagen van het
14
C-onderzoek is het botanisch materiaal in greep 2 van een iets jongere datum dan dat in
de hiervoor besproken greep 3 (zie paragraaf 6.5.1). Het pollenbeeld laat ten opzichte van
greep 3 een toename van moerasindicatoren zien. Het pollen van els is afgenomen en
tussen het pollen van boomsoorten van drogere gronden is den beter vertegenwoordigd
dan eik.
Er zijn vrij weinig stukjes houtskool uit deze greep onderzocht (N=87). Wellicht verklaart
dat waarom er geen den is aangetroffen. Waarschijnlijker is evenwel dat het hier gaat om
houtskool dat een atlantische ouderdom heeft. Het houtskoolspectrum bestaat namelijk uit
eik, els, hazelaar en wilg. Eik komt het meeste voor, gevolgd door els. Beide soorten zijn
kenmerkend voor het Atlanticum. Er zijn geen grote afwijkingen ten opzichte van greep
3. Wel is het verrassend dat eik in het houtskoolspectrum domineert, terwijl in hetzelfde
monster vrij weinig stuifmeel van eik is waargenomen.
Put 1 - greep 1
Greep 1 ligt op greep 2. Toch blijkt uit het dateringsonderzoek dat het materiaal uit
onderzochte monsters uit de beide grepen min of meer dezelfde ouderdom heeft, maar
het kan hier om mengmonsters gaan. Het gaat dan om de overgang van Boreaal naar
Vroeg Atlanticum. Uit het pollenbeeld blijkt wederom dat het hier om een moerassig
landschap gaat, waarin moerasplanten en elzen domineren. Op de drogere delen van het
landschap lijken, op basis van het pollen, meer dennen dan eiken voor te komen.
Het houtskoolspectrum is vrij gevarieerd waarbij eik het vaakst is aangetroffen, en het ziet
er op basis van het soortenspectrum naar uit dat de houtskool uit het Atlanticum dateert.
Daarnaast is houtskool van appelachtige (Pomoideae), els, hazelaar, wegedoorn en
wilg aanwezig. Onder de appelachtige vallen soorten als wilde appel (Malus sylvestris),
meidoorn (Crataegus), wilde peer (Pyrus pyraster) en wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia).
Net als hazelaar en wegedoorn gaat het bij de appelachtige om struiken of kleine
bomen, die voornamelijk op vochtige tot droge minerale grond voorkomen. Samen
met eik zullen deze bomen en struiken op het duin of aan de rand van het moeras
hebben gestaan. Alleen de eiken kunnen hoog worden en wederom lijken de droge
delen van het landschap bij put 1 begroeid te zijn met open bos of bevond zich hier een
bosrandsituatie op de overgang naar het moeras. Hoewel in het pollenbeeld den een
belangrijke plaats inneemt, is er geen houtskool van deze boomsoort gevonden. Het is
mogelijk dat de dennen iets verder weg stonden. Een andere verklaring is, zoals hiervoor
ook al is geschreven, dat het dennenstuifmeel iets ouder is dan de houtskool. Els en wilg
vertegenwoordigen het moeras, maar het aandeel van deze moerasbomen en -struiken in
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het houtskoolspectrum is vrij laag.
De meeste stukjes houtskool hebben rechte jaarringgrenzen. Daarnaast zijn er stukjes
met gekromde jaarringen die van takken kunnen zijn. Een enkele keer is een verkoold
twijgje gevonden. Tevens kon worden vastgesteld dat het hout niet uitzonderlijk
verweerd was voorafgaande aan het verkolen. De variatie aan soorten van verschillende
landschapstypen en het nagenoeg ontbreken van wortelhout maken aannemelijk dat de
houtskool afval is van door mensen gestookte (haard)vuren.
Put 1 - greep 0
Op basis van de samenstelling van het botanisch materiaal in de bovenste greep van
put 1 (greep 0) wordt dit in het Vroeg Atlanticum gedateerd. Het pollenbeeld lijkt echter
sterk op dat van greep 1. Wel zijn enkele palynologische resten aangetroffen die op
verontreiniging van de greep met (veel) jonger materiaal wijzen (zie paragraaf 6.5.2.1).
De houtskoolgegevens laten een gevarieerd palet aan houtsoorten zien, dat bij het
Atlanticum hoort. Eik komt wederom het meeste voor, gevolgd door hazelaar, els,
appelachtige, Gelderse roos (Viburnum opulus), linde (Tilia) en wegedoorn. Gelderse roos
is niet in diepere lagen aangetroffen. De struik, die niet hoger dan een meter of drie wordt,
kan zowel op vochtige als natte, doorgaans voedselrijke grond voorkomen. Vanwege de
geringe hoogte heeft de soort een voorkeur voor open bos of struikgewas. Linde komt
voor op vochtige tot droge, minerale en vaak kalkhoudende grond en is, net als eik, een
boom die tot dertig meter hoog kan worden (Van der Meijden 1996, 440-441). De boom
is een typische vertegenwoordiger van het atlantische loofbos en is van nature vooral in
gesloten bossen te vinden.
In het spectrum ontbreken twee houtsoorten die wel in diepere grepen zijn waargenomen
en ook tussen het pollen uit greep 0 voorkwamen, te weten den en wilg. Mogelijk waren
deze houtsoorten slechts in heel lage dichtheden in de lokale vegetatie aanwezig.
Het boomdeel van de stukjes was lang niet altijd vast te stellen. Wat wel kon worden
geïdentificeerd liet een variatie zien van mogelijk stamhout, takken en knoestig hout.
Wortelhout ontbreekt. Het hout was niet opvallend sterk vergaan of verweerd voordat het
verkoolde. Al met al lijkt ook deze houtskool eerder te zijn ontstaan tijdens (haard)vuren
dan dat het hier restanten van natuurlijke branden betreft.
6.5.4.2 Put 2
Put 2 heeft in totaal 589 stuks houtskool opgeleverd met een totaalgewicht van 67,750
g (Bijlage 6.16). Daarvan komen 293 stuks (4,752 g) uit de vijflitermonsters, 272 stuks
(61,144 g) uit zeefresiduen van de tienmillimeterzeef en 24 stuks (1,854 g) uit de
zeefresiduen van de tweemillimeterzeef. In vergelijking met put 1 zijn in put 2 meer en
grotere stukken houtskool aangetroffen (Tabel 6.7). De houtskool in de vijflitermonsters
is net als in put 1 sterk gefragmenteerd, waardoor circa zeventien procent van de stukjes
niet op naam te brengen was. Deze stukjes namen niet meer dan een kleine drie procent
in gewicht in, wat het gefragmenteerde karakter van de houtskool nog eens onderstreept.
De houtskool uit de residuen van de tienmillimeterzeef kon bijna allemaal worden
geïdentificeerd.
Put 2 - greep 4
Het onderste deel van de humeuze laag in het duin van put 2 (greep 4) is niet met behulp
van de 14C-methode gedateerd. Botanisch materiaal uit greep 3 is wel gedateerd, namelijk
tussen 6607 en 6446 voor Chr. (GrA-55404, 7685 ± 45 BP, zie paragraaf 6.3.2). Het
materiaal uit greep 4 zal waarschijnlijk eenzelfde of een iets oudere datering hebben.
Van greep 4 is geen palynologische informatie beschikbaar. Er is slechts een beperkte
hoeveelheid houtskool onderzocht (N=69, zie Tabel 6.7b en c).
Het houtskoolspectrum bestaat voor het overgrote deel uit eik (N=60), aangevuld
met enkele stukjes appelachtige, hazelaar, wegedoorn en wilg. Twee stukken zijn
niet te determineren, omdat de houtstructuur voorafgaande aan het verkolen al was
gedegradeerd en twee stukken waren niet identificeerbaar, omdat het vermoedelijk schors
betreft. Hoewel den ontbreekt, zou het hier om houtskool van de overgang van Boreaal
naar Atlanticum kunnen gaan. De gevonden loofhoutsoorten behoren namelijk tot de
eerste die na de laatste ijstijd in Nederland voorkwamen.
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a
Soort
Appelachtige
Den
Eik
Els
Gelderse roos
Gewone es
Hazelaar
Jeneverbes/Zilverspar
Linde
Wegedoorn
Wilg
Niet determineerbaar
Totaal

N
23
16
39

Greep 0
Gewicht
in g

N

0,032
0,016
0,048

2
21
9
3
8
7
50

Botanisch monster (5 liter)
Greep 1
Greep 2
Gewicht
N
Gewicht
in g
in g
0,0030
0,1380
0,0380
0,0130
0,0180
0,0300
0,240

b
Soort
Appelachtige
Den
Eik
Els
Gelderse roos
Gewone es
Hazelaar
Jeneverbes/Zilverspar
Linde
Wegedoorn
Wilg
Niet determineerbaar
Totaal

Appelachtige
Den
Eik
Els
Gelderse roos
Gewone es
Hazelaar
Jeneverbes/Zilverspar
Linde
Wegedoorn
Wilg
Niet determineerbaar
Totaal

0,214
0,003
0,005
0,060
0,282

2
77
7
4
1
9
100

Greep 3
Gewicht
in g
0,009
0,599
0,031
0,017
0,005
0,026
0,687

OPH10
N
1
16
4
1
6
1
1
30

Greep 0
Gewicht
in g

N

0,028
2,555
0,211
0,111
0,889
0,126
0,080
4,000

c
Soort

39
1
1
9
50

N

1
38
5
1
3
3
51

Greep 1
Gewicht
in g
0,380
5,613
1,239
0,035
0,270
2,430
9,967

N
5
7
1
5
18

Greep 2
Gewicht
in g
0,106
0,098
0,011
0,330
0,545

N
5
16
1
1
1
24

Greep 3
Gewicht
in g
0,949
2,409
0,322
0,023
0,473
4,176

OPH2
N
4
6
1
11

Greep 0
Gewicht
in g
0,243
0,293
0,081
0,617

N
12
6
1
19

Greep 2
Gewicht
in g
0,419
0,161
0,049
0,629

Tabel 6.6. Samenvatting resultaten houtskoolanalyse put 1. a. botanische
monsters (5 liter); b. OPH10: hout/houtskool uit 10 mm residu; c. OPH2:
hout/houtskool uit 2 mm residu.
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Put 2 - greep 3
Zoals hierboven al is geschreven, dateert het botanisch materiaal uit greep 3 in het
Atlanticum. Op basis van het relatief hoge percentage stuifmeel van den zou deze greep
van het humeuze duinzand echter eerder een laatboreale dan een atlantische datering
hebben.
Net als in greep 4 domineert eik het houtskoolspectrum. Daarnaast zijn enkele stukjes
van appelachtige, den en wilg aangetroffen. Opvallend is het ontbreken van els in de
diepste twee grepen van put 2. In dat opzichte wijkt de houtskoolsamenstelling af van die
in put 1, waar deze soort in alle grepen is aangetroffen. Het houtskoolonderzoek kan geen
uitspraak over de datering doen, maar het soortenspectrum zou goed in het Laat Boreaal
passen.
Over het verkoolde boomdeel is weinig bekend geworden, omdat dit bij de meeste stukjes
niet kon worden vastgesteld. Wel is een aantal stukjes verweerd en half vergaan hout
verkoold geraakt. Daarnaast komen amorf verkoolde stukken voor met grote holten.
Hoewel er geen enkele houtstructuur ontdekt kon worden, lijkt het erop dat dit amorfe
materiaal vooral in de monsters met den zit.
Put 2 - greep 2
Het materiaal uit greep 2 heeft een vergelijkbare datering als het materiaal uit greep 3:
Laat Boreaal of Vroeg Atlanticum. Er is geen pollenonderzoek uitgevoerd.
Van deze greep is vrij veel houtskool onderzocht (N=167), desalniettemin is de variatie
gering. Er is vooral eik gevonden, aangevuld met een stukje van Gelderse roos, hazelaar
en wilg. De meeste stukjes waren te klein om het boomdeel vast te stellen.
Put 2 - greep 1
Van de 14C-monsters die van materiaal van de grepen van put 2 zijn genomen komt het
materiaal van greep 1, dat in principe het hoogste zou moeten liggen, van het diepste
niveau (paragraaf 6.3.1). Wellicht is het door deze (lokaal) diepe ligging van greep 1 dat
het materiaal een boreale datering heeft. Het pollenbeeld, met een relatief hoge waarde
voor den, lijkt bij deze vroege datering aan te sluiten. Het houtskoolspectrum sluit een
vroege datering niet uit.
Wat betreft het houtskoolspectrum is wederom eik de meest voorkomende soort.
Daarnaast zijn den, els, hazelaar, wegedoorn en wilg aanwezig. Er zijn vrij veel stukjes die
niet te determineren waren. Het gaat in de meeste gevallen om amorfe stukjes met grote
holten, die ook hier weer in combinatie met den zijn waargenomen.
Van de meeste stukjes was het boomdeel niet te achterhalen. Een aantal keer zijn rechte
jaarringgrenzen gezien, wat duidt op hout van stammen of dikke takken, maar ook
gebogen jaarringgrenzen kwamen voor, wat wijst op hout van dunnere takken. Een enkele
keer is knoestig hout vastgesteld.
Het soortenspectrum wijst op een open bos of een bosrand voor de drogere delen van het
landschap. Moerasbomen (en -struiken) zijn schaars in het houtskoolspectrum uit deze
greep.
Put 2 - greep 0
Er is geen 14C-datering van greep 0 van put 2, tenzij wordt uitgegaan van de datering van
de top van het zand uit boorkern B37A0673/W-04. Deze is gedateerd op de overgang van
Boreaal naar Vroeg Atlanticum (paragraaf 6.3.1, Tabel 6.3). In het pollenbeeld is het pollen
van els nadrukkelijk aanwezig. Daarnaast komen veel indicatoren van moerassen en open
water voor.
Tussen de houtskool is slechts eenmaal els aangetroffen. Net als in de andere grepen van
put 2 is eik de meest voorkomende soort, gevolgd door wilg. Appelachtige en hazelaar zijn
met respectievelijk één en vijf stukjes aanwezig. De aanwezigheid van wilg sluit goed aan
op het waterrijke karakter dat uit het pollenonderzoek naar voren is gekomen. Een deel
van de houtskool was bros en bruin. Het lijkt erop dat dit materiaal niet door en door is
verkoold.
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a
Soort
Appelachtige
Den
Eik
Els
Gelderse roos
Gewone es
Hazelaar
Jeneverbes/Zilverspar
Linde
Wegedoorn
Wilg
Niet determineerbaar
Totaal

N
34
15
1
50

Greep 0
Gewicht
in g

N

0,920
0,082
0,003
1,005

5
56
1
5
1
22
90

Botanisch monster (5 liter)
Greep 1
Greep 2
Gewicht
N
Gewicht
in g
in g
0,004
0,682
0,020
0,030
0,010
0,056
0,802

91
1
8
100

b
Soort
Appelachtige
Den
Eik
Els
Gelderse roos
Gewone es
Hazelaar
Jeneverbes/Zilverspar
Linde
Wegedoorn
Wilg
Niet determineerbaar
Totaal

N
1
37
1
5
5
1
50

Greep 0
Gewicht
in g
0,021
18,363
1,99
0,132
1,425
0,131
22,062

c
Soort
Appelachtige
Den
Eik
Els
Gelderse roos
Gewone es
Hazelaar
Jeneverbes/Zilverspar
Linde
Wegedoorn
Wilg
Niet determineerbaar
Totaal

N
65
1
4
70

Greep 1
Gewicht
in g
24,723
0,298
0,683
25,704

N
50
3
53

2,750
0,024
0,034
2,808

OPH10
Greep 2
Gewicht
in g
4,79
0,011
4,801

N
1
7
26
19
53

N
1
38
1
40

Greep 3
Gewicht
in g
0,005
0,012
0,082
0,038
0,137

Greep 3
Gewicht
in g
0,340
6,131
0,040
6,511

N
54
2
1
2
59

Greep 4
Gewicht
in g
1,849
0,092
0,021
0,104
2,066

OPH2
N
13
1
14

Greep 2
Gewicht
in g
0,990
0,037
1,027

N
1
6
2
1
10

Greep 4
Gewicht
in g
0,071
0,544
0,108
0,104
0,827

Tabel 6.7. Samenvatting resultaten houtskoolanalyse put 2. a. Botanische
monsters (5 liter); b. OPH10: hout/houtskool uit 10 mm residu; c. OPH2
hout/houtskool uit 2 mm residu.
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6.5.4.3 Put 3
De residuen van put 3 hebben slechts weinig houtskool opgeleverd. Er zijn in totaal
vijfendertig stukjes gedetermineerd die afkomstig zijn van grepen 0, 1 en 2 (Tabel 6.8
en Bijlage 6.16). Een datering van houtskool van els uit greep 2 plaatst het materiaal uit
de humeuze toplaag van het duin in het Atlanticum. Het houtskoolspectrum bestaat uit
eik, els, gewone es (Fraxinus excelsior), mogelijke jeneverbes (cf. Juniperus communis)
en wilg. Gewone es is een boom van natte tot tamelijk vochtige grond waarin vaak
een licht kleiige component aanwezig is. Die kleiige component is van belang, want
op louter zandgrond groeit zij van nature niet. De jeneverbes kon niet met zekerheid
worden gedetermineerd. Op houtmorfologische gronden is zilverspar (Abies alba) niet
uit te sluiten. Als dit stukje houtskool geen verontreiniging is, dan komt zilverspar niet
in aanmerking, aangezien deze soort niet uit deze periode uit Nederland bekend is.
Jeneverbes is een altijd groene naaldboom die vooral op droge, relatief voedselarme
zandgrond staat. Hij is aangetroffen in het monster met de jongste datering. Wellicht duidt
het erop dat de droge delen van het duin in de loop van het Atlanticum voedselarmer zijn
geworden.
In deze put komt in vergelijking tot de andere twee putten vrij veel els en wilg voor.
Mogelijk heeft dat te maken met de vernatting van de omgeving in de loop van het
Atlanticum.
OPH2
Greep 1

Greep 0
Soort

N

Appelachtige
Den
Eik
Els
Gelderse roos
Gewone es
Hazelaar
Jeneverbes/Zilverspar
Linde
Wegedoorn
Wilg
Niet determineerbaar
Totaal

Gewicht
in g
1
6
2
2
3
14

0,017
0,183
0,045
0,012
0,075
0,332

N

Greep 2

Gewicht
in g
3
6
1
10

0,044
0,137
0,019
0,2

N

Gewicht
in g
3
1
1
1
5
11

0,148
0,019
0,010
0,020
0,249
0,446

Tabel 6.8. Samenvatting resultaten houtskoolanalyse put 3 uit 2 mm zeefresidu (OPH2).

6.6

Synthese en discussie

6.6.1

Landschap

Met behulp van een gecombineerd onderzoek aan palynologisch materiaal, botanische
macroresten en houtskool is een indruk verkregen van de vegetatiedynamiek in een
periode dat vroeg- en middenmesolithische mensen zich op een duin in het westelijk deel
van de Yangtzehaven bevonden. De trends in de vegetatieontwikkeling zijn met behulp
van 14C-onderzoek in een chronologische volgorde geplaatst.
6.6.1.1 Vegetatieontwikkeling op het duin
Uit het palynologisch onderzoek aan boorkern B37A0675/W-06 (nabij put 1), boorkern
B37A0673/W-04 (put 2) en boorkern B37A0697/W-28 (oostelijke flank van het duin) komt
naar voren dat het duin, voordat het door veen werd afgedekt, aanvankelijk was begroeid
met dennenbossen. Deze dennenbossen zijn kenmerkend voor het Boreaal. In de top
van het humeuze zand van het duin en de basis van het erop geaccumuleerde veen is de
overgang te zien naar gemengde loofbossen op het rivierduin die kenmerkend zijn voor
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het Atlanticum. Deze bossen bestonden voornamelijk uit eik, maar hierin kwamen ook
andere bomen voor, zoals linde, iep, berk en den. In de ondergroei en aan de rand van de
bossen was hazelaar te vinden. Op de laagste delen van het duin ontwikkelde zich een
elzenbos met daarin tevens wilg. Het 14C-onderzoek, dat aan de boorkernen is verricht
(paragraaf 6.3.1), laat zien dat de ‘atlantische’ loofboom linde zich al aan het einde van
het Boreaal een plaats in de vegetatie verwierf.
Uit de pollengegevens (zie Afb. 6.4 en 6.6) valt af te leiden dat pollenpercentages van
bomen op droge gronden in het Atlanticum enigszins afnemen. Dit kan mogelijk verklaard
worden door een toename van open plekken in de bossen direct op het duin zelf. Een
toename in het aandeel kruidpollen in kern B37A0673/W-04 lijkt dit te bevestigen. Ook de
aanwezigheid van diverse lichtminnende loofbomen wijst erop dat er sprake was van open
gemengde loofbossen.
Het macroresten- en houtskoolonderzoek, dat de meeste informatie geeft over de
vegetaties aan het eind van het Boreaal en het begin van het Atlanticum, heeft vrij veel
plantenresten opgeleverd van struiken en kruidachtige vegetaties op het duin. Daarmee
wordt het beeld van de vegetatie op het duin, met name aan het begin van het Atlanticum,
dat van een open eikenloofbos met zo hier en daar nog een grove den. In dat bos en
langs de rand van het duin kwamen open plekken voor. Deze waren begroeid met een
diversiteit aan struiken, waaronder rode kornoelje, eenstijlige meidoorn, Gelderse roos en
appel.
6.6.1.2 Vegetatieontwikkeling rond het duin
Onder de plantenresten uit het Boreaal en het begin van het Atlanticum overheersten
zoetwatermoerasplanten. Deze moerasvegetatie werd gekenmerkt door uitgestrekte
zones met lisdodde, mattenbies en riet, in combinatie met gele lis, grote egelskop,
moeraswolfsmelk en watermunt. Dit zijn veelal hoge planten, en hun diversiteit wijst
op een goed ontwikkelde moerasvegetatie langs rivieroevers en ander open zoet
water met weinig tot geen stroming. Diverse nauw verwante zeggesoorten, waaronder
oeverzegge (wat mogelijk domineerde), stijve zegge, moeraszegge en hoge cyperzegge,
vormden mogelijk een zone van zeggeveenvegetatie langs de oever van het duin. Van
de waterplanten werden vooral witte waterlelie en gele plomp aangetroffen, maar ook
waternoot, groot nimfkruid (Najas marina) en grof hoornblad (Ceratophyllum demersum).
Aanvankelijk was er mogelijk hier en daar langs de oevers van het duin elzenmoerasbos
te vinden. In deze moerasbossen groeiden, naast de hiervoor al genoemde
moerasplanten, soorten als bitterzoet, koninginnenkruid en grote brandnetel. Aan de
voet van het duin waren waarschijnlijk ook berken te vinden. Aan het begin van het
Atlanticum, als de veenaccumulatie op gang komt, lijkt het aandeel els toe te nemen,
terwijl de indicatoren voor open water afnemen (Afb. 6.6). Macroresten en houtskool
van els zijn aanwezig in veel monsters, met name die van laatboreale en atlantische
ouderdom, waarbij wordt aangetekend dat de jongste datering in het gecombineerde
botanische onderzoek is gedaan aan houtskool van els (Tabel 6.3). Els is een boom die
schommelingen in de waterstand niet overleeft en daarom wordt gesteld dat ook aan het
einde van de onderzochte tijdsdiepte (tussen 6412-6237 voor Chr., Tabel 6.3) het duin niet
in de buurt van een zoetwatergetijdengebied, noch van anderzins stromend water lag.
6.6.2

Menselijke invloed en brandhaarden op en nabij het rivierduin

Er wordt vaak verondersteld dat jager-verzamelaarsgroepen geen ingrepen doen in hun
omgeving die micro- of macrofossiele sporen nalaten, behalve in gevallen waarbij vuur
wordt ingezet (Hicks 1993).
Er zijn diverse redenen gesuggereerd waarom mesolithische mensen kunnen zijn
overgegaan tot het afbranden van een deel van het landschap. In de meeste discussies
worden vooral argumenten die te maken hebben met jachtpraktijken genoemd, terwijl
alternatieve verklaringen, zoals het verbeteren van de omstandigheden voor plantaardige
voedselbronnen, tot nu toe weinig aandacht kregen (bijvoorbeeld Mellars 1976; Simmons
1996; Mason 2000). Een aantal recentere studies uit Zuid-Scandinavië, gebaseerd
op onderzoek van micro- en macrohoutskoolresten hebben echter aangetoond dat
natuurlijke, klimaatgerelateerde branden een grote rol speelden in de bosdynamiek
gedurende het Vroeg en Midden-Holoceen (Greisman en Gaillard 2009; Olsson e.a.
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2010). De auteurs stellen dat het warmere en drogere klimaat tijdens deze perioden leidde
tot frequente en felle, natuurlijke branden.
Een essentiële eerste stap bij elke poging om klimaatgerelateerde branden te
onderscheiden van opzettelijke, menselijke manipulatie van vuur, is het scheiden van
plaatselijke branden van die met een regionaal karakter. Een tweede stap is het bepalen
van de soort vegetatie die is afgebrand. Uit de meeste studies naar houtskoolverspreiding
en -afzetting blijkt, dat de grotere en zwaardere houtskooldeeltjes vlakbij de vuurhaard
neerkomen, zodat hun aanwezigheid wijst op lokale branden. Kleinere en lichtere deeltjes
daarentegen, die over een grote afstand kunnen worden verspreid, wijzen op regionale
branden (bijvoorbeeld Clark e.a. 1998; Blackford 2000; Olsson e.a. 2010). Blackford
(2000) gaat ervan uit dat houtskooldeeltjes kleiner dan 20 µm de meest betrouwbare
indicatoren zijn voor regionale ‘achtergrondruis’, terwijl deeltjes groter dan 125 µm zouden
duiden op plaatselijke branden. De grootte van de houtskooldeeltjes is niet bepaald,
echter de oppervlakte en het aantal van de microscopische verkoolde deeltjes zijn wel
gemeten en bieden een inkijk in de concentratie microscopische verkoolde partikels.
Om inzicht te krijgen in de oorzaken van de branden tussen pakweg 8000 en 6000 voor
Chr. in selectiegebied West van de Yangtzehaven zijn de boorkernen B37A0673/W-04,
B37A0675/W-06 en B37A0697/W-28 in nauwe samenwerking onderzocht op
palynologische resten, beeldverwerkende analyse aan microscopische verkoolde deeltjes
in pollenpreparaten, macroresten en houtskool. Elke laag die op palynologische resten
is geanalyseerd, is ook op de andere resten onderzocht. De analyse van microscopische
kleine verkoolde fragmenten vond plaats aan de pollenpreparaten en de macroresten
en houtskoolanalyses van de grond die over was na het nemen van het palynologische
monster.
In boorkern B37A0675/W-06 nabij put 1 is een verschuiving van een relatief hoge naar
een lage concentratie verkoolde fragmenten te zien. In het humeuze zand, het venige
zand en de humeuze klei neemt de concentratie verkoolde fragmenten geleidelijk toe. De
hoogste concentratie fragmenten is te zien in de top van het venige zand op een diepte
van 19,87 m - NAP en in de humeuze klei op een diepte van 19,85 m - NAP. Daarna
neemt de concentratie verkoolde fragmenten af van ruim 6000 mm2/ml af naar ruim 2000
en 1000 mm2/ml. De gemiddelde grootte van de onderzochte deeltjes varieert tussen
140 en 220 µm2 in de verschillende monsters. Enkel in het monster uit de top van het
humeuze zand op een diepte van 19,83 m - NAP en in de humeuze klei op 19,85 m - NAP,
geïnterpreteerd als de bovenste Laag van Wijchen, bedraagt de gemiddelde grootte van
de deeltjes 85 µm2. De concentratie verkoolde fragmenten in de klei is echter zeer hoog,
omdat deze laag van alle bestudeerde lagen het grootste aantal deeltjes per ml bevat.
In boorkern B37A0673/W-04 uit put 2 is een vergelijkbare trend te zien, waarin de
concentratie microscopische verkoolde fragmenten toeneemt; deze concentraties zijn in
het zand tot wel 13 keer hoger dan in het veen. De gemiddelde grootte van de deeltjes
in het humeuze zand in deze kern bedroeg 37 µm2 per deeltje. In het venige zand, dat
hierop is afgezet, was dit hoger, namelijk gemiddeld 124 en 172 µm2 per deeltje. In het
veen waren de verkoolde fragmenten gemiddeld het kleinst, namelijk 27 µm2 per deeltje.
Dit geeft aan dat er in het humeuze zand sprake is van een zeer hoge concentratie van
relatief kleine deeltjes. In de laag daarop, bestaande uit venig zand, zijn de fragmenten
gemiddeld groter en is het aantal deeltjes per ml behoorlijk hoog. De verkoolde
fragmenten in het veen zijn kleiner en lager in aantal, wat maakt dat de concentratie
fragmenten (in mm2/ml) vele malen lager is dan die in het humeuze zand. In boorkern
B37A0673/W-04 is de concentratie verkoolde deeltjes in het algemeen lager dan in
boorkern B37A0675/W-06.
Van boorkern B37A0697/W-28 zijn twee monsters onderzocht op de aanwezigheid van
verkoolde fragmenten. Het betreft de zwarte klei en het daarop gevormde veen. Hier
is te zien dat in het kleimonster de deeltjes het kleinst zijn. Hoewel het absolute aantal
deeltjes dat door de software herkend is als verkoold hoger is in de klei dan in het veen,
is na omrekening naar concentraties gebleken dat de concentratie verkoolde deeltjes
per ml in de klei kleiner is dan in het veen. De hoogste concentratie houtskool in het
veen kan verklaard worden door het feit dat veenvorming op de locatie van boorkern
B37A0697/W-28 eerder is gestart dan op de locaties waar boorkernen B37A0673/W-04
en B37A0675/W-06 zijn genomen en daarmee diachroon is met de humeuze zandlaag in
boorkern B37A0673/W-04 en B37A0675/W-06.
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In de prehistorie hadden menselijke activiteiten reeds invloed op de natuurlijke vegetatie,
hoewel deze een minder grote impact hadden dan vandaag de dag het geval is. Er moet
dan ook vaak gekeken worden naar subtiele verschillen in pollensamenstelling om de
aanwezigheid van de mens in een mesolithisch landschap te kunnen aantonen. Om dit
te kwantificeren, zijn enkele pollentypen door verschillende onderzoekers bestempeld als
‘antropogene indicator’. Behre (1981) heeft een dergelijke lijst opgesteld van antropogene
indicatoren die voorkomen in natuurlijke plantengemeenschappen en begraasde bossen.
Daarmee zou het in Yangtzehaven begrazing kunnen betreffen, met dat verschil dat
het in het Mesolithicum gaat om (mogelijke) begrazing door niet gedomesticeerde
herbivoren. Hiertoe zijn de volgende (in Yangtzehaven aanwezige) pollentypen als
indicatief voor menselijke aanwezigheid aangemerkt: anjerfamilie (Caryophyllaceae),
varkensgrastype (Polygonum aviculare-type), perzikkruidtype (Persicaria maculosa-type),
kruidbloemenfamilie (Brassicaceae), composietenfamilie (Asteraceae liguliflorae en
Asteraceae tubuliflorae), grassenfamilie (Poaceae), klaver (Trifolium), boterbloemenfamilie
(Ranunculaceae), veldzuringtype (Rumex acetosa-type), cypergrassenfamilie
(Cyperaceae), schermbloemenfamilie (Apiaceae), zandblauwtjetype (Jasione montanatype), struikhei (Calluna vulgaris), jeneverbes (Juniperus communis), adelaarsvaren
(Pteridium aquilinum), gewone eikvaren (Polypodium vulgare), ganzenvoetfamilie
(Chenopodiaceae), brandnetel (Urtica) en alsem (Artemisia). Kuneš, Pokorný en Šída
(2008) hebben aan deze lijst bovendien sterbladigenfamilie (Rubiaceae), bitterzoettype
(Solanum dulcamara-type), ruit (Thalictrum) en waternoot (Trapa natans) toegevoegd.
Hierbij moet worden opgemerkt dat de planten, die deze mogelijk antropogene
pollenindicatoren produceren, voorkomen in diverse natuurlijke milieus en niet beschouwd
mogen worden als direct bewijs voor menselijke activiteiten in de omgeving. In het
Mesolithicum kan er op basis van het pollenbeeld geen direct bewijs voor menselijk
handelen gevonden worden, zoals dat in het Neolithicum of jongere perioden wel het
geval kan zijn, bijvoorbeeld door de vondst van pollen van verbouwde gewassen, zoals
granen en pollen van akkeronkruiden.
Indien in de boorkernmonsters een opsomming wordt gemaakt van bovengenoemde
pollentypen die als potentiële antropogene indicator zijn aangeduid, dan zijn er duidelijke
verschillen in de lagen in de boorkernen te zien (Afb. 6.12).
In het geval van boorkern B37A0675/W-06, genomen direct naast put 1, is er een trend te
zien waarbij percentages pollen van antropogene indicatoren toenemen in het humeuze
zand en het venige zand (Afb. 6.12). Tegelijkertijd neemt het percentage sporen van T.361
toe. Deze schimmel wordt in verband gebracht met zandafzettingen, die veroorzaakt zijn
door erosie als gevolg van menselijk handelen. Tevens nemen dan de microscopisch
verkoolde fragmenten geleidelijk in concentratie toe om een maximum te bereiken in
de top van het venige zand en de humeuze klei erboven. In deze klei is een afname in
percentages van de antropogene indicatoren te zien. Dit kan verklaard worden door het
feit dat de kleilaag in feite een natuurlijke komafzetting is als gevolg van overstroming van
vertakkingen van Rijn en Maas. Echter, uit het micromorfologisch onderzoek is naar voren
gekomen dat er sprake is van grote hoeveelheden verbrande plantenresten in de kleilagen
in de boorkernen van dit gebied. Het is dan ook goed mogelijk dat het hier gaat om
houtskoolfragmenten van een meer lokaal karakter.20 Tijdens de afzetting van de kleilaag
zijn zowel veel microscopische verkoolde fragmenten als pollen afgezet. Een bewijs
hiervoor wordt geleverd door een hoge concentratie pollen in deze laag (Afb. 6.4) en een
relatief hoge concentratie verkoolde fragmenten. De concentratie houtskoolfragmenten
neemt af in het humeuze zand dat op de klei is afgezet. In het humeuze zand is echter
wel sprake van een hoog aandeel antropogene pollenindicatoren. In het op het bovenste
humeuze zand geaccumuleerde veen is zowel het aandeel antropogene pollenindicatoren,
als de concentratie houtskoolfragmenten relatief laag, wat mogelijk een afname van
menselijke activiteiten reflecteert.
Zo is in boorkern B37A0673/W-04 uit put 2 te zien dat de hoogste percentages
antropogene pollenindicatoren te vinden zijn in het humeuze en venige zand, met een piek
op een diepte van 19,92 m - NAP (Afb. 6.12b). Dit pleit voor de ontplooiing van menselijke
activiteiten op het duin. Als de resultaten van de beeldanalyse van de verkoolde
fragmenten hiermee worden vergeleken, dan is te zien dat er op hetzelfde moment
sprake is van een piek in verkoolde fragmenten. Een inspectie van de lagen waaruit de
palynologische monsters uit afkomstig zijn laat zien dat er naast houtskool van eik ook
verkoolde fragmenten van kruidachtigen in het humeuze en venige zand van boorkern
B37A0673/W-04 aanwezig zijn. In het veen neemt zowel de hoeveelheid antropogene
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pollenindicatoren als de concentratie verkoolde fragmenten af; zowel microscopisch als
macroscopisch zijn er (vrijwel) geen verkoolde resten aangetroffen. Dit wijst erop dat de
invloed van de mens op het landschap is afgenomen ten tijde van de vorming van het
veen. Waarschijnlijk hebben veranderde milieuomstandigheden in de vorm van een snelle
verdrinking geleid tot een afname in functionaliteit van het duin voor de mens, omdat het
bruikbare (droge) areaal van het duin is afgenomen.
Tijdens de afzetting van het humeuze zand is er in zowel boorkern B37A0673/W-04 als
B37A0675/W-06 (en in mindere mate ook in boorkern B37A0697/W-28) sprake van een
afname in de ratio van boompollen (arboreal pollen : ap) ten opzichte van niet-boompollen
(non-arboreal pollen : nap) (Bijlagen 6.9, 6.11 en 6.13). Vaak is een afname van het
aandeel boompollen een gevolg van het geleidelijk open raken van het landschap.21 Bos
en Janssen (1996) en Bos en Urz (2003) hebben geopperd dat dergelijke kleinschalige
verschuivingen, die zij hebben opgemerkt tijdens pollenanalyse aan paleolithische en
vroegmesolithische afzettingen in Nederland en Duitsland, het gevolg kunnen zijn van
menselijke activiteiten in de directe nabijheid. Het is goed mogelijk dat dit ook hier in
Yangtzehaven het geval is, hoewel niet uitgesloten is dat de afname in ap/nap-ratio het
gevolg is van de verdrinking van het landschap, waardoor het bosareaal afneemt ten
gunste van moeras.
Verder valt op dat het absolute oppervlak verkoold materiaal per ml in boorkern
B37A0675/W-06 zeer hoog is ten opzichte van dat van bijvoorbeeld boorkern
B37A0673/W-04 (vergelijk Afb. 6.12a en 6.12b). Dit lijkt erop te wijzen dat er zich
zeer lokaal branden hebben voorgedaan op of zeer nabij de locatie waar boorkern
B37A0675/W-06 is genomen. Het is uiteraard de vraag of deze branden een natuurlijke
oorzaak hebben of bewust door de mens zijn aangestoken. Hiervoor kan de bron van de
verkoolde resten wellicht meer duidelijkheid brengen. In het monster uit de top van het
venige zand (diepte 19,87 m - NAP) is houtskool van onder andere eik, aangetroffen. Hier
zou het kunnen gaat om een zeer lokale brandhaard die is ontstaan in de bossen op (de
flanken van) het rivierduin. Het is mogelijk dat dit bos, dat op droge gronden te vinden
is, op natuurlijke wijze is afgebrand, bijvoorbeeld als gevolg van blikseminslag. Maar het
kan op basis van de momenteel beschikbare gegevens niet worden uitgesloten dat deze
brand doelbewust door de mesolithische mens is aangestoken om zo een stuk land vrij te
maken. Bovendien kan hier ook sprake zijn van een lokale vuurhaard op een kamp. Het
monster uit de klei bevat eveneens hoge concentraties verkoolde resten (zie Afb. 6.12a).
Onderzoek hieraan heeft echter uitgewezen dat het hier juist niet om houtskool gaat,
maar veelal om verbrande fragmenten van kruidachtige gewassen. Gezien het feit dat
rond het duin een moerasgebied voorkwam, is het minder waarschijnlijk dat een dergelijk
wetland op natuurlijke wijze verbrandt. Een menselijke oorzaak van deze branden, dat wil
zeggen dat de moerasvegetatie bewust is afgebrand, is dan ook een reële mogelijkheid
waarmee rekening moet worden gehouden. Het bewust afbranden van moerasvegetatie
is reeds door meerdere onderzoekers gesuggereerd als jachttechniek (Mellars 1976, 15).
Niet alleen werd op deze wijze een open ruimte in een bosrijke omgeving gecreëerd,
belangrijker nog is dat door middel van het afbranden van bestaande vegetatie een
jonge, verse vegetatie tot ontwikkeling kon komen, hetgeen wild aantrekt (bijvoorbeeld
Innes en Blackford 2003). Dat er wild aanwezig was, bewijst de aanwezigheid van talrijke
zoölogische resten, maar ook de vondst van ascosporen van mestschimmels lijkt hierop
te wijzen. Verhoogde percentages van deze ascosporen van mestschimmels zijn in zowel
boorkern B37A0675/W-06 (nabij put 1) als boorkern B37A0673/W-04 (put 2) aangetroffen
in de hoogste niveaus van het duin, vlak voordat deze door veen werd afgedekt en vlak
na de fase met de hoogste concentraties verkoold materiaal (zie Afb. 6.4 en 6.6). Hoewel
mestschimmels niet uitsluitend voorkomen op mest van grote herbivoren, is het wel
aannemelijk dat herbivoren als grote mestproducent en consument van vegetatie, waarop
zich deze ascosporen bevinden, een rol hebben gespeeld in de verspreiding van deze
schimmels.
Het afbranden van de vegetatie hoeft niet alleen gunstig te zijn geweest voor de jacht.
Zoals aan het begin van deze paragraaf is geschreven, kan het afbranden van vegetaties
ook gunstig zijn voor het genereren van plantaardig voedsel (bijvoorbeeld Mellars
1976; Simmons 1996; Mason 2000). Zo is uit palynologisch onderzoek naar voren
gekomen dat in regeneratiefases na het afbranden vaak meer pollen van hazelaar wordt
aangetroffen (bijvoorbeeld Innes, Blackford en Simmons 2010, 439). Deze toenames in
percentages pollen van hazelaar zijn ook in het onderzoek aan de boorkernen van de
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mesolithische vindplaats in het westelijke deel van de Yangzehaven waargenomen. Of
de mesolithische mens bewust de vegetatie afbrandde alleen ten gunste van hazelaar is
niet waarschijnlijk. Er zijn nog veel meer eetbare planten, met name kruidachtige planten,
die door de branden bevoordeeld kunnen zijn. Een voorbeeld daarvan is het afbranden
van rietmoerassen met lisdodde (Typha), wat de aanmaak van rhizomen van lisdodde
stimuleert. De rhizomen van deze plant zijn namelijk eetbaar en worden gezien als één
van de zetmeelrijke voedselbronnen van de mesolithische mens in Europa (Holden,
Hather en Watson 1995; Perry 1999). Het riet van de rietmoerassen kon in de zomer
en het najaar zo hoog zijn geworden, dat mensen er niet meer overheen konden zien.
Wellicht is dat hoge riet aanleiding geweest om (delen van) het moeras af te branden, om
zo paden door het moeras te creëren. Paden waren nodig om bij open water te komen
voor drinkwater en om in de nazomer waternoten te verzamelen. Als dit de reden van de
moerasbranden is geweest, dan hebben die branden in de late zomer en de vroege herfst
plaatsgevonden. Dit kan worden afgeleid uit de verkoolde zaden van moerasplanten,
zoals gele lis, grote egelskop en galigaan, die in de nazomer en vroege herfst rijpe zaden
en vruchten hebben. Bovendien was in deze periode het moeras waarschijnlijk op zijn
droogst en kostte het in brand steken daarvan minder moeite.
Niet alle verkoolde resten zijn echter afkomstig van natuurlijke branden of branden
die door de mens zijn aangestoken. De grotere stukken houtskool uit de grepen
van putten 1 en 2 zijn naar alle waarschijnlijkheid niet afkomstig van al dan niet
intentionele bosbranden. Het belangrijkste argument voor deze stelling is, dat er bij
het houtskoolonderzoek slechts enkele houtsoorten zijn aangetroffen, terwijl uit het
macrorestenonderzoek blijkt dat er meer houtige gewassen in de locale vegetatie
voorkwamen. Zo zijn berk, eenstijlige meidoorn en rode kornoelje geen enkele keer
gevonden, terwijl deze gewassen wel deel uitmaakten van de locale vegetatie. Het lijkt
erop dat het houtskoolassemblage een selectie is uit het totaal aan houtige gewassen
dat op en rond het duin voorkwam. Daarmee lijkt het erop dat de houtskool uit de grepen
van putten 1, 2 en 3 het afval is van haard- of kookvuren. Dat er ook afval van de
mesolithische kampementen op het duin moet hebben gelegen, wordt bovendien bewezen
uit de talloze verkoolde voedselresten die in de grepen van putten 1 en 2 zijn aangetroffen
(zie paragraaf 6.6.3).
De resultaten uit het gecombineerde botanische onderzoek maken het mogelijk de
aanwezigheid van verkoold materiaal nog iets preciezer te duiden. Gezien de verkoolde
resten van kruidachtige planten van met name moerasvegetaties (zie paragraaf 6.6.3)
lijkt het aannemelijk dat de mesolithische mens de moerasvegetaties heeft afgebrand,
enerzijds om betere jachtgelegenheid te creëren en anderzijds om hogere opbrengsten
van eetbare planten te verkrijgen. Daarnaast kan het afbranden bedoeld zijn geweest
om een makkelijke verbinding door het moeras tussen het rivierduin en het open water te
creëren.
De houtskool en verkoolde eetbare planten hebben vooral te maken met activiteiten die
in de mesolithische kampen plaatsvonden. Te denken valt aan brandstofafval van haard-/
kookvuren en afval van voedselbereiding.
6.6.3

Voedselvoorziening

Het Mesolithicum in Noordwest-Europa wordt beschouwd als een periode met een jagerverzamelaarseconomie. Eén van de doeleinden van het archeobotanisch onderzoek
was het verzamelen van gegevens over het gebruik van plantaardig voedsel door de
mesolithische groepen die in het begin van het Holoceen het duin van selectiegebied
West van de Yangtzehaven bezochten. Er is veel aandacht besteed aan het identificeren
van verkoolde resten van eetbare planten in het algemeen en van verkoold parenchym
in het bijzonder, omdat dit laatste een aanwijzing zou kunnen zijn voor het verwerken van
eetbare wortels en knollen op de site.
Tussen het verkoold parenchym waren ook fragmenten van een in hoge mate
verglaasde substantie aanwezig. Dergelijk materiaal kan op diverse manieren gevormd
zijn, bijvoorbeeld bij het verkolen van suikerrijk parenchym of van harsrijk hout, zoals
dennenhout. In het kader van deze studie is naar dit materiaal geen onderzoek
uitgevoerd.
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Er is gepoogd om het dieet op de mesolithische vindplaats Yangtzehaven te reconstrueren
op basis van verkoolde en onverkoolde resten van eetbare planten, die eerder werden
geïdentificeerd in een aantal botanische monsters, en die uit verschillende perioden van
menselijke activiteit op de site dateren. De veronderstelling is dat verkoolde resten van
eetbare planten duidelijke indicatoren zijn voor verwerking van deze planten door mensen,
terwijl onverkoolde fragmenten eerder de aanwezigheid van deze planten op het duin
en mogelijk ook in het gebied daaromheen aantonen. Alle aangetroffen fragmenten van
eetbare planten zullen hieronder worden besproken aan de hand van de categorie waarin
ze vallen (Tabel 6.9)
6.6.3.1 Wortelgroenten/wortel- en knolgewassen
Speenkruid
In één van de droge zeefresiduen en in één archeobotanisch monster uit greep 3 in put
1 (vondstnummer 28 - vak 3B) werden verkoolde resten aangetroffen van de wortelknol
van speenkruid (Ranunculus ficaria). In beide gevallen was de vondst geassocieerd met
een vroege bewoningsfase op het duin; de betreffende pollenspectra wijzen erop dat
het botanisch materiaal waarschijnlijk in het Laat Boreaal of tijdens de overgang naar
het Atlanticum in de grepen 3 en 2 in put 1 terechtgekomen is. De 14C-dateringen van
verkoolde plantenresten uit grepen 2 en 3 suggereren dat deze plantenresten werden
gedeponeerd in de periode 7047-6699 cal voor Chr.22 en 7304-7047 cal voor Chr.23 (Laat
Boreaal/Vroeg Atlanticum), wat samenvalt met het Midden-Mesolithicum.
De knolletjes waren gefragmenteerd, waardoor de identificatie berust op onderzoek van
de anatomie van verkoold parenchym en vaatweefsel onder een SEM-microscoop (Afb.
6.13a en b).
Speenkruid kan massaal voorkomen en elke plant levert een rijke oogst (Afb. 6.13c en
d). Om die redenen was het mogelijk een veelgebruikt knolgewas onder mesolithische
groepen in gematigd Europa. Speenkruidknolletjes bevatten echter gifstoffen en moeten
eerst worden bewerkt (gedroogd, gekookt of in hete as geroosterd), voordat ze kunnen
worden gegeten (Mason en Hather 2000).
Speenkruidknolletjes zijn al eerder aangetroffen op mesolithische vindplaatsen in
Nederland en Schotland. Verkoolde knolletjes, zowel gave als fragmenten ervan,
zijn gevonden op de nabije mesolithische donk Hardinxveld-Giessendam Polderweg
(Bakels en Van Beurden 2001) en op de vindplaats Staosnaig op het eiland Colonsay
in West-Schotland (Mason en Hather 2000; Mithen e.a. 2001). Staosnaig heeft tot nu
toe de beste aanwijzingen opgeleverd dat speenkruidknolletjes inderdaad als voedsel
werden gebruikt en de vindplaats is daarom relevant voor ons onderzoek. Bij Staosnaig
werden aanzienlijke aantallen knolletjes gevonden samen met een enorme hoeveelheid
hazelnootdoppen in wat werd geïnterpreteerd als een roosterkuil of oven. De conclusie ligt
voor de hand dat speenkruid opzettelijk en op grote schaal door mesolithische groepen
werd verzameld en gegeten. Hoe intensief speenkruidknolletjes werden verzameld in
Yangtzehaven is moeilijk te zeggen, maar de paar verkoolde fragmenten tonen aan, dat
ze in elk geval werden verzameld en verwerkt.
Een verkoold knolletje, mogelijk van speenkruid, werd ook gevonden in één van de
middenmesolithische grafkuilen (spoor 59; 7297-7048 voor Chr.) op het rivierduin
Rotterdam-Tramremise (Zijl e.a. 2011). Interessant is dat in dezelfde context ook een
‘geröllkeule’ werd gevonden. Dit type voorwerp (meestal ovaal of rond en met een gat
in het midden) wordt vaak geïnterpreteerd als steelverzwaring van een graafstok om
knollen te verzamelen (Niekus, persoonlijke mededeling). Hoewel knollen ook kunnen zijn
opgegraven met enkel een stok van hout of gewei zou een ‘geröllkeule’ aan het boveneind
van een graafstok door het extra gewicht een beter resultaat geven.
Mattenbies
Op basis van anatomische kenmerken die met de rasterelektronenmicroscoop werden
waargenomen, konden zes fragmenten verkoold parenchym worden geïdentificeerd als
zijnde afkomstig van de wortelstok van mattenbies. Alle fragmenten kwamen uit greep 1
in put 1 (vondstnummer 54 - vak 6B). Pollenspectra en macroresten suggereren dat het
botanisch materiaal uit deze greep is gevormd in het Laat Boreaal of Vroeg Atlanticum.
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Tabel 6.9. Categorieën eetbare planten die deel uitmaakten van het mesolithische dieet. Legenda: o = onverkoold, v = verkoold.

Wortelgroenten/wortel- en knolgewassen
Cypergrassenfamilie (Cyperaceae) - ‘bol’/stengelknol
Mattenbies (Schoenoplectus lacustris) - wortelstok
Speenkruid (Ranunculus ficaria) - wortelknol (v)
Noten en zaden
Hazelnoten (Corylus avellana)
Gele plomp (Nuphar lutea)
Eik (Quercus)
Waternoot (Trapa natans)
Wilde bessen en vlezige vruchten
Rode kornoelje (Cornus sanguinea)
Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna)
Appel (Malus sylvestris)
Sleedoorn (Prunus spinosa)
Roos (Rosa)
Dauwbraam (Rubus caesius)
Gelderse roos (Viburnum opulus)
Diverse plantenvondsten
Wortel/knol parenchym
Fruit/cotylen parenchym
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Afb. 6.13. Speenkruid (Ranunculus ficaria). a. rasterelektronenmicroscoop-foto van een verkoold fragment wortelknol parenchym uit greep 3 - put 1 vondstnummer 28. Dwarsdoorsnede met daarin zichtbaar polygonale parenchymacellen, in grootte variërend van 80 tot 100 µm.; b. een concentratie van
massief weefsel (als gevolg van verkoling) die de positie van de stele aan geeft. De stele zelf meet circa 250 µm in doorsnede en vormde oorspronkelijk het
centrum van het knolletje; c. een vochtig grasland vol speenkruid in een oeverbos in Schotland; d. speenkruidknolletjes.

C-analyse van één van de verkoolde wortelstokfragmenten leverden een datering op van
7071-6768 voor Chr.24, wat opnieuw overeenkomt met het Laat Boreaal/Vroeg Atlanticum.
Opvallend is dat één - morfologisch deels intact - stukje in dwarsdoorsnede een
bijzonder glad (snede-achtig) vlak vertoont, alsof de wortelstok vóór verkoling eerst
is doorgesneden (zie Afb. 6.14). Analyse van de interne anatomie van dit stukje in
dwarsdoorsnede onthulde goed bewaard gebleven aerenchymweefsel met daarin
verspreid voorkomend vaatbundels (aerenchymweefsel is opslagweefsel dat kenmerkend
is voor water- en moerasplanten). De specifieke soort (mattenbies) kon worden
geïdentificeerd aan de hand van de anatomie van het vaatweefsel. De vaatbundels zijn
collateraal en hebben aan de xyleemzijde een dik, vezelig omhulsel (Afb. 6.15). Bij een
aantal vaatbundels omgaf dit omhulsel de hele bundel (Afb. 6.16).
14

De aanwezigheid van verkoolde fragmenten van de wortelstok van mattenbies suggereert
dat de mensen die tijdens het Laat Boreaal/Vroeg Atlanticum de vindplaats Yangtzehaven
bezochten de zetmeelhoudende ondergrondse delen van deze moerasplant voor
consumptie gebruikten. Mattenbies groeide waarschijnlijk overvloedig (zoals blijkt uit de
gevonden macroresten) in de omgeving van de vindplaats langs de rivieroevers, waar hij
gemakkelijk geoogst kon worden. De eenvoudigste manier om de wortelstokken geschikt
te maken voor consumptie is ze te roosteren in hete as (volgens Mears en Hillman 2007).
Dat wortelstokken van mattenbies inderdaad als voedsel werden verzameld en naar
kampementen werden gebracht, wordt bevestigd door archeobotanische vondsten van
andere vindplaatsen. Verkoolde wortelstokfragmenten van een biessoort (Schoenoplectus
sp.) werden bijvoorbeeld samen met verkoolde parenchymweefsels van andere eetbare
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a

b

Afb. 6.14. Verkoolde fragmenten van de wortelstok van mattenbies (Schoenoplectus lacustris) uit put 1 - greep 1 - vondstnummer 54 (droog residu). Zichtbaar
is een opvallend glad dwarsvlak, een aanwijzing dat de wortelstok mogelijk werd doorgesneden/afgesneden vóór verkoling (op a. en b. hetzelfde stukje).

a
Afb. 6.15. Rasterelektronenmicroscoop-foto’s van een verkoold wortelstokfragment van mattenbies (Schoenoplectus lacustris) uit put 1 - greep 1 -

b

vondstnummer 54. Zichtbaar is aerenchymweefsel met willekeurig geplaatste vaatbundels. a. een overzicht; b. in detail.

a
Afb. 6.16. Rasterelektronenmicroscoop-foto’s van een verkoold wortelstokfragment van mattenbies (Schoenoplectus lacustris) uit put 1 - greep 1 vondstnummer 54. Zichtbaar is aerenchymweefsel met verspreide vaatbundels. a. een overzicht; b. in detail.
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planten aangetroffen op twee vroeg- tot middenmesolithische vindplaatsen in de
Veenkoloniën in de provincie Groningen (Perry 1999; idem 2002).
Cypergrassen
Een ander voorbeeld suggereert dat er ook al mensen in het Preboreaal aangetrokken
werden door de moerasplanten rond het duin van de Yangtzehaven, mogelijk omdat ze
als bron van zetmeelrijk voedsel konden dienen. In één van de monsters uit greep 1 in put
2 (vondstnummer 334, vak 34B) is namelijk een verkoolde knol (of ‘bol’/stengelknol) van
een lid van de cypergrassenfamilie (Cyperaceae) gevonden (Afb. 6.17). Een 14C-datering
voor hazelnootdoppen uit greep 1 (8250-7956 voor Chr.25) valt in het laat Preboreaal en in
archeologische zin in het Vroeg Mesolithicum.
De interne anatomie van de stengelknol toont vaatweefsel bestaande uit willekeurig
geplaatste, concentrische bundels (amfivasale concentrische vaatbundels). Dergelijke
bundels komen veel voor bij leden van de cypergrassenfamilie, bijvoorbeeld bij
vertegenwoordigers van het geslacht zegge (Carex) en bij cypergras (Cyperus) (Afb.
6.18). Bij de huidige stand van zaken van het onderzoek naar parenchymweefsel is het
niet mogelijk de exacte soort te bepalen. Op grond van de aanwezigheid van zaden van
oeverzegge en stijve zegge in dezelfde vondstlaag komen deze twee soorten in elk geval
in aanmerking.

Afb. 6.17. Verkoolde stengelknol van een lid van de
cypergrassenfamilie (Cyperaceae) uit put 2 - greep 1 vondstnummer 334 (droog residu).

a

b

Afb. 6.18. Rasterelektronenmicroscoop-foto’s - dwarsdoorsnede van de stengelknol van de cypergrassenfamilie uit put 2 - greep 1 - vondstnummer 334.
a. dwarsdoorsnede met vaatbundels die willekeurig verdeeld zijn binnen het parenchymweefsel ; b. individuele, amfivasaal-concentrisch geordende
vaatbundels.
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6.6.3.2 Noten en zaden
Eikels
De meest aangetroffen resten van vermoedelijk plantaardig voedsel op de site
Yangtzehaven, naast hazelnootdoppen, waren verkoolde eikels. Bijna 70 verkoolde
eikelfragmenten werden gevonden, voornamelijk in monsters van put 1 en met name
uit grepen 1, 2 en 3 in deze put (in totaal circa 60 fragmenten). Pollenspectra en
14
C-dateringen (circa 7300-6600 voor Chr.) suggereren dat, ondanks of wellicht dankzij
de geringe onderlinge vermenging, het botanisch materiaal van alle drie de bemonsterde
grepen corresponderen met het Laat Boreaal/Vroeg Atlanticum, oftewel met het MiddenMesolithicum.
Uit twee monsters uit greep 0 van diezelfde put 1 kwamen slechts enkele verkoolde
eikelfragmenten, terwijl de grepen 0, 1 en 2 van put 2 maar een paar fragmenten
opleverden (in totaal circa 7 fragmenten).
Verkoolde eikels kwamen voor als min of meer complete helften van gebarsten/
gebroken cotylen en/of als kleine geïsoleerde fragmenten parenchym (zie Afb. 6.20).
De identificatie van dat laatste was gebaseerd op de anatomische kenmerken van het
parenchym- en vaatweefsel met behulp van een rasterelektronenmicroscoop. De cellen
van eikelparenchym zijn dun- of dikwandig en rechthoekig (diameter 15 tot 25 µm in

a

b

Afb. 6.19. Eikel. a. verkoolde fragmenten uit put 1 - greep 3 - vondstnummer 28; b. twee helften van het vruchtlichaam van een eikel uit put 1 - greep 2 vondstnummer 115, beide afkomstig uit droge zeefresiduen (schaal circa 2:1).

a
Afb. 6.20. Voorbeelden van verkoold eikelparenchym (Rasterelektronenmicroscoop-foto’s). a. uit put 2 - greep 2 - vondstnummer 442 (archeobotanisch
monster); b. uit put 1 - greep 0 - vondstnummer 111 (nat residu), opslagparenchym en de bochtige loop van vaatweefsel zijn duidelijk te zien.
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dwarsdoorsnede). Het vaatweefsel was zichtbaar als dunne, enigszins verdichte (als
gevolg van verkoling), bochtige lijnen, willekeurig verspreid in het parenchym (zie Afb.
6.20). Identificatie van de specifieke eikensoort is niet mogelijk op basis van morfologische
of anatomische kenmerken alleen. Waarschijnlijk komen de hier aangetroffen eikels van
één van de twee in Nederland inheemse eikensoorten, de zomereik (Quercus robur) of de
wintereik (Quercus petraea). Elke soort heeft zijn eigen ecologische voorkeuren. Zomereik
verkiest voedselrijke, vochtige grond, terwijl wintereik het best gedijt op droge tot vrij
vochtige, voedselarme grond.
Mits juist verwerkt, zijn de eikels van beide soorten eetbaar. Eikels zijn rijk aan
koolhydraten, in tegenstelling tot andere noten, zoals hazelnoten, die veel vet bevatten.
De voedingswaarde van eikels is vergelijkbaar met die van granen: voornamelijk
koolhydraten (circa 50 g per 100 g vers gewicht) met daarnaast kleine hoeveelheden
eiwitten en vetten (respectievelijk 2,8 g en 3,5 g per 100 g vers gewicht, Kuhnlein en
Turner 1991). Eikels van Noordwest-Europese soorten bevatten echter tannine, waardoor
ze bitter smaken en oneetbaar zijn, tenzij de tannine wordt verwijderd (Mason 1995).
Uit de etnografische literatuur zijn verschillende methoden bekend om eikels daarvoor
te behandelen; bij de meeste methoden worden de eikels eerst gepeld (Chestnut 1974;
Kuhnlein en Turner 1991). Omdat etnografisch gezien eikels veelvuldig gebruikt worden
in heel verschillende omgevingen en omdat er bovendien steeds meer archeobotanisch
bewijs is voor het voorkomen van eikels op mesolithische vindplaatsen, menen
diverse auteurs dat eikels mogelijk als één van de basisvoedsels golden in het jagerverzamelaarsdieet in gematigd Europa (bijvoorbeeld Mason 1995; idem 2000; KubiakMartens 1999; idem 2011b; Bakels, Van Beurden en Vernimmen 2001; Mason, Hather en
Hillman 2002; Regnell 2012).
De aanwezigheid van verkoolde eikels op de vindplaats Yangtzehaven suggereert dat ze
vermoedelijk daar werden verwerkt en gegeten. Opmerkelijk is dat er nauwelijks verkoolde
fragmenten van eikelschillen (pericarp) of van napjes (cupula) zijn aangetroffem (alleen in
vondstnummer 308, vondstlaag 3 in put 2 en in vondstnummer 83, vondstlaag 1 in put 1),
terwijl onverkoolde schillen, napjes en ’schijfjes’ (breukvlakjes) regelmatig voorkwamen.
Dit zou erop kunnen wijzen dat eikels werden gepeld voordat de vruchtlichamen (cotylen)
in contact kwamen met vuur of hete as. Misschien werden de eikels van de vindplaats
Yangtzehaven in gepelde staat in hete as geroosterd.
Waternoot
Een andere mogelijke voedselbron van de mesolithische mensen van Yangtzehaven is
waternoot. Deze waterplant groeit in ondiep tot diep zoet water, waar hij bladrozetten
die op het water drijven en nootachtige vruchten met twee tot vier scherpe uitsteeksels
produceert (Afb. 6.21b). In Europa waren de omstandigheden tijdens het Laat Boreaal
en het Atlanticum met zijn hogere temperaturen gunstig voor deze soort. In het Laat
Holoceen hebben lagere temperaturen en recentelijk ook menselijk ingrijpen (onder
andere drooglegging van moerassen en meren) bijgedragen aan het verdwijnen van deze
soort uit een aantal Noordwest-Europese landen, waaronder Nederland.
In het Vroeg Holoceen kwam de plant voor rond het duin van Yangtzehaven, zoals
blijkt uit pollen en macroresten. Pollen van waternoot is gevonden in monsters van de
humeuze duinzandafzettingen in boorkern B37A0675/W-06 in put 1 (paragraaf 6.4.1.2).
Macroresten waren aanwezig in de vorm van verkoolde, volledige of gefragmenteerde
stekels en fragmenten van het endocarp (de ‘noten’-dop; zie Afb. 6.22). In totaal werden
op het duin veertien fragmenten van waternoot gevonden. Opvallend was dat de meeste
verkoolde resten uit put 1, greep 2 en 3 kwamen, maar er zijn ook enkele uit greep 0
bekend (in droge zeefresiduen).
Pollenspectra en 14C-dateringen (die beide binnen de periode circa 7300-6600 voor Chr.
vallen) suggereren dat de drie grepen botanisch materiaal bevatten uit het Laat Boreaal/
Vroeg Atlanticum, zodat de verkoolde waternootresten op de vindplaats kunnen worden
geassocieerd met middenmesolithische activiteiten op het duin.
Het feit dat de waternootfragmenten verkoold waren, suggereert dat de noten na het
verzamelen en transporteren in het kampement zijn blootgesteld aan vuur.
De kern (de binnenste cotyledon) van waternoot bevat veel zetmeel en eiwit
(respectievelijk 52% en 20%) en daarnaast ook wat vetten en suikers (respectievelijk
7% en 3% - Borojević 2009). De nootjes kunnen rauw worden gegeten maar ze kunnen
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b

Afb. 6.21. Waternoot (Trapa natans). a. drijvende bladrozet; b. nootjes met stekels.

a

b

Afb. 6.22. Waternoot (Trapa natans). a. verkoold fragment - volledige stekel - uit put 1 - greep 3 - vondstnummer 18; b. dop- en stekelfragmenten uit put 1 greep 2 - vondstnummer 55.

ook worden gekookt, geroosterd of gedroogd en daarna tot meel gemalen (Borojević
2009). Het roosteren verlengt de houdbaarheid. De archeologische literatuur bevat veel
voorbeelden van het gebruik van waternoten als voedsel (Zvelebil 1994). Duidelijke
aanwijzingen voor de consumptie van dit eiwit- en zetmeelrijke voedsel komen van
twee nabijgelegen laatmesolithische donken, Hardinxveld-Polderweg (circa 55005000 voor Chr.) en Hardinxveld-De Bruin (circa 5500-4450 voor Chr.), die allebei
verkoolde doppen en kernen hebben opgeleverd (respectievelijk Bakels en Van Beurden
2001; Bakels, Van Beurden en Vernimmen 2001). Resten van waternoot (waaronder
onverkoolde en verkoolde vruchtstekels en uitlopers van vruchtstekels) werden nog
dichterbij aangetroffen op de vindplaats Rotterdam-Emplacement Centraal Station, een
laatmesolithische vindplaats op een rivierduin (Brinkkemper 2007). Ook voor de hier
genoemde laatmesolithische vindplaatsen wordt aangenomen dat de nootjes zijn gegeten,
voornamelijk op basis van hun aanwezigheid in verkoolde toestand. Ze zijn bovendien
aangetroffen op de toenmalige droge delen van de respectievelijke rivierduinen.
Aangezien het gaat om vruchten van een waterplant moeten ze dus doelbewust zijn
verzameld en naar de top van het rivierduin zijn gebracht.
De meeste informatie over de verwerkingsmethoden van de noten komt van de
archeologische vindplaats Sarnata (2700-2490 voor Chr.) in Letland, waar circa veertig
centimeter dikke lagen waternootdoppen en as daarvan zijn aangetroffen (Zvelebil
1994). De mesolitische gebruikers van het duin in de ondergrond van de Yangtzehaven
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konden de noten gemakkelijk verzamelen in het stilstaande water dat rond het duin
voorkwam. De breukpatronen op de dop- en stekelfragmenten (zie Afb. 6.22b) doen
vermoeden, dat de noten zijn gekraakt met een werktuig van hout en/of gewei of tussen
twee stenen. De noten werden vermoedelijk geroosterd, waarschijnlijk als onderdeel van
een verwerkingsproces voorafgaand aan consumptie. Het is evenwel ook mogelijk dat
na het pellen alleen de doppen in het vuur zijn gegooid. Noten die met dop en al worden
geroosterd zijn echter gemakkelijker te pellen (volgens Borojević 2009).
Hazelnoot
Van de in totaal circa 75 op de vindplaats aangetroffen verkoolde hazeldopfragmenten
(Corylus avellana) komen de meeste uit monsters uit put 1 (in grepen 0, 1, 2 en 3; circa 60
in totaal) en een veel kleiner aantal uit put 2 (ook grepen 0, 1, 2 en 3; in totaal circa 15).
Ze lagen verspreid in de grepen en vakken. Er zijn geen concentraties aangetroffen. De
hoeveelheid verkoolde hazelnootfragmenten uit Yangtzehaven is kleiner dan gebruikelijk
voor mesolithische vindplaatsen. Misschien komt dat omdat het duin steeds maar kort
gebruikt werd, of omdat het oppervlak droge grond in de loop van de tijd afnam, waardoor
er op het duin steeds minder geschikte standplaatsen voor hazelaars overbleven. Ze
kwamen echter wel in alle strata voor, wat erop duidt dat hazelnoten in alle mesolithische
perioden dat het duin werd bezocht, werden verzameld en gegeten.
Hazelnoten hebben een bijzonder hoog vetgehalte (62 g per 100 g vers gewicht) en
zijn eiwitrijk. Ze kunnen zowel vers als gedroogd/geroosterd worden gegeten of worden
vermalen en gemengd met ander voedsel zoals vlees, bessen of gekookte wortels. Ook
kunnen ze worden gekookt in water om de olie te winnen, die weer met ander voedsel
gecombineerd kan worden (Kuhnlein en Turner 1991).
Hazelnoten lijken zó belangrijk te zijn geweest binnen de verzamelaarseconomie van
mesolithisch Europa, dat ze één van de hoofdvoedselbronnen vormden, getuige de
alomtegenwoordigheid van hazelnootdoppen op veel mesolithische vindplaatsen. Dit
werd onlangs weer eens gesuggereerd naar aanleiding van vroegmesolithische vondsten
in Noord-Duitsland (Holst 2010). Ook het archeologische materiaal van Staosnaig in
Schotland wijst op een systematisch en intensief gebruik van hazelnoten in mesolithisch
Europa. Op de vindplaats Staosnaig werden de vele duizenden aangetroffen verkoolde
fragmenten van hazelnootdoppen verklaard als het oververhitte afval van roosterkuilen.
Ook werd gesteld dat op deze vindplaats binnen korte tijd een zeer grote hoeveelheid
hazelnoten werd verwerkt (Mithen e.a. 2001).
Er is een aantal mogelijke redenen om hazelnoten te roosteren: om de houdbaarheid te
verlengen, om verdere verwerking te vereenvoudigen (geroosterde noten breken sneller
en zijn gemakkelijker te malen), of om ze beter verteerbaar te maken door de structuur
van de oliën te wijzigen en het gehalte aan slecht verteerbare vetten te verminderen
(Mason en Hather 2000). Het kan zijn dat hazelnoten om één of om meerdere van
deze redenen in het Mesolithicum meestal werden geroosterd. Het relatief kleine aantal
verkoolde notendoppen op de vindplaats Yangtzehaven doet echter vermoeden, dat
roosteren daar niet gebruikelijk was. In dit geval is een mogelijke verklaring, dat de
doppen per ongeluk of opzettelijk in het vuur werden gegooid na consumptie van de
noten. Opvallend aan de hazelnootresten in Yangtzehaven in het algemeen is dat ze in
overgrote meerderheid onverkoold (en vaak gebroken) zijn, wat erop zou kunnen wijzen
dat hazelnoten overal in de omgeving te vinden waren gedurende alle mesolithische
bewoningsfasen van de vindplaats.
Gele plomp
Hoewel in Yangtzehaven maar twee verkoolde zaden van gele plomp (Nuphar lutea)
werden gevonden, kan deze plant toch een alternatieve bron van zetmeelrijk voedsel
hebben gevormd. Beide zaden kwamen uit put 1 en werden vrij dicht bij elkaar gevonden:
de één in greep 1 (vondstnummer 83 - vak 9A) en de ander in greep 2 (vondstnummer 55
- vak 6A) (zie Afb. 6.24). Deze sectie van de stratigrafie wordt op basis van pollenspectra
gedateerd in het (Laat) Boreaal en/of de overgang naar het Atlanticum (paragraaf
6.4.1.2.). Dit wordt bevestigd door 14C-dateringen van verkoolde plantenresten uit beide
lagen (respectievelijk 7071-6768 voor Chr. en 7047-6699 voor Chr.26)
De zaden kunnen op verschillende, maar in tijd dicht bij elkaar liggende momenten op het
duin zijn beland.
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Afb. 6.23. Gele plomp (Nuphar lutea). a. verkoold zaadje uit greep 1 - put 1 - vak 9A - vondstnummer 83; b. levende plant met vrucht met daarin talrijke zaden.

Gele plomp groeit in diverse natte landschappen, waaronder vennetjes en langzaam
stromende rivieren. De plant groeit uit een lange wortelstok en zowel de wortelstok als nog
de zaden zijn eetbaar. Allebei bevatten ze veel zetmeel, en de zaden bevatten bovendien
ook veel eiwitten, oliën en enkele suikers. Onverkoolde zaden van gele plomp zijn in grote
aantallen aangetroffen en pollen is eveneens aanwezig, wat suggereert dat de plant in
de omgeving voorkwam en gemakkelijk verzameld kon worden. Rijpe capsules kunnen
overigens in de late zomer of vroege herfst worden verzameld.
Er zijn duidelijke aanwijzingen uit tal van mesolithische en vroegneolithische vindplaatsen
in heel Noordwest-Europa, dat waterleliezaden werden verwerkt tot voedsel. Op de
laatmesolithische vindplaats Halsskov op het Deense eiland Seeland werden bijvoorbeeld
zaden van de nauw verwante (alleen wat kleinere), kleine gele plomp (Nuphar pumilum)
gevonden in sporen die als kookkuilen werden geïnterpreteerd (Kubiak-Martens 2002).
Ook interessant zijn de grote aantallen verkoolde zaden van gele plomp en een andere
nauw verwante soort, de witte waterlelie, die op de vroegneolithische vindplaats Hoge
Vaart zijn aangetroffen in haarden, wat erop wijst dat ze doelbewust werden verzameld en
als voedsel gebruikt (Brinkkemper e.a. 1999).
6.6.3.3 Wilde bessen en vlezige vruchten
Rode kornoelje
Macroresten die onverkoold waren, leverden veel informatie op over een groot aantal
bessen en vruchten die op en rond de vindplaats beschikbaar waren. In natte contexten
werden vruchtkernen van rode kornoelje in alle onderzochte grepen in grote aantallen
aangetroffen (vooral in droge zeefresiduen), wat erop wijst dat deze soort tijdens alle
mesolithische gebruiksfasen van de vindplaats in elk geval voorkwam op open plekken en
aan de randen van bossen. Het was opvallend dat veel pitten gekraakt of gebroken waren
en nog opvallender was dat sommige pitten zowel gebroken als verkoold waren (deze
kwamen uit grepen 0, 1 en 3 in put 1 en grepen 1 en 2 in put 2). Een mogelijke verklaring
voor de aanwezigheid van gebroken pitten, en vooral van exemplaren die bovendien
waren verkoold, zou kunnen zijn dat het om restafval van oliewinning gaat (Afb. 6.24a).
De zaden en pitten van rode kornoelje bevatten tot wel 50% niet-vluchtige olie, die kan
worden gebruikt als brandstof (bijvoorbeeld in lampen) of om hout of leer te impregneren.
Pitten van rode kornoelje worden in grote aantallen aangetroffen op Zuid-Scandinavische
mesolithische vindplaatsen, vaak gebroken en deels verkoold, wat suggereert dat er olie
aan werd onttrokken (Regnell e.a. 1995; Regnell 2012). Het is dan ook niet uitgesloten dat
pitten van rode kornoelje in Yangtzehaven voor dat doel werden gebruikt.

284

a

b

Afb. 6.24. Rode kornoelje (Cornus sanguinea). a. verkoolde en gebroken pitten van uit greep 1 - put 1 - vondstnummer 54-6B (een 14C-datering van 7071-6768
cal voor Chr. van greep 1 wijst op middenmesolithische activiteit); b. levende plant met bessen.

a

b

Afb. 6.25. Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna). a. verkoolde pit van uit een archeobotanisch monster (greep 1 - put 2 - vondstnummer 419); b. levende
plant met bessen.

Diversen
Behalve zetmeelhoudende wortels en knollen, eikels, noten en oliehoudende zaden
werden op de vindplaats ook macroresten gevonden van diverse soorten vruchten en
bessen, zoals eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna - Afb. 6.25a), gelderse roos
(Viburnum opulus) en zo nu en dan appel (Malus sylvestris) en sleedoorn (Prunus
spinosa). Ze waren meestal niet verkoold, maar er zijn ook enkele verkoolde resten
van eenstijlige meidoorn gevonden. Hoewel al deze vruchten en bessen in wisselende
aantallen in de grepen zijn ontdekt, suggereren ze dat er plaatselijk een breed
spectrum aan eetbare planten beschikbaar was tijdens de periode dat het duin door de
mesolithische mens is gebruikt en daarmee droegen ze mogelijk bij aan een gevarieerd
dieet.
Opvallend was dat sommige soorten moerasplanten vertegenwoordigd zijn in de vorm
van verkoolde macroresten. Deze resten kunnen waarschijnlijk niet als voedingsgewas
worden geïnterpreteerd, maar lijken wel met menselijke activiteit op het duin te kunnen
worden geassocieerd. Het gaat om soorten als gele lis (Iris pseudacorus), grote egelskop
(Sparganium erectum), galigaan (Cladium mariscus), waarvan zo nu en dan verkoolde
zaden zijn gevonden en riet (Phragmites), dat vaker is aangetroffen en wel in de vorm van
verkoolde stengels. Mogelijk zijn dit soort resten het gevolg van het opzettelijk afbranden
van de moerasvegetatie. Het is misschien interessant om hier te vermelden dat er op
de vroegmesolithische site Star Carr - één van de beste voorbeelden van het opzettelijk
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afbranden van vegetatie in het Mesolithicum - geen sprake was van het afbranden van
bossen, maar van rietvelden (Hather 1998; Law 1998). Op de site Yangtzehaven lijkt de
combinatie van verkoolde zaden van moerasplanten, aanzienlijke aantallen verkoolde
resten van riet en mogelijk ook van andere kruidachtigen, erop te wijzen dat het opzettelijk
afbranden van de moerasvegetatie inderdaad plaatsvond in verband met menselijke
activiteit op en rond het duin. De vindplaats in selectiegebied West van de Yangtzehaven
kan als zodanig als illustratie dienen in de discussie over het gebruik van vuur door
mesolithische groepen in het algemeen.
6.6.3.4 Seizoensgebonden activiteiten
Een interessant onderwerp bij onderzoek naar de voedselvoorziening van jagerverzamelaars, en dus ook in Yangtzehaven, zijn patronen van seizoensgebonden
activiteiten. Door te bepalen in welk(e) seizoen(en) specifiek plantenvoedsel beschikbaar
is en in welk(e) seizoen(en) het voedsel het beste verwerkt kan worden, kan worden
achterhaald gedurende welk(e) seizoen(en) de vindplaats waarschijnlijk in gebruik
was. Ervan uitgaand dat voedsel niet werd opgeslagen, was een bezoek aan het duin
van Yangtzehaven in de late zomer en vroege herfst de optimale periode om vruchten,
bessen en zaden, zoals die van eenstijlige meidoorn, rode kornoelje, Gelderse roos, wilde
appel en gele plomp, te oogsten. Aansluitend daarop, in de vroege tot late herfst, kwam
basisvoedsel als hazelnoten en eikels beschikbaar, zodat de vindplaats ook dan in gebruik
kan zijn geweest. Ook wortel- en knolgewassen kunnen in de herfst zijn geoogst. Hoewel
die in principe het hele jaar door gegeten kunnen worden, hebben ze hun hoogste gehalte
aan zetmeel en andere koolhydraten van de herfst tot de vroege lente.
6.7

Conclusie

6.7.1

Landschap en landgebruik

In dit hoofdstuk heeft het onderzoek aan botanische materialen centraal gestaan. Aan de
hand van deze dataset, de bodemopbouw en tien 14C-dateringen kan een beeld geschetst
worden van het levende landschap en het gebruik daarvan door de mesolithische mens
op het duin in het westelijk deel van Yangtzehaven.
Met behulp van 14C-onderzoek is de vegetatieontwikkeling in tijd vastgelegd. Daaruit blijkt
dat, zoals elders in Nederland ook het geval was, tot circa 7000 voor Chr. de droge delen
van het landschap met dennenbossen waren bedekt en dat daarna loofbossen met eik op
de droge gronden en els op de natte gronden de overhand kregen. In Yangtzehaven viel
deze overgang van dennen- naar loofbossen na de start van veenvorming, vanaf 7250
voor Chr., veranderde de directie omgeving van het duin in een veenmoeras dat op den
duur grote delen van het duin zou gaan afdekken (zie hoofdstuk 3.5.5). Uit 14C-onderzoek
aan botanisch materiaal uit de bovenste laag van het duin in putten 1, 2 en 3 (met het
vondstmateriaal), in combinatie met palynologisch onderzoek, komt naar voren dat de
moerasvorming rond het duin hier al zo’n 500 jaar eerder kan zijn begonnen. Niet voor
niets heeft de zogenoemde vondstlaag in put 1 en 2 een humeus karakter. Onverkoolde
plantenresten die hier regelmatig in zijn aangetroffen, kunnen alleen bewaard gebleven
zijn in een waterverzadigde omgeving.
Hoewel de vondstdichtheid laag is, is de hoeveelheid verkoolde plantenresten in de
top van het duin toch opvallend. Het macroresten- en houtskoolonderzoek hebben
uitgewezen dat deze resten als gevolg van menselijk handelen verkoold zijn geraakt. De
houtskoolassemblage omvat niet alle houtsoorten die op en rond het duin voorkwamen
en tussen de verkoolde botanische macroresten is het aandeel aan eetbare plantenresten
hoog. Het lijkt er daarmee op dat de houtskool afval is van haarden of kookvuren en de
meeste verkoolde macroresten ontstaan zijn tijdens het bereiden van voedsel. Er is echter
ook verkoold materiaal van niet eetbare delen van planten uit moerasvegetaties. Een
analyse van deze resten op macroscopisch en microscopisch niveau heeft geleid tot de
veronderstelling dat de mesolithische mens moerasvegetaties heeft afgebrand mogelijk
om betere omstandigheden voor jacht en het verzamelen van plantaardig voedsel te
creëren. Een andere verklaring voor het afbranden kan zijn dat het de toegang tot het duin
vergemakkelijkte.
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Uit 14C-onderzoek aan verkoolde botanische resten uit het vondstniveau (en uit de
soortensamenstelling van het botanisch materiaal) kan worden afgeleid dat de meeste
menselijke activiteiten op de onderzochte locaties (put 1, 2 en 3) hebben plaatsgevonden
tussen circa 7300 en circa 6600 Chr., oftewel het Laat Boreaal en de overgang naar
het Atlanticum, wat in archeologische zin samenvalt met het einde van het Vroeg
Mesolithicum en - hoofdzakelijk - het Midden-Mesolithicum.
De putten hebben één oudere datering opgeleverd. In put 2 zijn verkoolde hazelnoten
aangetroffen die tussen 8200 en 7950 jaar voor Chr. oud zijn. Een jongere datering is
bekend van de locatie van put 3. Hier is houtskool van els gevonden die tussen 6400 en
6200 jaar voor Chr. oud was.
Als verklaring voor de intensiteit aan menselijk handelen in de periode 7300 tot 6600 voor
Chr. wordt het landschap genoemd. In deze periode lag het duin van selectiegebied West
van Yangtzehaven als een droog areaal in een uitgestrekt moerasgebied. Dit landschap
was aantrekkelijk door zijn variatie en daarom een geschikte locatie om te jagen, te
vissen en om plantaardig voedsel te verzamelen. Het areaal aan droge grond was echter
gering en daarom concentreerde de menselijke activiteiten zich op en rond de hoogste
en droogste delen van het landschap. In de periode vóór 7300 voor Chr. verbleven er
ook mensen in het gebied, maar omdat het landschap droger was, waren deze mensen
niet gebonden aan het onderzochte duin, waardoor de vondstdichtheid aan botanische
resten uit het Vroeg Mesolithicum lager is. In de periode na 6500 voor Chr. veranderde
het landschap in een zoetwatergetijdengebied, waardoor de verblijfsmogelijkheden van de
mesolithische mens in het gebied ernstig werden beperkt (zie hoofdstuk 3.5.5). Wellicht
werden de gedeeltes van het duin ten zuidwesten van de nu onderzochte lokaties, die
waarschijnlijk hoger zijn geweest, het langst benut.
6.7.2

Voedselvoorziening

Het onderzoek aan voedselresten heeft aanwijzingen opgeleverd voor het gebruik van
zetmeelhoudende knollen en wortels, waaronder knolletjes van speenkruid, wortelstokken
van mattenbies en stengelknollen van zegge-achtigen (cypergrassen). Er is maar weinig
verkoold parenchymweefsel aangetroffen, maar voldoende om het verwerken van eetbare
knollen en wortels door de toenmalige bezoekers van het duin aan te kunnen tonen.
Soorten als lisdodde en diverse varensoorten zijn weliswaar niet onder het verkoold
parenchym aangetroffen, maar kunnen desondanks ook zijn verzameld om hun eetbare,
zetmeelhoudende wortelstokken.
De aanwezigheid van redelijke hoeveelheden verkoolde hazelnoten en eikels, en van
fragmenten van waternoot, bewijst dat het plaatselijke dieet plantaardige vetten, andere
vormen van zetmeel en eiwitten bevatte. Zetmeel werd mogelijk ook geleverd door de
verzamelde en bewerkte zaden van gele plomp, terwijl de aanwezigheid van gekraakte
en vooral verkoolde pitten van rode kornoelje suggereert dat uit deze pitten olie werd
gewonnen. Een andere mogelijk belangrijke voedselbron van de mesolithische mens op
de vindplaats Yangtzehaven werd gevormd door vruchten en bessen. Onder die categorie
vallen eenstijlige meidoorn, Gelderse roos en wilde appel. De struiken/lage bomen van
dergelijke soorten groeiden mogelijk langs loofbosranden en/of op open plekken in het
bos, waar de vruchten gemakkelijk konden worden verzameld. De jonge scheuten en
bladeren van tal van kruidachtigen als brandnetel, zuring en/of diverse planten van de
ganzenvoetenfamilie konden worden gegeten als groente.
Op basis van de gevonden plantaardige voedselresten, zowel vruchten, bessen,
zaden, wortels en knollen, is het aannemelijk dat het duin in selectiegebied West van
Yangtzehaven in elk geval vanaf de late zomer tot in de late herfst (of misschien tot in de
lente) door de mesolithische mens is bezocht.
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Pollenmonsters BX5742 tot en met BX5783 en BX5869 tot en met BX5883 bevatten 2 tabletten
van respectievelijk 18.583 en 20.848 sporen per tablet.
Hierbij zijn bomen, struiken en ondergroei (donkergroen), kruiden van droge grond (roze), heideen veenplanten (paars), graslandplanten (lichtgroen), ruigtekruiden (blauw), moeras- en
oeverplanten (lichtblauw), en waterplanten (donkerblauw) weergegeven.
In het rechter hoofddiagram zijn bomen, struiken en ondergroei (donkergroen), kruiden van droge
gronden (geel) en heide- en veenplanten (paars) weergegeven.
Er mag in dit verband niet van houtskool alleen gesproken worden, aangezien is vastgesteld
dat tenminste een deel van de microscopische verkoolde fragmenten afkomstig is van
kruidachtige planten.
Prof. dr. F. Wagner-Cremer, leerstoelhouder van de vakgroep Paleoecologie, is zo vriendelijk
geweest de analyseapparatuur beschikbaar te stellen voor dit onderzoek.
Een analyse van 25 velden levert naar verwachting een betrouwbaar beeld op van het hele
preparaat.
Door de acetolysestap tijdens het opwerkingsproces van pollen worden stuifmeelkorrels en
sporen ook donkergekleurd. Echter, onverkoold organisch materiaal is vaak lichter, minder
glanzend en minder hoekig ten opzichte van verkoold materiaal in pollenpreparaten.
Zeer dunne verkoolde deeltjes (hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan kleine verkoolde
fragmenten van kruidachtige planten) komen vaak licht over, terwijl opgevouwen Lycopodium
sporen, waarvan met zekerheid bekend is dat ze onverkoold zijn, omdat ze tijdens
pollenopwerking zijn toegevoegd, donker ogen.
Deeltjes kleiner dan 1 µm2 zijn uit de analyse weggelaten.
Indien men weinig glycerine aan het stuifmeelresidu heeft toegevoegd, zal een preparaat dikker
(en daarmee voller) zijn dan een sterk verdund preparaat, waar de deeltjes verder uit elkaar
liggen.
OPX is de Archis-afkorting voor niet nader gespecificeerd plantaardig organisch materiaal.
OPH is de Archis-afkorting voor organisch materiaal van hout, inclusief houtskool.
Omdat de zandlaag op het humeuze zand zeer rijk was in organisch materiaal, is aanvankelijk
gedacht dat hier sprake was van veenvorming. Echter, het veen (Formatie van Nieuwkoop) is
hoger in de sequentie gevormd, op een diepte van 2,12 m - HB, wat overeenkomt met een diepte
van 19,76 m - NAP.
De overgang van het Boreaal naar het Atlanticum is door Janssen en Törnqvist vastgesteld op
6000 voor Chr., wat overeenkomt met een gekalibreerde ouderdom van 7000 cal voor
Chr.
De levenscyclus van veel schimmels van de Sordariaceae wordt vaak pas voltooid na passage
door het verteringskanaal van herbivoren. Na passage kunnen de ascosporen goed kiemen.
Het pollen van riet is vaak relatief donker, dikwandig en heeft een geprononceerde annulus. Een
eenduidig onderscheid maken is vaak niet mogelijk. Wel voldoet een deel van het Poaceae
pollen aan deze criteria, waardoor het zeer aannemelijk is dat een deel van het graspollen
afkomstig is van riet.
De verschillende elzensoorten zijn op houtanatomische kenmerken niet van elkaar te
onderscheiden.
Temeer omdat de sedimentatiesnelheid van deze kleilagen als (zeer) laag bestempeld moet
worden.
Dergelijke ratios worden dan ook wel gebruikt om een reconstructie te maken van de mate
van openheid van een landschap, waarbij een hoge ap/nap-ratio gelijk staat aan een sterk
bebost landschap en een lage ap/nap-ratio voor een relatief open landschap.
GrA-55483: 7970 ± 45 BP.
GrA-55402: 8135 ± 45 BP.
GrA-55481: 8015 ± 45 BP.
GrA-55485: 8920 ± 45 BP.
GrA-55481: 8015 ± 45 BP en GrA-55483: 7970 ± 45 BP.
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Synthese

J.H.M. Peeters1, D.C. Brinkhuizen, K.M. Cohen, L.I. Kooistra, L. Kubiak-Martens, J.M.
Moree, M.J.L.Th. Niekus, D.E.A. Schiltmans, A. Verbaas, F. Verbruggen, P.C. Vos en J.T.
Zeiler
7.1

Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is vanuit diverse disciplines ingegaan op de gegevens
over de stratigrafie, paleolandschappelijke omstandigheden, archeozoölogie,
archeobotanie en het lithische materiaal. Dit hoofdstuk presenteert een synthese die
gericht is op de uitwerking van de onderzoeksresultaten op verschillende ruimtelijke
schalen: de vindplaats, het Maasmondgebied en het zuidelijke Noordzeebekken.
Vervolgens zal worden ingegaan op de wetenschappelijke betekenis van het
Yangtzehavenonderzoek voor ons begrip van de mesolithische bewoning in een
internationaal perspectief, waarbij zal worden aangehaakt op actuele ontwikkelingen in het
onderzoek naar de verdrinking van het postglaciale landschap in de huidige Noordzee.
7.2

De mesolithische bewoning op het rivierduin

In de volgende paragrafen wordt onderzocht wat kan worden gezegd over het karakter
van de mesolithische bewoning op het rivierduinencomplex.2 Hierbij zal worden gekeken
naar de exploitatie van voedselbronnen, ambachtelijke activiteiten en de herkomst van
grondstoffen. Alvorens deze aspecten te behandelen, wordt hieronder kort ingegaan op de
chronologische context en representativiteit van het vondstmateriaal.
7.2.1

Chronologische context en representativiteit

Het geologisch onderzoek (hoofdstuk 3) heeft laten zien dat het rivierduinencomplex in
de Yangtzehaven zich bevindt aan de zuidrand van het Rijn-Maasoverstromingsgebied.
Op basis van onder andere OSL-dateringen is geconcludeerd dat het duincomplex in het
Preboreaal, rond 9000 voor Chr., is ontstaan. De AMS-resultaten van enkele monsters
verbrand bot (van wild zwijn en een niet nader determineerbaar zoogdier) leverden
dateringen op tussen circa 8550 en 8300 voor Chr. (zie paragraaf 5.8). Daar dit de
vroegste dateringen zijn die direct gerelateerd kunnen worden aan menselijke activiteit,
lijkt het waarschijnlijk dat bewoning in het late Preboreaal is begonnen. Gedateerde,
verkoolde botanische macroresten langs de voet van het duin dateren uit de periode
van circa 8250 tot 6500 voor Chr. (zie tabel 6.3). De micromorfologische analyse heeft
laten zien dat de humeuze bodem in de top van het duinzand in verband gebracht
kan worden met vroegatlantische hellingprocessen (c.q. colluviale omwerking), die
mogelijk een antropogene oorsprong hebben. Gezien de afdekking van het colluviale
niveau met de Basisveen Laag (gedateerd tussen 7000-6500 voor Chr.) is duidelijk
dat deze processen in ieder geval samenvallen met de laatste bewoningsactiviteit, op
de overgang van het Boreaal naar het Vroeg Atlanticum. Op basis van de regionale
zeespiegelstijgingsgeschiedenis en de hoogte van het duin is duidelijk dat het
duincomplex uiterlijk rond 6400/6300 voor Chr. in zee verdronk. Als de dateringen van
verkoolde plantenresten - gerelateerd aan menselijk handelen - als uitgangspunt worden
genomen, lijkt het erop dat de menselijke activiteit rond 6500 voor Chr. eindigde.
In verband met de tijdsdiepte van de mesolithische bewoning op deze locatie is het
belangrijk te beseffen dat het landschap in de rivierzone steeds aan verandering
onderhevig was. De aard van de overstromingen en de situering van het
rivierduinencomplex veranderden daardoor. Aanvankelijk lag het duincomplex ver
landinwaarts in de riviervlakte van de Rijn en Maas en traden overstromingen af en toe
op. Met het dichterbij komen van de zee in het laatste deel van het Boreaal overstroomde
de rivier de vlakte en de duinvoet steeds vaker en langduriger. Pas in de loop van het
Vroeg Atlanticum verdronk het gebied daadwerkelijk, waarbij zich in eerste instantie een
zoetwatergetijdengebied vormde met een dagelijks overstromingsregime, dat uiteindelijk
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Afb. 7.1. Vogelvluchtreconstructie van plangebied Yangtzehaven rond 6750 voor Chr. Op de droge delen staan
loofbossen; de natte gebieden worden ingenomen door eerst elzen en vervolgens door rietkragen. Verder weg zijn
de binnenmeren zichtbaar; aan de horizon (het zuiden) is de rand van de delta naar het dekzandgebied nog net te
zien.

overging in een brakke, estuariene context enige meters onder water. Het samenspel
tussen de hydrologische omstandigheden (grondwater en oppervlaktewater), de aanvoer
van voedingstoffen (bij overstroming; eutroof versus mesotroof), bodemvorming en
sedimentaire processen (erosie en depositie) zorgde voor fysieke veranderingen in het
landschap. Als gevolg hiervan veranderde de bereikbaarheid van het duincomplex voor
mesolithische jager-verzamelaars (Afb. 7.1).
Niet alleen het fysieke landschap was in de periode van het gebruik van het rivierduinen
complex aan verandering onderhevig. Minstens zo belangrijk waren de grote wijzigingen
in biotopen gedurende de gebruiksperiode van het gebied door de mens. De jagersverzamelaars uit het Laat Preboreaal en Vroeg Boreaal bezochten een relatief droog
rivierengebied dat bedekt was met dennenbossen. Het moerasgebied was nog niet zo
uitgestrekt als op de overgang van het Boreaal naar het Atlanticum en veel besdragende
loofbomen waren nog niet gearriveerd. De vegetatie was eenvormiger, er waren
bijvoorbeeld nog geen eiken, en dat zal zeker ook van invloed zijn geweest op de
activiteiten van mensen. Pas aan het einde van het Boreaal had het rivierenlandschap
van het Yangtzehavengebied een maximale verscheidenheid aan planten en daarmee
ongetwijfeld ook aan dieren bereikt. Het rivierduin raakte in deze periode begroeid met
een gemengd eikenbos, terwijl zich op de nattere delen een diverse moerasvegetatie
ontwikkelde. Voor de duur van enkele honderden jaren was er toen een grote variatie aan
biotopen aanwezig.
Een belangrijke vraag in verband met de relatie tussen het veranderende landschap en
het gebruik van het rivierduinencomplex is in hoeverre de aangetroffen bewoningsresten
representatief zijn voor hetgeen zich hier heeft afgespeeld. Gezien de grote tijdsdiepte
- circa 2000 jaar - die de gedateerde bewoningssporen vertegenwoordigen, moet
uitgegaan worden van vertekening in het beeld als gevolg van tafonomische processen.
Verbrande dierlijke en verbrande plantaardige resten hebben gemiddeld een grotere
‘overlevingskans’ dan onverbrand materiaal. Uiteraard is dit afhankelijk van de specifieke
omstandigheden waaronder onverbrande resten in de bodem ingebed worden; in een
permanent nat milieu zijn de conserveringsomstandigheden in principe gunstiger. Hoewel
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verbrande resten onder droge omstandigheden aan of nabij de oppervlakte langere tijd
bewaard kunnen blijven, zijn ze gevoelig voor bijvoorbeeld vertrapping en seizoensmatige
temperatuurfluctuaties met slijtage en fragmentatie als resultaat. Met de toenemende
vernatting en het veranderende overstromingsregime in het laatste deel van het Boreaal
verbeterden de conserveringscondities voor organische resten. Dit betekent dat resten uit
de vroegste fasen van mesolithische activiteit op het rivierduin naar verwachting minder
goed vertegenwoordigd zijn dan resten uit de latere fase.
Het is moeilijk om de aangetroffen assemblages in chronologische zin uiteen te trekken.
De meeste resten zijn afkomstig uit de humeuze toplaag van de duinflank, waarin
hellingprocessen en mogelijk betreding hebben geleid tot vermenging van materiaal
uit verschillende perioden. Alleen voor de direct gedateerde resten is de ouderdom
daadwerkelijk vast te stellen. Op grond van de beschikbare dateringen en stratigrafische
associatie lijken de meeste (verkoolde en onverkoolde) plantaardige resten te dateren uit
het Laat Boreaal/Vroeg Atlanticum (Midden-Mesolithicum). Een vergelijkbare ouderdom
is waarschijnlijk voor het onverbrande botmateriaal dat vooral geassocieerd lijkt te
moeten worden met de latere bewoningsfase, toen in toenemende mate natte milieus
tot ontwikkeling kwamen. Eén vroegboreale datering van hazelnootdoppen en twee
laatpreboreale dateringen van verbrande zoogdierresten moeten worden beschouwd als
signalen van vroegmesolithische activiteit op het rivierduinencomplex. In ieder geval een
deel van de vuurstenen artefacten sluit in typologisch en technologisch opzicht goed aan
op een laatpreboreale tot vroegatlantische bewoningsouderdom.
Een andere factor die van invloed is op de representativiteit is de situering van de
onderzochte delen op het rivierduinencomplex. Zoals in hoofdstuk 3 is uiteengezet, zijn
overal in het gebied de hoogste delen van het rivierduinencomplex geërodeerd. Dit geldt
voor het rivierduin in selectiegebied West en aansluitende gebieden naar het zuidwesten,
evenals voor de duintopjes in selectiegebied Oost. Eventuele bewoningsresten zijn
daarbij weggevaagd. De ligging van de monstervakken op de lagere delen van de flank
impliceert dat de aangetroffen archeologische resten uit een andere depositionele context
afkomstig zijn dan resten die hoger op het duin verwacht konden worden. Op de flanken
gaat het naar verwachting veeleer om door hellingprocessen afgeschoven resten en/of
afvallagen en is het aannemelijk dat lager op het duin niet alle uitgevoerde activiteiten
of gedragscontexten zullen zijn vertegenwoordigd. Woonstructuren en begravingen
bijvoorbeeld, zullen waarschijnlijk alleen op de hogere delen aanwezig zijn geweest
(Hamburg en Louwe Kooijmans 2001; Louwe Kooijmans en Nokkert 2001; Zijl e.a. 2011).
Omgekeerd kan het ook zo zijn dat bepaalde activiteiten juist specifiek gekoppeld waren
aan de lager gelegen zones. Dat betekent echter niet dat het bij dit onderzoek verzamelde
materiaal uitsluitend andere activiteiten vertegenwoordigt dan die op de hogere, nietonderzochte of geërodeerde delen van de duinen zijn uitgevoerd. Zowel het bewust
afdanken, als de postdepositionele verplaatsing van materiaal op de lager gelegen flanken
resulteert nog altijd in een (gedeeltelijke) afspiegeling van het gedrag dat hogerop de
duinen heeft plaatsgevonden (Amkreutz 2013).
7.2.2

De exploitatie van voedselbronnen

Zoals uit de hoofdstukken 5 en 6 duidelijk is geworden, heeft het onderzoek veel
informatie opgeleverd over het gebruik van dierlijke en plantaardige voedselbronnen
die op en in de nabijheid van het duincomplex konden worden aangetroffen. In deze
paragraaf wordt nagegaan hoe de aangetroffen dierlijke en plantaardige resten in de
veranderende landschappelijke context kunnen worden geïnterpreteerd. Dit leidt tot een
exploitatiemodel van het studiegebied voor met name het Boreaal en Vroeg Atlanticum.
7.2.2.1 Dierlijke voedselbronnen
Het archeozoölogisch onderzoek (hoofdstuk 5) heeft aanwijzingen opgeleverd voor
een breed scala aan potentiële, dierlijke voedselbronnen. De gevonden botresten
vertegenwoordigen zoogdieren, vogels en vissen, evenals enkele amfibieën en reptielen.
Een belangrijke vraag is uiteraard welk deel van het aangetroffen spectrum als voedsel
heeft gediend en welk deel beschouwd moet worden als natuurlijk geaccumuleerde
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achtergrondfauna. Door de vergaande fragmentatie van het botmateriaal is dit op basis
van bijvoorbeeld slacht-/snijsporen niet vast te stellen. De meest directe aanwijzingen
komen voort uit de verbrande staat van botfragmenten en het soortenspectrum.

Milieu

Marien: zout

Getijzone: brak-zoet

Achterland: zoet

Droog: land

-

Zoogdieren
Otter en wild zwijn

-

-

Otter

Otter

Bever en otter

Meeuw en steltloper

Vogels
Meeuw, steltloper, wilde
eend, winter-/zomertaling
en gans

Steltloper, blauwe reiger,
roerdomp en waterral

-

-

-

Vogels
Wilde eend, winter-/
zomertaling en gans

Edelhert, ree, wild zwijn,
wilde kat,bunzing, wezel
en marter

Vogels

Nat: oever

Aquatisch: open water

Havik, houtduif, houtsnip en
kleine zangvogel
Zoogdieren

Zoogdieren
Bever en Otter

Atlantische steur, paling,
zalm/zeeforel, fint/elft en
schol/bot

Trekkende vissen
Atlantische steur, paling,
zalm/zeeforel, fint/elft en
schol/bot

Gevlekte rog en tarbot

-

Wilde eend, winter-/
zomertaling, slobeend,
duikeend, gans, nonnetje,
brilduiker, waterhoen en
meerkoet
Atlantische steur, paling,
zalm/zeeforel en fint/elft

Zeevissen
Vissen
-

-

Snoek, baars,
karperachtigen, brasem,
blankvoorn en zeelt

Tabel 7.1. Voorkomen van aangetroffen diersoorten in verschillende milieus.

Het scala is opvallend breed voor het relatief beperkte deel determineerbare fragmenten.
De aangetroffen soorten vertegenwoordigen diverse ecologische zones (Tabel
7.1). Soorten die voorkomen in droge of natte (moerassig komgebied, rivieroevers)
terrestrische milieus domineren het spectrum. De veelvuldig aangetroffen ‘microfauna’
past in dit beeld. Daarnaast zijn soorten aanwezig die aangetroffen kunnen worden in
uiteenlopende landschapszones, van kust en riviermonding tot achterland, waaronder
diverse diadrome vissoorten, die tussen zout-, brak- en zoetwatermilieus trekken. Alleen
gevlekte rog en tarbot zijn echte zeevissen. In strikte zin geldt dit laatste ook voor schol,
maar resten daarvan kunnen niet altijd worden onderscheiden van die van bot, een soort
die in zout, brak en kustnabij zoet water kan worden aangetroffen.
Hoewel de dominantie van woelrat kan wijzen op natuurlijke accumulatie van
knaagdierresten (voor een deel via braakballen van uilen), is niet uit te sluiten dat dit dier
gegeten werd door jager-verzamelaars. In principe geldt dit ook voor andere dieren, zoals
reptielen en amfibieën. Ook ten aanzien van visresten is niet altijd aan te geven of het
voedselresten betreft of een natuurlijke accumulatie.3 Het onderzoek naar slijtagesporen
op vuurstenen artefacten (hoofdstuk 4) heeft wel aangetoond dat op het duin van
Yangtzehaven, behalve slachtactiviteiten, ook verwerking van vis heeft plaatsgevonden.
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Vooral zoogdierresten blijken voor een aanzienlijk deel verbrandingssporen te vertonen,
waarbij vrijwel altijd sprake is van calcinatie. Calcinatie treedt op bij temperaturen tussen
circa 650 en 700 ºC, die kunnen worden bereikt in aan de oppervlakte gestookte haarden
(Shipman, Foster en Schoeninger 1984). Het aandeel verbrande vogel- en visresten is
aanzienlijk lager.4 De verbranding van botresten kan een indicatie zijn voor consumptie,
waarbij voedselresten in het vuur zijn geworpen, al dan niet om als brandstof te dienen.
Indien de resten van kleinere knaagdieren, reptielen en amfibieën worden geïnterpreteerd
als achtergrondfauna - dus als een signaal van de meer lokale omstandigheden - dan
ligt de nadruk op soorten die thuishoren in zoetwatermoerassen en langs rivieren
(Noordse woelmuis, woelrat, ringslang, groene kikker), en drogere, bosrijke ecologische
zones (veld-/aardmuis, rosse woelmuis). Dit kan erop wijzen dat de aangetroffen resten
hoofdzakelijk gerelateerd zijn aan de fase waarin het gaat om een rivierlandschap, toen
nog geen of nauwelijks invloed van de zee merkbaar was. Het feit dat de bemonsterde
lagen waren afgedekt met de Basisveen Laag bevestigt deze gedachte.
7.2.2.2 Plantaardige voedselbronnen
Ten aanzien van het gebruik van plantaardige voedsel-/bestaansbronnen geven
verkoolde resten (wortels, knollen, eikels, notendoppen, zaden) van planten de meest
directe aanwijzingen. Ook hierin wordt een breed scala aan soorten aangetroffen,
waarin planten uit verschillende milieus zijn vertegenwoordigd, uiteenlopend van
droog bos tot min of meer open water (Tabel 7.2). Klaarblijkelijk werden verschillende
ecologische zones geëxploiteerd. Deze leverden diverse plantaardige bronnen voor
de jager-verzamelaars die het duin van Yangtzehaven bezochten. De zones betreffen
(1) bos en bosranden op droge (tot vochtige) plaatsen voor het verzamelen van eikels,
hazelnoten, wortelstokken van speenkruid, bessen van rode kornoelje en meidoorn en
mogelijk appels en andere besdragende planten; (2) natte zones voor het verzamelen
van ondergrondse plantendelen, zoals rizomen van mattenbies en stengelknollen van de
cypergrassenfamilie; (3) open water voor het verzamelen van waternoten en zaden van
gele plomp.
Soort
Eik (Quercus robur/petraea)
Hazelaar (Corylus avellana)
Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna)
Speenkruid (Ranunculus ficaria)

Plantdeel
Noot
Noot
Vrucht
Wortelstok

Milieu
Bos
Bosrand/struweel
Bosrand/struweel
Vochtige bossen

Ouderdom
Laat Boreaal*
Vroeg Boreaal-Vroeg Atlanticum*
Onbepaald
Laat Boreaal-Vroeg Atlanticum

Cypergrassen (Cyperaceae)
Rode kornoelje (Cornus sanguinea)

Stengelknol/zaad
Pitten

Moeras/oever
Oever

Vroeg Boreaal
Laat Boreaal-Vroeg Atlanticum

Mattenbies (Schoenoplectus lacustris)
Gele plomp (Nuphar lutea)
Waternoot (Trapa natans)

Wortelstok
Wortelstok/zaad
Noot

Oever
(On)diep water
(On)diep water

Laat Boreaal/Vroeg Atlanticum*
Laat Boreaal-Vroeg Atlanticum
Laat Boreaal-Vroeg Atlanticum

Tabel 7.2. Overzicht van aangetroffen plantaardige bestaansbronnen.
* = AMS 14C-gedateerd.

Hazelnoot en eikel zijn voor het Mesolithicum de meest gedocumenteerde plantaardige
voedselbronnen en zijn bijna structureel onderdeel van mesolithische vondstcomplexen
in Europa. Fragmenten van verkoolde hazelnootdoppen worden ook door niet-experts
snel opgemerkt, maar dat geldt minder voor andere resten. Dit heeft in belangrijke
mate te maken met methodische aspecten; de identificatie van fragiele, verkoolde
parenchymresten vergt specialistisch onderzoek (zie bijvoorbeeld Perry 1997; KubiakMartens 1999; idem 2002).
Vooral hazelnoot wordt dikwijls beschouwd als een belangrijk onderdeel van het
mesolithisch dieet (Holst 2010), maar het belang ervan wordt mogelijk overschat in
verhouding tot bijvoorbeeld zetmeelrijke wortels en knollen, vruchten en zaden. Juist in
dit opzicht heeft het onderzoek in de Yangtzehaven verrassende resultaten opgeleverd.
Dankzij expliciete aandacht voor verkoolde plantenresten zijn belangrijke aanwijzingen
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gevonden voor het gebruik van zetmeelrijke wortelstokken en knolletjes, zetmeelrijke
eikels, evenals zaden en vruchten (Tabel 7.2). Het gaat hierbij waarschijnlijk om voedsel
dat vooral seizoensmatig verzameld werd op en in de directe omgeving van de site. De
identificatie van zetmeelrijke voedselbronnen heeft aanzienlijke implicaties voor onze kijk
op de plantaardig voedselcomponent in het dieet van jager-verzamelaars. Zetmeelrijke
wortels en knollen vormden een belangrijk deel van het dieet, zeker als deze direct en
ruim voorhanden waren. De resultaten uit het Yangtzehavenonderzoek ondersteunen
het idee dat zetmeel een belangrijke energiebron was en dat het mesolithische dieet
aanzienlijk gevarieerder was dan doorgaans wordt aangenomen, met een relatief groter
belang van plantaardig voedsel naast dierlijk voedsel (vergelijk Zvelebil 1994). Om beter
inzicht te krijgen in het belang van plantaardige voedselbronnen - zetmeelrijke bronnen
in het bijzonder - in verhouding tot dat van dierlijk voedsel voor mesolithische jagerverzamelaars, is het noodzakelijk om het geavanceerde onderzoek naar parenchymresten
uit te breiden naar andere vindplaatsen.
7.2.2.3 Exploitatiestrategieën
Het relatief brede spectrum aan vertegenwoordigde dieren en planten zal op meerdere
manieren zijn bejaagd, gevangen en verzameld. De grotere zoogdieren (edelhert, ree
en wild zwijn) zullen zijn bejaagd. Vuurstenen spitsen kunnen als een aanwijzing voor
jachtactiviteit vanuit de nederzetting worden beschouwd, zij het dat dit niet bevestigd kon
worden door het gebruikssporenonderzoek als gevolg van recente beschadiging van veel
vuursteen. Op basis van de geschatte leeftijd van de dieren, lijkt de voorkeur vooral naar
volwassen exemplaren te zijn uitgegaan. Hierbij moet echter de kanttekening worden
gemaakt dat jonge dieren doorgaans ondervertegenwoordigd zijn in botspectra.
In hoeverre de actieve jacht in de directe nabijheid van het rivierduinencomplex heeft
plaatsgevonden, kan niet worden vastgesteld. Hoewel de bovengenoemde diersoorten
potentieel in de directe omgeving voorkwamen, wil dat niet zeggen dat ze daar ook het
meest intensief en succesvol werden bejaagd. De lokale en regionale aanwezigheid van
groter wild kan, door het jaar en over de jaren heen, sterk variëren. Uit etnografische
bronnen is bekend dat jager-verzamelaars, zoals bijvoorbeeld de Mistassini Cree in het
noorden van Quebec, het voorkomen van wild nauwlettend observeren.5 Jacht vindt
meestal plaats in de buurt van de nederzetting, maar expedities kunnen ook vanuit een
jachtkamp op grote afstand ondernomen worden, waarbij jagers dagelijks 30-40 kilometer
kunnen afleggen (Rogers 1963).
Aanwijzingen voor de exploitatie van voedselbronnen op grotere afstand van het
rivierduinencomplex zijn te vinden in de aanwezigheid van enkele mariene vissoorten en
kustvogels. Zoals in hoofdstuk 3 is uiteengezet, heeft de kust tot ver in het Boreaal op een
afstand van meer dan 20 km gelegen en was - op basis van het diatomeeënonderzoek
- pas op de overgang naar het Vroeg Atlanticum sprake van een marien milieu in
de directe omgeving. Het kan niet uitgesloten worden dat (ook) al eerder (peri-)
mariene voedselbronnen werden geëxploiteerd in het verder weggelegen kust- en
riviermondingsgebied. Hoewel visvangst doorgaans samenhangt met de exploitatie van
de nabije omgeving, moet zeker ook rekening worden gehouden met grotere afstanden.
Bij transport over water kan de te overbruggen afstand (heen en terug, al dan niet per
kano) groot zijn, zolang exploitatie van de bron binnen één dag haalbaar is. Voor de
aangetroffen zeevissoorten is het aannemelijk dat ze op grotere afstand van het duin
gevangen zijn, omdat de bemonsterde lagen afgedekt zijn met veen van de Basisveen
Laag dat gevormd is in een zoetwatermilieu.
Gezien de grote hoeveelheid zoetwatervissoorten is het waarschijnlijk dat visvangst vooral
ook in de nabijheid van de nederzetting heeft plaatsgevonden. De resten laten zien dat het
dikwijls grote exemplaren betrof, hoewel ook kleinere vis aanwezig is. Dit kan wijzen op de
toepassing van verschillende vismethoden met gebruik van bijvoorbeeld fuiken en netten,
of harpoenen. Onder het bewerkte botmateriaal zijn geen (fragmenten van) harpoenen
aangetroffen, in tegenstelling tot de eerste Maasvlakte, waar honderden exemplaren zijn
verzameld (zie verder 7.3.2.1; Verhart 1988).
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NIBA

SBBL
NIBA/EC

NAWO

KRWY

EC

Afb. 7.2. Boorkern B37A0677/W-08 in selectiegebied West. Van onder naar boven is de opeenvolging te zien van vroegholocene rivierklei met goed
herkenbare ‘bodems’ (KRWY) en basisveen (NIBA) uit de tijd van middenmesolithische bewoning, zoetwatergetijdenafzettingen (EC) en estuariene
afzettingen (NAWO) uit de periode van snelle verdrinking in zee vanaf 6500 voor Chr. en jonge zeebodemafzettingen (SBBL) uit de laatste 2500
jaar. De havenbodem (linksboven aangeduid met 00-) bevond zich op 17,32 m - NAP. De bodems in KRWY zijn met pijlen aangegeven.
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Het verzamelen van plantaardig voedsel en de jacht op sterk territoriumgebonden wild met
behulp van strikken en vallen (bijvoorbeeld bevers en otters) zal in de nabijheid van het
duin hebben plaatsgevonden. In dat opzicht is de ligging van het rivierduinencomplex aan
de rand van een uitgestrekt rivierdal ideaal, niet alleen voor de beschikbaarheid van een
breed scala aan potentiële voedselbronnen, maar ook voor de verplaatsing van personen
en goederen over water.
Een goede toegankelijkheid van de nederzetting is daarbij wel noodzakelijk. Bij het
onderzoek zijn sterke aanwijzingen gevonden voor het herhaaldelijk afbranden van
vegetatie in de moerassige zone rondom het duin. De conclusie is gebaseerd op de
horizontale ligging van verkoolde partikels van planten in boorkernen, met name boorkern
B37A0675/W-06 (zie hoofdstuk 6). De verkoolde resten zijn op basis van microscopisch
en macroscopisch onderzoek geïdentificeerd als - overwegend - stengels en (mogelijk)
bladeren van riet (Phragmites). Deze werden begeleid door macroresten van verkoolde
zaden van andere planten die in rietmoeras voorkomen - waaronder gele lis, grote
egelskop en galigaan - en niet als voedingsgewas kunnen worden geïnterpreteerd.
Ook in diverse micromorfologische slijpplaten zijn horizontaal georiënteerde, verkoolde
plantenresten aangetroffen in donkergekleurde niveaus binnen de bovenste Laag van
Wijchen (Afb. 7.2). De oriëntatie wijst erop dat de resten de in situ neerslag zijn van
het afbranden van de rietvegetatie ter plaatse.6 Hoewel meerdere mogelijke redenen
voor het intentioneel afbranden van moerasvegetatie kunnen bestaan, bijvoorbeeld uit
economisch en strategisch belang (zie onder andere Mellars 1976), kan het creëren van
een verbinding tussen het duin en de rivieroever een belangrijk leidmotief zijn geweest.
De moeraszone rond het duin van Yangtzehaven zal een barrière hebben gevormd tussen
de zandkop en het open water; het afbranden van riet kan een efficiënte strategie zijn
geweest om de toegang te verbeteren en te onderhouden.
7.2.2.4 Voedselverwerking- en bereiding
De verwerving en consumptie van voedsel is uiteraard een primaire levensvoorwaarde.
Doordat geen rechtstreekse ‘veldobservaties’ konden worden gedaan, is het niet mogelijk
om meer specifieke uitspraken te doen over de wijze waarop voedsel werd verwerkt
of bereid, bijvoorbeeld in kuilhaarden. Verkoolde botresten en macroresten van noten,
vruchten, wortelstokken en knollen die als voedselresten worden beschouwd, wijzen er
echter op dat vuur hierbij wel een rol speelde. Verbrande artefacten en vermoedelijke
‘kookstenen’ wijzen op de aanwezigheid van vuurplaatsen. Ook houtskool kan onder
andere worden geïnterpreteerd als afval van haardvuren.
Er zijn verschillende redenen om aan te nemen dat de houtskool - anders dan de eerder
genoemde, verkoolde riet- en galigaanresten - niet ontstaan is door moerasbranden.
In het houtskoolspectrum domineren de bladverliezende bomen en struiken die hun
standplaats op de droge duinkop hadden, terwijl in de moerassen rond het duin veel
minder bomen - zoals elzen en wilgen - voorkwamen die een bron hadden kunnen vormen
voor de houtskool. Daarmee wordt duidelijk dat de houtskool niet tijdens moerasbranden
zal zijn gevormd. Het is theoretisch mogelijk dat de houtskool is ontstaan door natuurlijke
branden op het duin, maar ook deze verklaring is niet erg waarschijnlijk, gezien het
ontbreken van verkoolde resten van kruidachtige planten van droge gronden, anders dan
voedselresten (zoals de verkoolde knolletjes van speenkruid).
Een vergelijking van de houtskoolassemblages met de resultaten van het onderzoek
van pollen en macroresten vormt aanleiding voor de voorzichtige conclusie dat niet alle
op het duin aanwezige houtige gewassen met vuur in aanraking zijn gekomen. Zo is
houtskool van vruchtdragende bomen en struiken schaars. Er is wel wat houtskool van
appelachtigen, waaronder appel en eenstijlige meidoorn vallen. Van sleedoorn en rode
kornoelje ontbreekt houtskool, terwijl daarvan wel vruchten zijn gevonden. Een verklaring
kan zijn dat van sleedoorn en rode kornoelje geen brandhout werd verzameld, omdat
het daarvoor weinig geschikt is en bovendien andere houtsoorten - den en eik - volop
beschikbaar waren.
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7.2.3

Ambachtelijke activiteiten

Op het duin in de Yangtzehaven is ook een breed scala activiteiten uitgevoerd met een
meer ‘ambachtelijk’ karakter. Voor een belangrijk deel zijn die af te leiden uit de wijze
waarop (vuur)stenen werktuigen zijn gebruikt voor de bewerking van niet-voedselbronnen.
De slijtagesporen op vuurstenen artefacten laten zien dat zowel plantaardige, als dierlijke
en minerale materialen zijn bewerkt. Daarnaast zijn er onder de archeozoölogische
en macrobotanische resten aanwijzingen gevonden voor het gebruik van dierlijke en
plantaardige bronnen voor andere toepassingen dan voedsel.
7.2.3.1 Dierlijke en minerale materialen
De grotere zoogdieren, zoals edelhert, ree, wild zwijn en bever, zullen belangrijk zijn
geweest voor vlees en vet. Dit geldt ook voor een kleinere soort als otter, of mogelijk zelfs
woelrat. Deze dieren kunnen echter ook huiden en pezen hebben geleverd, evenals bot,
tanden en gewei. Het is waarschijnlijk dat vooral sommige kleinere zoogdieren, zoals
wilde kat, bunzing en wezel, primair voor hun pels werden gevangen.
De verwerking van huiden is een activiteit die door het gebruikssporenonderzoek op
vuurstenen is vastgesteld (hoofdstuk 4). Diverse vuurstenen artefacten kunnen op basis
van de aangetroffen slijtagesporen in verband worden gebracht met het schoonmaken
van verse huiden, de productie van leer of bont, en de verwerking ervan tot bijvoorbeeld
kleding of containers. Hiervoor werd gebruikgemaakt van diverse vuurstenen werktuigen:
schrabbers, stekers en afslagen (zowel geretoucheerde als ongemodificeerde
exemplaren). Tevens zijn er aanwijzingen voor de toevoeging van mineraal materiaal,
bijvoorbeeld als looimiddel, maar het is niet geheel duidelijk of dit intentioneel is gebeurd.
Belangrijk is in ieder geval dat er geen nadruk ligt op een specifiek stadium in het proces
van de verwerking van huiden, wat aangeeft dat de context van de activiteiten gezocht
moet worden in de ‘domestieke’ sfeer.
Slijtagesporen op vuurstenen werktuigen wijzen op de bewerking van bot. De indicaties
voor de bewerking van vers en droog bot kunnen eveneens verband houden met de
vervaardiging van gebruiksvoorwerpen, zoals harpoenspitsen of bijlvattingen. Ook de
aanwezigheid van brokken zandsteen - door verhitting gefragmenteerd - met sporen van
polijsten zou kunnen wijzen op de bewerking van bijvoorbeeld bot of gewei. Onder het
archeozoölogisch materiaal zijn enkele fragmenten van benen werktuigen aangetroffen,
wat een indicatie is voor het gebruik ter plekke.
Tevens zijn onder de vuurstenen werktuigen aanwijzingen gevonden voor de bewerking
van git en schelpen. De handelingen betreffen het snijden, schrapen, graveren en ruimen
van een gat. Het is mogelijk dat ook de brokken zandsteen met sporen van polijsten
hiermee verband houden. Hoewel voorzichtigheid is geboden, is de bewerking van git
en schelpen mogelijk in verband te brengen met de vervaardiging van ornamenten of
siervoorwerpen.7 Voor zover bekend is deze activiteit voor een mesolithische context niet
eerder vastgesteld. Daar nog maar weinig vroegmesolithische assemblages goed zijn
onderzocht op slijtagesporen op vuurstenen werktuigen, is het echter niet mogelijk om te
zeggen in hoeverre dit een veel of weinig voorkomende activiteit is geweest. Overigens
werd onder het botmateriaal van het duin van Yangtzehaven een deel van een kraal van
vogelbot aangetroffen (zie afbeelding 5.8c).
7.2.3.2 Plantaardige materialen
Hoewel geen gebruiksvoorwerpen gemaakt van plantaardige grondstoffen zijn
aangetroffen, is het waarschijnlijk dat plantaardige grondstoffen een belangrijk onderdeel
waren van de productie van werktuigen. Het onderzoek naar gebruikssporen op
vuurstenen artefacten heeft aanwijzingen opgeleverd voor de bewerking van bast, dat
kan worden gebruikt voor het maken van bijvoorbeeld touw en tassen, en hout (hoofdstuk
4). Sporen die veroorzaakt zijn door de bewerking van hout kunnen verband houden met
de vervaardiging van bijvoorbeeld kano’s, peddels, bogen of vattingen voor vuurstenen
onderdelen, zoals schrabbers.
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Het gebruikssporenonderzoek heeft tevens laten zien dat de bewerking van
silicahoudende planten, zoals grassen, riet en paardenstaart, een reguliere activiteit was.
Gebleken is dat deze activiteit veelvuldig in het Mesolithicum en Vroeg Neolithicum werd
uitgevoerd en nadrukkelijk gelieerd is aan wetland contexten (Van Gijn 2010). Het betreft
de verwerking van dergelijk materiaal in een schrapende beweging. Het is echter niet
duidelijk of deze activiteit in verband gebracht moet worden met voedselvoorziening, zoals
het oogsten van zaden van wilde grassen, of met de productie van bijvoorbeeld containers
en matten, waarvoor geschraapt en geplet riet kon worden gebruikt.8
Opvallend is de aanwezigheid van verkoolde en gebroken/verpletterde pitten van rode
kornoelje. Op diverse mesolithische vindplaatsen (Bökeberg, Tågerup) in Zuid-Zweden
zijn pitten van rode kornoelje in grote aantallen aangetroffen (Regnell e.a. 1995; Regnell
2012). Dit zou kunnen wijzen op de extractie van olie uit de pitten, die tot wel 50%
niet-vluchtige olie kunnen bevatten, en welke kan worden gebruikt als brandstof of
impregneermiddel.
7.2.3.3 Vuursteen
De typo-technologische samenstelling van de vuursteenassemblage laat zien dat
vuursteenbewerking een reguliere activiteit was. Alle stadia in het bewerkingsproces
zijn vertegenwoordigd. Er zijn enkele ruwe, onbewerkte vuursteenknollen, kernen
in verschillende stadia van bewerking, decorticatie- en kernpreparatiestukken,
kernvernieuwings- of correctiestukken, klingen en geretoucheerde werktuigen. Bijna
4% van alle vuurstenen artefacten bestaat uit geretoucheerde werktuigen, zoals
spitsen, schrabbers, stekers, gekerfde stukken en boren. Stekerafslagen, kerfresten
of microstekers, een aanscherpingsafslag (vermoedelijk van een schrabber) en een
retouchesplinter wijzen op de fabricage en/of het onderhoud van werktuigen.
Relatief kleine vuursteenknollen werden in onbewerkte of gedeeltelijk geprepareerde
vorm naar het duin gebracht om daar te worden opgedeeld in afslagen en kleine klingen
voor de productie van werktuigen, zoals spitsen, schrabbers, stekers en boren. De
vuursteenknollen zijn waarschijnlijk niet in de directe nabijheid van het duin verzameld.
Voor verder in het noorden gelegen, actieve rivierlopen kan niet uitgesloten worden
dat in hun bedding bij laag water materiaal opgeraapt kon worden. Maasgrind heeft
een component vuursteen, maar het beddingmateriaal ter hoogte van de Maasvlakte
bevat nauwelijks grind. Oudere Rijn-Maasterrasafzettingen, zoals die ten zuiden van het
Yangtzehavengebied voorkomen, zijn naar verhouding al meer grindig. Deze afzettingen
worden weliswaar vrijwel overal door dekzanden uit het laatste deel van de ijstijd bedekt,
maar in beekdalen die dit dekzandgebied in het Vroeg Holoceen relatief diep versneden,
zou zulk grind lokaal in oever en bedding kunnen zijn ontsloten. In beken die op korte
afstand ten zuidoosten van de Yangtzehaven op ofwel de Rijn-Maas ofwel de Schelde
afwaterden en daarbij de Formatie van Kreftenheije aansneden (Eenheden B5 en B6;
Busschers e.a. 2007), zou dus ook ruw vuursteen geraapt kunnen zijn.
Op wat grotere afstand stroomafwaarts, bereisbaar langs het Rijn-Maassysteem, rijkt de
grind- en vuursteencomponent ook in de bedding van vroegholocene, actieve rivierlopen
weer aan. Vanaf de samenvloeiing met de Theems mag de rivierbedding rijk aan
vuursteen geacht worden te zijn. De vroegholocene kustzone in dat gebied kan dus een
belangrijk verzamelgebied van vuursteenknollen zijn geweest. Deze potentiële bron ging
vanaf 8000 voor Chr. deels verloren door de stijgende zeespiegel, maar ook langs de
stranden in het verdrinkende gebied kon toen nog vuursteen worden verzameld. Andere,
op afstand gelegen voorkomens van vuursteen zoals dat op het duin van Yangtzehaven is
bewerkt, liggen in het stuwwallengebied van Centraal-Nederland, met name de Utrechtse
Heuvelrug.
Maar dat er verbindingen waren met locaties op grote afstand, blijkt wel uit het sporadisch
voorkomen van Wommersom-kwartsiet, een gesteente dat afkomstig is uit een specifiek
gebied nabij het Belgische Tienen. Als wordt gekeken naar de volledige geografische
verspreiding van dit gesteente (Van Oorsouw 1993), dan blijkt dat steeds minder
Wommersom-kwartsiet wordt gevonden, naarmate de afstand tot de bron toeneemt
(distance-decay curve). Rotterdam ligt in de ‘randzone’ van het verspreidingsgebied
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(Afb. 7.3). De Schelde verbond Tienen met het Maasvlaktegebied en zal een
verspreidingsroute van dit materiaal zijn geweest. Ook het stukje barnsteen (hoofdstuk
4) zou van grotere afstand kunnen komen. In Nederland wordt barnsteen - oorspronkelijk
afkomstig uit het Baltische gebied - vooral langs de kust gevonden.

0

0

100 km

100 km

Afb. 7.3. Verspreiding van het gebruik van Wommersom-kwartsiet als
grondstof voor werktuigen in het Midden- en Laat Mesolithicum (naar Gendel
1984 en 1987 in Louwe Kooijmans e.a. 2005, aangevuld met gegevens
van de vindplaatsen Rotterdam-Tramremise, Rotterdam-‘t Hart, RotterdamYangtzehaven en Hoge Vaart A27 in Flevoland). Uitgaande van de wetland
context van de vindplaatsen uit Rotterdam en Hoge Vaart is met lichtroze een
mogelijke noordgrens van de verspreiding aangegeven. De gele stip geeft
de locatie aan waar Wommersom-kwartsiet dagzoomt en werd gewonnen;
Rotterdam-Yangtzehaven is met een rode stip weergegeven.

7.2.4

Het karakter van de bewoning op het duin van Yangtzehaven

Uit de voorgaande paragrafen komt een in vele opzichten gedifferentieerd beeld
van activiteiten en het gebruik van bestaansbronnen naar voren. De in de gegevens
besloten diversiteit is opvallend, zeker gezien de relatief beperkte omvang van het totale
vondstencomplex en de hoeveelheid determineerbaar materiaal. Dat roept de vraag op
hoe het karakter van de bewoning op deze locatie moet worden voorgesteld. Zoals in
paragraaf 7.2.1 werd besproken, is het waarschijnlijk dat de bewoningsgeschiedenis
en de daar doorheen ontwikkelde activiteiten niet ‘volledig’ vertegenwoordigd zijn in de
gegevens (vergelijk Amkreutz 2013). Desalniettemin bieden de resultaten wel degelijk de
mogelijkheid om verschillende facetten te belichten die nader inzicht geven in het karakter
van de bewoning op het duin van Yangtzehaven.
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7.2.4.1 Bewoningsduur en seizoensindicatoren
Zoals in de voorgaande paragrafen kon worden vastgesteld, is de duinlocatie in de
Yangtzehaven in ieder geval vanaf het late Preboreaal tot het vroegste deel van het
Atlanticum door de mens gebruikt. Op basis van de 14C-dateringen van archeozoölogische
en archeobotanische resten en de paleogeografische ontwikkelingen, moet rekening
worden gehouden met ruim anderhalf millennium aan menselijke activiteit. Het betreft
echter geen doorlopende periode van menselijke aanwezigheid. Groepen jagerverzamelaars kwamen en gingen, generaties lang. Hoe frequent en hoe lang zij op het
duin verbleven, is niet bekend, maar de aanwijzingen voor éénmalig gebruik van de
meeste vuurstenen werktuigen suggereren dat het steeds om betrekkelijk korte perioden
ging, misschien in de orde van enkele weken. Gedurende dit traject veranderde het
landschap en daarmee de beschikbaarheid van verschillende bestaansbronnen ingrijpend.
Als gevolg daarvan zullen ook veranderingen zijn opgetreden in het menselijk handelen.
Of het gebruik in de loop van de beschouwde periode intensiveerde of in welke periode
het zwaartepunt van het gebruik lag, is op basis van de gegevens niet eenduidig vast te
stellen.
Enig inzicht in de mogelijke verblijfsduur zou kunnen komen uit informatie over de
seizoenen die vertegenwoordigd zijn in de aangetroffen plantaardige en dierlijke
bestaansbronnen die in het Laat Boreaal tot en met het Vroeg Atlanticum beschikbaar
waren. De plantaardige soorten die in tabel 7.2 zijn opgenomen, leveren hun vruchten
vooral in de late zomer en vroege herfst. De vroege tot late herfst is optimaal voor
het verzamelen van hazelnoten en eikels. Wortel- en knolgewassen kunnen ook in
de herfst zijn geoogst. Het probleem is echter dat vooral noten en wortels/knollen
het gehele jaar door gegeten kunnen worden als ze worden opgeslagen voor latere
consumptie. Hazelnoot en eikel werden zeer waarschijnlijk ook geroosterd, waardoor
ze langer houdbaar bleven. Opslag van voedsel door mesolithische jager-verzamelaars
is lastig aantoonbaar, maar het is zeer aannemelijk dat dit plaatsvond (Binford 1980).
Cunningham (2011) wijst bijvoorbeeld op de noodzakelijkheid van kleinschalige opslag
van voedsel door jager-verzamelaars als voorwaarde voor de instandhouding van het
mobiliteitssysteem.
De aangetroffen diersoorten geven enkele grove seizoensindicaties. Hoewel de
zoogdieren gedurende het gehele jaar in de directe omgeving voorkwamen, zou de
aanwezigheid van pelsdieren kunnen wijzen op activiteit in de winter, als de pelzen het
best zijn, ervan uitgaande dat deze dieren ook daadwerkelijk voor hun pels gevangen zijn.
Andere indicaties komen van enkele vogels (nonnetje en brilduiker), die tegenwoordig
vooral in de late herfst tot in het voorjaar kunnen worden aangetroffen, en van enkele
diadrome vissoorten (elft, fint, zeeforel), die in het voorjaar en de zomer de rivier
optrekken.
Op grond van de archeobotanische en archeozoölogische gegevens blijken alle seizoenen
vertegenwoordigd. De brede seizoensspreiding van het vondstcomplex, voor zover dat
betrekking heeft op het Laat Boreaal en het Vroeg Atlanticum, kan het cumulatieve gevolg
zijn van verschuivingen en afwisselingen in het seizoengebonden gebruik van de locatie in
de loop van de bewoningsgeschiedenis. Ook is het mogelijk dat er gedurende het gehele
jaar sprake was van - kortstondige - bezoeken in alle seizoenen. Het ontbreken van een
duidelijk clustering van seizoenspecifieke soorten lijkt er wel op te wijzen dat de bezoeken
aan het duin van Yangtzehaven niet structureel gekoppeld waren aan een specifiek deel
van het jaar. Hierin trad mogelijk veel variatie op gedurende het lange tijdstraject waarin
het duin in gebruik is geweest.
Een ander lastig probleem betreft de intensiteit van bewoning. Hoeveel tijd verstreek er
tussen de verschillende perioden van activiteit op het duin van Yangtzehaven? Kwam
men jaarlijks terug op deze locatie, of verstreken meerdere jaren alvorens men weer
‘voet aan wal’ zette? Het antwoord schuilt (deels) mogelijk in de niveaus met verbrande
vegetatieresten die in de boringen werden aangetroffen. Het micromorfologische
slijpplatenonderzoek en de archeobotanische gegevens hebben aangetoond dat
meerdere malen riet of oevervegetatie in situ moet zijn afgebrand. De omstandigheden
om riet af te branden zijn het gunstigst wanneer dit is verdroogd in het najaar en de
winter. Het is zeer waarschijnlijk dat het intentioneel afbranden van vegetatie bij herhaling
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plaatsvond om de duinflank beter toegankelijk te maken na periodes van afwezigheid,
waarin de vegetatie zich steeds opnieuw herstelde. Rietzomen kunnen zich in één tot
twee jaar dusdanig herstellen dat de doorgang vrijwel onmogelijk is zonder hernieuwd
ingrijpen. Dit gegeven biedt misschien wel een kleine indicatie van de ritmiek die het
gebruik van het duin van Yangtzehaven heeft gekarakteriseerd, althans voor een
bepaalde periode.
7.2.4.2 De bewoningscontext
Het gegeven dat groepen jager-verzamelaars in de loop van vele eeuwen, over vele
generaties, bij herhaling terugkeerden op het duin van Yangtzehaven maakt duidelijk
dat deze plek een rol bleef spelen in het leven van deze mensen. De grote diversiteit in
activiteiten die kon worden aangetoond, lijkt aan te geven dat de bewoningscontext er niet
een was van ‘gespecialiseerd’ gebruik met een grote nadruk op slechts enkele, direct aan
elkaar gerelateerde activiteiten. Zogenaamde special-purpose kampementen kenmerken
zich door een eenzijdig spectrum functies en daaraan gerelateerde werktuigen. Dat is
op het duin van Yangtzehaven niet het geval, wat overigens niet uitsluit dat het duin
eveneens werd gebruikt voor specifieke activiteiten, zoals het seizoensgebonden
verzamelen van plantaardige bronnen. Dit valt op basis van de beschikbare gegevens
echter niet te achterhalen.
Met name de functionele variatie die op basis van de gebruikssporen onder de vuurstenen
werktuigen kon worden aangetoond, duidt op een bewoningscontext die in verband
staat met ‘domestieke’ of ‘residentiële’ voorzieningen. Dat wil zeggen, een nederzetting
of kampement waar één of enkele families verbleven, waar voedsel werd verwerkt en
geconsumeerd, en waar allerlei materialen werden verwerkt tot gebruiksvoorwerpen,
waaronder mogelijk ornamenten/sieraden. Hoewel daarvoor geen directe aanwijzingen
zijn, zullen op het duin van Yangtzehaven onderkomens zijn gebouwd, evenals andere
constructies die een rol kunnen hebben gespeeld bij bijvoorbeeld de verwerking en opslag
van voedsel. De productie, het gebruik en de afdanking van werktuigen ter plekke past
in dit beeld, dat het best overeen komt met wat in de literatuur wordt aangeduid als een
‘basiskamp’ (Binford 1980).
De gevonden aanwijzingen voor de productie van allerlei werktuigen en mogelijk ook
ornamenten/siervoorwerpen op het duin in de Yangtzehaven wil overigens niet per
definitie zeggen dat deze ook allemaal ter plekke zijn gebruikt. Werktuigen en sieraden
zullen van de ene locatie naar de andere zijn meegenomen om pas na jaren (of
generaties) te worden afgedankt.
Er moet rekening mee worden gehouden dat het duin door de tijd heen voor meerdere
doeleinden werd gebruikt. Gezien de grote tijdsdiepte die zich in de bewoningssporen
aftekent, is het aannemelijk dat de rol van de locatie wijzigde. Het fysieke landschap was
onderhevig aan vergaande veranderingen en de vegetatie veranderde van vrij eenvormig
naar zeer gevarieerd, waardoor de mogelijkheden voor de exploitatie van allerlei
bestaansbronnen verschoven. Ook de sociale context van de bewoning/activiteiten hoeft,
al dan niet in relatie tot de landschappelijke transformatie, niet gelijk te zijn gebleven.
Het kan gaan om een situatie waarin deze locatie vele generaties lang bij herhaling werd
gebruikt (‘bewoningscontinuïteit’), maar waarbij de specifieke context van ontplooide
activiteiten sterk wisselde (‘gedragsdiscontinuïteit’; Peeters 2007; idem 2009a; idem
2009b).
7.3

Het duin van Yangtzehaven in relatie tot het Maasmondgebied

De bewoning op het duin van de Yangtzehaven moet niet in isolement worden gezien. Op
verschillende locaties in het Maasmondgebied zijn sporen van mesolithische bewoning
aangetroffen, tot nu toe uitsluitend op rivierduinen (Afb. 7.4 en 7.5). Daarnaast zijn talrijke
voorwerpen van mesolithische ouderdom bekend van met name de eerste Maasvlakte,
(en inmiddels ook op het strand van de tweede Maasvlakte) waar sinds de aanleg in de
jaren ’70 van de afgelopen eeuw honderden benen harpoenen zijn verzameld uit het
opgespoten zand (Verhart 1988). Ook op stranden elders langs de kust (en inmiddels
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Rivierdalen Schelde en Rijn-Maas en beekdalen
Rivierduinen
Dekzand op rivierterrassen

Afb. 7.4. Ligging van de besproken vindplaatsen uit het Mesolithicum in en rondom Rotterdam, in relatie tot de
verspreiding van rivierduincomplexen (voor zover uit detailkarteringen bekend; compilatie: BOOR Rotterdam).
1. Rotterdam-Eerste Maasvlakte; 2. Rotterdam-Yangtzehaven; 3. Rotterdam-Emplacement Centraal Station; 4.
Rotterdam-Hillegersberg; 5. Rotterdam-Grindweg/Argonautenweg; 6. Rotterdam-Bergse bos; 7. Rotterdam-De
Velden; 8. Rotterdam-Blankenburgstraat\Hoogvlietstraat; 9. Rotterdam-’t Hart; 10. Rotterdam-IJsselmonde; 11.
Rotterdam-Beverwaard Tramremise; 12. Hardinxveld-De Bruin; 13. Hardinxveld-Polderweg.

tevens van dat van de tweede Maasvlakte) worden frequent mesolithische objecten
opgeraapt die zijn opgebracht met zand afkomstig uit de Noordzee. In deze paragraaf
wordt nagegaan hoe het beeld uit het Yangtzehavenonderzoek aansluit op hetgeen uit de
regio bekend is.
7.3.1

Chronologie en paleolandschappelijke context

Sinds de aanleg van de eerste Maasvlakte begin jaren ’80 werden door particuliere
verzamelaars een opvallend groot aantal benen harpoenpunten en enige andere
stukken bewerkt gewei en bot verzameld. In 1988 werd hiervan door Verhart een
overzicht gepubliceerd. Op typologische gronden werd een (vroeg-) mesolithische
ouderdom het meest waarschijnlijk beschouwd, hetgeen werd ondersteund door twee
14
C-dateringen, die een ouderdom in het Preboreaal en Laat Boreaal aangaven (Verhart
1988). Een derde spits leverde echter een middenatlantische ouderdom op.9 Lang
golden de ‘Maasvlaktespitsen’ als de vroegste indicatie voor jager-verzamelaarsactiviteit
in het Maasmondgebied. De opgravingen die door Louwe Kooijmans al eerder werden
uitgevoerd op rivierduintoppen (donken) en aan duinflanken in de Alblasserwaard
hadden vooral betrekking op het Neolithicum. In dat gebied leverden de opgravingen te
Hardinxveld-Polderweg en Hardinxveld-De Bruin voor het eerst gegevens op over het Laat
Mesolithicum (Louwe Kooijmans 2001a; idem 2001b; Afb. 7.4 en 7.5). De afgelopen jaren
zijn door BOOR echter diverse onderzoeken uitgevoerd in Rotterdam die ook informatie
hebben opgeleverd over oudere fasen van mesolithische bewoning, die deels gelijk vallen
met de bewoning op het duin van Yangtzehaven (Döbken, Guiran en Van Trierum 1992;
Guiran en Brinkkemper 2007; Moree, Schoonhoven en Van Trierum 2010; Zijl e.a. 2011;
Schiltmans 2013).
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7.3.1.1 Bewoningscontinuïteit in het Maasmondgebied
Op basis van de beschikbare 14C-dateringen kan worden vastgesteld dat de
bewoningssporen van het duin van Yangtzehaven tot de vroegste binnen het
Maasmondgebied behoren (Tabel 7.3). De harpoenspitsen van de eerste Maasvlakte
zijn (deels?) gelijktijdig, evenals de mesolithische bewoningssporen die zijn aangetroffen
te Rotterdam-Beverwaard Tramremise (Zijl e.a. 2011). Tussen het einde van de
mesolithische activiteit op het duin van Yangtzehaven en het begin van de activiteit op
de vindplaatsen Rotterdam-Emplacement Centraal Station (Guiran en Brinkkemper
2007), Hardinxveld-Polderweg (Louwe Kooijmans 2001a), Hardinxveld-De Bruin (Louwe
Kooijmans 2001b) en Rotterdam-Groenenhagen (Schiltmans 2013) tekent zich een
chronologisch hiaat af van enkele honderden jaren tussen circa 6400 en 6000 voor Chr.
(Tabel 7.3). Dit hiaat zou een gevolg kunnen zijn van het relatief kleine aantal beschikbare
14
C-dateringen en de doorgaans beperkte omvang van de onderzochte arealen, maar het
is ook mogelijk dat het een reflectie is van een onderbreking in de bewoning of specifieke,
tafonomische omstandigheden en de regionale milieuverandering van rivierdal naar
estuarium in deze periode (zie verder 7.4.1.3).
Alleen de vindplaatsen bij Hardinxveld zijn intensiever onderzocht, maar ook hier geldt
dat slechts relatief kleine uitsneden van de donken zijn opgegraven. De ‘startdatum’
van beide vindplaatsen rond 5500 voor Chr. (Laat Mesolithicum) is vooral gebaseerd op
14
C-dateringen. Onder het vuursteen bevinden zich echter diverse microlieten (driehoeken,
segmenten en vrij veel a- en b-spitsen) die ook van middenmesolithische ouderdom
kunnen zijn.
Voor de vindplaats Rotterdam-Beverwaard Tramremise vallen de weinige 14C-dateringen
voor wat het Mesolithicum betreft tussen circa 7600 en 7100 voor Chr. In hoeverre deze
dateringen een betrouwbare afspiegeling zijn van de mesolithische activiteit ter plaatse
is moeilijk te overzien. Gezien de aanwezigheid van Swifterbantaardewerk heeft ook in
het Neolithicum nog activiteit plaatsgevonden en de top van het rivierduin verdronk hier
pas rond 3500 voor Chr. (Zijl e.a. 2011, 25). Onder het vuursteen is materiaal aanwezig
dat op technologische en typologische gronden zeer wel van laatmesolithische en/of
vroegneolithische ouderdom kan zijn.
De onderzochte vindplaatsen in het Maasmondgebied laten een quasi-continue
mesolithische/neolithische bewoningshistorie zien vanaf de tweede helft van
het Preboreaal. De vroegste fase wordt door de vindplaats in de Yangtzehaven
vertegenwoordigd. De lange bewoningsgeschiedenis van het duin is ook terug te zien op
de andere onderzochte vindplaatsen, zij het dat de start- en einddatum van de bewoning
steeds verschillend is. Omdat de dateringsmogelijkheden en onderzoeksstrategieën sterk
verschillen tussen de onderzochte vindplaatsen is de startdatum niet altijd duidelijk. Alleen
in het geval van het duin van Yangtzehaven kan dankzij 14C-dateringen op verbrand bot en
OSL-dateringen van duinzand en onderliggend rivierzand aannemelijk worden gemaakt,
dat de activiteit al in de tweede helft van het Preboreaal is begonnen. De einddatum in
het Maasmondgebied lijkt steeds het gevolg te zijn van de verdrinking van de zandkop
waarvan door de mesolithische en neolithische mens gebruik werd gemaakt.10
7.3.1.2 Verschuivende landschappelijke context
Alle in het gebied bekende vindplaatsen zijn, als gevolg van een stijgende zeespiegel, in
de loop der tijd in toenemende mate beïnvloed door de nabijheid van de zee. De grotere
rivieren in dit gebied en bovenstrooms ervan ondergingen sinds het Laat Glaciaal grote
veranderingen. Ten gevolge van klimaatverandering nam vanaf circa 13.000 voor Chr.
de breedte van de rivieren af (Hijma e.a. 2009), waar die in de millennia ervoor juist was
toegenomen (Busschers e.a. 2007). Tijdens het Bølling-interstadiaal, de eerste warme
fase van het Laat Glaciaal, steeg de gemiddelde zomertemperatuur. Hierdoor was de
ondergrond niet langer permanent bevroren en veranderde het vlechtende riviersysteem
in een netwerk met meerdere parallelle meanderende geulen, waarvan de grootste tot
in het Vroeg Holoceen bleven functioneren. Door de toename van temperatuur, neerslag
en bodemvochtigheid ontwikkelde zich in rivierdal en achterland een dicht vegetatiedek.
Hierdoor kwam een gelijkmatiger waterafvoer tot stand en werd minder sediment
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Tabel 7.3. Datering vindplaatsen en geïsoleerde vondsten.
= sporen van bewoning
X = sporen van bewoning met graven
2 = aantal gedateerde geïsoleerde vondsten
* = Afkomstig van verschillende locaties in de Noordzee en West-Nederlandse stranden.

Vindplaats
Rotterdam-Yangtzehaven
Rotterdam-Tramremise
Rotterdam-Emplacement CS
Rotterdam-IJsselmonde Beverwaard
Rotterdam-IJsselmonde ’t Hart
Hardinxveld-Polderweg
Hardinxveld-De Bruin
Rotterdam-Groenenhagen
Geïsoleerde vondsten
Menselijke skeletresten*
Artefacten: spitsen Eerste Maasvlakte
Artefacten: Mannetje van Willemstad
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verplaatst dan in de koudere perioden ervoor. Naast de overgebleven geulen bleven door
de rivier verlaten dalvlaktes over, als lage terrassen die alleen bij hoge waterstanden
overstroomden en waarbij silt en klei werden afgezet. De riviergeulen zelf bleven actief
meanderen. Hun meandergordel werd daardoor breder en de beddingen van de grotere
geulen verdiepten zich. Een bijeffect van het verdiepen van de grotere geulen was dat
kleinere geulen hun aandeel in de afvoer verloren en in de loop van het Laat Glaciaal
in onbruik raakten. De kleinere, laatglaciale geulen werden restgeulen: slingerende
depressies met stilstaand water in het overstromingsgebied, die opgevuld raakten met
organisch sediment. Uit alle perioden van het Laat Glaciaal en Vroeg Holoceen zijn
restgeulen bekend. In het Rijn-Maasdal in Centraal- en West-Nederland werden de laatste
secundaire geulen pas gaande het Vroeg Holoceen door de rivier verlaten (Hijma e.a.
2009).
Bovenop de trend van gestage opwarming van het klimaat van het Laatste Glaciale
Maximum (LGM) naar het Holoceen waren er aanzienlijke klimaatschommelingen in de
laat-glaciale periode. De meest markante is die tussen 11.900 en 9.750 voor Chr.: de
Late of Jonge Dryas, een tijdelijke afkoeling van het klimaat over vooral Groenland, de
Noord-Atlantische Oceaan en Europa. De toen actieve rivierbeddingen werden deels
weer breder en keerden terug naar een semi-vlechtend patroon. Ook de vegetatie had
in Nederland een terugval van een boreaal pionierbos (Allerød) naar een toendra-achtig
landschap. Ook nam, vooral langs de zich verbredende zandige rivieren, de verplaatsing
van zand door de wind sterk toe. Vanuit de periodiek droogvallende riviervlakte en grotere
beekdalen kon de wind langs de rivierlopen en terrasranden rivierduinen opwerpen.
Ook op grotere afstand van rivierlopen en beekdalen vond tussen schrale vegetatie
hernieuwde verstuiving plaats en vormde zich een laatste generatie paraboolduinen in het
dekzandgebied. Langs de grote rivieren zouden rivierduinen zich ook in het Preboreaal
en lokaal zelfs in het Boreaal nog blijven vormen (Maasvlakte: dit rapport; Schiedam en
Rotterdam: Pons en Bennema 1958; Rotterdam Blijdorp: Cohen en Hijma 2008; Hijma
e.a. 2009; Alblasserwaard (Hazendonk): Van der Woude 1983).
Uit het onderzoek in de Yangtzehaven blijkt dat het relatief lang duurt alvorens er
enige directe invloed vanuit de zee merkbaar is. Gedurende het Preboreaal en ook
het grootste deel van het Boreaal blijft rond dit westelijk gelegen duin steeds sprake
van een zoetwater, fluviatiel milieu. Aan het begin van het Preboreaal lag de kust nog
ver in de huidige Noordzee en lag de zeespiegel circa 50 m lager dan tegenwoordig.
De Rijn waterde af in zuidwestelijke richting, met de Maas, Schelde en Theems als
zijrivieren en mondde in zee uit in het Nauw van Calais. Het samenstromingspunt van
Rijn en Theems wordt op 150 km stroomafwaarts van de Maasvlakte geprojecteerd
(Bridgland en D’Olier 1995), voor de kust van West-Vlaanderen. Ten noorden van het
Rijndal lag een uitgestrekt dekzandgebied, waarin de rivieren Overijsselse Vecht en
Eem stroomden. In de droge Noordzeevlakte waren hier en daar ook hogere gebieden
aanwezig, zoals de tegenwoordige Doggersbank. Aan het begin van het Holoceen lag
de kust van de Noordzee ruim 300 km naar het noorden. Reconstructies (Jelgersma
1979; Coles 1998) plaatsen de kust ten noorden van de Doggersbank (huidige 60 meter
dieptelijn), van Noord-Engeland naar de noordelijke punt van Denemarken. Tussen Texel
en de Doggersbank wordt een waterscheiding gereconstrueerd. De Elbe vormde het
belangrijkste afwateringssysteem ten oosten van die waterscheiding (Figge 1980), en ook
de benedenlopen van rivieren als Weser, Eems en Hunze doorkruisten dit gebied naar het
noorden. Rivieren vanuit Engeland waterden op het westelijke gebied af.
Het Rotterdamse gebied had in het Vroeg Mesolithicum dus nog een landinwaartse ligging
in het Rijn-Maasdal. In het Preboreaal was sprake van periodieke, kortstondige (enkele
weken, met variaties van jaar tot jaar) overstromingen van de riviervlakte. Het grootste
deel van het jaar stond de grondwaterspiegel echter onder maaiveld, zodat bodemvorming
en duinverstuiving kon plaatsvinden. Met de ontwikkeling naar een meer deltaïsche
situatie in het Boreaal trad overstroming regelmatiger en frequenter op. Het grondwater
stond een groter gedeelte van het jaar aan of iets boven het maaiveld en er ontwikkelden
zich over de breedte van het rivierdal meer gedifferentieerde wetland milieus. Alleen
de dalranden en rivierduingebieden in het dal bleven als hogere, van overstroming
gevrijwaarde landschapselementen langs de rivier over. Deze situatie bleef tot in het
Vroeg Atlanticum bestaan.
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gepositioneerd en was er in het Maasvlaktegebied sprake van een brak tot marien milieu.
De aanwezigheid van zouttolerante vegetatie als zeekraal en zilte rus op de vindplaats
Rotterdam-Emplacement Centraal Station wijst op mariene invloed in het Midden-/Laat
Atlanticum (Brinkkemper 2007). Het gebied tussen de Maasvlakte en Rotterdam Centrum
moet in die periode als brakwaterestuarium worden beschouwd (Hijma en Cohen 2011).
De site in de Yangtzehaven was toen al eeuwenlang verdronken.

Een belangrijk bovenregionaal aspect van de verdrinking is het feit dat een verbinding tot
stand kwam tussen de noordelijke (vanuit Schotland-Scandinavië) en zuidelijke (vanuit
het Nauw van Calais) zeestroom, waardoor het huidige getijdenregime zich ging instellen.
Tussen 6500 en 5500 voor Chr. ging dat gepaard met een aanzienlijke toename van de
getijdenamplitude (Afb. 7.6). In de eerste fase werd de getijdenamplitude licht getemperd
door de stijging van het gemiddelde zeeniveau door de vorming van het amfidromische
punt in de Southern Bight, waaromheen de getijdengolf sindsdien roteert (Van der Molen
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Afb. 7.7. Storrega tsunami van tussen 6250 en 5950 voor Chr.
Onzekere posities van de Nederlandse kustlijn (vergelijk Afb. 7.6), ten tijde van de
Storegga tsunami (tussen 6250 en 5950 voor Chr.). Rotterdam-Yangtzehaven is
met een rode stip aangegeven.

en De Swart 2001; Hijma en Cohen 2010).11 De configuratie met een smal Nauw van
Calais en een relatief brede en ondiepe baai in de zuidelijke Noordzee suggereert een
sterk gedempt getij aan de monding van de Rijn tussen 8000 en 7000 voor Chr. (zie ook
Uehara e.a. 2006).12
Voor het Maasmondgebied betekende de zeespiegelstijging dat het grondwaterregime
rond 6550 voor Chr. direct beïnvloed werd door de zee. Het duin in de Yangtzehaven
had door haar westelijke ligging al eerder ‘natte voeten’ gekregen (hoofdstuk 3; Afb.
7.5). Regionaal kon vanaf circa 7250 voor Chr. veenvorming optreden in lagere, frequent
overstromende delen langs de rivierlopen, evenals in depressies in rivierduingebieden
en langs de duinvoet aan de rand van overstromingsgebieden. Voor die tijd overheerste
de afzetting van klei bij overstromingen, terwijl in de rest van het jaar bodemvorming kon
optreden. Veenvorming was beperkt tot lokale vennetjes en restgeulen.
7.3.2

Exploitatie van bestaansbronnen

De paleolandschappelijke transformatie van het ruimere Maasmondgebied was niet
uniform in chronologische (in de loop van het Mesolithicum), noch in geografische
(over de volle breedte van het dal en over de volle lengte van riviervlakte tot
monding) zin. Allerlei verschillen op diverse schaalniveaus hebben gezorgd voor een
kaleidoscopisch complex van verandering. In het Vroeg Mesolithicum (tot 7500 voor
Chr.) was de transformatie beperkt tot landschapsveranderingen binnen het rivierdal
(rivierpatroonveranderingen, duinvorming, vegetatiesuccessie en bodemvorming). In het
Midden-Mesolithicum kwam daar - met het verkorten van de afstand naar het landinwaarts
opschuivende riviermondingsgebied - voor de lagere delen transformatie naar een
wetland situatie bij. In het Laat Mesolithicum (vanaf 6500 voor Chr.) lag de riviermonding
in het Maasmondgebied, waren er in stroomopwaartse delen wel rivierduinhoogtes langs
mondingsgeulen in een wetland omgeving, maar in het Maasvlaktegebied niet meer.
De vraag is vooral wat dat heeft betekend voor de mesolithische jager-verzamelaars
die in het Maasmondgebied actief waren. Het ligt voor de hand om de invloed van
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landschapsverandering op de exploitatie van bronnen vooral te zoeken in de, vanuit
het westen, naderende kust. Welke bronnen werden geëxploiteerd en waar konden die
worden gevonden? Gaat het om middenmesolitische vormen van exploitatie van de deels
aquatische omgeving in het Maasvlaktegebied (Yangtzehaven), die stroomopwaarts in
Rotterdam stad pas in het Laat Mesolithicum zijn te zien, als het riviermondingslandschap
verder is opgeschoven?
7.3.2.1 De aquatische omgeving
De Yangtzehaven is de meest westelijk gelegen opgegraven vindplaats, HardinxveldPolderweg en Hardinxveld-De Bruin in de Albasserwaard zijn de meest oostelijk gelegen
vindplaatsen die hier in beschouwing worden genomen. Waar onder de faunaresten van
het duin van de Yangtzehaven enkele vissoorten zijn gevonden die uitgesproken marien
zijn, ontbreken deze volledig op de beide laatmesolithische vindplaatsen bij Hardinxveld.
In het geval van de Yangtzehaven is het niet onwaarschijnlijk dat de aanwezigheid van
mariene soorten verband houdt met de naderende kust. Het is echter te simpel om te
veronderstellen dat met de naderende kust in de loop der tijd als vanzelf ook zeevis
gevangen zou gaan worden in andere delen van het Maasmondgebied. De vindplaatsen
bij Hardinxveld bleven relatief ver landinwaarts gesitueerd in een fluviatiel milieu waarin
geen indicaties zijn gevonden voor enige mariene invloed, ook niet lang nadat het
Yangtzehavengebied door de zee overspoeld was. De andere vindplaatsen hebben te
weinig faunaresten opgeleverd om te zien wat er in dat tussenliggende gebied gebeurde,
wat duidelijk maakt hoe fragmentarisch het gegevensbestand nog is.
Op basis van de thans bekende gegevens blijkt dat veel bronnen zijn gebruikt die
in de directe omgeving konden worden aangetroffen. In het geval van het duin van
Yangtzehaven is duidelijk dat een rijke schakering plantaardige en dierlijke bronnen op en
nabij het duincomplex aanwezig was. Een vergelijkbaar beeld is te zien voor HardinxveldPolderweg en Hardinxveld-De Bruin. Ook Rotterdam-Beverwaard Tramremise,
Rotterdam-Groenenhagen en Rotterdam-Emplacement Centraal Station sluiten hierop
aan, hoewel voor deze vindplaatsen aanzienlijk minder gegevens voorhanden zijn.
Tegelijk moet voorzichtig worden omgegaan met het denken over het ‘potentiële aanbod’
en de werkelijke herkomst van een aangetroffen bron. Bronnen kunnen potentieel wel
aanwezig zijn geweest, maar in de realiteit kan enorme ruimtelijke variatie en temporele
fluctuatie hebben bestaan. Zoals in paragraaf 7.2.2.3 al werd aangegeven, kunnen
bepaalde bronnen van grote afstand zijn gehaald, ook al zouden die in de door ons
gereconstrueerde landschappen potentieel ‘lokaal’ aanwezig kunnen zijn geweest. Dit
geldt zowel voor zoogdieren als vissen. Op basis van etnografische informatie over jagerverzamelaars in met name boreale landschappen, is het waarschijnlijk dat kleiner wild en
pelsdieren, evenals vogels, vissen en plantaardig voedsel, in de directe omgeving werden
geëxploiteerd.
Hoewel de als bestaansbronnen aangemerkte soorten in deze vondstcomplexen in de
directe omgeving voorhanden waren, wil dat evenmin zeggen dat deze willekeurig en
overal op dezelfde manier werden geëxploiteerd. De goed geconserveerde faunaresten
van Hardinxveld-Polderweg en Hardinxveld-De Bruin lieten zien dat gericht gevist werd
op snoek, waarschijnlijk in de late winter en het vroege voorjaar, wanneer deze vissen
in de ondiepe overstromingsgebieden samenscholen om te paaien (Beerenhout 2001a,
264; idem 2001b, 323-324). Ook is vastgesteld dat vissen uit verschillende biotopen
zijn gevangen: de hoofdstromen van grote rivieren, de daarbuiten gelegen zones met
stilstaand of zwakstromend water en de seizoengerelateerde overstromingsgebieden. De
op het duin van Yangtzehaven aangetroffen vissoorten dekken eenzelfde breedte aan
biotopen.
De exploitatie van vissen uit verschillende biotopen heeft consequenties voor de
vangstmethoden. In actieve geulen is het gebruik van visweren - bestaande uit
vlechtwerkschotten met één of meer openingen waarin fuiken zijn geplaatst - zeer
effectief om optrekkende vis te vangen (Bulten, Van der Heijden en Hamburg 2009).
Het betreft een passieve vangstmethode, waarbij gebruik wordt gemaakt van kennis
over het seizoensmatige trekgedrag van vissoorten. Ook getijgeulen waarin bij hoog
water bepaalde mariene vissoorten een eind de rivier op kunnen zwemmen, kunnen zo
309

prima worden geëxploiteerd; met het zakkende water worden de vissen tegengehouden
door de weer. Van dergelijke visvangstsystemen zijn uit Nederland diverse neolithische
voorbeelden bekend (Hoge Vaart-A27, Emmeloord-J97). Daarnaast kan gebruik worden
gemaakt van fuiken en netten, zowel in stromend als in stilstaand water. Fuiken zijn van
diverse vindplaatsen in Nederland bekend, onder andere Hardinxveld-De Bruin (Louwe
Kooijmans, Hänninen en Vermeeren 2001), Hoge Vaart-A27 (Hamburg e.a. 2001) en
Emmeloord-J97 (Bulten, Van der Heijden en Hamburg 2009). Fragmenten geknoopt touw
die onderdeel kunnen zijn geweest van netten zijn bekend van Rotterdam-Emplacement
Centraal Station (Guiran en Brinkkemper 2007) en Hardinxveld-Polderweg (Louwe
Kooijmans, Vermeeren en Van Waveren 2001).
Minder duidelijkheid bestaat over het gebruik van harpoenen voor de visvangst. Zoals
eerder opgemerkt, valt het Maasmondgebied op door de honderden uit bot vervaardigde
punten, die althans deels als harpoenpunt worden geïnterpreteerd (Verhart 1988; idem
1995). Door het ontbreken van informatie over de oorspronkelijke sedimentaire context
waaruit deze artefacten afkomstig moeten zijn, is het niet zeker of ze met visvangst in
verband gebracht moeten worden. Door het onderzoek naar de paleolandschappelijke
situatie in de Yangtzehaven is wel duidelijk geworden dat de harpoenpunten van de eerste
Maasvlakte, gezien hun (overwegend veronderstelde) ouderdom, eerder zijn ‘afgedankt’
in een zoet riviermondingslandschap dan in een zilt estuarien landschap. Het is zeer wel
voorstelbaar dat harpoenen een rol speelden bij het spiesen van grotere vissen, zoals
zalm, zeeforel en steur, als deze ‘gevangen’ zaten bij visweren.
7.3.2.2 Planten in overvloed
Zoals aangegeven in paragrafen 7.2.2.2 en 7.2.3.2, heeft het onderzoek in de
Yangtzehaven verrassend veel informatie opgeleverd over het gebruik van plantaardige
bronnen. Geconstateerd werd dat de duinflank een relatief breed scala aan soorten
heeft opgeleverd die als voedsel gediend kunnen hebben. De intensief onderzochte
vindplaatsen bij Hardinxveld-Giessendam laten een vergelijkbaar beeld zien. Andere
mesolithische (en vroegneolithische) vindplaatsen in het Maasmondgebied hebben minder
gegevens opgeleverd, vooral als gevolg van de lagere onderzoeksintensiteit.
Naast hazelnoot en eikel lijkt waternoot een vast element te zijn. Verkoolde resten van
waternoot zijn bekend van de Yangtzehaven, Rotterdam-Emplacement Centraal Station,
Hardinxveld-Polderweg en Hardinxveld-De Bruin.13 Daarnaast zijn in de Yangtzehaven en
op de beide vindplaatsen bij Hardinxveld-Giessendam verkoolde resten aangetroffen van
zetmeelrijke speenkruidknolletjes. Ook zaden van gele plomp en de besjes van meidoorn
en rode kornoelje - waarvan verkoolde resten op de voorgenoemde vindplaatsen zijn
aangetroffen - kunnen zijn gegeten.
Zoals in paragraaf 7.2.3.2 reeds werd vermeld, kunnen de pitjes van rode kornoelje zijn
gebruikt om olie uit te persen. Het stelselmatig voorkomen van pitten van rode kornoelje
in de wat omvangrijkere botanische vondstcomplexen, zowel in het Maasmondgebied als
elders in Nederland en andere landen (Zuid-Zweden), zou hiervoor een aanwijzing kunnen
zijn. Opvallend is dat de in de Yangtzehaven aangetroffen verkoolde exemplaren zijn
gebroken/geplet, wat een sterke aanwijzing is dat de besjes en/of pitten werden gebruikt.
Uit de nu beschikbare gegevens wordt steeds duidelijker dat plantaardige bronnen een
nadrukkelijke rol hebben gespeeld in het mesolithische jager-verzamelaarsbestaan.
De betekenis van plantaardige bronnen en de exploitatie ervan werd eerder door
Zvelebil (1994) onderstreept. De inzichten uit het Yangtzeonderzoek en de gegevens
elders uit het Maasmondgebied leveren hiervoor extra argumenten. Het belang van
plantaardige bronnen blijkt niet alleen uit de aangetroffen plantenresten, maar ook
uit de gebruikssporen die op (vuur)stenen artefacten zijn gevonden. Het gebruik van
klingen voor het schrapen/pletten van silicahoudende planten is ook vastgesteld op
de beide vindplaatsen bij Hardinxveld-Giessendam (Van Gijn, Lammers-Keijsers en
Houkes 2001; Van Gijn, Beugnier en Lammers-Keijsers 2001). Het vuursteen van de
vindplaatsen Rotterdam-Beverwaard Tramremise en Rotterdam-Groenenhagen is (nog)
niet op gebruikssporen onderzocht, maar het is waarschijnlijk dat deze activiteit ook op
die locaties heeft plaatsgevonden. Volgens Van Gijn (2010) betreft het een structurele
activiteit die gebonden lijkt te zijn aan wetland jager-verzamelaars.
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Daarnaast zijn er ook indicaties voor het ingrijpen in de vegetatie door mesolithische
jager-verzamelaars. Vuur speelde hierbij een belangrijke rol. Langs het duin van
Yangtzehaven werden aanwijzingen gevonden voor het herhaaldelijk afbranden van
riet, naar alle waarschijnlijkheid om de toegang tot de zandkop te verbeteren, of vice
versa, om betere toegang tot de rivier te krijgen. Hoewel dit in wetland omstandigheden
misschien wat minder waarschijnlijk lijkt te zijn, kunnen ook andere redenen bestaan
om vegetatiezones af te branden (Mellars 1976). Etnografisch is bekend dat jagerverzamelaars - bijvoorbeeld in Noord-Amerika en Australië - dit deden om openheid te
creëren, waardoor wild werd aangetrokken (verjongen van de vegetatie) en het zicht
kon worden verbeterd. Een opener vegetatie kan ook een gunstig effect hebben op de
productie van noten en vruchten in de struwelen.
In Nederland en andere Noordwest-Europese landen is een groeiend aantal aanwijzingen
voor het bewust afbranden van vegetatie. Voor het Vroeg en Midden-Mesolithicum in
Nederland vormen de Yangtzehaven, Zutphen-Ooijerhoek (Bos e.a. 2005), AlmereOvergooi (Opbroek en Lohof 2012), Hanzelijn-Gebied VIII (De Moor e.a. 2009) en
Groningen-Meerstad (Woldring e.a. 2012) belangrijke vindplaatsen. Een duidelijke
parallel met de Yangtzehaven vormt de Engelse vindplaats Star Carr (Yorkshire), waar
aanwijzingen voor het repetitief afbranden van riet eveneens in verband zijn gebracht
met het toegankelijk houden van open water en het creëren van beter zicht (Mellars en
Dark 1998). Maar ook voor het Laat Glaciaal zijn er diverse aanwijzingen voor dergelijke
praktijken, onder andere bij Milheeze in Nederland (Bos en Janssen 1996; Bos, Boncke
en Janssen 2006), Rieme in België (Bos e.a. 2013) en de Lahn vallei in Duitsland (Bos
en Urz 2003). Met name het repetitief voorkomen van horizontaal gelegen, verkoolde
rietresten, zoals vastgesteld in de Yangtzehaven en te Star Carr, maakt een natuurlijke
verklaring onwaarschijnlijk.
7.3.3

Sociale context en ideologie

Rivieren hebben naar alle waarschijnlijkheid een belangrijke rol gespeeld in de
informatievoorziening (Lovis en Donahue 2011). Informatie over de beschikbaarheid van
allerlei bestaansbronnen is van levensbelang voor jager-verzamelaarsgroepen (Whallon
2011). Maar ook informatie over het doen en laten van meer of minder verwante groepen
is essentieel voor het onderhouden van sociale contacten (Kelly 1995, 150-151). Keuzes
die worden gemaakt om in een bepaald deel van het jaar in gebied A of B te verblijven,
worden in sterke mate bepaald door de informatie die beschikbaar is.
In paragraaf 7.2.4 is naar voren gebracht dat het brede spectrum aan activiteiten en
de grote tijdsdiepte op het duin van Yangtzehaven indicaties kunnen zijn voor het
herhaaldelijk gebruik van deze locatie als basiskampement.14 Deze activiteiten zullen
in de loop van de tijd zijn aangepast aan de veranderingen in landschap en biotopen.
Het rivierduincomplex in de Yangtzehaven was zeker geschikt als locatie voor relatief
langdurig gebruik. Andere omvangrijke rivierduinencomplexen in het Maasmondgebied
waar ook hogere delen van het duin konden worden onderzocht (Rotterdam-Beverwaard
Tramremise, Hardinxveld-Polderweg en Hardinxveld-De Bruin), laten zien dat daar allerlei
verschijnselen zijn te vinden, die bij het onderzoek in de Yangtzehaven om redenen van
non-preservatie en opgravingsuitvoering niet konden worden vastgesteld. Op de beide
vindplaatsen bij Hardinxveld-Giessendam werden kuilen van uiteenlopende afmetingen
aangetroffen, waaronder enkele grote exemplaren die als hutstructuur met verdiepte
vloer zijn geïnterpreteerd (Hamburg en Louwe Kooijmans 2001; Louwe Kooijmans en
Nokkert 2001). Op Hardinxveld-De Bruin werden in het omringende veen enkele kuiltjes
met rituele deposities uit de vroegneolithische bewoningsfase aangetroffen (Louwe
Kooijmans en Nokkert 2001). Tevens werden op beide vindplaatsen uit Hardinxveld en op
Rotterdam-Beverwaard Tramremise begravingen gevonden. Te Hardinxveld-Polderweg
betrof het inhumatiegraven van mensen en honden (Smits en Louwe Kooijmans 2001a)
en op Hardinxveld-De Bruin menselijke inhumatiegraven (Smits en Louwe Kooijmans
2001b). Beide vindplaatsen leverden ook geïsoleerde menselijke resten op die tussen
de bewoningsresten werden aangetroffen. Op de vindplaats Rotterdam-Beverwaard
Tramremise werden crematiegraven gevonden (Zijl e.a. 2001).

311

Hoewel voor de vindplaats in de Yangtzehaven dus aanwijzingen ontbreken voor
gebouwde structuren of begravingen, is het wel waarschijnlijk dat deze aanwezig zijn
geweest. In het archeologisch onderzoek naar de vroegprehistorische bewoning van
het Maasmondgebied heeft de nadruk steeds op de (hogere) rivierduintoppen gelegen.
Begravingen van mensen - maar ook van honden - blijken dan geen uitzondering. Ook in
andere gebieden, zoals in Flevoland, zijn op rivierduinen en op oeverwallen stelselmatig
graven aanwezig, terwijl ook geïsoleerde menselijke resten frequent tussen de
bewoningsresten worden aangetroffen. Mogelijk reflecteert dit de specifieke betekenis van
deze locaties in het landschap, waarbij de historische relaties tussen mensen en plaatsen
in stand werden gehouden, als ‘knooppunten in de tijd’ (time nodes; Peeters 2007). In
transformerende landschappen langs een verschuivende kustlijn kan een dergelijk gebruik
structureel van aard zijn en ook de structuur van landschapsgebruik bepalen. Vondsten
van menselijke skeletresten uit het Mesolithicum die zo nu en dan langs de Nederlandse
kust worden opgeraapt of uit de Noordzee nabij de Bruine Bank worden opgevist, wijzen
mogelijk op het veelvuldig voorkomen van graven of grafvelden.
In dit verband moet worden beseft dat het lastig is om de ruimtelijke schaal waarop
naar het gebruik van landschappen door mesolithische (en vroegneolithische) jagerverzamelaars wordt gekeken in de vingers te krijgen. Het gaat niet alleen om de plekken
in het landschap waar men voor kortere of langere tijd verbleef, maar ook om de
verbinding tussen die plekken. Zo kan de ‘exotische’ herkomst van bepaalde grondstoffen
bijvoorbeeld wijzen op connecties met relatief verafgelegen gebieden. In paragraaf 7.2.3.3
werd de aanwezigheid van Wommersom-kwartsiet op het duin van Yangtzehaven al
genoemd. Enkele artefacten van dit materiaal zijn ook aanwezig op de beide vindplaatsen
bij Hardinxveld-Giessendam, Rotterdam-Beverwaard Tramremise, Rotterdam-’t Hart en
bij Hoge Vaart-A27 in Flevoland (Van Gijn, Lammers-Keijsers en Houkes 2001; Van Gijn,
Beugnier en Lammers-Keijsers 2001; Niekus in Zijl e.a. 2011; Schiltmans 2010; Peeters,
Schreurs en Verneau 2001; Amkreutz 2013). Het materiaal kan door de bewoners van
het Maasmondgebied zelf zijn verworven uit dagzomende voorkomens in België. Deze
voorkomens waren bereikbaar via de Schelde en de zijrivieren Dijle en Demer. Het is goed
mogelijk dat zowel het benedenstroomse Rijn-Maasgebied als het stroomgebied van de
Schelde door dezelfde groep bewoners werden geëxploiteerd.
Lithische grondstoffen die op diverse plaatsen in dat landschap werden verzameld,
raakten over grote gebieden verspreid. Het is niet uit te sluiten dat het Wommersomkwartsiet door contacten met andere groepen zo noordelijk van het oorsprongsgebied
is terechtgekomen. Problematisch is dat het verspreidingsbeeld van andere lithische
grondstoffen moeilijker vast is te stellen. Anders dan voor het Wommersom-kwartsiet
- goed herkenbaar en slechts één brongebied - is de exacte plaats van herkomst en
successievelijke verbreiding van andere (vuur)steensoorten niet eenvoudig traceerbaar
op basis van gesteentekenmerken, vanwege het bestaan van uitgestrekte primaire
en secundaire brongebieden. In enkele gevallen kan op basis van technologische
argumenten aannemelijk worden gemaakt dat materialen/objecten door contacten met
andere groepen op grote afstand van een brongebied zijn beland. Een goed voorbeeld
vormen enkele grote klingen van Rijckholt-vuursteen die op Hardinxveld-De Bruin zijn
aangetroffen (Van Gijn, Lammers-Keijsers en Houkes 2001; Amkreutz 2013)
7.4
Veranderend perspectief: over het archeologische begrip van jagerverzamelaarslandschappen en de betekenis van het Yangtzehavenonderzoek
Net zoals de bewoning op het duin van Yangtzehaven niet los kan worden gezien
van de regionale context van het Maasmondgebied, kunnen de activiteiten van jagerverzamelaars in het ruimere Maasmondgebied niet los worden gezien van ontwikkelingen
in het zuidelijke Noordzeebekken en aansluitende gebieden in Engeland, België,
Nederland en Noordwest-Duitsland. In heel Noordwest-Europa kwamen als gevolg van
klimaatverandering vanaf het Laat Glaciaal processen op gang die het landschap en haar
bewoningsmogelijkheden ingrijpend zouden veranderen.
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7.4.1

De verdrinking van het zuidelijke Noordzeebekken

7.4.1.1 Het einde van een ijstijd
In de koudste periode van de laatste ijstijd (Laatste Glaciale Maximum - LGM),
tussen 26.000 en 20.000 jaar geleden, stond de zeespiegel circa 120 meter lager dan
tegenwoordig. Noordwest-Europa vormde een aaneengesloten landoppervlak dat de
Britse eilanden, het Noordzeegebied, het Engels Kanaal en het huidige vasteland omvatte.
Over Ierland, Wales en Schotland lag een ijskap en een nog grotere ijskap bedekte het
Scandinavisch-Baltische gebied. Het landschap ten zuiden daarvan werd doorsneden
door grote riviersystemen, waaronder die van de Rijn en Maas. De benedenloop van deze
rivieren, vanaf de samenvloeiing met de Theems, wordt de ‘Kanaalrivier’ genoemd. Ze
stroomde via een kloof in de kalksteen van het Nauw van Calais en het Engels Kanaal tot
voorbij Bretagne en waterde daar af in de Atlantische Oceaan (Jelgersma 1979; Bourillet
e.a. 2003; Ménot e.a. 2006). Onderweg vloeiden ook de Somme en de Seine met de
rivier samen. In het vlakke Noordzeebekken was de Rijn-Maasrivier breed en werd zij
door dekzandlandschap geflankeerd. In het samenvloeiingsgebied van Rijn en Theems
flankeerde een versneden, geërodeerd rivierterras en heuvellandschap de Kanaalrivier. In
het eigenlijke Nauw van Calais was het een kloofdal en verder stroomafwaarts wisselden
rivierterras en klooflandschap elkaar af (Gupta e.a. 2007; Mellet e.a. 2013).
Het zuidelijke Noordzeegebied, waar ook huidig Zuidwest-Nederland en het
Maasmondgebied deel van uitmaakten, was een belangrijk samenvloeiingsgebied van
rivierlopen op weg naar het Nauw van Calais (Bridgland en D’Olier 1995; Hijma e.a.
2012). Voor het LGM sloten ook noordelijke smeltwaterstromen vermoedelijk enige tijd
op het omvangrijke riviersysteem aan. Tijdens het LGM was dat laatste al niet meer het
geval. Vanaf 26.000 jaar geleden waren het in eerste instantie vooral de Britse ijskap en
zuidwestelijke sectoren van de Scandinavische ijskap die aanzienlijk in omvang afnamen.
Andere delen van de ijskap begonnen vanaf 23.000 jaar geleden af te nemen. In het periBaltische gebied (Polen, Oostzee) vormden zich smeltwatermeren. Langs de zuidwest
rand van Scandinavië vond afwatering plaats via de rivier de Elbe op de Noordzee bij
Noorwegen. In de drooggevallen zuidelijke Noordzee bleef het Rijn-Maassysteem vanaf
het LGM als het grootste riviersysteem over (Hijma e.a. 2012).
In Nederland en omliggende gebieden overheersten in deze periode periglaciale
omstandigheden, met permanent bevroren ondergrond. Vegetatie ontbrak of was
zeer schraal en over grote gebieden had de wind vrij spel. Hierdoor werd in het
Noordzeebekken veel zand lokaal verplaatst, wat resulteerde in een uitgestrekt
duinzandlandschap in de Noordwest-Europese laagvlakte, doorsneden door grotere
en kleinere rivierdalen. Deze rivierdalen werden gevoed door sneeuwsmeltwater, dat
door de bevroren ondergrond niet goed kon afwateren. Dit resulteerde bij veel rivieren
in een vlechtend rivierpatroon met een relatief breed actief dal met zandbanken. Deze
zandbanken vormden op hun beurt brongebieden voor verstuiving, waardoor een
uitgestrekt dekzandlandschap ontstond.
Het einde van het LGM markeert het begin van wereldwijd afsmelten van landijskappen
en daarmee van de zeespiegelstijging. De totale zeespiegelstijging is 120 meter en zo’n
60% van die stijging vond al plaats in het Laat Pleniglaciaal en Laat Glaciaal tussen
20.000 en 11.700 jaar geleden, dus nog voor aanvang van het Holoceen (9700 voor Chr.).
Aanvankelijk steeg de zeespiegel relatief langzaam met circa 20 meter in 5000 jaar. Met
de stapsgewijze klimaatsopwarming aan het begin van het Bølling interstadiaal, 14.500
jaar geleden, versnelde de deglaciatie van het Scandinavisch-Baltische gebied en de
veel grotere ijskap op Noord-Amerika spectaculair, waarmee ook de zeespiegelstijging
wereldwijd versnelde. Het Engelse Kanaal werd in die tijd door zeewater overspoeld en
de Kanaalrivier hield op te bestaan. Het oppervlak van het dal in het Nauw van Calais en
de zuidelijke Noordzee lag echter hoger, waardoor dit gebied tot aan het einde van het
Pleistoceen rivierenland bleef.
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7.4.1.2 Verschuivende kusten en vernatting
Zoals in paragraaf 7.3.1.2 werd aangegeven, bevond de kust zich bij aanvang van het
Holoceen nog ver in de huidige Noordzee. De zeespiegel lag gemiddeld circa 50 m
lager dan tegenwoordig. Er was een noordelijke kustlijn van Noord-Engeland, via de
Doggersbank naar Noord-Denemarken en een zuidelijke kust als een inham ter plaatse
van het Nauw van Calais. In het Nauw van Calais veranderde het dal in een estuarium op
de overgang van Jonge Dryas naar Holoceen. Tussen Vlaanderen en Engeland gebeurde
dat in het Preboreaal en in de Nederlandse sector gedurende het Boreaal (Hijma en
Cohen 2010; idem 2011). De Maasvlakte onderging de transgressie op de overgang
van Vroeg naar Midden-Holoceen, in het vroegste Atlanticum, zoals ook blijkt uit het
onderzoek in de Yangtzehaven (Afb. 7.5). Ook de noordelijke kustlijn verschoof in het
Vroeg Holoceen in hoog tempo naar het Rijn-Maasgebied. Vanuit het diepere gedeelte
van de Noordzee tussen Schotland en Noorwegen verliep de transgressie zuidwaarts,
zowel langs de Engelse als Deens-Duitse zijde van de Doggersbank.
Na circa 8000 voor Chr. was het niet meer mogelijk om over land in Engeland te komen en
tussen 7550 en 6550 voor Chr. raakte het zuidelijke Noordzeebekken voor een aanzienlijk
deel door de zee overspoeld. Sedimentanalyses op een boorkern in het Deense gedeelte
van de Noordzee (Skågerak) suggereren dat de eerste mariene uitwisseling met de
zuidelijke Noordzee vanaf 6800 voor Chr. plaatsvond; vanaf circa 6200 voor Chr. is de
uitwisseling op een met de huidige situatie vergelijkbare sterkte (Gyllencreutz en Kissel
2006). De Doggersbank vormde circa 1000 jaar een eiland in de Noordzee, om tenslotte
volledig overspoeld te worden. Vandaag de dag liggen haar toppen op 24 meter diepte.
Ook in de afgelopen 8000 jaar heeft nog zo’n 5 à 10 meter bodemdaling en aftopping
plaatsgevonden. Het verdrinkingsmoment van de laatste top van de Doggersbank valt
vermoedelijk samen met een voor de bodemdaling gecorrigeerde zeespiegelstand van
zo’n 15 meter onder huidig niveau, rond 6000 voor Chr., op min of meer hetzelfde moment
dat ook het gebied bij de Yangtzehaven definitief verdronk.
Niet alleen door variaties in de snelheid van zeespiegelstijging, maar ook door verschillen
in het oppervlaktereliëf was de verdrinkingssnelheid niet overal gelijk. Relatief vlakke
landsdelen, zoals in het Nederlandse deel van de Noordzee, werden in relatief korte tijd
over grote afstand overspoeld, terwijl de effecten beperkter waren in wat sterker hellende
dalsegmenten, zoals dat van de Kanaalrivier tussen Theemsconfluentie en het Nauw
van Calais. Waar de kustlijn landinwaarts over knikpunten in het verhang van rivierdalen
verschoof - zoals in het Rijn-Maassysteem in het Boreaal gebeurde toen de riviermonding
van de Theemsconfluentie naar de Nederlandse sector opschoof - kan dit via
waterspiegeleffecten ook stroomopwaarts van de riviermonding landschapsveranderingen
hebben veroorzaakt. Omgekeerd geven het begin van basisveenvorming in het gebied
van de Maasvlakte (rond 7500 voor Chr.; zie hoofdstuk 3) en de omslag van een situatie
waarin meanderende hoofdgeulen zich verdiepten naar een aggraderende deltaïsche
situatie (Hijma e.a. 2009), mogelijk informatie over het moment waarop de laatste knik in
het dal in de zuidelijke Noordzee werd gepasseerd.
7.4.1.3 Een omslagpunt rond 6500 voor Chr.
Het tijdstip circa 6500 voor Chr. uit zich op meerdere locaties in het Noordzeebekken - en
langs alle oceanen in de rest van de wereld - als een belangrijk omslagmoment tijdens de
transgressie. Volgens Hijma en Cohen (2010) steeg de gemiddelde grondwaterspiegel in
het Maasmondgebied tussen 8050 en 6500 voor Chr. van ongeveer 24 naar 19,5 m - NAP
(Afb. 7.5). Vanaf circa 7000 voor Chr. accelereerde de stijging van de grondwaterspiegel
daarbij in toenemende mate. Rond 6500 voor Chr. (± 44 jaar) verdronk het gebied en
steeg de zeespiegel binnen 200 jaar van 19,7 m - NAP naar 15,6 m - NAP. Deze stijging
van vier meter omvat volgens Hijma en Cohen een structurele achtergrondstijging
van circa 2 m en een zeespiegelsprong van vergelijkbare amplitude. De ‘sprong’
wordt in verband gebracht met het ijskap-vrij raken van de Hudson Baai, gekoppeld
aan plotselinge volledige drainage van het toenmalige smeltwatermeer Lake AgassizOjibway in Canada. Hierbij stroomde een gigantisch volume zoetwater de oceaan in, wat
wereldwijd in absolute zeespiegelstijging resulteerde (onder andere Törnqvist en Hijma
2012; Cohen en Hijma 2013; zie afbeelding 3.21).
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De drainage van Lake Agassiz-Ojibway wordt ook in verband gebracht met een
kortstondige klimaatsverandering in met name het Noord-Atlantische deel van de
wereld, het zogenaamde 8.2 ka event.15 Door de verzoeting van oceaanwater werd de
warme golfstroom afgeremd en trad op het noordelijk halfrond afkoeling op. In hetzelfde
tijdvenster veroorzaakte een onderzeese aardverzakking aan de rand van het Noorse
continentaal plat (Storegga landslide) een tsunami. Deze tsunami heeft zeker effect
gehad op de kusten van Noorwegen, IJsland en Schotland en ook op die van de zuidelijke
Noordzee: de kusten van het ‘Dogger Hoog’, Oost-Engeland en offshore gedeelten van
Nederland (Weninger e.a. 2008). In tegenstelling tot de zeespiegelsprong in de aanloop
van het 8.2 ka event in het Maasvlaktegebied, zijn zowel de timing van de Storeggatsunami en de ligging en waterdieptes van toenmalige kustlijnen in het Noordzeegebied
niet nauwkeurig bekend (Afb. 7.7). Onder Rotterdam Centrum zijn er rond 13 m - NAP
sedimentaire aanwijzingen voor een regionale mariene overstroming van circa 6000 voor
Chr., koppeling van dat sedimentaire contact aan de uitrollende Storegga-tsunami in het
Maasmondgebied is een mogelijkheid. De erosieve impact van deze tsunami zou hier
echter beperkt zijn gebleven door het grote bergingsvermogen van het estuarium en de
Rijndelta die zich er inmiddels hadden gevormd (Cohen en Hijma 2008; Hijma 2009).
Op basis van het onderzoek naar de ouderdom van tsunami-gerelateerde afzettingen in
Noorwegen en Schotland, plaatst men de tsunami daar tussen 6200 en 5950 voor Chr.
De achtergrond van de gestage estuariene sedimentatie in het Maasmondgebied en de
beperkte erosieve werking maken de datering van het Rotterdams event op circa 6000
voor Chr. nauwkeuriger dan die aan spectaculair dikkere pakketten die onder hoogenergetische omstandigheden zijn afgezet langs de Noorse en Britse kust.
In relatie tot de permanente zeespiegelsprong en de mogelijke incidentele impact van de
tsunami is het opvallend dat de timing daarvan samenvalt met het chronologische hiaat
dat in 7.3.1.1 is genoemd, welke de afdekkingsperiode van de vroeg-middenmesolitische
site in de Yangtzehaven scheidt van die van de meer landinwaartse (laat)mesolitische
locaties. Het ontbreken van vindplaatsen in het Maasmondgebied met harde aanwijzingen
voor menselijke activiteit tussen circa 6400 en 6000 voor Chr. kan, zoals gezegd een
gevolg zijn van onderzoeksintensiteit. Maar het is ook denkbaar dat het hiaat wordt
veroorzaakt door effecten van de versnelde zeespiegelstijging op de mesolithische
bewoning in het gebied, waarbij sprake kan zijn geweest van een korte onderbreking
(bewoningsdiscontinuïteit). Tegelijk kan erosieve werking langs de oevers van het brede
jonge estuarium invloed hebben gehad op de preservatie van bewoningssporen uit die
tijd. Resten die op of dicht aan het oppervlak hebben gelegen, zijn gevoeliger geweest
voor verspoeling dan resten die op diepere niveaus - op de flanken en aan de voet van
rivierduinen - al waren ingebed in sediment. Op basis van de huidige gegevens is niet te
zeggen door welke factor - onderzoeksintensiteit, sedimentatieomstandigheden tijdens
bewoning, preserverende omstandigheden direct nadien, bewoningsdiscontinuïteit of een
combinatie van factoren - het chronologische hiaat wordt veroorzaakt, maar het is een
fenomeen dat om nader onderzoek vraagt.
7.4.2

Mesolithische jager-verzamelaars in een verdrinkend landschap

De mesolithische bewoning van het zuidelijke Noordzeebekken, dat ook wel wordt
aangeduid als ‘Doggerland’, is de afgelopen 15 jaar sterk in de belangstelling komen te
staan, vooral als gevolg van een door Coles in 1998 gepubliceerd artikel, waarin een
overzicht werd gepresenteerd van de veranderende paleolandschappelijke situatie en de
tot dan toe bekende archeologische vondsten. Het belang van Coles’ artikel ligt er vooral
in dat nadrukkelijk wordt gesteld dat het voormalige, droge land in de huidige zuidelijke
Noordzee niet als ‘landbrug’ tussen Engeland en het vaste continent moet worden gezien,
maar als deel van een doorlopend landschap. Vanuit het perspectief dat kustzones zeer
aantrekkelijk moeten zijn geweest voor mesolithische jager-verzamelaars vanwege
de rijkdom en relatieve stabiliteit en voorspelbaarheid van bestaansbronnen, vormde
‘Doggerland’ mogelijk zelfs een kerngebied (Afb. 7.8).
Al een eeuw geleden werden door Reid (1913) de eerste ideeën gevormd over de
Noordzee als ooit bebost en bewoonbaar gebied. Clark wees in 1936 eveneens op het
potentiële belang van dit verdronken land, vanuit het besef dat bewoningssporen van de
vroege Maglemosecultuur, die in zuidelijk Scandinavië toch vooral van de kust bekend
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Afb. 7.8. Noordwest-Europa rond 8000 voor Chr. Door de voortgaande zeespiegelstijging komen
de Dogger Heuvels uiteindelijk als een eiland in de Noordzee te liggen, om rond 6250 voor Chr.
helemaal onder te lopen. Rotterdam-Yangtzehaven is met een rode stip aangegeven.

was, grotendeels onder de zee verdwenen moesten zijn. Ondanks het feit dat inmiddels
meer gegevens beschikbaar zijn over de aanwezigheid van paleolandschappelijke
structuren (Gaffney, Thomson en Fitch 2007), moet echter worden geconstateerd dat de
archeologische betekenis van ‘Doggerland’ nog in sterke mate speculatief is, zij het dat de
toename van het aantal vondsten (Glimmerveen e.a. 2004; Van Kolfschoten en Van Essen
2004; Verhart 2004) wel aangeeft dat de verwachte ‘rijkdom’ - in ieder geval in het gebied
waar ‘Doggerland’ aan het Rijn, Maas en Theemsdal grensde - niet geheel ongegrond is.
De geografische positie van het duin in de Yangtzehaven is in relatie tot de verdrinking
van het zuidelijke Noordzeegebied exemplarisch. Het bestaan van het duin in het
Preboreaal valt samen met de afsnijding van het Dogger Hoog16 als eiland in de
Noordzee, terwijl de bewoning op het duin plaatsvond in een context die van een
terrestrisch rivierlandschap transformeerde naar een riviermondingslandschap en
eindigde toen het duin volledig verdronk als gevolg van de transgressie die ook het
Dogger Hoog geheel overspoelde. Er is evenwel een belangrijk verschil tussen de situatie
van het Dogger Hoog en die van het Maasmondgebied: het eiland had geen achterland,
het Maasmondgebied wel. De implicatie hiervan is dat het menselijk gebruik van het
veranderende landschap in het Maasmondgebied in een andere context geplaatst moet
worden dan het menselijk gebruik van het verdrinkende Dogger Hoog.
Ondanks dat de resolutie van de gegevens op meerdere punten niet ‘optimaal’ is om alle
vragen goed te kunnen beantwoorden, moet worden gesteld dat een ‘kijkvenster’ als in de
Yangtzehaven een unieke bijdrage levert aan onze beeldvorming van een ver verleden:
het Vroeg en Midden-Mesolithicum van de verdrinkende Noordzee. Een belangrijk aspect
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is gelegen in het feit dat onze kennis van mesolithische jager-verzamelaars vrijwel volledig
gebaseerd is op vindplaatsen die gelegen zijn op het huidige, droge (of drooggelegde)
land en daarmee zelden uit toenmalige, rijke laaglandgebieden in de nabijheid van de
zee. Clark (1936) zag een belangrijke rol weggelegd voor het Noordzeegebied op basis
van technologische en typologische overeenkomsten tussen artefacten uit Engeland
en Zuid-Scandinavië. Zijn gedachten werden ondersteund door paleoecologische
gegevens, afkomstig uit her en der opgeviste brokken veen. Bovendien werd in een
brok veen afkomstig van de Leman and Ower Banks, voor de kust van Norfolk, een
benen harpoenspits aangetroffen. Ruim 35 jaar later publiceerde Louwe Kooijmans
(1971) een aantal mesolithische artefacten die afkomstig waren uit het Europoortgebied
en van de Bruine Bank. De afgelopen 10 jaar zijn meer, nieuwe vondsten gepubliceerd
(Glimmerveen e.a. 2004; Van Kolfschoten en Van Essen 2004; Verhart 2004) en zijn
meer theoretische overwegingen naar voren gebracht om aan verdronken, prehistorische
landschappen, en kustzones in het bijzonder, veel waarde te hechten (Bailey 2004;
Flemming 2004).
Rond de millenniumwisseling speelde vooral het onderzoek in het Zuid-Scandinavische
kustgebied een belangrijke rol in het denken over de wijze waarop prehistorische jagerverzamelaars gebruikmaakten van kustzones en hoe de exploitatie van aquatische
bronnen zou hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van sedentair gedrag, territorialiteit
en sociale differentiatie (Fischer 1995; idem 2004; Waddington 2007). Maar de vraag
is natuurlijk in hoeverre dit gebied ‘model’ kan staan voor wat zich elders langs de
Noordwest-Europese kusten afspeelde. Mogelijk was er sprake van een grotere regionale
differentiatie dan verondersteld (vergelijk Louwe Kooijmans 2001a).
De essentie zit in de ruimtelijke schaal waarop jager-verzamelaars gebruikmaken van
het landschap en de rol van informatie (Whallon 2011). Etnografische gegevens kunnen
in dit opzicht instructief zijn.17 Lovis en Donahue (2011) laten bijvoorbeeld zien welke
geografische kennis over rivierlopen en meren aanwezig is bij jager-verzamelaarsgroepen
in zuidoostelijk Labrador. Hoewel ruimtelijk vertekend, laten door native Americans
getekende kaarten een enorme detaillering zien van riviersystemen en meren die
verspreid liggen over uitgestrekte gebieden, soms ter grootte van Nederland, Vlaanderen,
Zuidoost-Engeland, de zuidelijke Noordzee en het Nauw van Calais samen (Afb. 7.9).18
De rivieren en open water spelen als routes door het landschap een cruciale rol in de
informatievoorziening, met rollen voor samenvloeiingen met zijrivieren en landmarks
zoals karakteristieke kliffen, kapen en heuvels langs waterlopen. Ook routes over land
hebben een plek gehad in de mentale kaarten die bij deze jager-verzamelaars aanwezig
zijn (Istomin en Dwyer 2009; Jordan 2012). Ruimtelijke informatie over het landschap
en kennis over routes (oriëntatiepunten) vormen vanuit dit perspectief dus belangrijke
voorwaarden om een bepaald gebied te kunnen benutten en te kunnen anticiperen op
bijvoorbeeld de van jaar tot jaar wisselende beschikbaarheden van voedselbronnen.
Met het oog op de grote ruimtelijke schaal waarop informatie over het landschap
beschikbaar kan zijn bij individuele jager-verzamelaars, moet serieus de vraag worden
gesteld hoe representatief ons actuele, archeologische bestand van vindplaatsen is
voor mesolithisch landschapsgebruik. De vroegmesolithische vindplaatsen die vooral
uit de hoger gelegen delen van Nederland bekend zijn (met name de pleistocene
dekzandgebieden in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland), bevonden zich in die tijd
ver landinwaarts. De weinige mesolithische locaties die in West-Nederland bekend
zijn, maken duidelijk dat de locaties in hoog Nederland slechts een (klein?) deel
vertegenwoordigen van een veel grotere variatie aan vormen van landschapsgebruik. Als
wordt toegespitst op het tijdvenster dat betrekking heeft op het rivierduin in Yangtzehaven,
dus het Preboreaal tot Vroeg Atlanticum (Vroeg en Midden-Mesolithicum), moet op de
eerste plaats worden beseft dat de kustlijn pas tegen het einde van dat tijdtraject in de
buurt komt te liggen van onze onderzoekslocatie. De vindplaats in de Yangtzehaven ligt
op een ‘scharnierpunt’, waar mesolithische kustbewoning in direct verband kan worden
gebracht met vindplaatsen die in overig terrestrisch Nederland aan het daglicht zijn
gebracht. Hoewel elders in Nederland en aangrenzende delen van België en Duitsland
andere vindplaatsen bekend zijn die dezelfde tijdspanne beslaan, is de locatie in de
Yangtzehaven op dit moment de enige waar nadrukkelijk het verdrinkingsproces gevolgd
kan worden in relatie tot deze vroege fase van het Mesolithicum (vergelijk Niekus 2006;
Afb. 7.5 en 7.10).
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Een aspect dat uit het onderzoek naar rivierduinbewoning in de Yangtzehaven opnieuw
naar voren is gekomen, is dat de vorming van rivierduinen doorliep tot in het Vroeg
Holoceen. Preboreale bewoning op rivierduinen is elders in Nederland goed vastgesteld,
bijvoorbeeld in Oost-Nederland in het huidige IJsseldal (Groenewoudt e.a. 2001).
Opvallend is dat in andere gebieden waar rivierduinen aanwezig zijn, zoals bij Swifterbant
(Oostelijk Flevoland), aanwijzingen voor vroegmesolithische activiteit op rivierduinen
ontbreken, terwijl deze er wel zijn voor het dekzandgebied in dezelfde regio (Peeters
2007). Omgekeerd is op de rivierduinen bij Swifterbant wel intensieve activiteit in vooral
het Laat Mesolithicum en Vroeg Neolithicum te zien, terwijl dat zich op rivierduinen en
dekzandruggen in Oost-Nederland nauwelijks laat registreren. Dergelijke verschuivingen
binnen en tussen regio’s zijn mogelijk in verband te brengen met de dynamiek van het
landschap op verschillende schaalniveaus (Peeters 2007; idem 2009a). Voor wat betreft
het Vroeg Mesolithicum is het mogelijk dat de specifieke situatie in relatie tot de vorming
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van rivierduinen bepalend was voor de aan- of afwezigheid van menselijke activiteit.
In gebieden waar rivierduinen zich eerder stabiliseerden onder invloed van vernatting
en vegetatiegroei, laat de menselijke activiteit zich mogelijk eerder registreren dan in
duingebieden die over een langere tijd werden gevormd. De vraag is dus of prehistorische
jager-verzamelaars van vrijwel alle rivierduinen gebruik gingen maken zodra deze door
vegetatie waren ‘vastgelegd’, of alleen van die duinen met een ook om andere redenen
gunstige ligging. Om beter inzicht te krijgen in dergelijke verbanden, is het noodzakelijk
dat ook de ouderdom van individuele rivierduinen in verschillende regio’s in kaart wordt
gebracht. Het onderzoek in de Yangtzehaven is in dit verband van evident belang.
Uiteraard staan vindplaatsen zoals die bekend zijn uit het Maasmondgebied niet op
zichzelf. Ze vormen onderdeel van een patroon dat het gebruik van het landschap in
een breder verband reflecteert. Blijkens de archeozoölogische en archeobotanische
gegevens uit de Yangtzehaven werd van verschillende landschapszones gebruikgemaakt:
de zoetwaterriviervlakte en daardoor omsloten of aangrenzende drogere gronden, de
brakwater getijzone en de mariene omgeving. In hoeverre allerlei plantaardige en dierlijke
(voedsel)bronnen in de directe omgeving van het duin werden verworven, of van elders
naar de locatie werden gebracht, is onduidelijk. Maar het is evident dat Yangtzehaven en
de andere mesolitische rivierduinlocaties in West-Nederland gezien moeten worden in het
licht van een netwerk van plekken en zones in het landschap, die met elkaar in verband
stonden via routes (Amkreutz 2013).
Gezien het voorkomen van niet-anadrome, mariene vissoorten is duidelijk dat deze jagerverzamelaars zich over water naar zee op 10 tot 20 km afstand hebben verplaatst. Beseft
moet echter worden dat de afstanden waarover jager-verzamelaars zich in waterrijke
landschappen verplaatsen aanzienlijk kunnen zijn. Restanten van kano’s worden relatief
vaak aangetroffen in mesolithische contexten waar hout bewaard is gebleven, wat erop
wijst dat dit reguliere transportmiddelen zijn geweest. De grote systemen van Rijn, Maas
en Schelde kunnen in het Preboreaal en Boreaal belangrijke ‘assen’ van beweging zijn
geweest. Met de talrijke zijrivieren en beken vormden deze een netwerk - een dendritisch
‘zenuwstelsel’ - in dit jager-verzamelaarslandschap. De sporadische aanwezigheid van
Wommersom-kwartsiet, bijvoorbeeld, is een aanwijzing voor de geografische reikwijdte
van mesolithische contacten en transportbewegingen in dit netwerk.
Waar de rivier- en beekstelsels mogelijk van grote betekenis waren als routes in de
terrestrische delen van jager-verzamelaarslandschappen, zullen ook kusten een
belangrijke rol hebben gespeeld. Enerzijds als verbindingsroute tussen kustlocaties
en van elkaar gescheiden riviersystemen/estuaria, anderzijds als onderdeel van een
gedifferentieerd landschap dat een scala aan mogelijkheden bood voor de exploitatie
van bestaansbronnen. Over het gebruik van kustzones door mesolithische jagerverzamelaars is echter betrekkelijk weinig bekend. Het meeste onderzoek is gedaan in
de Zuid-Scandinavische regio, waar de gemiddeld ondiepe wateren met goed zicht de
mogelijkheid bieden om systematisch onderwateronderzoek te doen (Pedersen, Fischer
en Aaby 1997; Harff en Lüth 2007). Daarnaast is het een en ander gedaan langs de Britse
kust, zoals rond het estuarium van de Severn (Bell 2007), in de Solent (Momber e.a. 2011)
en bij het estuarium van de Howick Burn (Waddington 2007).
De ontwikkeling van de genoemde gebieden is in geologisch en geografisch opzicht
echter niet vergelijkbaar met de laaglanden van het Noordzeebekken. De ZuidScandinavische regio ligt op het scharnierpunt van isostatische daling en opheffing,
waardoor de invloed van globale zeespiegelstijging hier een andere uitwerking heeft
gehad op de landschappelijke dynamiek. Daarnaast is het steile kustverloop van de
Britse Eilanden verantwoordelijk voor andere kustontwikkelingen aan de westzijde
van het Noordzeebekken dan aan de oostzijde. Vanuit het perspectief van geografisch
verschillende geologische processen en paleolandschappelijke omstandigheden
veranderde het laag gelegen Noordzeebekken in de loop van de laatglaciale en
vroegholocene verdrinkingsgeschiedenis voortdurend van structuur voor wat betreft het
kustverloop, de ligging en het karakter van rivierestuaria, en het voorkomen van meren.
De consequentie hiervan is, dat de mogelijkheden die kusten en rivieren (evenals meren)
boden voor verplaatsing over water eveneens veranderden. Juist in gebieden waar
de verdrinking zo nu en dan erg snel kon verlopen, zoals in het Nederlandse deel van
het continentaal plat, kunnen veranderingen fundamenteel hebben ingegrepen in de
‘infrastructuur’ van het jager-verzamelaarslandschap.
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7.4.3

Besluit

Vraagstukken met betrekking tot de representativiteit van het actuele archeologische
gegevensbestand, zowel vanuit een nationaal als een internationaal perspectief, kunnen
alleen worden beantwoord als meer inzicht is verkregen in hetgeen zich in deze black box
gebieden heeft afgespeeld. In hoeverre is het huidige ‘terrestrische archief’ representatief
voor de wijze waarop mesolithische jager-verzamelaars het landschap gebruikten?
In hoeverre is er sprake van overeenkomst of verschil tussen ontwikkelingen in het
Noordzeebekken en het Zuid-Scandinavische gebied?
Het vergroten van inzicht in deze vragen is van belang om uiteindelijk uitspraken te
kunnen doen over al dan niet veranderend gedrag onder invloed van het dynamische
landschap. Trad de ontwikkeling naar een meer sedentaire levenswijze op door een
grotere nadruk op de exploitatie van stabiele, voorspelbare, mariene bestaansbronnen,
zoals het ‘Scandinavische model’ wil laten zien? Nam door de afname van het
bewoonbare areaal de populatiedichtheid overal toe, met sterkere territorialiteit en
sociale differentiatie als gevolg? In hoeverre bestaat er een oorzakelijk verband tussen
technologische veranderingen - een middenmesolithische versus laatmesolithische
technologie - die zich lijken te voltrekken als de zuidelijke Noordzee vol is gelopen?
Om een genuanceerder inzicht te krijgen in de effecten van het verdrinkende zuidelijke
Noordzeebekken op jager-verzamelaarslandschappen is het noodzakelijk dat onderzoek
in de verdronken gebiedsdelen wordt voortgezet. Het onderzoek in de Yangtzehaven
behoort nu nog tot de uitzonderingen. Het in vele opzichten pionierende onderzoek
heeft laten zien dat met een doordachte, gefaseerde onderzoekstrategie onder lastige
omstandigheden waardevolle resultaten kunnen worden geboekt.

321

Noten

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

322

Rijksuniversiteit Groningen, Groninger Instituut voor Archeologie, Poststraat 6, 9712 ER
Groningen. E-mail j.h.m.peeters@rug.nl
Hierbij zal geen systematisch onderscheid gemaakt worden tussen de selectiegebieden West
en Oost. Gravend onderzoek heeft alleen in selectiegebied West plaatsgevonden.
Met name onverbrande schubben van rivierbaars en kaakfragmenten van snoek worden met
regelmaat aangetroffen in holocene afzettingen in West-Nederland, zowel in de
context van archeologische vindplaatsen als in natuurlijke context. In veel gevallen is het
waarschijnlijk dat het om natuurlijk gestorven dieren gaat.
Er moet echter rekening mee worden gehouden dat dit contrast (mede) een gevolg kan zijn van
fragmentatie.
Zie bijvoorbeeld de documentaire ‘Cree hunters of Mistassini’ door Richardson en Lanzelo 1974
(http://www.nfb.ca/film/cree_hunters).
Meer dispers aanwezige, verkoolde deeltjes lijkt eerder de neerslag te zijn van door water en
wind lokaal, verplaatst verbrand organisch materiaal.
Van git werden in het Neolithicum kralen gemaakt, zoals blijkt uit vondsten van de
kustnederzettingen Ypenburg (Van Gijn 2008) en Schipluiden (Van Gijn 2006b). Uit
het Mesolithicum is tot op heden geen git bekend, wat echter kan samenhangen met
conserveringsomstandigheden (hoofdstuk 4). In Nederland en direct omliggende gebieden
geldt hetzelfde voor ornamenten van schelpen. Elders in West-Europa zijn enkele mesolithische
vindplaatsen met van schelpen gemaakte hangers bekend, zoals in de grafvelden van Hoëdic
en Téviec voor de Bretonse kust (Péquart e.a. 1937; Péquart en Péquart 1954).
Dergelijke voorwerpen worden op archeologische vindplaatsen zelden aangetroffen. Een
voorbeeld is echter de vondst van een serie afdrukken van rieten matten uit het Vroeg
Neolithicum van de vindplaats Almere-Hoge Vaart (Hamburg e.a. 2001; Peeters 2007).
De dateringen zijn als volgt: 9945 ± 115 BP (Ua-642), 6160 ± 135 BP (Ua-643), 9690 ± 125 (Ua644). De harpoenen zijn doorgaans van gewei of botten van edelhert of oeros vervaardigd.
Opgemerkt moet worden dat de locatie Rotterdam-Emplacement Centraal Station alleen door
mechanische boringen is onderzocht, waarbij in een geulvulling stukjes tot touw gedraaide
plantenvezels werden aangetroffen, in een enkel geval met knoopjes erin. Mogelijk gaat het
om resten van visnetten. De context is daarmee anders dan voor de andere onderzochte
vindplaatsen.
Op een amfidromisch punt is geen sprake van zeespiegelstijging of -daling door getij.
Gedetailleerde berekeningen van het getij in de zuidelijke Noordzee van voor het tot stand
komen van de verbinding zijn niet beschikbaar.
Hoewel de verkoolde en onverkoolde resten van Rotterdam-Emplacement Centraal Station
afkomstig zijn uit een geul, waardoor de kans reëel is dat het om een natuurlijke accumulatie
kan gaan, is op grond van de aanwezigheid van verkoolde veervormige uitlopers van
vruchtstekels van waternoot - deze laten gemakkelijk los van uitgerijpte vruchten - en de
associatie van deze resten met houtskoolrijk, zandig sediment aannemelijk gemaakt dat het
consumptieafval betreft (Brinkkemper 2007).
Het is echter nodig te blijven beseffen dat de aangetroffen resten vooral afkomstig zijn uit een
pakket colluviaal sediment aan de voet van het duin. Daar gaat het om een vermengd complex
van afval uit verschillende gebruiksfasen (zie paragraaf 7.2.1).
In de internationale literatuur wordt met deze gebeurtenis verwezen naar de gekalibreerde
ouderdom in duizenden jaren voor heden, dus 8200 jaar geleden. De klimaatimpact piekt in de
Groenlandse ijskap op 6250 voor Chr.
De tegenwoordige Doggersbank wordt in navolging van Coles (1998) en in relatie tot
Doggerland in de literatuur ook wel aangeduid als de ‘Dogger Hills’. Het gebruik van deze naam
wordt hier vermeden, omdat ‘hills’ te zeer de indruk wekt dat het werkelijk een heuvelachtig
gebied betrof, terwijl het eerder een omvangrijke welving in het landschap betreft.
Het gebruik van etnografische gegevens in de archeologie van jager-verzamelaars staat dikwijls
ter discussie. In onze opvatting kunnen gegevens over historisch gedocumenteerde en nog
levende jager-verzamelaars wel degelijk relevantie hebben voor archeologisch onderzoek,
maar moeten ze niet gebruikt worden als spiegel voor het verleden. Hun historisch/hedendaags
gedrag is niet zondermeer representatief voor gedrag in het verleden.
Opgemerkt dient te worden dat de door Lovis en Donahue (2011) besproken kaarten op verzoek
van etnografen in de 20e eeuw zijn getekend. De jager-verzamelaars zelf gebruiken geen
fysieke kaarten.

Lijst van afbeeldingen, tabellen en bijlagen

Lijst van afbeeldingen
1 Inleiding
Afb. 1.1. Ligging van het plangebied Yangtzehaven.
Afb. 1.2. Impressie van het plangebied Yangtzehaven ten tijde van het (geo)archeologisch
onderzoek.
Afb. 1.3. Het plangebied Yangtzehaven geprojecteerd op de Topografische en Militaire
Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden, blad Rotterdam 37, situatie 1849/1850. Het
gebied lag in 1849/1850 2,5 tot 5 km voor de kust tussen Oostvoorne en van Hoek van
Holland.
Afb. 1.4. Toekomstbeeld van de nieuwe Maasvlakte gezien vanuit het noordwesten.
Aan de linkerzijde is de Yangtzehaven zichtbaar, die als scheepvaartverbinding tussen
Maasvlakte 1 en Maasvlakte 2 dienst doet.
Afb. 1.5. Overzicht van de ligging van de verschillende onderzoeksgebieden per fase.
Het bureauonderzoek (Vos e.a. 2009) en het verkennend inventariserend veldonderzoek
(Vos e.a. 2010a) zijn uitgevoerd voor het gehele plangebied (fasen 1 en 2), het karterend
inventariserend veldonderzoek is verricht in selectiegebieden West en Oost (fase 3) en
tijdens het gravend onderzoek zijn drie putten aangelegd in selectiegebied West (fase 4).
Afb. 1.6. Eerste resultaten van het karterend inventariserend veldonderzoek (fase 3) in
selectiegebied West. Per boring is de aan- of afwezigheid van rivierduinafzettingen en
archeologische indicatoren weergegeven.
Afb. 1.7. Eerste resultaten van het karterend inventariserend veldonderzoek (fase 3) in
selectiegebied Oost. Tijdens deze onderzoeksfase is met het blote oog slechts in één
boring een minimale hoeveelheid houtskoolgruis waargenomen.
2 Methoden en technieken
Afb. 2.1. Schematische weergave van de gefaseerde aanpak van het (geo)archeologisch
onderzoek in het plangebied Yangtzehaven.
Afb. 2.2. Seismisch onderzoek met behulp van een zogenaamd chirpsysteem.
Afb. 2.3. Overzicht van de sonderingen, boringen en gevaren seismische lijnen in en nabij
selectiegebied West.
Afb. 2.4. Overzicht van de sonderingen, boringen en gevaren seismische lijnen in en nabij
selectiegebied Oost.
Afb. 2.5. Het gebruikte kraanschip voor de uitvoering van de sonderingen en boringen.
Afb. 2.6. 3D-visualisatie van het plangebied Yangtzehaven na de bathymetrische opname
in 2011 gezien vanuit het oosten. De geelbeige kleur geeft de ligging van de havenbodem
tussen 18 en 17 m - NAP weer.
Afb. 2.7. Voor het uitvoeren van het karterend booronderzoek is gebruik gemaakt van een
hoog frequente hydraulische vibrocore (de zogenaamde ‘trilflip’). Deze werd vanaf een
kraanschip naar de havenbodem neergelaten.
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Afb. 2.8. De gestoken kernen van de boringen werden aan boord van het kraanschip in
stukken van 1 m gezaagd.
Afb. 2.9. In de sediment-beschrijfruimte van TNO Geologische Dienst Nederland in
Utrecht werden de kernen van de boringen opengesneden en geprepareerd voor verder
onderzoek.
Afb. 2.10. Impressie van een deel van de opengesneden kernen.
Afb. 2.11. Ligging van de drie locaties, die geselecteerd waren voor de uitvoering van
het gravend onderzoek (fase 4), ten opzichte van de eerder gezette boringen (fase 3) in
selectiegebied West. Als ondergrond is de gekarteerde top van het laatpleistocene en
vroegholocene zandoppervlak (fluviatiele- en rivierduinafzettingen) afgebeeld.
Afb. 2.12. Impressie van het gravend onderzoek (fase 4) in de Yangtzehaven met behulp
van het baggerschip ‘Triton’.
Afb. 2.13. Detailopname van de uitvoering van het gravend onderzoek.
Afb. 2.14. Ligging van de drie putten (inclusief vakken), geprojecteerd op de
bathymetrische opname van de havenbodem na afloop van het gravend onderzoek (de
zogenaamde uitpeiling). Duidelijk zichtbaar is de overlap tussen de verschillende vakken
die is ontstaan als gevolg van de 2 m bij 5 m footprint van de vlakgrijper in geopende
stand.
Afb. 2.15. De horizontaalsluitende vlakgrijper, met een footprint in geopende stand van 2
m bij 5 m, die gebruikt werd voor het gravend onderzoek.
Afb. 2.16. Het gravend onderzoek kon ‘live’ gevolgd worden op het scherm van de
computer aan boord van het baggerschip ‘Triton’. Zichtbaar is de ontgraving van put 3 op
9 november 2011.
Afb. 2.17. Het grondmonster werd aan het oppervlak vanaf het naast de ‘Triton’ gelegen
ponton beoordeeld door een archeoloog.
Afb. 2.18. Wanneer in het grondmonster de archeologisch relevante rivierduinafzettingen
werden aangetroffen, werd het monster gestort in een verzamelcontainer aan boord van
het ponton.
Afb. 2.19. In de verzamelcontainer werden handmatig 68 botanische monsters genomen
van het ‘schone’ rivierduinzand.
Afb. 2.20. Het grondmonster werd met behulp van een graafmachine met een kleine
hydraulische grijper uit de verzamelcontainer geschept.
Afb. 2.21. Door de graafmachine werd de grond uit de verzamelcontainer verdeeld over
twee big bags; een A en een B zak.
Afb. 2.22. Met de Manitou, een machine met een lange hydraulische giek, werden de big
bags verplaatst naar de achterzijde van het naast de ‘Triton’ gelegen ponton.
Afb. 2.23. Aan het einde van iedere werkdag werden de big bags door het baggerschip
‘Triton’ gelost op de kade bij de losplaats.
Afb. 2.24. Het gravend onderzoek leverde uiteindelijk 316 big bags op.
Afb. 2.25. Voor het zeven van de big bags werd gebruik gemaakt van twee grote
Lutterzeven met een maaswijdte van 10 mm.
Afb. 2.26. Detail van een grondmonster op een van de Lutterzeven. De zichtbare brokken
zijn de vele veenbrokken die na het zeven achterbleven op de zeef.
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Afb. 2.27. Bij de afvoer van het spoelwater van de Lutterzeef was een tweede, kleinere
zeef met een maaswijdte van 2 mm geplaatst.
Afb. 2.28. De zeefresiduen van zowel de 10 mm als de 2 mm zeven werden ter plaatse
gedroogd in een speciaal daarvoor ingerichte container.
Afb. 2.29. Impressie van het sorteren van de gedroogde zeefresiduen op het kantoor van
het BOOR.
Afb. 2.30. Tijdens het inspecteren van de zeefresiduen werd een grote hoeveelheid
archeologische indicatoren aangetroffen. Rechts van de hand een flinke hoeveelheid
verbrand bot.
Afb. 2.31. Put 1 geprojecteerd op de bathymetrische opname van de havenbodem op
1 november 2011. Tevens afgebeeld zijn alle bemonsterde grepen die zijn uitgevoerd
tot aan het moment van deze opname. Duidelijk zichtbaar is dat de put niet gelijkmatig
horizontaal ontgraven is als gevolg van de scheefstand van de grijper.
Afb. 2.32. Put 2 geprojecteerd op de bathymetrische opname van de havenbodem op 7
november 2011. Tevens afgebeeld zijn alle bemonsterde grepen die zijn uitgevoerd tot
aan het moment van deze opname. Vermoedelijk is de grijper vooral aan de randen van
de put, als gevolg van de aanwezigheid van de putwanden, in toenemende mate gedraaid
en naar het midden van de put verplaatst. In put 3 is dit eveneens gebeurd.
Afb. 2.33. Een eenvoudig model van put 2 laat zien dat de put in het midden dieper
ontgraven werd dan aan de randen als gevolg van de overlap in de lengterichting tussen
de aangrenzende vakken. De volgorde van ontgraven is met cijfers aangegeven.
3  Landschapsgenese en paleogeografie
Afb. 3.1. 3D-visualisatie van de detailkartering van de vroegholocene top van het
donkzand en de basis van het zeezand in selectiegebied West, met de locaties van een
aantal steekkernen.
Afb. 3.2. Drie steekkernen uit de Yangtzehaven ter illustratie van de typische
laagopeenvolging.
Afb. 3.3. Stratigrafische tabel met tijdindelingen, archeologische perioden, laageenheden
en hun chronologie in plangebied Yangtzehaven. Met de rode balk wordt de periode van
menselijk gebruik van het rivierduincomplex (bepaald aan de hand van 14C-dateringen)
aangegeven.
Afb. 3.4. Beschikbare sonderingen en steekboringen in het gebied van de Maasvlakte.
Afb. 3.5. Ligging van verzamelde gegevens en selectiegebieden West en Oost in
plangebied Yangtzehaven.
Afb. 3.6. Diepte top van het laatpleistocene en vroegholocene zand (KR en BXDE)
ten opzichte van NAP met ligging van selectiegebieden West en Oost in plangebied
Yangtzehaven.
Afb. 3.7. Seismische profielen door plangebied Yangtzehaven.
Afb. 3.8. Geologisch profiel plangebied Yangtzehaven. Voor ligging zie afbeeldingen 3.5
en 3.6.
Afb. 3.9. Detailkartering selectiegebied Oost. Diepte top van het laatpleistocene
en vroegholocene zand (KR en BXDE) met ligging seismische lijnen, locaties van
sonderingen en steekkernen en ligging geologisch detailprofiel (Afb. 3.11).
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Afb. 3.10. Seismische detailprofielen in selectiegebied Oost.
Afb. 3.11. Geologisch detailprofiel selectiegebied Oost. Voor ligging zie afbeelding 3.9.
Afb. 3.12. Detailkartering selectiegebied West. Top van het laatpleistocene en
vroegholocene zand (KR en BXDE) ten opzichte van NAP met ligging seismische lijnen,
locaties van sonderingen en steekkernen en ligging geologische detailprofielen 1 en 2
(Afb. 3.14 en 3.15).
Afb. 3.13. Seismische detailprofielen in selectiegebied West.
Afb. 3.14. Geologisch detailprofiel 1 in selectiegebied West. Voor ligging zie afbeelding
3.12.
Afb. 3.15. Geologisch detailprofiel 2 in selectiegebied West. Voor ligging zie afbeelding
3.12.
Afb. 3.16. Ligging top van het laatpleistocene en vroegholocene zand (KR en BXDE)
ten opzichte van NAP met locaties en type onderzoek steekkernen in plangebied
Yangtzehaven.
Afb. 3.17. Top van het ‘pleistocene’ zand (KR en BXDE) ten opzichte van NAP met
locaties en type onderzoek steekkernen in selectiegebied West.
Afb. 3.18. Tijd-dieptecurves van zeespiegel- en grondwaterstijging in West-Nederland.
Afb. 3.19. Landschapsreconstructie voor het gebied van de Maasvlakte.
Afb. 3.20. Landschapsreconstructie voor plangebied Yangtzehaven.
Afb. 3.21. De versnelde verdrinking van het landschap in de tweede helft van het 7e
millennium voor Chr. Na 6500 voor Chr. zijn er rondom het rivierduin enkel subaquatische
afzettingsmilieus.
Afb. 3.22. Schematische kaartbeelden van landschapstypen in de monding van Rijn en
Maas in het Vroeg Holoceen.
Afb. 3.23. Referentiebeeld rivierdelta Cumberland Marshes in Canada.
Afb. 3.24. Landschapsreconstructie voor selectiegebied West.
4 Vuursteen en natuursteen
Afb. 4.1. Postdepositionele en experimentele sporen op het vuursteen. Oorspronkelijke
vergroting 100x.
Afb. 4.2. Vondstnummer 13.4. Schaal 1:1.
Afb. 4.3. Detailopnames van vondstnummer 13.4.
Afb. 4.4. Vondstnummer 36.10. Schaal 1:1.
Afb. 4.5. Detailopnames van vondstnummer 36.10.
Afb. 4.6. Vondstnummer 84.3. Schaal 1:1.
Afb. 4.7. Detailopnames van vondstnummer 84.3.
Afb. 4.8. Vondstnummer 114.3. Schaal 1:1.
Afb. 4.9. Detailopnames van vondstnummer 114.3.
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Afb. 4.10. Vondstnummer 276.4. Schaal 1:1.
Afb. 4.11. Detailopnames van vondstnummer 276.4.
Afb. 4.12. Vondstnummer 287.1. Schaal 1:1.
Afb. 4.13. Detailopnames van vondstnummer 287.1.
Afb. 4.14. Vondstnummer 287.2. Schaal 1:1.
Afb. 4.15. Detailopnames van vondstnummer 287.2.
Afb. 4.16. Detailopnames van vondstnummer 84.3. De zones met verschillende
patineringen zijn duidelijk zichtbaar.
Afb. 4.17. Een klingfragment van Wommersom-kwartsiet (280.5) en twee artefacten van
kiezelgeode (124.8 en 124.9). Schaal 1:1.
Afb. 4.18. Vondstnummer 31.2. Schaal 1:1.
Afb. 4.19. Detailopnames van vondstnummer 31.2.
Afb. 4.20. ‘Afvalstukken’ uit put 1: kernpreparatiekling (67.1); kernen (114.4, 36.12 en
48.14); kernvernieuwings- of correctiestukken (72.1 en 136.8); klingen (23.1 en 24.10);
afslag (76.1). Schaal 1:1.
Afb. 4.21. Werktuigen uit put 1: geretoucheerde stukken (13.3 en 98.1); B-spitsen (3.1,
65.1 en 54.1), segment (23.1); overgangsvorm van een segment naar een driehoek
(123.7); ongelijkbenige driehoek (15.1); kerfrest (46.2); verschillende typen stekers (151.1,
18.7, 133.1 en 124.9), en een stekerachtig artefact (118.1). Schaal 1:1.
Afb. 4.21. Werktuigen uit put 1 (vervolg): schrabbers (18.6, 132.2, 15.3 en 145.3);
combinatiewerktuig van een schrabber met boor (84.4). Schaal 1:1.
Afb. 4.22. ‘Afvalstukken’ uit put 2: kernpreparatieklingen (337.2 en 174.2); kernen (194.6,
276.5, 242.6 en 298.3); kernvernieuwings- of correctiestukken (195.1, 243.4, 205.4 en
191.2). Schaal 1:1.
Afb. 4.22. ‘Afvalstukken’ uit put 2 (vervolg): afslagen (295.1, 268.1, 275.1, 266.1, 257.4,
307.6); klingen (207.1, 232.1, 316.1 en 301.1). Schaal 1:1.
Afb. 4.23. Werktuigen uit put 2: geretoucheerde stukken (194.5, 197.1, 336.7, 206.1 en
315.1); B-spitsen (182.1 en 199.4); A-spitsen (326.10 en 292.1); C-spits (223.5); segment
(211.1); overgang van een segment naar een driehoek (322.7); lancet spits (330.4);
overgangsvorm van een lancet-spits naar een C-spits (201.10); spits, type onbekend
(277.1); kerfresten (313.5 en 175.3). Schaal 1:1.
Afb. 4.23. Werktuigen uit put 2 (vervolg) en een steker (vondstnummer 352.1) uit put 3:
schrabbers (266.2, 330.1, 318.1, 265.1, 317.1, 267.14); stekers (305.1, 295.2 en 314.1);
combinatiewerktuig van een steker en een schrabber (312.2). Schaal 1:1.
Afb. 4.24. Sporen van plantaardig materiaal. a., c. en d. oorspronkelijke vergroting 200x;
b. oorspronkelijke vergroting 100x.
Afb. 4.25. Sporen van dierlijk materiaal. a., b., c., f., g. en h. oorspronkelijke vergroting
200x; d. en e. oorspronkelijke vergroting 100x.
Afb. 4.26. Sporen van mineraal en onbekend materiaal. Oorspronkelijke vergroting 100x.
Afb. 4.27. Massaspectrum van zwart materiaal op vondstnummer 201.10 dat
geïdentificeerd kan worden als fossiel angiosperm lignine met weinig polysacharide.
Afb. 4.28. Diverse vuurstenen artefacten. Schaal 1:1.
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5 Fauna
Afb. 5.1. Bot.
Afb. 5.2. Nonnetjes: mannetje (boven) en vrouwtje (onder).
Afb. 5.3. Waterral.
Afb. 5.4. Gevlekte rog: mannetje.
Afb. 5.5. Ringslang.
Afb. 5.6. Geschatte en berekende totale lengtes van snoek uit 2 en 10 mm zeefresiduen.
Afb. 5.7. Bever.
Afb. 5.8. Voorwerpen van bot en gewei. Schaal a. en b. 1:1, diameter c. 6,7 mm, lengte d.
12 mm.
6  Archeobotanie: landschapsreconstructie en voedselvoorziening op meso- en
microschaal
Afb. 6.1. Ligging van de in dit hoofdstuk aan de orde komende boringen B37A0673/W-04,
B37W0675/W-06 en B37W0697/W-28. Als ondergrond is de gekarteerde top van
het laatpleistocene en vroegholocene zandoppervlak (fluviatiele sedimenten en
rivierduinafzettingen) in selectiegebied West afgebeeld. Tevens is de ligging van de
overige boringen van fase 3 en de putten van fase 4 aangegeven.
Afb. 6.2. Positie van losse grondmonsters in put 1 en 2 waaraan een pollenanalyse is
uitgevoerd. Binnen de putten zijn de vakken met nummering aangegeven. Tevens is de
ligging van boringen B37A0673/W-04, B37W0675/W-06 en B37W0697/W-28 aangegeven.
Als ondergrond is de gekarteerde top van het laatpleistocene en vroegholocene
zandoppervlak (fluviatiele sedimenten - KR - en rivierduinafzettingen - BXDE) in
selectiegebied West afgebeeld.
Afb. 6.3. Locatie pollenmonsters en 14C-monsters in boorkernen B37A0673/W-04,
B37A0675/W-06 en B37A0697/W-28. De dieptes zijn aangegeven in cm - HB (= de top
van de boorkern); de havenbodem bevond zich op 17,72 m - NAP (B37A0673/W-04),
17,64 cm - NAP (B37A0675/W-06) en 18,09 m - NAP (B37A069/W-28).
Afb. 6.4. Pollendiagram boorkern B37A0675/W-06 (gesitueerd net buiten put 1).
(B) = gedetermineerd op basis van Beug 2004; (P) = gedetermineerd op basis van de
serie van Punt e.a. 1976-2009. Ook op DVD.
Afb. 6.5. Resultaten analyse aan microscopische, verkoolde fragmenten boorkern
B37A0675/W-06, geplot met veel voorkomende pollentypen.
(B) = gedetermineerd op basis van Beug 2004; (P) = gedetermineerd op basis van de
serie van Punt e.a. 1976-2009. Ook op DVD.
Afb. 6.6. Pollendiagram boorkern B37A0673/W-04 (gesitueerd in het areaal van put 2). (B)
= gedetermineerd op basis van Beug 2004; (P) = gedetermineerd op basis van de serie
van Punt e.a. 1976-2009. Ook op DVD.
Afb. 6.7 . Resultaten analyse aan microscopische verkoolde, fragmenten boorkern
B37A0673/W-04, geplot met veel voorkomende pollentypen. (B) = gedetermineerd op
basis van Beug 2004; (P) = gedetermineerd op basis van de serie van Punt e.a. 19762009. Ook op DVD.
Afb. 6.8. Pollendiagram boorkern B37A0697/W-28. (B) = gedetermineerd op basis van
Beug 2004; (P) = gedetermineerd op basis van de serie van Punt e.a. 1976-2009. Ook op
DVD.
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Afb. 6.9. Resultaten analyse aan microscopische, verkoolde fragmenten boorkern
B37A0697/W-28, geplot met veel voorkomende pollentypen.
(B) = gedetermineerd op basis van Beug 2004; (P) = gedetermineerd op basis van de
serie van Punt e.a. 1976-2009. Ook op DVD.
Afb. 6.10. Resultaten pollenanalyse aan diverse grepen in put 1 en 2, bemonsterd door
middel van losse grondmonsters. (B) = gedetermineerd op basis van Beug 2004; (P) =
gedetermineerd op basis van de serie van Punt e.a. 1976-2009. Ook op DVD.
Afb. 6.11. Resultaten analyse microscopische, verkoolde fragmenten in verschillende
grepen in put 1 en 2 uit de losse grondmonsters. (B) = gedetermineerd op basis van Beug
2004; (P) = gedetermineerd op basis van de serie van Punt e.a. 1976-2009. Ook op DVD.
Afb. 6.12. Totaal percentage van antropogene pollenindicatoren en de concentratie van
verkoolde fragmenten (in mm2/ml) in boorkernen B37A0673/W-04, B37A0675/W-06 en
B37A0697/W-28.
Afb. 6.13. Speenkruid (Ranunculus ficaria).
Afb. 6.14. Verkoolde fragmenten van de wortelstok van mattenbies (Schoenoplectus
lacustris) uit put 1 - greep 1 - vondstnummer 54 (droog residu). Zichtbaar is een
opvallend glad dwarsvlak, een aanwijzing dat de wortelstok mogelijk werd doorgesneden/
afgesneden vóór verkoling (op a. en b. hetzelfde stukje).
Afb. 6.15. Rasterelektronenmicroscoop-foto’s van een verkoold wortelstokfragment van
mattenbies (Schoenoplectus lacustris) uit put 1 - greep 1 - vondstnummer 54. Zichtbaar is
aerenchymweefsel met willekeurig geplaatste vaatbundels.
Afb. 6.16. Rasterelektronenmicroscoop-foto’s van een verkoold wortelstokfragment van
mattenbies (Schoenoplectus lacustris) uit put 1 - greep 1 - vondstnummer 54. Zichtbaar is
aerenchymweefsel met verspreide vaatbundels.
Afb. 6.17. Verkoolde stengelknol van een lid van de cypergrassenfamilie (Cyperaceae) uit
put 2 - greep 1 - vondstnummer 334 (droog residu).
Afb. 6.18. Rasterelektronenmicroscoop-foto’s - dwarsdoorsnede van de stengelknol van
de cypergrassenfamilie uit put 2 - greep 1 - vondstnummer 334.
Afb. 6.19. Eikel. Schaal circa 2:1.
Afb. 6.20. Voorbeelden van verkoold eikelparenchym (Rasterelektronenmicroscoopfoto’s).
Afb. 6.21. Waternoot (Trapa natans).
Afb. 6.22. Waternoot (Trapa natans).
Afb. 6.23. Gele plomp (Nuphar lutea).
Afb. 6.24. Rode kornoelje (Cornus sanguinea).
Afb. 6.25. Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna).
7 Synthese
Afb. 7.1. Vogelvluchtreconstructie van plangebied Yangtzehaven rond 6750 voor Chr. Op
de droge delen staan loofbossen; de natte gebieden worden ingenomen door eerst elzen
en vervolgens door rietkragen. Verder weg zijn de binnenmeren zichtbaar; aan de horizon
(het zuiden) is de rand van de delta naar het dekzandgebied nog net te zien.
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Afb. 7.2. Boorkern B37A0677/W-08 in selectiegebied West. Van onder naar boven
is de opeenvolging te zien van vroegholocene rivierklei met goed herkenbare
‘bodems’ (KRWY) en basisveen (NIBA) uit de tijd van middenmesolithische bewoning,
zoetwatergetijdenafzettingen (EC) en estuariene afzettingen (NAWO) uit de periode van
snelle verdrinking in zee vanaf 6500 voor Chr. en jonge zeebodemafzettingen (SBBL) uit
de laatste 2500 jaar. De havenbodem (linksboven aangeduid met 00-) bevond zich op
17,32 m - NAP. De bodems in KRWY zijn met pijlen aangegeven.
Afb. 7.3. Verspreiding van het gebruik van Wommersom-kwartsiet als grondstof voor
werktuigen in het Midden- en Laat Mesolithicum (naar Gendel 1984 en 1987 in Louwe
Kooijmans e.a. 2005, aangevuld met gegevens van de vindplaatsen RotterdamTramremise, Rotterdam-‘t Hart, Rotterdam-Yangtzehaven en Hoge Vaart A27 in
Flevoland). Uitgaande van de wetland context van de vindplaatsen uit Rotterdam en Hoge
Vaart is met lichtroze een mogelijke noordgrens van de verspreiding aangegeven. De
gele stip geeft de locatie aan waar Wommersom-kwartsiet dagzoomt en werd gewonnen;
Rotterdam-Yangtzehaven is met een rode stip weergegeven.
Afb. 7.4. Ligging van de besproken vindplaatsen uit het Mesolithicum in en rondom
Rotterdam, in relatie tot de verspreiding van rivierduincomplexen (voor zover uit
detailkarteringen bekend; compilatie: BOOR Rotterdam).
Afb. 7.5. Schematische geologische doorsnede van de Rijn-Maasdelta, met tijdlijnen van
grondwaterspiegelstijging en verdrinking.
Afb. 7.6. De holocene inundatie van de Noordzee. Diepere delen (donkere tinten blauw)
zijn tussen 8000 en 7000 voor Chr. verdronken. De voor 7000 voor Chr. veronderstelde
posities van de kustlijn en een door zeegaten onderbroken strandwallengordel
(stippellijnen) zijn weergegeven. Rotterdam-Yangtzehaven is met een rode stip
aangegeven.
Afb. 7.7. Storrega tsunami van tussen 6250 en 5950 voor Chr.
Onzekere posities van de Nederlandse kustlijn (vergelijk Afb. 7.6), ten tijde van de
Storegga tsunami (tussen 6250 en 5950 voor Chr.). Rotterdam-Yangtzehaven is met een
rode stip aangegeven.
Afb. 7.8. Noordwest-Europa rond 8000 voor Chr. Door de voortgaande zeespiegelstijging
komen de Dogger Heuvels uiteindelijk als een eiland in de Noordzee te liggen, om rond
6250 voor Chr. helemaal onder te lopen. Rotterdam-Yangtzehaven is met een rode stip
aangegeven.
Afb. 7.9. Kaarten van Zuidoost-Labrador in Canada. Het weergegeven gebied is ongeveer
zo groot als de Benelux, het aangrenzende deel van Duitsland, de zuidelijke Noordzee en
Oost-Engeland tezamen.
Afb. 7.10. Scatterdiagram van ongekalibreerde 14C-ouderdommen en hoogteligging boven
de prehistorische zeespiegel. Aanvulling op Niekus 2006 (zwarte punten, n = 393; geplot
ten opzichte van de Noord-Nederlandse zeespiegelcurve). Toegevoegd zijn gegevens van
Yangtzehaven (deze publicatie), Hardinxveld-Polderweg en Hardinxveld-De Bruin (op. cit.
Out 2009), Willemstad (Van Es en Casparie 1968; Van de Plassche 1982; Amkreutz 2013)
en diverse sites uit Rotterdam (zie Tabel 7.3, informatie afkomstig uit de vindplaatsenlijst
behorend bij de ROaA - in voorbereiding) geplot ten opzichte van Rijn-Maasdelta
zeespiegelcurve (Hijma en Cohen 2010).
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Lijst van tabellen
1 Inleiding
Tabel 1.1. Administratieve gegevens.
Tabel 1.2. Overzicht van alle aangetroffen vondsten in de rivierduinafzettingen tijdens het
karterend inventariserend veldonderzoek (fase 3) en het gravend onderzoek (fase 4). De
aantallen (N) zijn gebaseerd op de eerste tellingen door het BOOR, voorafgaand aan de
verschillende specialistische onderzoeken. De definitieve aantallen kunnen dus afwijken.
Naast bovenstaande vondstcategorieën is tevens veel onverbrand plantaardig materiaal
verzameld. Omdat de aard en de herkomst niet duidelijk was, is dit materiaal in eerste
instantie alleen apart verpakt en niet geteld.
2 Methoden en technieken
Geen tabellen.
3  Landschapsgenese en paleogeografie
Tabel 3.1. Overzicht van deelrapporten betreffende het geologisch en
paleolandschappelijk onderzoek, tevens bijlagen bij dit hoofdstuk.
Tabel 3.2. In boorkernen aangetroffen archeologische indicatoren in de top van het
rivierduinzand (BXDE).
Tabel 3.3. In boorkernen aangetroffen archeologisch indicatoren in de bovenste Laag van
Wijchen (KRWY).
Tabel 3.4. In boorkernen aangetroffen archeologisch indicatoren in de Basisveen Laag
(NIBA).
Tabel 3.5. OSL-dateringen van monsters uit steekkernen uit selectiegebied West (Wallinga
en Versendaal 2014). De bayesiaanse kalibratie is uitgevoerd in OxCal 4.2 en betrekt
de OSL-dateringen top KR, OSL-dateringen onderste trajecten BXDE, 14C-dateringen
oudste bot en OSL-dateringen bodem in top BXDE in onderlinge opeenvolging. De jongst
mogelijke datering van de humeuze top van het duinzand is op 6500 voor Chr. gezet, in
overeenstemming met de verdrinkingsgeschiedenis.
Tabel 3.6. Vergelijkingen van de uitkomsten van zes paren 14C-dateringen van matrix- en
macrorestenmonsters van niveaus uit de Basisveen Laag in selectiegebieden West en
Oost.
Tabel 3.7. 14C-dateringen van houtskool uit de Laag van Wijchen.
Tabel 3.8. 14C-dateringen van de basis van de Basisveen Laag, gerangschikt op diepte
(hoog naar laag).
Tabel 3.9. 14C-dateringen uit de Basisveen Laag in selectiegebied West.
Tabel 3.10. 14C-dateringen uit zoetwatergetijdenkleien (EC), gerangschikt op diepte (hoog
naar laag).
Tabel 3.11. Overzicht daterings- en paleomilieuonderzoeken op geselecteerde
steekkernen.
Tabel 3.12. Toegepaste tijd-diepterelaties in de tijdserie landschapsreconstructies (Afb.
3.19, 3.20 en 3.24).
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4 Vuursteen en natuursteen
Tabel 4.1. Het voorkomen van mineralen in vuursteensoorten uit Europa, opgesplitst in
vuursteen van noordelijke herkomst en vuursteen van zuidelijke herkomst.
Tabel 4.2. De vuursteenassemblages van de putten 1 en 2 opgesplitst naar
vuursteensoorten en vermoedelijke herkomst. De groep ‘onbepaald’ bestaat uit niet nader
te classificeren, verbrande fragmenten en artefacten en splinters.
Tabel 4.3. Globale samenvatting van de kenmerken van de door middel van slijpplaten
onderzochte (vuur)stenen.
Tabel 4.4. De natuursteenassemblages van de putten 1 en 2 opgesplitst naar steensoort.
Tabel 4.5. Typo-technologische classificatie van de vuursteenassemblages uit de putten
1, 2 en 3 en de boringen. De aantallen zijn inclusief fragmenten. Onder angular debris
verstaan we hoekige brokstukken van artefacten welke niet nader geclassificeerd kunnen
worden.
Tabel 4.6. Typo-technologische classificatie van de natuursteenassemblages uit de putten
1 en 2. De aantallen zijn inclusief fragmenten.
Tabel 4.7. Overzicht van de op gebruikssporen geanalyseerde artefacten per put en de
resultaten van deze analyse.
Tabel 4.8. Aantal gebruikte zones per werktuig.
Tabel 4.9a. Put 1. Contactmateriaal versus uitgevoerde beweging.
Tabel 4.9b. Put 2. Contactmateriaal versus uitgevoerde beweging.
Tabel 4.10a. Put 1. Artefacttype versus contactmateriaal van de artefacten met sporen van
gebruik.
Tabel 4.10b. Put 2. Artefacttype versus contactmateriaal van de artefacten met sporen van
gebruik.
Tabel 4.11a. Put 1. Artefacttype versus uitgevoerde beweging van de artefacten met
sporen van gebruik.
Tabel 4.11b. Put 2. Artefacttype versus uitgevoerde beweging van de artefacten met
sporen van gebruik.
Tabel 4.12. Het gebruik van de artefacten met meerdere gebruikte zones.
Tabel 4.13. Contactmateriaal per put.
5 Fauna
Tabel 5.1. Aantalsfrequenties dierlijke resten per categorie en verzamelwijze (percentages
berekend over het totaal aantal resten).
Tabel 5.2. Aantalsfrequenties dierlijke resten uit grondmonsters 2 en 10 mm zeef
(percentages berekend over het gedetermineerde aantal resten).
Tabel 5.3. Percentages verbrandingssporen en determineerbaarheid dierlijke resten uit 2
en 10 mm zeefresiduen.
Tabel 5.4. Aantalsfrequenties en gewichten zoogdieren en vogels uit 2 en 10 mm
zeefresiduen put 1 (exclusief achtergrondfauna). Geen percentages berekend voor
zoogdieren 2 mm en materiaal 10 mm vanwege kleine aantallen.
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Tabel 5.5. Aantallen resten vis, 2 en 10 mm zeefresiduen put 1.
Tabel 5.6. Aantallen resten (NR) achtergrondfauna, 2 en 10 mm zeefresiduen put 1.
Tabel 5.7. Aantalsfrequenties en gewichten zoogdieren en vogels uit 2 en 10 mm
zeefresiduen put 2 (exclusief achtergrondfauna). Geen percentages berekend voor vogels
2 mm en materiaal 10 mm vanwege kleine aantallen.
Tabel 5.8. Aantallen resten vis, 2 en 10 mm zeefresiduen put 2. Geen percentages
berekend voor materiaal 10 mm vanwege kleine aantallen.
Tabel 5.9. Aantallen resten (NR) achtergrondfauna, 2 en 10 mm zeefresiduen put 2.
Tabel 5.10. Aantallen en gewichten dierlijke resten uit 2 en 10 mm zeefresiduen put 3.
Tabel 5.11. Verdeling skeletelementen (aantallen) van edelhert, wild zwijn, otter en wilde
kat (2 en 10 mm zeefresiduen).
Tabel 5.12. Verdeling van skeletelementen (aantallen) eenden (2 en 10 mm zeefresiduen).
Tabel 5.13. Slachtleeftijden in maanden van wild zwijn, edelhert, bever, wilde kat en
otter op basis van vergroeiingsstadia in postcraniale skeletelementen (2 en 10 mm
zeefresiduen).
Tabel 5.14. Geschatte en berekende totale lengtes (in cm) vissen uit 2 en 10 mm
zeefresiduen.
6  Archeobotanie: landschapsreconstructie en voedselvoorziening op meso- en
microschaal
Tabel 6.1. Gegevens onderzochte boorkernen.
Tabel 6.2. Lithologische en stratigrafische eenheden in de onderzochte boorkernen.
Tabel 6.3. Resultaten van het 14C-onderzoek. De voor het onderzoek geselecteerde
botanische macroresten zijn onverkoold, tenzij anders aangegeven. De dateringen zijn
gekalibreerd met OxCal 4.2 (Bronk Ramsey 2013, Reimer e.a. 2009) en hebben een
significantieniveau van 2σ (95,4%).
Tabel 6.4. Resultaten analyse microscopische, verkoolde fragmenten van de boorkernen.
Tabel 6.5. Resultaten analyse microscopische, verkoolde fragmenten in verschillende
grepen uit de vijflitermonsters.
Tabel 6.6. Samenvatting resultaten houtskoolanalyse put 1. a. botanische monsters (5
liter); b. OPH10: hout/houtskool uit 10 mm residu; c. OPH2: hout/houtskool uit 2 mm
residu.
Tabel 6.7. Samenvatting resultaten houtskoolanalyse put 2. a. botanische monsters (5
liter); b. OPH10: hout/houtskool uit 10 mm residu; c. OPH2: hout/houtskool uit 2 mm
residu.
Tabel 6.8. Samenvatting resultaten houtskoolanalyse put 3 uit 2 mm zeefresidu (OPH2).
Tabel 6.9. Categorieën eetbare planten die deel uitmaakten van het mesolithische dieet.
7 Synthese
Tabel 7.1. Voorkomen van aangetroffen diersoorten in verschillende milieus.
Tabel 7.2. Overzicht van aangetroffen plantaardige bestaansbronnen.
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Lijst van bijlagen
1 Inleiding
Geen bijlagen.
2 Methoden en technieken
Bijlage 2.1. Boorstaten en foto’s fasen 2 en 3.
Bijlage 2.2. Monsterlijst fase 3.
Bijlage 2.3. Monsterlijst fase 4.
3  Landschapsgenese en paleogeografie
Bijlage 3.1. Vos P.C., M. van den Berg, D. Maljers en S. de Vries, 2009:
Geoarcheologische bureaustudie ten behoeve van het Yangtzehavenproject (1e
onderzoeksfase in het verkennend inventariserend veldonderzoek), Utrecht (Deltaresrapport 0906-0193).
Bijlage 3.2. Vos P.C., M. van den Berg, F. Bunnik, H. Cremer, M. de Kleine, D. Maljers
en C. Mesdag, 2010a: Geoarcheologisch inventariserend veldonderzoek van het
Yangtzehaven project (verkennende fase 2), Utrecht (Deltares-rapport 1201894-000-BGS0003).
Bijlage 3.3. Cremer, H. en F.P.M. Bunnik, 2010: Diatomeeën- en pollenscans van de
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B37A0665), Utrecht (TNO-rapport TNO-034-Ut-2010-01150-B).
Bijlage 3.4A. Vos, P.C., 2013: Geologisch en paleolandschappelijk onderzoek
Yangtzehaven (Maasvlakte, Rotterdam). Toegepast geoarcheologisch onderzoek ten
behoeve van de archeologische prospectie in Vroeg Holocene deltaïsche afzettingen van
Rijn en Maas in het Maasvlaktegebied, Utrecht (Deltares-rapport 1206788-000BGS-0001).
Bijlage 3.4B. Grafieken van de sonderingen in selectiegebieden Oost en West uit het
Yangtzehavenonderzoek.
Bijlage 3.4C. Getabelleerde resultaten van het 14C-dateringsonderzoek Yangtzehaven en
Kop van Beer.
Bijlage 3.4D. Overzicht van aangeleverde digitale bestanden.
Bijlage 3.4E. Seismische overzichtsprofielen P1, P2 en P3 van het plangebied
Yangtzehaven.
Bijlage 3.4F. Cremer, H., F.P.M. Bunnik en H. Koolmees, 2013: Diatomeeën- en
pollenanalyses en scans van geselecteerde boringen van de opgraving Yangtzehaven,
Utrecht (TNO-rapport R10346).
Bijlage 3.4G. Kappel, K. van en R.P. Exaltus, 2013: Bodemmicromorfologisch onderzoek
Yangtzehaven te Rotterdam, Amersfoort (ADC-rapport 3421).
Bijlage 3.4H. Samenvatting paleo-ecologisch pollen- en diatomeeënonderzoek, inclusief
gegevens over lithostratigrafie en 14C-dateringen.
Bijlage 3.5. Wallinga, J. en A.J. Versendaal, 2014: Luminescentiedateringsrapport
Yangtzehaven, Wageningen (NCL-7612).

334

Bijlage 3.6. Vos, P.C. en S. de Vries, 2007: Geologisch vooronderzoek Papegaaibekhaven
en Kop van Beer, Utrecht (TNO-rapport 2007-U-R1164/B).
Bijlage 3.7. Cremer, H. en F.P.M. Bunnik, 2009: Diatomeeën- en pollenanalyses
(scanonderzoek) van de boringen Papegaaibek (B37A0594) en Kop van Beer
(B37A0592), Utrecht (TNO-rapport TNO-034-Ut-2009-00739-B).
Bijlage 3.8. Cremer, H., 2009: Diatomeeënanalyses aan sedimenten van de boringen
Papegaaibek (B37A0594) en Kop van Beer (B37A0592), Utrecht (TNO-rapport 034-Ut2009-02346-B).
Bijlage 3.9. Vos, P.C., F.P.M. Bunnik, H. Cremer en F.M. Hennekam, 2010:
Paleolandschappelijk onderzoek Papegaaienbek en Kop van Beer. Geobotanisch en
14
C-onderzoek van monsters genomen uit vroeg Holocene delta-afzettingen in het gebied
Papegaaienbek en Kop van Beer (Maasvlakte, Rotterdam), Geologisch vooronderzoek
Papegaaibekhaven en Kop van Beer, Utrecht (Deltares-rapport 1201910-000-BGS-0001).
Bijlage 3.10. Samenvatting paleo-ecologisch pollen- en diatomeeënonderzoek, inclusief
gegevens over lithostratigrafie en 14C-dateringen (Uitbreiding bijlage 3.4H).
4. Vuursteen en natuursteen
Bijlage 4.1. Verklarende woordenlijst.
Bijlage 4.2. Legenda gebruikssporen.
5. Fauna
Geen bijlagen.
6. Archeobotanie: landschapsreconstructie en voedselvoorziening op meso- en
microschaal
Bijlage 6.1. Overzicht van onderzochte monsters.
Bijlage 6.2. Administratieve gegevens van de palynologische monsters.
Bijlage 6.3a. Resultaten van het inventariserend palynologisch onderzoek aan boorkern
B37A0673/W-04.
Bijlage 6.3b. Resultaten van het inventariserend palynologisch onderzoek aan boorkern
B37A0675/W-06.
Bjlage 6.3c. Resultaten van het inventariserend palynologisch onderzoek aan
B37A0697/W-28
Bijlage 6.4. Resultaten van het inventariserend macrorestenonderzoek aan botanische
monsters.
Bijlage 6.5. Resultaten macrorestenanalyse aan botanische monsters.
Bijlage 6.6. Resultaten van het inventariserend macrorestenonderzoek aan droge
zeefresiduen.
Bijlage 6.7. Resultaten inventariserend macrorestenonderzoek aan natte zeefresiduen.
Bijlage 6.8. Overzicht van de op houtskool onderzochte monsters en een karakteristiek
van de houtskool in die monsters.
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Bijlage 6.9. Resultaten palynologische analyse aan monsters uit boorkern
B37A0675/W-06.
Bijlage 6.10. Resultaten analyse macroresten en houtskool uit boorkern B37A0675/W-06.
Tenzij anders aangegeven zijn de resten onverkoold.
Bijlage 6.11. Resultaten palynologische analyse aan monsters uit boorkern
B37A0673/W-04.
Bijlage 6.12. Resultaten analyse macroresten en houtskool uit boorkern B37A0673/W-04.
Tenzij anders aangegeven zijn de resten onverkoold.
Bijlage 6.13. Resultaten palynologische analyse aan monsters uit boorkern
B37A0697/W-28.
Bijlage 6.14. Resultaten analyse macroresten en houtskool uit boorkern B37A0697/W-28.
Tenzij anders aangegeven zijn de resten onverkoold.
Bijlage 6.15. Resultaten palynologische analyse aan monsters uit grepen.
Bijlage 6.16. Resultaten houtskoolanalyse.
7. Synthese
Geen bijlagen.
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Verantwoording van de afbeeldingen
Alle afbeeldingen zijn afkomstig van de auteurs van het desbetreffende hoofdstuk of van
de redactie (BOOR) tenzij anders vermeld.
Binnenzijden voor- en achtercover
Aquarellen M.F. Valkhoff (BOOR)
1 Inleiding
HbR, Projectorganisatie Maasvlakte 2 - afbeelding 1.4
2 Methoden en technieken
B.I. Smit (RCE) - afbeelding 2.12
J. van der Panne (PUMA) - afbeeldingen 2.15, 2.21 en 2.23
H.J.T. Weerts (RCE) - afbeelding 2.17
W. Zijl (BOOR) - afbeeldingen 2.18 en 2.20
M. van den Berg (Alef Archeowerk B.V.) - afbeelding 2.25
G.F.H.M. Kempenaar (BOOR) - afbeelding 2.29
HbR, Projectorganisatie Maasvlakte 2 - afbeelding 2.33
3  Landschapsgenese en paleogeografie
S. van Asselen en I.J. Bos (Departement Fysische Geografie, Universiteit Utrecht) afbeelding 3.23
4 Vuursteen en natuursteen
Laboratorium voor Artefactstudies, Universiteit Leiden - afbeeldingen 4.1, 4.24 tot en met
4.27
H. de Kruyk (Leerdam) - afbeeldingen 4.2 tot en met 4.16, 4.18 en 4.19
H. B. Versloot (Niekerk) - afbeeldingen 4.17, 4.20 tot en met 4.23
5 Fauna
Wikipedia - afbeeldingen 5.2, 5.3 en 5.7
Naar Nijssen en De Groot 1987 - afbeelding 5.4
6  Archeobotanie: landschapsreconstructie en voedselvoorziening op meso- en
microschaal
http://sagebud.com/buttercup-ranunculus (foto van Roger Griffith) - afbeelding 6.13c
http://www.agefotostock.com/en/Stock-Images/Rights-Managed/BWI-BLW042551 (foto R.
Koenig) - afbeelding 6.13d
M. van Waijjen (BIAX Consult) - afbeeldingen 6.14, 6.17, 6.19, 6.22, 6.24a en 6.25a
http://www.boga.ruhr-uni-bochum.de/html/Trapa_natans_Foto.html (foto van Annette
Höggemeier, Botanischer Garten Ruhr-Universität Bochum) - afbeelding 6.21a
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http://www.my.gardenguides.com - afbeelding 6.21b
http://flora.nhm-wien.ac.at/Seiten-Arten/Nuphar-lutea.htm (foto van A. Mrkvicka in Botanik
im Bild/Flora von Österreich) - afbeelding 6.23b
http://www.kuleuven-kulak.be - afbeelding 6.24b
http://www.floraplanta.nl - afbeelding 6.25b
7 Synthese
M.F. Valkhoff (BOOR) - afbeelding 7.1
Naar Gendel 1984 en 1987, in Louwe Kooijmans e.a. 2005, aangevuld door BOOR en K.
Cohen (Departement Fysische Geografie, Universiteit Utrecht) - afbeelding 7.3
Gegevens BOOR Rotterdam, Louwe Kooijmans 2001a, idem 2001b en Vos e.a. 2011.
Naar Cohen en Hijma 2013, aangepast door K. Cohen (Departement Fysische Geografie,
Universiteit Utrecht) - afbeelding 7.5
Naar Beets en Van der Spek 2000, aangepast door K. Cohen (Departement Fysische
Geografie, Universiteit Utrecht) - afbeelding 7.6
Naar Cohen en Hijma 2008, aangepast door K. Cohen (Departement Fysische Geografie,
Universiteit Utrecht) - afbeelding 7.7
Naar Vos e.a. 2011, aangepast door K. Cohen (Departement Fysische Geografie,
Universiteit Utrecht) - afbeelding 7.8
Naar Lovis en Donahue 2011 - afbeelding 7.9
Naar Niekus 2006, aangevuld door K. Cohen (Departement Fysische Geografie,
Universiteit Utrecht) - afbeelding 7.10
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