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1 Inleiding 

In het kader van de aanleg van Maasvlakte 2 is er specialistisch geo-archeologisch 
onderzoek uitgevoerd in verband met de archeologische vondsten die zijn gedaan 
in de sedimentlagen waaruit op grote schaal zand is gewonnen. Deze 
archeologische vondsten maakten aanvullend (geo-)archeologisch onderzoek 
noodzakelijk, op grond van het convenant dat het Havenbedrijf Rotterdam en de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over eventuele archeologische vondsten bij 
de aanleg van Maasvlakte 2 hebben gesloten in 2008. De uit de winput 
opgebaggerde en gedocumenteerde archeologische (en zeer vele 
paleontologische) vondsten zijn waardevol, maar missen veelal een geologische 
context, wat een reconstructie van het landschap waarin mens en dier leefden 
moeilijk maakt. 
Als onderdeel van dit geo-archeologische onderzoek zijn in de winput 38 
steekboringen gezet (Figuur 1). In dit rapport worden de resultaten beschreven van 
de lithologische, sedimentaire en stratigrafische analyse van de steekboringen 
zoals die bij TNO-GDN (Geologische Dienst van Nederland) is uitgevoerd. Op basis 
van deze analyse zijn twee profielen getekend die de stratigrafische opbouw 
weergeven van de winput. De profielen geven tevens het kader van de 
monsterlocaties ten behoeve van pollenonderzoek, malacologische analyse, macro- 
en microfossielentellingen, bestudering van zware mineralen en grind, en Optisch 
Gestimuleerde Luminescentie (OSL) datering.  
Voor dit rapport zijn alle specialistische rapportages over pollen, macrobotanie, 
malacologie, visresten, microfauna en grind in één bijlage samengevoegd (Bijlage 
4). Waar deze gegevens iets toevoegen aan de interpretatie van het 
afzettingsmilieu en/of ouderdom van de sedimentaire eenheden is naar deze bijlage 
gerefereerd.  
De resultaten van het door Deltares uitgevoerd geofysisch onderzoek (sidescan 
sonar en seismiek) in de zandwinput zijn apart gerapporteerd (Wiersma & Mesdag, 
2013).  
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2 Methoden  

2.1 Boorcampagne  

Voor het boren is gebruik gemaakt van de hydraulische vibrocorer (‘trilflip’) van 
Marine Sampling Holland. Met behulp van deze boormethode wordt een sterk 
vibrerende pijp de zeebodem ingetrild. Door de trillingen vervloeit het zand (het 
wordt als het ware drijfzand) en kan de pijp in minder dan 20 seconden de 
ondergrond tot meer dan 5 meter penetreren. Hierdoor kunnen vrijwel ongestoorde 
steekmonsters worden genomen. De resulterende boorkern heeft een diameter van 
10 centimeter en wordt opgevangen in een PVC-binnenbuis. Aan boord zijn de 
volle PVC-buizen per boring in stukken van 1 meter lengte gezaagd. De 
werkzaamheden zijn verricht tussen 19 en 21 juli 2011 vanaf het motorschip RAM 
van Dutch Underwater Contractors. 
 

 
 
Figuur 1: Positie van de steekboringen binnen de context van de winput 
bathymetrie. De metadata van de 38 boringen is beschikbaar in Bijlage 1. Tevens 
zijn de profielen weergeven zoals aanwezig in Figuur 2 en Figuur 3.  
 
Eén raai is gepositioneerd op de ondiepe flank van de winput (< -29 m NAP). Deze 
raai (Figuur 1, aangeduid met groene lijn) is gepland om over een afstand van 
honderden meters de verwachte bronlaag van de meeste paleontologische resten 
te bemonsteren en de laterale variabiliteit te kunnen vastleggen. Nabij de tweede 
raai is de afstand tussen de boringen klein om een tijdens het geofysische 
onderzoek waargenomen geulstructuur te kunnen interpreteren. De raai bestaat op 
een aantal locaties uit kleinere sub-raaien van twee boringen om zeker te zijn dat 
de volledige bronlaag zou worden bemonsterd, om eventuele variabiliteit van lagen 
over zeer korte afstand te identificeren, en om te zorgen voor extra sediment voor 
laboratoriumonderzoek. 
De tweede raai loopt van buiten het wingebied over het talud tot aan het diepste 
deel van de zandwinput (Figuur 1, aangeduid met rode lijn) op -41 m NAP. De 
boringen van de tweede raai bestrijken gezamenlijk het verticale bereik van de 
zandwinput en vormen op die manier een samengestelde verticale doorsnede die 
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de geologische opbouw over de gehele diepte van de zandwinput weergeeft. Aan 
het begin en eind van de tweede raai zijn vijf extra boringen gestoken binnen 
enkele meters van elkaar om extra sediment te verzamelen voor collectie van grote 
zeefresiduen in verband met (micro-) paleontologisch onderzoek. De totale 
kernlengte (ongeveer 170 m) wekt weliswaar de indruk dat veel sediment is 
opgeboord, maar alle 38 boringen samen hebben in totaal minder dan 1,5 m

3
 aan 

sediment opgeleverd. Dit is een belangrijk gegeven in het licht van de honderden 
miljoenen m

3
 aan zand die uit de winput zijn gewonnen. 

De boorcampagne is kort na beëindiging van de zandwinning uitgevoerd om zo min 
mogelijk recent afgezet of afgeschoven sediment te bemonsteren. De 
boorcampagne vond plaats vrijwel direct na de uitgebreide paleontologische 
visweek (2011, week 23). In deze betreffende week zijn ook de seismische surveys 
en de sidescan sonaropnamen van het noordwestelijke deel van het zandwingebied 
gemaakt (Wiersma & Mesdag, 2013). De boringen bemonsteren het talud dat in 
week 23 paleontologisch is bevist. 
Deze informatie vormt vervolgens een belangrijk aanknopingspunt voor de 
reconstructie van de laagopeenvolging in het zandwingebied en voor de positie van 
de vondstrijke lagen. 

2.2 Lithologische en sedimentologische beschrijving van de steekboringen 

De boringen zijn volgens de standaardprocedure van TNO-GDN gefotografeerd 
(Bijlage 3A) en lithologisch en sedimentologisch beschreven (Bijlage 3B). Daarbij is 
gebruik gemaakt van de classificatie voor onverharde sedimenten, NEN5104 uit 
1989 en de Standaard Boor Beschrijvingsmethode SBB van TNO-GDN. De NEN-
norm gaat vooral over de korrelgrootteverdeling van het sediment en wordt gebruikt 
om te bepalen of sediment grof of fijn is en om vast te stellen wat de onderlinge 
verhouding is (in gewichtspercentages) van de diverse in het sediment aanwezige 
korrelfracties. Op basis van die verdeling is de naamgeving van een 
sedimentmengsel genormeerd, bijvoorbeeld ‘klei uiterst siltig’ of ‘zand, zeer grof’. 
NEN5104 gaat echter slechts in op een klein deel van de monsterkenmerken. Voor 
het vastleggen van de overige sedimentkenmerken wordt  de Standaard Boor 
Beschrijvingsmethode (SBB) toegepast. Deze methode normeert hoe naast de 
karakterisering van de korrelgrootte andere sedimentkenmerken, zoals  kleur, 
consistentie, glimmergehalte, kalkgehalte, sedimentaire structuren, grind, schelpen 
en andere geologische kenmerken benoemd kunnen worden en op welke wijze alle 
informatie van een boring in een boorbeschrijving kan worden samengevat. 
Van negen kernen (Bijlage 2) zijn lakfilms gemaakt om het sediment met behoud 
van structuren te kunnen bewaren en op sedimentaire kenmerken te analyseren. 
Daarbij wordt lak op kernen gegoten die langzaam tussen de sedimentkorrels in de 
kern dringt. Hoe groter de doorlatendheid van het materiaal, hoe dieper de lak de 
kern kan binnendringen voor het is opgedroogd. Nadat de lak is opgedroogd, wordt 
ter versteviging textielweefsel op de kern geplakt. Na het drogen van deze tweede 
laklaag, wordt het doek met de daaraan vastgekleefde sedimenten van de kern 
losgetrokken en bevestigd op een plank. 

2.3 Stratigrafische interpretatie van de steekboringen 

Op basis van visuele beschrijvingen is in de boringen een aantal stratigrafische 
eenheden onderscheiden. De criteria die gebruikt zijn bij deze toekenning zijn: 
 

1 de lithologische samenstelling en zandkorrelgroottes 
2 de aanwezigheid van schelpen 
3 de bijmenging van klei (‘viezigheid van het zand’) 
4 de aanwezigheid van kleibrokjes, veenbrokjes en houtstukken 
5 de kleur van het sediment (Holoceen bijvoorbeeld vaak groener van kleur) 
6 positie en karakteristieken van (channel) lags (samenhangend met 1-4) 
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7 de onderlinge (stratigrafische) positie van de kernen (X, Y en Z) 
 
De stratigrafische interpretatie is vervolgens in combinatie met de lithologische 
beschrijvingen (en met de correctie voor de waterdiepte) verwerkt in twee 
stratigrafische profielen. Bij de eerste interpretatie van de gegevens, zoals verbeeld 
in deze profielen, is gebruik gemaakt van een aantal reeds beschikbare 
pollentellingen en malacologische analyses. Bij de stratigrafische interpretatie van 
de steekboringen is kennis van midden- en laat-pleistocene Rijn-Maasafzettingen in 
de wijde omgeving van de zandwinput meegenomen. Busschers et al. (2007) en 
Hijma et al. (2012) laten zien dat in het onderzoeksgebied een aantal gestapelde 
Rijn- en Maaseenheden voorkomen die enerzijds van elkaar te onderscheiden zijn 
op basis van lithologische en sedimentaire criteria, maar anderzijds ook sterke 
onderlinge overeenkomsten kunnen vertonen. De eenheden zijn veelal grofzandig 
en een deel wordt gekenmerkt door (omgewerkte) mariene mollusken. Een 
belangrijke marker eenheid in het gebied is een fijn zandige (kleiige) eenheid van 
Laat-Eemien tot Vroeg-Weichsel ouderdom (Eenheid B1 van Busschers et al., 
2007).  

2.4 Laboratoriumanalyses van materiaal uit de boorkernen 

Uit een aantal steekkernen zijn monsters genomen voor pollenanalyse (17), 
macrobotanische analyse (27), malacologische analyse (45), analyse van visresten 
(37), microfauna analyse (148), zware mineralen (21), grind analyse (102; tevens 
zijn er nog 39 grindmonsters van de buitencontour geanalyseerd) en Optisch 
Gestimuleerde Luminescentie (OSL) datering (18). De analyses zijn door een 
aantal verschillende instituten uitgevoerd: 
  

1. TNO-GDN:  pollen, OSL (i.s.m. de Universiteit van Aarhus; nog niet 
afgerond), grind (i.s.m. Universiteit Leiden), zware mineralen. 

2. Universiteit Leiden: macrobotanische analyse, analyse van visresten, 
microfauna analyse.  

3. Naturalis: malacologische analyse.  
 
Bij de positiekeuze van de monsters is gebruik gemaakt van een eerste-orde 
stratigrafische indeling (zie volgende paragraaf). De monsterlocaties (X, Y, Z) en 
stratigrafische positie van de monsters zijn aangegeven in Bijlage 4. 
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3 Stratigrafische eenheden, interpretatie van het 
paleomilieu en ouderdom  

3.1 Lokale (litho) stratigrafische eenheden  

In de steekboringen zijn zeven lithostratigrafische eenheden onderscheiden. In 
Figuur 2 is de positie van de in de boringen aanwezige stratigrafische eenheden 
weergegeven in een lijn die langs het ondiepe bereik (ca. 25-28 m -NAP) van het 
talud van de zandwinput loopt. Figuur 3 staat daar loodrecht op en geeft de 
stratigrafische opbouw vanaf de niet verstoorde zeebodem, langs het talud naar 
beneden tot het diepste deel van de zandwinput. Om de stratigrafische relaties 
tussen de boringen zo duidelijk mogelijk te illustreren zijn in de profielen de 
boringen op een equidistante manier weergegeven. 

Figuur 2: Profiel over de ondiepe flank van de winput (boven 29m -NAP). 

 
Figuur 3: Profiel van buiten het wingebied over het talud tot aan het diepste deel 

van de zandwinput (41m -NAP).  
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De onderscheiden (litho)stratigrafische eenheden worden in volgorde van de positie 
van boven naar onderen toe beschreven. Er zijn zeven eenheden onderscheiden 
die met een lokale nummering respectievelijk MV2-1 tot en met MV2-7 worden 
aangeduid (ter verduidelijking MV2-1 = Maasvlakte2-eenheid1). 
De bovenste eenheid, MV2-1, is tijdens of direct na het winningsproces afgezet en 
ligt op de in situ aanwezige geologische eenheden. Hoewel de bovenkant van de 
hier direct onderliggende eenheden vaak nog wel door de winning (d.m.v. Trailing 
Suction Hopper Dredgers / TSHD) veroorzaakte verstoringen laat zien, zijn de 
onderliggende eenheden op grond van de lithologische kenmerken wel goed 
herkenbaar.  
Bij de beschrijving van een eenheid wordt naar een samengestelde (type)kern 
verwezen waarin de kenmerken van de betreffende eenheid het beste zijn 
geïllustreerd (Figuur 4). Voor de foto’s van de individuele kernen en de 
boorbeschrijvingen zoals gemaakt door TNO-GDN wordt verwezen naar Bijlage 3. 
De ouderdom van de sedimentaire eenheden is bepaald door met name gebruik te 
maken van de (per stratigrafische eenheid beschreven) pollen analytische en 
malacologische resultaten in Bijlage 4. Daarnaast is er een relatie gelegd met de 
sedimentaire eenheden zoals onderscheiden door Busschers et al. (2007) en Hijma 
et al. (2012). 

 

 
 
Figuur 4: Samengestelde type kern met in het onderzoeksgebied onderscheiden 
stratigrafische eenheden (hier afgekort weergegeven met 1 t/m 7) en lithologische 
en sedimentaire karakteristieken. Voor eenheden MV2-1 en MV2-3 zijn meerdere 
lithologische varianten weergegeven.    
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3.2 Eenheid MV2-1  

Sedimentaire kenmerken 
Eenheid MV2-1 bestaat uit diverse typen sediment dat op de flanken en in de 
diepste delen van de winput is afgezet tijdens en/of na het winproces (Figuur 2; 3). 
Op de flanken van de winput bestaat de eenheid overwegend uit zand. Dit zand is 
relatief moeilijk van onderliggende eenheid MV2-2 te onderscheiden maar heeft 
vaak een iets hoger gehalte aan organische stof, bevat meestal minder kalk en laat 
vaak, mogelijk als gevolg van selectief korreltransport tijdens slumping processen, 
een vergroving van de gemiddelde korrelgrootte naar boven zien. Op de flanken 
van de winput is de dikte van de eenheid 1m of minder.  
Op de bodem van de winput bestaat eenheid MV2-1 uit kalkrijke klei met verslagen 
veen en plantenresten (detritus) (41-43m -NAP; Figuur 3; Figuur 4, kern 1). Vaak 
worden houtfragmenten aangetroffen. De eenheid heeft hier een dikte van 
ongeveer 0,5m en ligt op eenheid MV2-7.  

 
Ouderdom en correlaties 
De combinatie van de zeer diepe ligging van de klei op de bodem van de winput 
(ver onder de holocene geulbasis) en Subatlantische pollenassociatie (Bijlage 4.1) 
toont aan dat de klei zeer recent, na of tijdens het uitdiepen van de put, is afgezet 
door het uitzakken van materiaal dat in suspensie in water zweeft. De klei is 
plaatselijk horizontaal gelamineerd en vertoont geen merkwaardige verstoringen. 
Dat in tegenstelling tot de er direct onder liggende zandige afzettingen. Daarin 
komen veelvuldig door liquefactie veroorzaakte verstoringen voor. Het is zeer 
aannemelijk dat die verstoringen in het zand als gevolg van de winmethode 
veroorzaakt zijn tijdens de zandwinning. Uit het malacologisch onderzoek van 
eenheid MV2-1 (Bijlage 4.3) komt naar voren dat de eenheid gedomineerd wordt 
door een gemengde fauna met afgesleten gerekristalliseerde mariene soorten 
(inclusief uit het Eemien), maar ook met redelijke aantallen deels doorschijnende 
goed geconserveerde mariene soorten (inclusief verse exemplaren). Het betreft 
zowel brakwater-, land- als zoetwatersoorten met o.a. oesters. Onderscheidend van 
onderliggende eenheden is de aanwezigheid van verse juveniele doubletjes van 
Spisula sp., welke wijzen op zeer recente nieuwe kolonisatie. Dit laatste bevestigt 
de interpretatie dat de afzettingen van MV2-1 zeer recent, na de zandwinning zijn 
gevormd.  
 

3.3 Eenheid MV2-2 
Sedimentaire kenmerken 
Eenheid MV2-2 bestaat uit sterk kalkhoudend, fijn en matig grof zand. Kenmerkend 
voor de zanden is dat ze duidelijk een hoger kleigehalte hebben (‘viezer’) dan de 
onderliggende eenheden. De afzettingen hebben een enigszins groene kleur 
(Figuur 4) die ze onderscheidt van de onderliggende eenheden. De basis van de 
eenheid bevat vaak verslagen klei- en/of veenbrokken. De ligging van de basis ligt 
veelal tussen 27 en 29m –NAP, plaatselijk iets dieper. Lokaal kan de eenheid 
ontbreken (Figuur 2). Op die locaties waar de eenheid relatief ondiep voorkomt is 
het onderscheid met de verstoorde afzettingen van eenheid MV2-1 moeilijk. 
Gezien de diepteligging van eenheid MV2-2 (tot 7m onder de voormalige 
zeebodem), de relatief fijne korrelgrootte en ‘viezigheid’ van het zand, wordt de 
eenheid geïnterpreteerd als een door zout, brak of zoetwater gedomineerde 
getijdengeul. 
 
Ouderdom en correlaties 
De malacologische resultaten (Bijlage 4.3) tonen een dominantie van (verse) 
mariene soorten die typisch zijn voor het Holoceen, maar ook een bijmenging van 
pleistocene elementen.  
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Pollenonderzoek van de meeste verslagen klei en veenbrokken laat een menging 
zien van vegetatie-elementen die karakteristiek zijn voor het Weichselien en Vroeg-
Weichselien (Bijlage 4.1; Figuur 5) 
 
 

 
 
 
Figuur 5: Chronostratigrafische tabel met overzicht van de gebruikte 
ouderdomsindicaties in de tekst (Busschers et al., 2007). MIS = Mariene Isotopen 
Stage. 
 
Sommige kleibrokken hebben echter ook een polleninhoud die karakteristiek is voor 
het Vroeg-Holoceen (Bijlage 4.1). De combinatie van de malacologische en 
palynologische onderzoeksresultaten wijst op een holocene ouderdom van eenheid 
MV2-2.  

3.4 Eenheid MV2-3 

Sedimentaire kenmerken 
Eenheid MV2-3 bestaat uit sterk kalkhoudend, matig grof en grof zand (Figuur 4). 
De eenheid is bruiner en lichter van kleur en bevat duidelijk meer grind dan de 
bovenliggende (MV2-2) en onderliggende (MV2-4) eenheden. Vaak zijn de zanden 
ook minder kleiig (‘schoner’). Zeer kenmerkend voor de eenheid is de aanwezigheid 
van omgewerkte mariene schelpen in de vorm van een basale ‘lag deposit’ (door 
uitwassing van fijn sediment gevormde geulbodemafzetting die vooral bestaat uit 
grove klasten). De basis van eenheid MV2-3 ligt tussen 27,5 en 31m -NAP. 
Plaatselijk komt in de eenheid een inschakeling voor bestaande uit een afwisseling 
van centimeter dikke klei- en siltlaagjes. Het ritmische karakter van deze lokaal 
voorkomende gelaagde kleiafzetting duidt mogelijk op een ontstaan in een 
(zoetwater) getijdenmilieu (Bijlage 3A; kern BP180725). Een kustnabij 
afzettingsmilieu van de kleien wordt bevestigd door de aanwezigheid van 
dinoflagellaten (Bijlage 4.1; kern BP180725). Op grond van de direct onder de 
gelaagde klei voorkomende grofkorrelige zanden (geulbodemafzettingen) wordt het 
geheel in dit rapport tot eenheid MV2-3 gerekend. 
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Ouderdom en correlaties 
De malacologische onderzoeksresultaten (Bijlage 4.3) wijzen over het algemeen op 
een duidelijk gemengde fauna met gerekristalliseerde en afgesleten mariene 
soorten uit het Laat-Pleistoceen, redelijk geconserveerde koud-gematigde mariene 
soorten, redelijk geconserveerde brakwatersoorten en enkele zoetwatersoorten. 
Daarnaast komen soorten voor die indicatief zijn voor het gematigd warme Eemien. 
Vooral kokkels (Cerastoderma sp.) komen algemeen voor. 
Binnen de inschakeling van de gelaagde kleiafzetting en de daarbij behorende 
(onderliggende) kleiige zanden wijkt het malacologische beeld sterk af. Naast matig 
tot redelijk goed geconserveerde mariene mollusken (inclusief Eemien indicatoren) 
die wijzen op een gematigd tot warm klimaat, komen in dit interval ook goed 
geconserveerde, zeer waarschijnlijk in situ aanwezige soorten voor die indicatief 
zijn voor een koud klimaat (o.a. doubletjes van Astarte borealis, A. montagui, 
Alteneum dawsoni en Mytilus trossulus). Pollenanalyse van de kleien wijst tevens 
op relatief koele, boreale condities (Bijlage 4.1). 
De combinatie van malacologische en palynologische onderzoeksresultaten 
suggereert een Vroeg-Weichselien (MIS5d-a; Figuur 5) ouderdom voor de kleiige 
inschakeling. Het interval met de kenmerkende geulbodemafzetting lijkt hier 
stratigrafisch boven te liggen. Meer uitsluitsel daarover kan worden gegeven aan de 
hand van (de nog niet beschikbare) nieuwe OSL-dateringen. Pollenanalyses aan 
enkele verslagen kleibrokken uit de geulbodemafzettingen suggereren als 
ouderdom maximaal het Vroeg-Weichselien. 
Afgezien van de kleiige inschakeling vertoont eenheid MV2-3 een sterke 
overeenkomst met de eenheden B2 en/of B3 zoals onderscheiden door Busschers 
et al. (2007). Dat betekent dat de afzettingen van MV2-3 tijdens het Midden-
Weichselien (Pleniglaciaal, MIS4 en/of Vroeg-MIS3; Figuur 5) ontstaan kunnen zijn. 
De bruinige kleur van de eenheid vertoont een sterke overeenkomst met die van 
eenheid B3 zoals beschreven door Busschers et al. (2007). Een correlatie met de 
jongere eenheid (B4 of 5) zoals onderscheiden door Hijma et al. (2012) kan echter 
niet worden uitgesloten. 

3.5 Eenheid MV2-4  

Sedimentaire kenmerken 
Eenheid MV2-4 bestaat uit grijs, sterk kalkhoudend, goed gesorteerd fijn tot matig 
grof zand (Figuur 4). Kenmerkend voor de zanden is de aanwezigheid van 
glimmers en verslagen organisch materiaal. De eenheid is kleiiger dan de 
bovenliggende eenheid MV2-3 en onderliggende eenheid MV2-5. In de sedimenten 
zijn geen duidelijke aanwijzingen gevonden voor getijdenwerking. Vaak is er een 
relatief dunne lag deposit met schelpen aanwezig aan de basis van de eenheid die 
veelal op diepten tussen 28 en 32m -NAP ligt. 
 
Ouderdom en correlaties 
De resultaten van het pollenanalytisch onderzoek van een aantal klei, leem en 
veenbrokjes wijzen op vorming tijdens het Vroeg-Weichselien. Enkele brokjes 
suggereren een pollenbeeld uit het Laat-Eemien. De molluskenfauna van eenheid 
MV2-4 bevat, met verschillende conservatietoestanden, vooral gerekristalliseerde 
en afgesleten mariene soorten (waaronder enkele Eemien indicatoren). Daarnaast 
komen ook redelijk geconserveerde gematigd-warme tot gematigd-koude soorten 
(o.a. Astarte montagui) voor. Sporadisch komen enkele (redelijk geconserveerde) 
brakwater- en (goed geconserveerde) zoetwatersoorten voor (Bijlage 4.3). De 
gematigd-koude soorten wijzen op afzettingen van de eenheid na het Eemien. Dit 
laatste bevestigt de uitkomsten van het pollenonderzoek. Echte in situ schelpen zijn 
niet aangetroffen en dat wijst op omwerking. Deze omwerking van schelphoudend 
materiaal, de habitus van de zanden en het ontbreken van getijdeninvloed in de 
sedimentaire structuren duiden op een fluviatiele oorsprong van de zanden.     
De lithologische karakteristieken van de eenheid en de positie onder een markante 
lag deposit van schelpen maakt een correlatie met eenheid B1 van Busschers et al. 
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(2007) zeer waarschijnlijk. Dat is ook in overeenstemming met de hierboven 
genoemde indicaties voor een Vroeg-Weichselien ouderdom. 
 

3.6 Eenheid MV2-5 

Sedimentaire kenmerken 
Eenheid MV2-5 bestaat uit sterk kalkhoudend, (rood)bontgekleurd, matig grof en 
grof zand (Figuur 4). De eenheid bevat plaatselijk mariene schelpen. De overgang 
naar de onderliggende eenheid MV2-6 is soms onduidelijk en alleen scherp te 
onderscheiden op basis van de aan- of afwezigheid van schelpen. De basis van de 
eenheid ligt tussen 30 en 33m -NAP.  
 
Ouderdom en correlaties 
Eenheid MV2-5 bevat een zeer gemengde molluskenfauna bestaande uit 
gerekristalliseerde en afgesleten mariene soorten (Pleistoceen) inclusief warm 
gematigde (Eemien) indicatoren, redelijk goed tot goed geconserveerde koud-
gematigde soorten, redelijk geconserveerde brakwatersoorten en redelijk veel land- 
en zoetwatersoorten (Bijlage 4.3). Net als voor eenheid MV2-4 kan worden gesteld 
dat de aanwezigheid van de koud-gematigde soorten aantoont dat de eenheid is 
afgezet na het Eemien. Met inachtneming van de ouderdom van bovenliggende 
eenheid is een Vroeg-Weichselien ouderdom het meest waarschijnlijk. Alhoewel op 
basis van malacologische gronden kan worden gesteld dat de koude fauna mogelijk 
in situ is (Bijlage 4.3), lijken de sedimenten veelal van fluviatiele oorsprong te zijn. 
De eenheid is onshore ook niet gevonden door Busschers et al. (2007) en is ook 
niet onderscheiden door Hijma et al. (2012). 
 

3.7 Eenheid MV2-6 

Sedimentaire kenmerken 
Eenheid MV2-6 bestaat uit sterk kalkhoudend, (rood)bontgekleurd, grof zand met 
grind (Figuur 4). De eenheid bevat nagenoeg geen schelpen, maar sporadisch 
komen wel verweerde stukjes schelp voor. Klei- en/of veenbrokjes of -laagjes zijn 
niet aangetroffen. De basis van de eenheid ligt op ongeveer 42m -NAP (Figuur 3).  
 
Ouderdom en correlaties 
De grofheid en grindigheid van de zanden, het steriele karakter, het ontbreken van 
getijdenstructuren en de algemene habitus wijzen op een fluviatiele oorsprong. De 
afwezigheid van mariene schelpen zoals in het bovenliggende pakket duidt erop dat 
de eenheid al voor het Eemien is afgezet. De lithologische karakteristieken van de 
eenheid en de stratigrafische positie maken een correlatie met eenheid S5 zoals 
onderscheiden door Busschers et al. (2008) en Hijma et al. (2012) zeer 
waarschijnlijk. Deze correlatie indiceert dat de afzettingen tijdens het Saalien 
(MIS6) zijn ontstaan.  
 

3.8 Eenheid MV2-7 

Sedimentaire kenmerken 
Eenheid MV2-7 bestaat uit lichtbruin, kalkhoudend, matig grof zand met houtresten 
(Figuur 4). De eenheid is lichter van kleur en heeft minder roodbonte componenten 
dan bovenliggende eenheid MV2-6. In één kern (Bijlage 3A; kern BP180720) zijn 
klei-draperingen aangetroffen. Eenheid MV2-7 wordt gekenmerkt door 
grootschalige cross bedding tot een maximale dikte van 0,5m. Eenheid MV2-7 
vormt de diepste eenheid die in de winput is aangeboord/gewonnen. De basis van 
de eenheid is niet bereikt en ligt dieper dan 47 m -NAP (Figuur 3). 
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Ouderdom en correlaties 
Het steriele karakter van de zanden, de dominantie van grootschalige cross 
bedding, de aanwezigheid van veel houtresten en de afwezigheid van 
getijdeninvloed suggereert een fluviatiele oorsprong. De ouderdom van de eenheid 
is op dit moment onbekend. Op grond van informatie uit de omgeving en op basis 
van de pollenanalyse (Bijlage 4.1) is een ouderdom uit het Midden-Pleistoceen of 
Vroeg-Pleistoceen mogelijk.  
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4 Conclusies  

In het onderzoeksgebied zijn op basis van macroscopische criteria zeven lokale 
stratigrafische eenheden onderscheiden (Tabel 1). De bovenste eenheid (MV2-1) is 
tijdens of direct na de zandwinning gevormd. Eenheid MV2-2 en een deel van MV2-
3 hebben een estuarien tot zoetwater getijdenkarakter. Een deel van Eenheid MV2-
3 en Eenheid MV2-4 t/m MV2-7 zijn fluviatiel van oorsprong. De sedimentaire 
resultaten die in dit rapport zijn gepresenteerd geven een beeld van meervoudige, 
sterke omwerking tijdens diverse fluviatiele en mariene fasen. Deze omwerking is 
de reden dat de resultaten van het specialistische onderzoek daarom beperkt 
kunnen worden gebruikt voor het vaststellen van afzettingsmilieu en vaak alleen 
een maximale ouderdom van het sediment aangeven.  
De op stratigrafische positie en sedimentaire kenmerken gebaseerde relaties met 
eerder verrichte geologische studies in de omgeving van de zandwinput (Busschers 
et al., 2007; Hijma et al., 2012) maken het mogelijk de gevonden stratigrafische 
opeenvolging in een (voorlopige) bredere geologische context te plaatsen. 
De inschattingen van de ouderdom van de afzettingen moeten echter nog als  
indicatief beschouwd worden en kunnen mogelijk gewijzigd worden zodra de 
resultaten van de OSL-dateringen beschikbaar komen.  

Het in dit rapport ontwikkelde stratigrafisch concept vormt een goed raamwerk voor 

de archeologische en paleontologische vondsten die tijdens verschillende 

‘vistochten’ in de zandwinput gedaan zijn, maar toont tegelijkertijd de uitdaging van 

een koppeling van macrovondsten uit vele honderden miljoenen m
3
 zand aan 

detailonderzoek aan een zeer klein sedimentvolume. 
 
Tabel 1: Algemene karakteristieken en ouderdom van de in het onderzoeksgebied 
onderscheiden stratigrafische eenheden.  

 
Lokale 
eenheid 

Lithostratigrafie 
(Westerhoff et al., 
2003) 

Algemene 
karakteristiek 

Afzettingsmilieu Ouderdom 

MV2-1 - fijn zand, klei slumping, 
suspensie 

Recent 

MV2-2 F. v. Naaldwijk fijn en matig grof 
zand, kleiig 

(zoetwater) 
getijde 

Holoceen 

MV2-3 F. v. Kreftenheye matig grof en grof 
zand, schelpen, 
plaatselijk klei 

fluviatiel, 
plaatselijk 
(zoetwater) 
getijde 

Midden-Weichselien 
(MIS4-3), mogelijk 
deels jonger. Plaatselijk 
Vroeg-Weichselien 
(MIS5d-a) 

MV2-4 F. v. Kreftenheye fijn en matig grof 
zand, kleiig, 
glimmers, 
schelpen 

fluviatiel Vroeg-Weichselien 
(MIS5d-a) 

MV2-5 F. v. Kreftenheye matig grof en grof 
zand, schelpen 

fluviatiel Vroeg-Weichselien 
(MIS5d-a) 

MV2-6 F. v. Kreftenheye grof zand, 
grindig, steriel 

fluviatiel Midden-Pleistoceen 
(Laat-Saalien, MIS6) 

MV2-7 F. van Urk of 
Waalre 

matig grof zand, 
houtresten 

fluviatiel laat Vroeg-Pleistoceen 
of Midden-Pleistoceen 
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6 Lijst van bijlages 

Bijlage 1: Metagegevens van de 38 trilflipboringen. 

 

Bijlage 2: Overzicht van de uitgevoerde (specialistische) analyses per boring. 

 

Bijlage 3: TNO-GDN foto’s (A) en boorbeschrijvingen (B) van de 38 trilflipboringen. 

 

Bijlage 4: Specialistische rapportages van de pollen analyse, macrobotanische 

analyse, malacologische analyse, visrest analyse, microfauna analyse en grind 

analyse. 
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7 Ondertekening 

 

 



Bijlage 1: Metagegevens van de 38 trilflipboringen.   
 

 

Datum 

Neder-

landse 

tijd 

Volg-

nummer 

DINO-

nummer 

Kern-

lengte 
RD-coordinaten 

Gemeten 

waterdiepte 

Gecorri-

geerde 

waterdiepte 

    (m) X (m) Y (m) (m) (m -NAP) 

19-jul-11 11.18 1A BP180702 4.50 54932.21 448248.73 24.20 24.75 

19-jul-11 11.36 1B BP180703 4.55 54930.88 448247.38 24.40 24.93 

19-jul-11 11.54 1C BP180704 5.00 54931.00 448249.69 24.10 24.62 

19-jul-11 12.10 1D BP180705 4.75 54930.36 448249.26 24.30 24.80 

19-jul-11 12.25 1E BP180706 3.70 54931.74 448248.82 24.10 24.60 

19-jul-11 13.38 4 BP180707 4.35 54916.42 448222.67 25.30 25.77 

19-jul-11 14.00 9 BP180708 4.80 54890.40 448181.07 28.30 28.75 

19-jul-11 14.21 10 BP180709 3.90 54885.42 448171.44 29.40 29.82 

19-jul-11 14.40 13 BP180710 3.45 54868.80 448147.44 30.30 30.67 

19-jul-11 14.58 15 BP180711 3.85 54858.38 448130.75 30.90 31.23 

19-jul-11 15.12 16 BP180712 4.40 54852.55 448121.19 32.80 33.08 

19-jul-11 16.45 21 BP180713 4.55 54827.89 448078.27 36.30 35.85 

19-jul-11 17.02 25 BP180714 4.05 54806.40 448045.68 38.40 37.74 

19-jul-11 17.58 27 BP180715 4.35 54794.60 448028.44 39.40 38.35 

19-jul-11 18.20 33 BP180716 4.30 54763.63 447977.63 41.60 40.56 

19-jul-11 18.37 37A BP180717 4.60 54746.54 447948.41 42.20 41.21 

19-jul-11 18.49 37B BP180718 4.80 54745.98 447947.34 42.30 41.35 

19-jul-11 19.05 37C BP180719 4.35 54746.06 447947.97 42.20 41.32 

19-jul-11 19.15 37D BP180720 4.90 54745.64 447947.64 42.10 41.27 

19-jul-11 19.45 37E BP180721 4.40 54744.03 447946.26 42.10 41.42 

20-jul-11 09.05 4--1 BP180722 4.45 55034.28 448153.40 26.10 25.71 

20-jul-11 09.25 4--5 BP180723 4.80 55018.60 448118.02 27.90 27.66 

20-jul-11 09.45 5--5 BP180724 4.15 54988.10 448173.47 26.40 26.31 

20-jul-11 10.01 5--4 BP180725 4.80 54952.41 448186.65 26.60 26.66 

20-jul-11 11.48 5--2 BP180726 4.65 54857.49 448221.32 25.60 26.20 

20-jul-11 12.02 5--1 BP180727 4.85 54821.78 448235.61 26.00 26.60 

20-jul-11 12.20 2--1 BP180700 4.25 54795.34 448241.68 26.10 26.69 

20-jul-11 12.35 2--4 BP180701 4.35 54782.33 448214.28 28.00 28.56 

20-jul-11 14.35 1--1 BP180698 4.30 54693.46 448285.42 26.40 26.86 

20-jul-11 14.51 1--3 BP180699 4.90 54686.27 448266.85 27.50 27.94 

20-jul-11 15.50 0--1 BP180696 4.00 54557.61 448322.61 26.40 26.68 

20-jul-11 16.05 0--3 BP180697 4.25 54549.10 448305.60 28.00 28.22 

20-jul-11 16.56 6--5 BP180729 3.65 55004.60 447940.54 26.50 26.35 

20-jul-11 17.15 6--3 BP180728 3.65 54991.69 447949.49 28.20 27.83 

20-jul-11 18.08 7--5 BP180731 4.40 54912.75 447832.16 27.60 26.68 

20-jul-11 18.32 7--3 BP180730 5.20 54899.11 447841.84 29.40 28.40 

21-jul-11 08.09 8--5 BP180733 4.30 54820.50 447735.10 25.90 25.10 

21-jul-11 08.26 8--3 BP180732 4.55 54805.75 447743.05 27.50 26.76 

 



Bijlage 2: Overzicht van de uitgevoerde (specialistische) analyses per boring. 
 

boring sediment lakken pollen botanie mollusk vis micro mineraal grind OSL 
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Bijlage 3A 
  
TNO-GDN boorfoto’s. 



Boring BP1800696 



Boring BP1800697 



Boring BP1800698 



Boring BP1800699 



Boring BP1800700 



Boring BP1800701 



Boring BP1800702 



Boring BP1800703 



Boring BP1800704 



Boring BP1800705 



Boring BP1800706 



Boring BP1800707 



Boring BP1800708 



Boring BP1800709 



Boring BP1800710 



Boring BP1800711 



Boring BP1800712 



Boring BP1800713 



Boring BP1800714 



Boring BP1800715 



Boring BP1800716 



Boring BP1800717 



Boring BP1800718 



Boring BP1800719 
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Boring BP1800721 
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Boring BP1800723 



Boring BP1800724 



Boring BP1800725 



Boring BP1800726 



Boring BP1800727 



Boring BP1800728 



Boring BP1800729 



Boring BP1800730 



Boring BP1800731 



Boring BP1800732 



Boring BP1800733 



Bijlage 3B 
  
TNO-GDN boorbeschrijvingen. 
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NITG-Boornummer BP180697

X-coordinaat 563407

Y-coordinaat 5762999

Maaiveld (m tov NAP)

Datum boring 20-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.25

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L0-03-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 1.26 zand zwak siltig, licht-grijs, 10yr7/2, Zand: uiterst grof, matig afgerond, weinig bont
materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 2, spoor schelpen, weinig hele schelpen, veel
schelpresten, spoor Cerastoderma sp., spoor Macoma sp., spoor Ostrea
edulis, spoor Spisula sp., spoor ijzeroxide, Opm.: vertikaal gelaagd

430 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met spoor zandlagen, zeer dun, bruin-grijs, spoor ijzerconcreties,
spoor fijne detritus

1.26 1.81 zand zwak siltig, grijs, 2.5Y6/1, Zand: zeer grof, matig afgerond, spoor bont
materiaal, Schelpen: spoor schelpen, weinig schelpgruis, spoor fijne detritus,
Opm.: gelaagdheid hor en vertikaal

320 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, licht-bruin

1.81 1.98 zand zwak siltig, grijs, 2.5Y6/1, Zand: zeer grof, matig afgerond, spoor bont
materiaal, Schelpen: spoor schelpen, weinig schelpgruis

320 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, licht-bruin

1.98 2.20 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, grijs, 2.5Y6/1, Zand: uiterst grof, matig
afgerond, spoor bont materiaal, Grind: uiterst veel fijn grind, spoor heldere
kwarts, spoor witte kwarts, Schelpen: Sch.perc.: 3, spoor schelpen, weinig
schelpgruis, veel schelpresten, spoor Cerastoderma sp., spoor Ostrea edulis,
weinig ijzerconcreties, spoor ijzeroxide

500 0 1 99 1 1 3

2.20 2.31 grind uiterst zandig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst grof, matig afgerond, veel
bont materiaal, Grind: weinig fijn grind, zeer veel matig grof grind, matig
afgerond, matig bont, veel heldere kwarts, veel kwartsiet, weinig witte kwarts,
spoor zandsteen

800 0 1 64 35 0 3

2.31 2.73 zand zwak siltig, sterk grindig, zwak humeus, licht-geel-bruin, 10YR6/4, Zand: uiterst
grof, zeer grote spreiding, veel bont materiaal, Grind: veel fijn grind, weinig
matig grof grind, spoor zeer grof grind, matig afgerond, matig bont, weinig
heldere kwarts, weinig kwartsiet, spoor rode kwarts, spoor witte kwarts, spoor
zandsteen, spoor ijzeroxide

500 0 1 99 15 2 3

2.73 2.86 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 2.5Y6/2, Zand: zeer grof, matig grote spreiding,
spoor bont materiaal

320 0 1 99 0 0 3

2.86 3.00 zand zwak siltig, sterk grindig, zwak humeus, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof,
zeer grote spreiding, veel bont materiaal, Grind: zeer veel fijn grind, spoor
matig grof grind, spoor zeer grof grind, matig afgerond, matig bont, veel
heldere kwarts, weinig kwartsiet, spoor rode kwarts, spoor witte kwarts, spoor
zandsteen

500 0 1 99 25 2 3

3.00 3.34 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 2.5Y7/3, Zand: zeer grof, matig grote
spreiding, spoor bont materiaal, Grind: spoor fijn grind, zwak gelaagd

320 0 1 99 1 0 3

3.34 3.40 zand zwak siltig, matig grindig, licht-bruin, 2.5Y7/3, Zand: zeer grof, matig grote
spreiding, spoor bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel matig grof grind,
veel heldere kwarts, weinig kwartsiet, weinig witte kwarts, spoor zandsteen,
sterk gelaagd, scheve gelaagdheid

320 0 1 99 5 0 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, grijs 3
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3.40 4.02 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 2.5Y7/3, Zand: zeer grof, matig grote
spreiding, spoor bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel matig grof grind,
spoor heldere kwarts, spoor kwartsiet, spoor witte kwarts, sterk gelaagd,
scheve gelaagdheid

320 0 1 99 1 0 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, grijs 3

4.02 4.25 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 2.5Y7/3, Zand: zeer grof, matig grote
spreiding, spoor bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel matig grof grind,
spoor heldere kwarts, spoor kwartsiet, spoor witte kwarts, weinig gelaagd

320 0 1 99 1 0 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, grijs 3
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NITG-Boornummer BP180698

X-coordinaat 563552

Y-coordinaat 5762983

Maaiveld (m tov NAP)

Datum boring 20-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.30

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L1-01-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 1.21 zand zwak siltig, zwak grindig, grijs, 21.5Y5/1, Zand: matig grof, matig grote
spreiding, matig afgerond, Grind: uiterst veel matig grof grind, weinig heldere
kwarts, spoor zandsteen, Schelpen: spoor schelpen, weinig schelpresten,
spoor Ostrea edulis, spoor glimmer, weinig donkere korrels, spoor kleibrokjes,
zwak gelaagd, Opm.: gelaagheid vertikaal

250 0 1 99 1 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, licht-bruin, Schelpen: weinig
schelpen, spoor hele schelpen, weinig schelpresten, spoor Abra sp., spoor
Ensis sp., spoor Euspira sp.

1.21 1.82 zand zwak siltig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst grof, matig grote spreiding, matig
afgerond, spoor bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor hele
schelpen, veel schelpresten, spoor Cerastoderma sp., zwak gelaagd, Opm.:
gelaagheid vertikaal

450 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met spoor zandlagen, zeer dun, grijs

1.82 2.18 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, matig afgerond, geen bont materiaal, Grind: uiterst veel fijn grind,
weinig heldere kwarts, spoor kwartsiet, spoor witte kwarts, Schelpen:
Sch.perc.: 15, veel schelpen, weinig hele schelpen, veel schelpresten, weinig
Cerastoderma sp., veel Macoma sp., spoor Ostrea edulis, spoor schelpenlagen

600 0 0 10
0

1 0 3

2.18 2.88 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof, zeer grote
spreiding, matig afgerond, geen bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel
matig grof grind, weinig heldere kwarts, spoor kwartsiet, spoor witte kwarts,
Schelpen: Sch.perc.: 5, weinig schelpen, weinig hele schelpen, veel
schelpresten, weinig Cerastoderma sp., veel Macoma sp., weinig Ostrea
edulis, weinig ijzerconcreties

400 0 0 10
0

1 0 3

2.88 3.00 zand zwak siltig, grijs, 2.5Y6/1, Zand: zeer grof, matig grote spreiding, matig
afgerond, spoor bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, spoor
schelpresten

350 0 1 99 0 0 3

3.00 3.86 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof, zeer grote
spreiding, matig afgerond, geen bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel
matig grof grind, weinig heldere kwarts, spoor kwartsiet, spoor witte kwarts,
Schelpen: Sch.perc.: 5, weinig schelpen, weinig hele schelpen, veel
schelpresten, weinig Cerastoderma sp., veel Macoma sp., weinig Ostrea
edulis, weinig ijzerconcreties, weinig gelaagd

400 0 0 10
0

3 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, zwak grindig, Grind: uiterst veel fijn
grind

3.86 4.22 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, matig afgerond, geen bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel
matig grof grind, weinig heldere kwarts, spoor kwartsiet, spoor witte kwarts,
spoor zandsteen

450 0 0 10
0

2 0 3

4.22 4.30 grind sterk zandig, licht-grijs, 10YR6/2, Zand: uiterst grof, spoor bont materiaal,
Grind: uiterst veel fijn grind, spoor matig grof grind, matig bont, veel heldere
kwarts, weinig kwartsiet, spoor witte kwarts, weinig zandsteen

450 0 1 39 60 0 3
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NITG-Boornummer BP180699

X-coordinaat 563545

Y-coordinaat 5762965

Maaiveld (m tov NAP)

Datum boring 20-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.90

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L1-03-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.10 geen monster

0.10 0.84 zand zwak siltig, licht-bruin, 10YR6/3, Zand: uiterst grof, matig grote spreiding, matig
afgerond, weinig bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, spoor
hele schelpen, weinig schelpresten, spoor Cerastoderma sp., scheve
gelaagdheid, Opm.: gelaagheid vertikaal

450 0 1 99 0 0 3

0.84 1.62 zand zwak siltig, grijs-bruin, 10YR5/2, Zand: matig grof, matig afgerond, weinig bont
materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, spoor schelpgruis, weinig
donkere korrels, weinig gelaagd, scheve gelaagdheid

290 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, licht-bruin

1.62 2.00 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, zeer grote spreiding,
spoor bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 5, weinig schelpen, weinig hele
schelpen, veel schelpresten, spoor Cerastoderma sp., spoor Donax vittatus,
spoor Macoma sp., spoor Ostrea edulis, spoor Spisula sp., zwak gelaagd,
spoor schelpenlagen

450 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met spoor zandlagen, zeer dun, zwak siltig, grijs-bruin 3

2.00 2.43 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding,
spoor bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 3, spoor schelpen, veel
schelpresten, weinig ijzerconcreties, weinig veenbrokjes, zwak gelaagd

400 0 1 99 0 0 3

2.43 2.63 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, zeer
grote spreiding, spoor bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel matig grof
grind, spoor heldere kwarts, spoor kwartsiet, spoor witte kwarts, spoor
zandsteen, weinig insluitsels zand, zwak gelaagd

600 0 1 99 2 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, bruin

2.63 3.32 zand zwak siltig, matig grindig, licht-bruin-grijs, 10YR6/3, Zand: uiterst grof, zeer
grote spreiding, matig afgerond, spoor bont materiaal, Grind: veel fijn grind,
veel matig grof grind, matig afgerond, matig bont, weinig heldere kwarts, veel
kwartsiet, spoor lydiet, spoor rode kwarts, weinig witte kwarts, spoor
zandsteen, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpresten, spoor grindlagen

450 0 1 99 8 0 3

3.32 3.67 grind uiterst zandig, licht-bruin-grijs, 10YR6/3, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, matig afgerond, spoor bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel
matig grof grind, spoor zeer grof grind, matig afgerond, matig bont, spoor
bontzandsteen, veel heldere kwarts, veel kwartsiet, spoor lydiet, spoor rode
kwarts, veel witte kwarts, weinig zandsteen, Schelpen: spoor schelpen, spoor
schelpresten

600 0 1 64 35 0 3

3.67 4.24 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: matig grof, matig afgerond, weinig
bont materiaal, weinig gelaagd

250 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, licht-bruin

4.24 4.39 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR7/4, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, weinig bont materiaal, Grind: spoor fijn grind, spoor witte kwarts,
spoor zandsteen

420 0 1 99 1 0 3

4.39 4.65 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR7/4, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, weinig bont materiaal, Grind: spoor fijn grind, spoor witte kwarts,
spoor zandsteen, weinig gelaagd, scheve gelaagdheid

420 0 1 99 1 0 3
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Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, donker-bruin-grijs

4.65 4.90 zand zwak siltig, zwak grindig, grijs-bruin, 10YR5/2, Zand: matig grof, matig
afgerond, weinig bont materiaal, Grind: spoor kwartsiet, spoor lydiet, spoor
zandsteen, zwak gelaagd

250 0 1 99 1 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, bruin
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NITG-Boornummer BP180700

X-coordinaat 563655

Y-coordinaat 5762943

Maaiveld (m tov NAP)

Datum boring 20-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.25

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L2-01-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.10 geen monster

0.10 0.21 zand zwak siltig, grijs, 10YR6/1, Zand: matig grof, matig grote spreiding, matig
afgerond, spoor bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, weinig
schelpresten, weinig donkere korrels, weinig kleibrokjes, spoor zee-
egelstekels, zwak gelaagd

250 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met spoor zandlagen, zeer dun, grijs, slap, bioturbatie, scheve
gelaagdheid

3

0.21 1.60 zand zwak siltig, bruin, 10YR6/1, Zand: zeer grof, matig afgerond, spoor bont
materiaal, Organisch materiaal: spoor hout, Schelpen: Sch.perc.: 2, spoor
schelpen, weinig hele schelpen, veel schelpresten, spoor Cerastoderma sp.,
spoor Macoma sp., spoor Ostrea edulis, spoor glimmer, spoor veenbrokjes,
zwak gelaagd, Opm.: gelaagheid vertikaal

330 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met spoor zandlagen, grijs

1.60 1.76 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR6/3, Zand: zeer grof, zeer grote
spreiding, matig afgerond, geen bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel
matig grof grind, spoor heldere kwarts, spoor witte kwarts, spoor zandsteen,
weinig gelaagd, scheve gelaagdheid

410 0 1 99 1 0 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, grijs, scheve gelaagdheid

1.76 1.96 schelpen uiterst zandig, zwak grindig, zwak humeus, donker-grijs, 5Y4/1, Zand: matig
fijn, tweetoppige spreiding, Zandmed.grof: 600, Grind: uiterst veel fijn grind,
matig afgerond, matig bont, weinig heldere kwarts, weinig kwartsiet, spoor witte
kwarts, Organisch materiaal: weinig hout, Schelpen: Sch.perc.: 40, weinig hele
schelpen, veel schelpgruis, veel schelpresten, weinig gele schelpen, spoor
Cerastoderma sp., spoor Macoma sp., weinig Macoma sp., weinig Ostrea
edulis, weinig glimmer, weinig donkere korrels

160 0 2 58 2 1 3

1.96 2.08 zand zwak siltig, licht-bruin, 10YR6/3, Zand: uiterst grof, matig afgerond, spoor bont
materiaal, Schelpen: spoor schelpen, weinig schelpresten, spoor Macoma sp.,
spoor Ostrea edulis

420 0 1 99 0 0 3

2.08 2.70 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: matig grof, weinig
bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis, weinig glimmer,
weinig donkere korrels, spoor kleibrokjes, weinig zee-egelstekels, weinig fijne
detritus, spoor veenbrokjes, weinig insluitsels zand, Opm.: insluitigen zand fijn
en siltig, structuur warrig

220 0 3 97 0 1 3

2.70 3.00 leem zwak zandig, zwak humeus, grijs, 2.5Y5/1, Organisch materiaal: weinig
plantenresten, weinig insluitsels zand, weinig gelaagd, weinig detrituslagen,
Opm.: insluitigen zand fijn en siltig, insluitigen zand grof met schelpresten

5 85 10 0 2 3

3.00 4.25 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof, matig grote
spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind: uiterst veel fijn grind,
spoor heldere kwarts, weinig witte kwarts, spoor zandsteen, sterk gelaagd,
Opm.: top enkel kleibrokje

400 0 1 99 1 0 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, licht-grijs
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NITG-Boornummer BP180701

X-coordinaat 563643

Y-coordinaat 5762915

Maaiveld (m tov NAP)

Datum boring 20-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.35

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L2-04-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.85 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, zeer grote
spreiding, weinig bont materiaal, Grind: weinig fijn grind, weinig matig grof
grind, weinig zeer grof grind, weinig heldere kwarts, weinig kwartsiet, weinig
vuursteen, weinig witte kwarts, spoor zandsteen, Schelpen: Sch.perc.: 2, spoor
schelpen, weinig schelpresten, spoor Cerastoderma sp., weinig Macoma sp.,
weinig Ostrea edulis, spoor glimmer, spoor kleibrokjes

400 0 1 99 3 0 3

0.85 1.54 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: uiterst grof, zeer
grote spreiding, matig afgerond, spoor bont materiaal, Grind: veel fijn grind,
veel matig grof grind, weinig heldere kwarts, weinig kwartsiet, spoor witte
kwarts, weinig zandsteen, spoor ijzerconcreties, zwak gelaagd

500 0 1 99 1 0 3

1.54 2.00 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, matig afgerond,
spoor bont materiaal, Grind: uiterst veel matig grof grind, spoor heldere kwarts,
sterk gelaagd, scheve gelaagdheid

350 0 2 98 1 0 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, donker-grijs

2.00 2.47 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof, matig afgerond,
spoor bont materiaal, Grind: uiterst veel matig grof grind, spoor heldere kwarts,
Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis

350 0 2 98 1 0 3

2.47 2.82 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, matig afgerond,
spoor bont materiaal, Grind: uiterst veel matig grof grind, spoor heldere kwarts,
sterk gelaagd

350 0 2 98 1 0 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, donker-grijs

2.82 3.70 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, matig
afgerond, spoor bont materiaal, Grind: uiterst veel fijn grind, spoor kwartsiet,
spoor witte kwarts, Organisch materiaal: spoor plantenresten, spoor glimmer

350 0 2 98 1 0 3

3.70 4.35 zand zwak siltig, sterk grindig, zwak humeus, licht-bruin, 10YR6/3, Zand: zeer grof,
matig afgerond, spoor bont materiaal, Grind: zeer veel fijn grind, weinig matig
grof grind, veel heldere kwarts, veel kwartsiet, weinig witte kwarts, weinig
zandsteen, Organisch materiaal: spoor hout, spoor ijzerconcreties, spoor
detritus, weinig gelaagd, scheve gelaagdheid, weinig grindlagen

400 0 1 99 15 1 3
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NITG-Boornummer BP180703

X-coordinaat 563790

Y-coordinaat 5762953

Maaiveld (m tov NAP) -24.04

Datum boring 19-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.55

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L3-01B-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.09 geen monster

0.09 0.24 zand zwak siltig, licht-grijs, 2.5Y7/2, Zand: zeer grof, matig grote spreiding, matig
afgerond, spoor bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 4, spoor schelpen, spoor
hele schelpen, veel schelpresten, spoor Spisula sp., spoor kleibrokjes, spoor
zee-egelfragmenten, weinig zee-egelstekels

320 0 1 99 0 0 3

0.24 0.75 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 2.5Y6/2, Zand: matig grof, matig kleine spreiding,
matig afgerond, weinig bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 2, spoor schelpen,
weinig schelpresten, spoor kleibrokjes, spoor leembrokjes, spoor zee-
egelstekels

230 0 6 94 0 0 3

0.75 1.52 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 2.5Y6/2, Zand: matig grof, matig kleine spreiding,
matig afgerond, weinig bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen,
weinig schelpresten, weinig leembrokjes, spoor zee-egelstekels, weinig
insluitsels zand, Opm.: insluitingem zand 400mu licht bruin

230 0 6 94 0 0 3

1.52 1.80 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 2.5Y6/2, Zand: zeer grof, matig kleine spreiding,
matig afgerond, weinig bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen,
weinig schelpresten, weinig leembrokjes, spoor zee-egelstekels

310 0 6 94 0 0 3

1.80 1.94 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 2.5Y6/2, Zand: zeer grof, matig kleine spreiding,
matig afgerond, weinig bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen,
weinig schelpresten, weinig leembrokjes, spoor zee-egelstekels, weinig
insluitsels zand, Opm.: insluitingem zand 400mu licht bruin

310 0 6 94 0 0 3

1.94 2.36 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 2.5Y6/2, Zand: matig grof, matig kleine spreiding,
matig afgerond, weinig bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen,
weinig schelpresten, weinig leembrokjes, spoor zee-egelstekels, spoor
veenbrokjes

230 0 6 94 0 0 3

2.36 2.59 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 5Y6/1, Zand: zeer grof, matig afgerond,
spoor bont materiaal, Grind: uiterst veel matig grof grind, spoor lydiet,
Organisch materiaal: spoor plantenresten, Schelpen: spoor schelpen, spoor
schelpresten, bioturbatie, weinig gelaagd

320 0 3 97 1 0 3

Sublaag: met weinig kleilagen, zeer dun, groen-grijs

2.59 3.05 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, spoor bont materiaal, Grind: uiterst veel matig grof grind, spoor
kwartsiet, weinig witte kwarts, Schelpen: Sch.perc.: 2, spoor schelpen, weinig
hele schelpen, spoor schelpresten, weinig Cerastoderma sp., spoor Ostrea
edulis, veel kleibrokjes, spoor veenbrokjes, weinig gelaagd, Opm.: klei en
veenbrokjes in laagjes

450 0 1 99 1 0 3

3.05 3.10 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, spoor bont materiaal, Grind: uiterst veel matig grof grind, spoor
kwartsiet, weinig witte kwarts, Schelpen: Sch.perc.: 2, spoor schelpen, weinig
hele schelpen, spoor schelpresten, weinig Cerastoderma sp., spoor Ostrea
edulis, spoor glimmer, spoor kleibrokjes, spoor veenbrokjes

600 0 1 99 1 0 3
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3.10 3.21 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, spoor bont materiaal, Grind: uiterst veel matig grof grind, spoor
kwartsiet, weinig witte kwarts, Schelpen: Sch.perc.: 2, spoor schelpen, weinig
hele schelpen, spoor schelpresten, weinig Cerastoderma sp., spoor Ostrea
edulis, veel kleibrokjes, veel veenbrokjes, weinig gelaagd, Opm.: klei en
veenbrokjes in laagjes

450 0 1 99 1 0 3

3.21 4.19 zand zwak siltig, zwak humeus, bruin-grijs, 10YR5/2, Zand: matig grof, spoor bont
materiaal, spoor glimmer, weinig donkere korrels, sterk gelaagd, aan de basis
humeus

250 0 1 99 0 1 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, donker-grijs

4.19 4.28 zand zwak siltig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst grof, Schelpen: Sch.perc.: 2,
spoor schelpen, spoor hele schelpen, weinig schelpresten, spoor Donax
vittatus

420 0 1 99 0 0 3

4.28 4.36 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, spoor
bont materiaal, spoor glimmer, zwak gelaagd

350 0 1 99 0 1 3

4.36 4.55 detritus mineraalarm, zwak grindig, donker-bruin, 10YR3/3, Grind: uiterst veel fijn grind,
spoor heldere kwarts, spoor kwartsiet, spoor witte kwarts, Schelpen: Sch.perc.:
15, veel schelpen, veel hele schelpen, veel schelpresten, weinig Cerastoderma
sp., weinig Ensis sp., weinig Hinia sp., weinig Hydrobiidae, weinig Macoma sp.,
weinig Ostrea edulis, weinig Spisula sp., weinig zoetwater- en landschelpen,
spoor kleibrokjes, veel veenbrokjes, Opm.: spoor Divarixcella, spoor Pupilla
muscorum, spoor Succinia Oblonga

0 5 45 1 50 3
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NITG-Boornummer BP180704

X-coordinaat 563790

Y-coordinaat 5762955

Maaiveld (m tov NAP) -23.90

Datum boring 19-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 5.00

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L3-01C-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.13 geen monster

0.13 0.29 zand zwak siltig, licht-grijs, 2.5Y7/2, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding, matig
afgerond, spoor bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 2, spoor schelpen, weinig
hele schelpen, veel schelpresten, weinig Spisula sp., spoor zee-
egelfragmenten, weinig zee-egelstekels

320 0 1 99 0 0 3

0.29 0.35 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 2.5Y6/2, Zand: matig grof, matig kleine spreiding,
matig afgerond, weinig bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 15, veel schelpen,
veel schelpgruis, veel schelpresten, spoor Ensis sp., weinig donkere korrels,
veel zee-egelstekels

230 0 6 94 0 0 3

0.35 1.23 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 2.5Y6/2, Zand: matig grof, matig kleine spreiding,
matig afgerond, weinig bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen,
weinig schelpresten, spoor leembrokjes, spoor zee-egelstekels, spoor
veenbrokjes, zwak gelaagd, spoor kleilenzen, Opm.: zwak verticaal gelaagd

230 1 6 93 0 0 3

1.23 2.17 zand zwak siltig, zwak humeus, grijs, 2.5Y6/1, Zand: matig grof, matig kleine
spreiding, matig afgerond, spoor bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 2, spoor
schelpen, weinig schelpresten, weinig donkere korrels, weinig leembrokjes

220 1 3 96 0 1 3

2.17 2.70 zand zwak siltig, zwak humeus, grijs, 5Y5/1, Zand: zeer grof, matig afgerond, spoor
bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, spoor schelpresten,
weinig donkere korrels, spoor ijzeroxide, weinig kleibrokjes, weinig leembrokjes

330 0 1 99 0 1 3

2.70 3.07 zand zwak siltig, grijs, 5Y5/1, Zand: zeer grof, matig afgerond, spoor bont materiaal,
Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, spoor schelpresten, weinig donkere
korrels, spoor zee-egelstekels, weinig gelaagd

330 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met weinig kleilagen, zeer dun, grijs, matig stevig, spoor glimmer

3.07 3.22 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/1, Zand: zeer grof, zeer grote
spreiding, matig afgerond, spoor bont materiaal, spoor roze korrels, Grind:
uiterst veel matig grof grind, spoor heldere kwarts, Schelpen: spoor schelpen,
spoor hele schelpen, weinig schelpresten, spoor Cerastoderma sp.

410 0 1 99 1 0 3

3.22 3.58 zand zwak siltig, zwak humeus, grijs-bruin, 10YR5/2, Zand: zeer grof, matig
afgerond, spoor bont materiaal, Organisch materiaal: spoor hout, weinig hout,
Schelpen: Sch.perc.: 3, spoor schelpen, spoor hele schelpen, veel
schelpresten, weinig Cerastoderma sp., spoor Ostrea edulis, weinig
leembrokjes, weinig veenbrokjes

350 0 1 99 0 2 3

3.58 4.00 zand zwak siltig, zwak humeus, bruin-grijs, 10YR5/2, Zand: matig grof, spoor bont
materiaal, spoor glimmer, weinig donkere korrels, zwak gelaagd, Opm.:
vertikaal gelaagd

250 0 1 99 0 1 3

4.00 4.68 zand zwak siltig, zwak humeus, bruin-grijs, 10YR5/2, Zand: matig grof, spoor bont
materiaal, spoor glimmer, weinig donkere korrels, sterk gelaagd, aan de basis
humeus

250 0 1 99 0 1 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, donker-grijs

4.68 5.00 zand zwak siltig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, matig afgerond, spoor bont
materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, spoor schelpresten

400 0 1 99 0 0 3
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NITG-Boornummer BP180705

X-coordinaat 563789

Y-coordinaat 5762955

Maaiveld (m tov NAP) -23.90

Datum boring 19-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.75

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L3-01D-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.07 geen monster

0.07 0.39 zand zwak siltig, licht-grijs, 10YR7/1, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding, spoor
bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 3, spoor schelpen, weinig hele schelpen,
weinig schelpgruis, spoor Ensis sp., weinig Spisula sp., weinig zee-egelstekels

350 0 1 99 0 0 3

0.39 0.52 zand zwak siltig, grijs, 5Y6/1, Zand: matig fijn, matig grote spreiding, Schelpen:
Sch.perc.: 2, spoor schelpen, weinig juveniel, veel schelpresten, spoor Spisula
sp., spoor Ostracoda, spoor zee-egelstekels

200 0 3 97 0 0 3

0.52 0.65 zand zwak siltig, licht-geel-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding,
spoor bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 15, veel schelpen, weinig hele
schelpen, weinig juveniel, veel schelpresten, weinig kleibrokjes, weinig zee-
egelstekels

390 0 1 99 0 0 3

0.65 1.00 zand zwak siltig, grijs, 5Y6/1, Zand: matig fijn, matig grote spreiding, Schelpen:
Sch.perc.: 2, spoor schelpen, spoor hele schelpen, weinig juveniel, veel
schelpresten, spoor Spisula sp., spoor leembrokjes, spoor zee-egelstekels,
Opm.: spoor Zirfaea crispata

200 0 3 97 0 0 3

1.00 1.19 zand zwak siltig, licht-grijs, 2.5Y7/2, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding, spoor bont
materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, veel schelpresten, spoor
zee-egelstekels

320 0 1 99 0 0 3

1.19 1.62 zand zwak siltig, zwak humeus, grijs, 5Y6/1, Zand: matig fijn, matig grote spreiding,
Schelpen: Sch.perc.: 2, spoor schelpen, spoor hele schelpen, weinig juveniel,
veel schelpresten, spoor Cerastoderma sp., spoor Spisula sp., spoor
ijzeroxide, spoor leembrokjes, spoor zee-egelstekels

200 1 3 96 0 1 3

1.62 1.71 zand zwak siltig, zwak humeus, grijs, 5Y6/1, Zand: matig fijn, matig grote spreiding,
Schelpen: Sch.perc.: 15, veel schelpen, weinig juveniel, veel schelpresten,
spoor glimmer, spoor ijzeroxide, spoor leembrokjes, spoor zee-egelstekels

200 1 3 96 0 1 3

1.71 2.13 zand zwak siltig, zwak humeus, grijs, 5Y6/1, Zand: matig fijn, matig grote spreiding,
Schelpen: Sch.perc.: 2, spoor schelpen, spoor hele schelpen, weinig
schelpresten, spoor ijzeroxide, spoor leembrokjes, spoor zee-egelstekels

180 1 3 96 0 1 3

2.13 2.34 zand zwak siltig, zwak humeus, grijs, 5Y6/1, Zand: zeer grof, matig afgerond, spoor
bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, spoor schelpgruis,
weinig leembrokjes

380 0 1 99 0 1 3

2.34 2.82 zand zwak siltig, zwak humeus, grijs, 5Y6/1, Zand: matig fijn, matig grote spreiding,
Schelpen: Sch.perc.: 2, spoor schelpen, spoor hele schelpen, weinig
schelpresten, spoor ijzeroxide, weinig leembrokjes, spoor zee-egelstekels,
weinig insluitsels zand, weinig gelaagd, Opm.: insluiting zand li br 300mu

180 1 3 96 0 1 3

Sublaag: met weinig kleilagen, zeer dun, groen-grijs

2.82 3.20 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, matig afgerond,
spoor bont materiaal, Grind: spoor fijn grind, zeer veel matig grof grind, matig
afgerond, spoor kwartsiet, spoor witte kwarts, Schelpen: spoor schelpen,
weinig schelpresten, spoor Ostrea edulis, weinig donkere korrels, spoor
kleibrokjes, weinig leembrokjes, spoor veenbrokjes

400 0 1 99 1 0 3
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3.20 3.40 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, matig afgerond,
spoor bont materiaal, Grind: spoor fijn grind, zeer veel matig grof grind, matig
afgerond, weinig kwartsiet, spoor witte kwarts, Organisch materiaal: weinig
hout, Schelpen: spoor schelpen, weinig schelpresten, spoor Ostrea edulis,
weinig donkere korrels, weinig veenbrokjes

400 0 1 99 2 0 3

3.40 3.50 zand zwak siltig, grijs, 2.5Y5/1, Zand: matig grof, matig afgerond, veel bont
materiaal, Schelpen: weinig schelpen, veel schelpresten, spoor veenbrokjes,
sterk gelaagd

240 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, licht-bruin

3.50 4.53 zand zwak siltig, grijs, 2.5Y5/1, Zand: matig grof, matig afgerond, veel bont
materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, spoor schelpresten, spoor
Ostrea edulis, spoor glimmer, sterk gelaagd, scheve gelaagdheid

240 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, licht-bruin

4.53 4.75 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, zeer grote
spreiding, matig afgerond, spoor bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel
matig grof grind, spoor kwartsiet, spoor witte kwarts, Schelpen: Sch.perc.: 3,
spoor schelpen, weinig hele schelpen, veel schelpresten, weinig Macoma sp.,
weinig Ostrea edulis

400 0 1 99 1 0 3
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NITG-Boornummer BP180706

X-coordinaat 563791

Y-coordinaat 5762955

Maaiveld (m tov NAP) -23.90

Datum boring 19-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 3.70

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L3-01E-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.31 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/1, Zand: zeer grof, zeer grote
spreiding, spoor bont materiaal, Grind: uiterst veel fijn grind, spoor heldere
kwarts, Schelpen: Sch.perc.: 3, spoor schelpen, weinig hele schelpen, weinig
schelpgruis, spoor Donax vittatus, weinig Spisula sp., spoor ijzerconcreties,
weinig zee-egelstekels

350 0 1 99 1 0 3

0.31 0.43 zand zwak siltig, grijs, 5Y6/1, Zand: matig fijn, matig grote spreiding, Schelpen:
Sch.perc.: 2, spoor schelpen, weinig juveniel, veel schelpresten, spoor
Macoma sp., spoor Spisula sp., spoor zee-egelstekels

200 0 3 97 0 0 3

0.43 0.61 zand zwak siltig, licht-geel-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding,
spoor bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 10, weinig schelpen, weinig hele
schelpen, weinig juveniel, veel schelpresten, weinig Spisula sp., weinig zee-
egelstekels, weinig insluitsels zand, Opm.: insluitingen fijn grijs zand

390 0 1 99 0 0 3

0.61 1.58 zand zwak siltig, grijs, 5Y6/1, Zand: matig fijn, matig grote spreiding, Schelpen:
Sch.perc.: 2, spoor schelpen, weinig juveniel, veel schelpresten, spoor
Macoma sp., spoor Spisula sp., spoor leembrokjes, spoor zee-egelstekels,
spoor insluitsels zand, spoor schelpenlagen, Opm.: insluiting li br grof zand

200 1 3 96 0 0 3

1.58 1.81 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 10YRY6/2, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding,
spoor bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, spoor
schelpresten

320 0 1 99 0 0 3

1.81 2.40 zand zwak siltig, licht-grijs, 2.5Y7/2, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding, spoor bont
materiaal, Organisch materiaal: spoor plantenresten, Schelpen: Sch.perc.: 1,
spoor schelpen, spoor schelpresten, weinig kleibrokjes, spoor leembrokjes,
zwak gelaagd, spoor kleilagen

320 1 1 98 0 0 3

2.40 2.78 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, matig afgerond,
spoor bont materiaal, Grind: spoor fijn grind, zeer veel matig grof grind, matig
afgerond, weinig kwartsiet, spoor witte kwarts, Organisch materiaal: spoor
hout, Schelpen: spoor schelpen, weinig schelpresten, spoor Cerastoderma sp.,
weinig donkere korrels, weinig veenbrokjes

400 0 1 99 2 0 3

2.78 3.26 zand zwak siltig, grijs, 2.5Y5/1, Zand: matig grof, matig afgerond, veel bont
materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor hele schelpen, spoor
Cerastoderma sp.

240 0 1 99 0 0 3

3.26 3.70 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, zeer grote
spreiding, matig afgerond, spoor bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel
matig grof grind, spoor kwartsiet, spoor witte kwarts, Schelpen: Sch.perc.: 1,
spoor schelpen, spoor schelpresten, weinig Ostrea edulis, veel insluitsels zand,
Opm.: insluitingen do grijs fijn zand

400 0 1 99 1 0 3
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NITG-Boornummer BP180707

X-coordinaat 563776

Y-coordinaat 5762928

Maaiveld (m tov NAP) -25.07

Datum boring 19-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.35

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L3-04-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.13 geen monster

0.13 0.66 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 2.5Y6/2, Zand: matig grof, zeer kleine spreiding,
matig afgerond, weinig bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 2, spoor schelpen,
spoor hele schelpen, weinig schelpresten, spoor Ensis sp., spoor Spisula sp.,
spoor leembrokjes, spoor zee-egelstekels, spoor veenbrokjes, zwak gelaagd,
Opm.: zwak verticaal gelaagd

210 0 3 97 0 0 3

0.66 0.90 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 2.5Y6/2, Zand: matig grof, zeer kleine spreiding,
matig afgerond, weinig bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen,
weinig schelpresten, weinig leembrokjes, spoor zee-egelstekels

210 0 3 97 0 0 3

0.90 1.64 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 2.5Y6/2, Zand: matig grof, zeer kleine spreiding,
matig afgerond, weinig bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 2, spoor schelpen,
spoor hele schelpen, weinig schelpresten, spoor Spisula sp., spoor zee-
egelstekels

210 0 3 97 0 0 3

1.64 1.88 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, weinig bont materiaal, Grind: uiterst veel fijn grind, spoor heldere
kwarts, spoor kwartsiet, spoor vuursteen, spoor witte kwarts, Schelpen:
Sch.perc.: 3, spoor schelpen, spoor hele schelpen, veel schelpresten, weinig
Cerastoderma sp., spoor Macoma sp., spoor kleibrokjes, weinig veenbrokjes

420 0 1 99 1 0 3

1.88 2.00 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, spoor bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel matig grof grind,
spoor kwartsiet, weinig witte kwarts, Schelpen: Sch.perc.: 2, spoor schelpen,
weinig hele schelpen, veel schelpresten, veel kleibrokjes, veel veenbrokjes,
weinig gelaagd, Opm.: Veen en kleibrokjes in laagjes

600 0 1 99 1 0 3

2.00 2.30 zand zwak siltig, zwak grindig, grijs, 2.5Y5/1, Zand: zeer grof, matig afgerond, weinig
bont materiaal, Grind: weinig matig grof grind, zeer veel zeer grof grind, weinig
heldere kwarts, spoor kwartsiet, weinig witte kwarts, Schelpen: Sch.perc.: 1,
spoor schelpen, spoor schelpresten, spoor glimmer, weinig donkere korrels,
spoor kleibrokjes, weinig leembrokjes

310 0 2 98 3 0 3

2.30 2.67 zand zwak siltig, matig humeus, grijs, N/4, Zand: matig fijn, matig grote spreiding,
matig afgerond, spoor bont materiaal, veel glimmer, sterk gelaagd, veel
detrituslagen

200 0 10 90 0 5 3

2.67 2.70 zand zwak siltig, licht-bruin, 10YR73, Zand: uiterst grof, Schelpen: Sch.perc.: 2,
spoor schelpen, spoor hele schelpen, spoor schelpresten, spoor Cerastoderma
sp., spoor Spisula sp.

450 0 1 99 0 0 3

2.70 3.76 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR73, Zand: zeer grof, Grind: uiterst
veel matig grof grind, spoor heldere kwarts, spoor witte kwarts, Schelpen:
Sch.perc.: 2, spoor schelpen, spoor hele schelpen, spoor schelpresten, spoor
Cerastoderma sp., spoor Ostrea edulis, spoor Spisula sp., zwak gelaagd,
Opm.: Plaatselijk scheve gelaagdheid

350 0 1 99 1 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, donker-grijs
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Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

3.76 4.35 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst grof, matig
afgerond, weinig bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel matig grof grind,
spoor heldere kwarts, weinig kwartsiet, spoor witte kwarts, Schelpen: spoor
schelpen, weinig hele schelpen, weinig schelpresten, spoor Cerastoderma sp.,
spoor Macoma sp., weinig Ostrea edulis

450 0 1 99 1 0 3
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NITG-Boornummer BP180708

X-coordinaat 563752

Y-coordinaat 5762886

Maaiveld (m tov NAP) -27.42

Datum boring 19-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.80

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L3-09-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.07 geen monster

0.07 0.11 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof, zeer grote
spreiding, matig afgerond, spoor bont materiaal, Organisch materiaal: veel hout

350 0 1 99 0 1 3

0.11 1.77 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof, zeer grote
spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind: uiterst veel fijn grind,
spoor heldere kwarts, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, weinig
schelpresten, spoor Ostrea edulis, spoor Pectinidae (geribd), spoor
ijzerconcreties

350 0 1 99 1 0 3

1.77 2.08 zand zwak siltig, matig grindig, zwak humeus, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof,
tweetoppige spreiding, Zandmed.fijn: 200, weinig bont materiaal, Grind: zeer
veel fijn grind, weinig matig grof grind, veel heldere kwarts, veel kwartsiet,
weinig witte kwarts, weinig zandsteen, Organisch materiaal: spoor hout,
Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, spoor schelpresten, spoor ijzeroxide,
zwak gelaagd

450 0 1 99 5 1 3

2.08 2.36 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof, matig grote
spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind: uiterst veel fijn grind,
spoor heldere kwarts, spoor kwartsiet, spoor witte kwarts, weinig gelaagd

340 0 2 98 1 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, bruin

2.36 3.12 zand zwak siltig, sterk grindig, zwak humeus, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof,
tweetoppige spreiding, weinig bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel matig
grof grind, spoor zeer grof grind, veel heldere kwarts, veel kwartsiet, weinig
witte kwarts, weinig zandsteen, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, spoor
schelpresten, spoor ijzeroxide, zwak gelaagd

450 0 1 99 15 1 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, bruin

3.12 3.51 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht-bruin, 10YR6/3, Zand: uiterst grof,
matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind: uiterst veel fijn grind, spoor
heldere kwarts, spoor kwartsiet, spoor zandsteen, weinig ijzerlagen, weinig
gelaagd

420 0 1 99 1 2 3

3.51 4.52 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst grof,
zeer grote spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind: weinig fijn
grind, weinig matig grof grind, spoor zeer grof grind, weinig heldere kwarts,
weinig kwartsiet, weinig witte kwarts, spoor zandsteen, weinig ijzerlagen

600 0 1 99 3 1 3

4.52 4.80 zand zwak siltig, matig grindig, zwak humeus, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst
grof, zeer grote spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind: weinig
fijn grind, weinig matig grof grind, spoor zeer grof grind, weinig heldere kwarts,
weinig kwartsiet, weinig witte kwarts, spoor zandsteen, weinig ijzerlagen, spoor
ijzeroxide, weinig grindlagen

600 0 1 99 10 1 3

Sublaag: met spoor zandlagen, zeer dun, licht-grijs, spoor ijzeroxide
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NITG-Boornummer BP180709

X-coordinaat 563747

Y-coordinaat 5762876

Maaiveld (m tov NAP) -28.85

Datum boring 19-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 3.90

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L3-10-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.75 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof,
zeer grote spreiding, matig afgerond, geen bont materiaal, Grind: uiterst veel
fijn grind, spoor heldere kwarts, spoor witte kwarts, Schelpen: Sch.perc.: 1,
spoor schelpen, spoor schelpresten, spoor ijzeroxide, Opm.: vertikaal gelaagd

300 0 1 99 1 1 3

0.75 1.36 zand zwak siltig, matig grindig, zwak humeus, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof,
zeer grote spreiding, matig afgerond, geen bont materiaal, Grind: weinig fijn
grind, weinig matig grof grind, weinig zeer grof grind, weinig heldere kwarts,
weinig kwartsiet, weinig witte kwarts, spoor zandsteen, Schelpen: Sch.perc.: 1,
spoor schelpen, spoor schelpresten, spoor Ostrea edulis, spoor ijzeroxide,
zwak gelaagd, Opm.: vertikaal gelaagd

300 0 1 99 10 1 3

1.36 1.60 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR6/3, Zand: zeer grof, matig afgerond,
weinig bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel matig grof grind, spoor
kwartsiet, spoor witte kwarts, weinig gelaagd, Opm.: vertikaal gelaagd

350 0 1 99 1 0 3

1.60 1.76 grind uiterst zandig, bruin, 10YR6/3, Zand: uiterst grof, matig afgerond, Grind: matig
afgerond, matig bont, veel heldere kwarts, weinig kwartsiet, veel witte kwarts,
weinig zandsteen, spoor ijzeroxide

600 0 1 54 45 0 3

1.76 2.38 zand zwak siltig, matig grindig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel
matig grof grind, matig afgerond, matig bont, veel heldere kwarts, weinig
kwartsiet, weinig witte kwarts, spoor zandsteen

450 0 1 99 5 0 3

2.38 2.80 zand zwak siltig, matig grindig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel
matig grof grind, matig afgerond, matig bont, veel heldere kwarts, weinig
kwartsiet, weinig witte kwarts, spoor zandsteen, spoor ijzerlagen, zwak
gelaagd, weinig zandlagen, Opm.: zandlaagjes donker bruin zm=200

450 0 1 99 5 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, sterk grindig, Grind: uiterst veel fijn
grind

2.80 2.93 zand zwak siltig, sterk grindig, licht-grijs, 10YR67/2, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, weinig bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel matig grof grind,
matig afgerond, matig bont, veel heldere kwarts, veel kwartsiet, spoor rode
kwarts, weinig witte kwarts, weinig zandsteen, Organisch materiaal: weinig
hout, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, spoor schelpresten

600 0 1 99 29 0 3

2.93 3.17 zand zwak siltig, zwak grindig, bruin, 10YR6/3, Zand: zeer grof, matig afgerond,
spoor bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel matig grof grind, weinig
heldere kwarts, weinig kwartsiet, weinig witte kwarts, weinig zandsteen,
Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis, zwak gelaagd

340 0 1 99 2 0 3

3.17 3.90 zand zwak siltig, zwak grindig, bruin, 10YR6/3, Zand: zeer grof, matig afgerond,
spoor bont materiaal, Grind: uiterst veel fijn grind, spoor zeer grof grind, spoor
heldere kwarts, spoor kwartsiet, spoor witte kwarts, sterk gelaagd, Opm.: basis
kleibrokjes

340 0 1 99 1 0 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, donker-bruin
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NITG-Boornummer BP180710

X-coordinaat 563731

Y-coordinaat 5762851

Maaiveld (m tov NAP) -30.33

Datum boring 19-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 3.45

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L3-13-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.20 zand zwak siltig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding, matig
afgerond, spoor bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, spoor
schelpresten, spoor glimmer

320 0 1 99 0 0 3

0.20 0.76 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst grof, matig
afgerond, weinig bont materiaal, Grind: uiterst veel fijn grind, weinig heldere
kwarts, weinig kwartsiet, spoor witte kwarts, spoor zandsteen, Schelpen: spoor
schelpen, spoor schelpresten, spoor Cerastoderma sp., zwak gelaagd, Opm.:
vertikaal gelaagd

450 0 1 99 1 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, donker-bruin

0.76 1.40 zand zwak siltig, matig grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, Grind: weinig fijn grind, weinig matig grof grind, spoor zeer grof
grind, matig afgerond, matig bont, weinig kwartsiet, spoor zandsteen, spoor
ijzeroxide

500 0 1 99 10 0 3

1.40 1.90 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst grof,
zeer grote spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind: uiterst veel
fijn grind, spoor heldere kwarts, spoor kwartsiet, spoor witte kwarts, spoor
zandsteen, spoor ijzeroxide, weinig gelaagd, Opm.: vertikaal gelaagd

450 0 1 99 1 1 3

1.90 2.62 zand zwak siltig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, spoor bont materiaal,
Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis, Opm.: vertikaal gelaagd

350 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met spoor zandlagen, zeer dun, donker-bruin

2.62 3.45 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, spoor bont
materiaal, Grind: uiterst veel fijn grind, spoor kwartsiet, spoor witte kwarts,
Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis, weinig gelaagd, scheve
gelaagdheid

350 0 1 99 1 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, donker-bruin
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NITG-Boornummer BP180711

X-coordinaat 563721

Y-coordinaat 5762834

Maaiveld (m tov NAP) -30.76

Datum boring 19-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 3.85

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L3-15-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.51 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst grof, matig
afgerond, weinig bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel matig grof grind,
weinig heldere kwarts, weinig kwartsiet, weinig witte kwarts, spoor zandsteen,
spoor ijzerlagen, zwak gelaagd, Opm.: vertikaal gelaagd

450 0 1 99 3 0 3

0.51 1.40 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, matig
afgerond, weinig bont materiaal, Grind: weinig fijn grind, weinig matig grof
grind, weinig zeer grof grind, weinig heldere kwarts, weinig kwartsiet, weinig
witte kwarts, spoor zandsteen, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis,
spoor ijzeroxide

450 0 1 99 4 0 3

1.40 2.00 zand zwak siltig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: matig grof, matig afgerond, spoor bont
materiaal, spoor ijzerlagen, weinig gelaagd, Opm.: vertikaal gelaagd

250 0 2 98 0 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, grijs

2.00 2.67 zand zwak siltig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: matig grof, matig afgerond, spoor bont
materiaal, spoor ijzeroxide

250 0 2 98 0 0 3

2.67 2.71 zand zwak siltig, matig grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: matig grof, matig
afgerond, spoor bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel matig grof grind,
matig afgerond, weinig kwartsiet, weinig witte kwarts, weinig zandsteen

250 0 2 98 5 0 3

2.71 3.13 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: matig grof, matig afgerond,
spoor bont materiaal, Grind: uiterst veel matig grof grind, spoor kwartsiet, spoor
witte kwarts, weinig ijzerlagen, sterk gelaagd, scheve gelaagdheid

250 0 2 98 1 0 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, donker-grijs

3.13 3.36 zand zwak siltig, sterk grindig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst grof, matig
afgerond, weinig bont materiaal, Grind: zeer veel fijn grind, weinig matig grof
grind, matig bont, veel heldere kwarts, veel kwartsiet, weinig witte kwarts,
weinig zandsteen, spoor ijzerconcreties, weinig gelaagd

800 0 1 99 29 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, licht-grijs

3.36 3.85 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, grijs, N7/, Zand: matig fijn, matig
afgerond, spoor bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel matig grof grind,
spoor heldere kwarts, spoor zandsteen, weinig ijzerlagen, sterk gelaagd, Opm.:
basis vervloeid, veel laagjes donker grijs zand

170 0 2 98 1 2 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, licht-bruin



1

N e d e r l a n d s  I n s t i t u u t  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o w e t e n s c h a p p e n  T N O     B P 1 8 0 7 1 2

NITG-Boornummer BP180712

X-coordinaat 563716

Y-coordinaat 5762824

Maaiveld (m tov NAP) -32.79

Datum boring 19-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.40

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L3-16-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 1.10 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof, matig afgerond,
weinig bont materiaal, Grind: uiterst veel fijn grind, spoor matig grof grind,
spoor heldere kwarts, spoor kwartsiet, spoor witte kwarts, spoor zandsteen,
zwak gelaagd, Opm.: vertikaal gelaagd

400 0 1 99 1 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, grijs

1.10 1.30 grind uiterst zandig, licht-grijs-bruin, 10YR6/3, Zand: uiterst grof, matig afgerond,
weinig bont materiaal, Grind: veel fijn grind, matig afgerond, matig bont, veel
kwartsiet, spoor rode zandsteen, veel witte kwarts, spoor ijzerconcreties, zwak
gelaagd, Opm.: 3vertikaal gelaagd

450 0 1 64 35 0 3

1.30 1.80 zand zwak siltig, matig grindig, zwak humeus, licht-bruin, 10YR6/3, Zand: uiterst
grof, zeer grote spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind: zeer
veel fijn grind, weinig matig grof grind, weinig heldere kwarts, veel kwartsiet,
veel witte kwarts, weinig zandsteen, spoor ijzeroxide, weinig gelaagd, scheve
gelaagdheid

450 0 1 99 10 1 3

1.80 2.00 zand zwak siltig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding, weinig
bont materiaal, spoor ijzerlagen, Opm.: vertikaal gelaagd

300 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met spoor zandlagen, zeer dun, bruin

2.00 2.52 zand zwak siltig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding, weinig
bont materiaal

300 0 1 99 0 0 3

2.52 3.40 zand zwak siltig, licht-grijs, 10YR6/3, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding, weinig
bont materiaal, spoor ijzerlagen, weinig gelaagd, scheve gelaagdheid

300 0 1 99 0 0 3

3.40 3.87 zand zwak siltig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding, weinig
bont materiaal

300 0 1 99 0 0 3

3.87 4.40 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, zeer grote
spreiding, weinig bont materiaal, Grind: uiterst veel matig grof grind, spoor
kwartsiet, weinig ijzeroxide, weinig gelaagd, scheve gelaagdheid

350 0 1 99 1 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, donker-grijs



1

N e d e r l a n d s  I n s t i t u u t  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o w e t e n s c h a p p e n  T N O     B P 1 8 0 7 1 3

NITG-Boornummer BP180713

X-coordinaat 563693

Y-coordinaat 5762781

Maaiveld (m tov NAP) -34.73

Datum boring 19-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.55

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L3-21-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.05 geen monster

0.05 1.00 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, bruin, 10YR6/3, Zand: uiterst grof,
zeer grote spreiding, weinig bont materiaal, Grind: weinig matig grof grind,
weinig heldere kwarts, veel heldere kwarts, weinig witte kwarts, spoor
zandsteen, spoor ijzerconcreties, spoor ijzerlagen, spoor ijzeroxide, spoor
kleibrokjes, weinig gelaagd, Opm.: vertikaal gelaagd

450 0 1 99 3 1 3

1.00 1.26 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: matig grof,
matig grote spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind: uiterst veel
matig grof grind, weinig witte kwarts, weinig insluitsels zand, Opm.: insluitingen
zand 450mu

260 0 2 98 1 2 3

1.26 1.35 grind uiterst zandig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst grof, Grind: zeer veel fijn
grind, weinig matig grof grind, veel heldere kwarts, veel kwartsiet, spoor lydiet,
weinig witte kwarts, weinig zandsteen

600 0 1 59 40 0 3

1.35 1.48 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, veel bont materiaal, Grind: uiterst veel fijn grind, weinig kwartsiet,
Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpresten

700 0 1 99 1 0 3

1.48 1.64 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, veel bont materiaal, Grind: uiterst veel fijn grind, weinig kwartsiet,
Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpresten, spoor ijzerconcreties, spoor
ijzeroxide

1100 0 1 99 3 0 3

1.64 1.71 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof, matig
afgerond, spoor bont materiaal, weinig gelaagd

320 0 2 98 0 2 3

1.71 1.78 zand zwak siltig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof, matig afgerond, spoor bont
materiaal, spoor ijzeroxide

400 0 2 98 0 0 3

1.78 2.41 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof, matig
afgerond, spoor bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis,
aan de basis grindig

320 0 2 98 0 2 3

2.41 2.56 zand zwak siltig, sterk grindig, zwak humeus, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof,
matig afgerond, spoor bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor
schelpgruis

320 0 2 98 25 2 3

Sublaag: met veel grindlagen, zeer dun, Grind: veel fijn grind, weinig matig grof
grind, spoor zeer grof grind, matig afgerond, matig bont, veel heldere kwarts,
veel kwartsiet, weinig witte kwarts, weinig zandsteen

2.56 3.54 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst grof, matig
afgerond, veel bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel matig grof grind, spoor
heldere kwarts, spoor kwartsiet, spoor zandsteen, Schelpen: spoor schelpen,
spoor schelpgruis, weinig gelaagd, scheve gelaagdheid

550 0 1 99 1 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, matig grindig, Grind: uiterst veel fijn
grind, veel heldere kwarts, veel kwartsiet, veel witte kwarts, Schelpen: spoor
schelpen, weinig schelpresten, spoor veenbrokjes

3.54 3.86 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst grof, matig
afgerond, veel bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis,
spoor ijzerconcreties, spoor veenbrokjes, zwak gelaagd

550 0 1 99 1 0 3
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NITG-Boornummer BP180714

X-coordinaat 563672

Y-coordinaat 5762748

Maaiveld (m tov NAP) -36.39

Datum boring 19-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.05

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L3-25-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.03 geen monster

0.03 0.18 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: matig fijn, tweetoppige
spreiding, Zandmed.grof: 450, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis,
weinig kleibrokjes

200 0 2 98 0 2 3

0.18 0.40 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof,
zeer grote spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind: uiterst veel
fijn grind, spoor heldere kwarts, spoor kwartsiet, spoor witte kwarts

420 0 1 99 1 1 3

0.40 1.00 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind: weinig heldere kwarts,
weinig kwartsiet, weinig witte kwarts, spoor zandsteen, Schelpen: spoor
schelpen, spoor schelpgruis, spoor ijzerlagen, zwak gelaagd, Opm.: zwak
vertikaal gelaagd

500 0 1 99 3 0 3

1.00 1.49 zand zwak siltig, matig grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel
matig grof grind, weinig heldere kwarts, weinig kwartsiet, weinig witte kwarts,
spoor zandsteen, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis, weinig
ijzerconcreties

500 0 1 99 6 0 3

1.49 2.07 grind uiterst zandig, licht-bruin, 10YR6/3, Zand: uiterst grof, zeer grote spreiding,
veel bont materiaal, Grind: zeer veel fijn grind, weinig matig grof grind, veel
heldere kwarts, veel kwartsiet, weinig witte kwarts, weinig zandsteen,
Organisch materiaal: spoor hout, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen,
spoor schelpresten, zwak gelaagd

1000 0 1 69 30 0 3

Sublaag: met spoor zandlagen, grijs

2.07 3.09 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, matig
afgerond, weinig bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel matig grof grind,
spoor heldere kwarts, spoor kwartsiet, spoor witte kwarts, spoor zandsteen,
weinig ijzerconcreties, spoor kleibrokjes, scheve gelaagdheid, Opm.: plaatselijk
iets fijnner

550 0 1 99 2 0 3

3.09 4.05 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof, matig afgerond,
weinig bont materiaal, Grind: spoor witte kwarts, Schelpen: spoor schelpen,
spoor schelpgruis, sterk gelaagd, scheve gelaagdheid

400 0 1 99 1 0 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, zwak humeus, grijs-bruin
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NITG-Boornummer BP180715

X-coordinaat 563661

Y-coordinaat 5762730

Maaiveld (m tov NAP) -38.29

Datum boring 19-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.35

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L3-27-2011
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NITG-Boornummer BP180716

X-coordinaat 563632

Y-coordinaat 5762678

Maaiveld (m tov NAP) -40.75

Datum boring 19-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.30

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L3-33-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.06 geen monster

0.06 0.13 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-olijf, 2.5Y6/3, Zand: matig fijn, matig afgerond,
geen bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpresten, spoor
Abra sp., spoor Angulus sp., spoor Ensis sp., weinig ijzerlagen, weinig gelaagd

170 0 5 95 0 2 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, grijs 3

0.13 0.27 klei sterk siltig, zwak humeus, licht-olijf-bruin, 2.5Y5/3, matig stevig, spoor
ijzeroxide, zwak gelaagd

34 66 0 0 3 3

Sublaag: met spoor zandlagen, zeer dun, grijs, Organisch materiaal: spoor
hout

3

0.27 0.29 zand zwak siltig, licht-olijf-grijs, 2.5Y6/2, Zand: matig grof, matig kleine spreiding,
matig afgerond, spoor bont materiaal

220 0 2 98 0 0 3

0.29 0.42 klei sterk siltig, zwak humeus, licht-olijf-bruin, 2.5Y5/3, matig stevig, spoor
ijzeroxide, sterk gelaagd

34 66 0 0 3 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, grijs, weinig glimmer 3

0.42 1.05 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 2.5Y6/2, Zand: zeer grof, spoor bont materiaal,
spoor glimmer, spoor ijzeroxide

350 0 1 99 0 0 3

1.05 1.90 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 2.5Y6/2, Zand: zeer grof, spoor bont materiaal,
Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpresten, spoor glimmer, spoor
ijzeroxide, weinig detritus, weinig gelaagd, weinig detrituslagen, Opm.: vertikaal
gelaagd

350 0 1 99 0 0 3

1.90 2.15 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 2.5Y6/2, Zand: zeer grof, spoor bont materiaal,
spoor glimmer, spoor ijzeroxide

350 0 1 99 0 0 3

2.15 2.59 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 2.5Y6/2, Zand: zeer grof, spoor bont materiaal,
spoor glimmer, spoor ijzeroxide, veel detrituslagen

350 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met veel detrituslagen, met wisselende laagdikten, Organisch
materiaal: veel hout, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis, spoor
glimmer

3
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NITG-Boornummer BP180717

X-coordinaat 563616

Y-coordinaat 5762648

Maaiveld (m tov NAP) -42.03

Datum boring 19-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.60

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L3-37A-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.22 geen monster

0.22 0.24 klei sterk siltig, zwak humeus, grijs, 5Y5/1, matig slap, spoor glimmer, spoor
ijzeroxide, weinig zandlenzen

34 66 0 0 2 3

0.24 0.40 zand zwak siltig, zwak humeus, olijf-grijs, 5Y5/2, weinig bruine vlekken, Zand: matig
fijn, matig afgerond, weinig bont materiaal, weinig glimmer, weinig ijzerlagen

160 0 5 95 0 2 3

0.40 0.47 zand sterk siltig, zwak humeus, olijf-grijs, 5Y5/2, Zand: zeer fijn, matig afgerond,
weinig bont materiaal, weinig glimmer, spoor kleilagen

120 3 15 82 0 2 3

0.47 0.53 klei sterk siltig, zwak humeus, grijs, 5Y5/1, matig slap, spoor glimmer, spoor
ijzeroxide, bioturbatie

34 66 0 0 2 3

0.53 0.58 detritus mineraalarm, donker-bruin, 10YR3/3 0 15 25 0 60 3

0.58 0.67 zand sterk siltig, zwak humeus, olijf-grijs, 5Y5/2, Zand: zeer fijn, matig afgerond,
weinig bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis, weinig
glimmer, veel kleibrokjes, spoor veenbrokjes

120 3 15 82 0 2 3

0.67 1.60 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, matig
afgerond, weinig bont materiaal, spoor glimmer, spoor ijzerconcreties, spoor
ijzeroxide, weinig detritus

320 0 2 98 0 1 3

1.60 2.73 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, matig afgerond,
weinig bont materiaal, spoor glimmer, spoor ijzeroxide, weinig detritus, Opm.:
zwak vertikaal gelaagd

340 0 2 98 0 1 3

2.73 3.31 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, matig
afgerond, weinig bont materiaal, Organisch materiaal: spoor hout, spoor
glimmer, weinig ijzerconcreties, weinig gelaagd

340 0 2 98 0 1 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, donker-grijs

3.31 3.85 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer
grof, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind: uiterst veel matig grof grind,
spoor heldere kwarts, spoor kwartsiet, spoor glimmer, spoor ijzerconcreties,
spoor kleistenen, spoor zandverkitting, zwak gelaagd

400 0 2 98 1 1 3

Sublaag: met spoor zandlagen, zeer dun, donker-grijs

3.85 4.60 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, matig
afgerond, weinig bont materiaal, Organisch materiaal: spoor hout, spoor
glimmer, weinig ijzerconcreties, spoor veenbrokjes, weinig gelaagd, Opm.:
basis vervkoeid

340 0 2 98 0 1 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, donker-grijs
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NITG-Boornummer BP180718

X-coordinaat 563615

Y-coordinaat 5762647

Maaiveld (m tov NAP) -41.92

Datum boring 19-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.80

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L3-37B-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.17 geen monster

0.17 0.30 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, olijf-grijs, 5Y5/2, Zand: matig fijn,
matig afgerond, Grind: uiterst veel matig grof grind, spoor witte kwarts,
Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis, weinig glimmer, spoor ijzerlagen,
weinig zee-egelstekels

160 1 5 94 1 1 3

0.30 0.34 klei sterk siltig, zwak humeus, grijs, 5Y5/1, matig slap, spoor insluitsels zand,
bioturbatie, Opm.: vermoedelijk verslagen

34 66 0 0 1 3

0.34 0.50 zand zwak siltig, zwak humeus, olijf-grijs, 5Y5/2, Zand: matig fijn, matig afgerond,
Organisch materiaal: weinig hout, Schelpen: spoor schelpen, spoor
schelpgruis, weinig glimmer, spoor ijzerlagen, weinig zee-egelstekels, spoor
veenbrokjes

160 1 5 94 0 1 3

0.50 0.57 klei sterk siltig, zwak humeus, grijs, 5Y5/1, weinig zwarte vlekken, matig slap,
bioturbatie, graafgangen, spoor zandlenzen

34 66 0 0 1 3

0.57 0.65 leem sterk zandig, zwak humeus, groen-grijs, 10Y5/2, Schelpen: spoor schelpen,
spoor schelpgruis, veel glimmer, spoor ijzeroxide, graafgangen

5 65 30 0 2 3

0.65 2.20 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, matig
afgerond, weinig bont materiaal, spoor glimmer, spoor ijzerconcreties, spoor
ijzerlagen, weinig detritus, weinig gelaagd, Opm.: vertikaal gelaagd

320 0 2 98 0 1 3

2.20 2.95 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, matig afgerond,
spoor bont materiaal, Organisch materiaal: spoor hout, spoor glimmer, spoor
ijzerconcreties, weinig gelaagd, scheve gelaagdheid

350 0 2 98 0 1 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, grijs

2.95 3.55 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, matig afgerond,
spoor bont materiaal, Organisch materiaal: spoor hout, spoor glimmer, weinig
ijzerconcreties, spoor veenbrokjes, weinig gelaagd

380 0 2 98 0 1 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, grijs

3.55 4.20 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, matig afgerond,
spoor bont materiaal, spoor glimmer, spoor ijzerconcreties, zwak gelaagd

380 0 2 98 0 1 3

4.20 4.80 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, matig afgerond,
spoor bont materiaal, Organisch materiaal: spoor hout, spoor glimmer, weinig
gelaagd, weinig zandlagen, Opm.: zandlaagjes donker grijs

340 0 2 98 0 1 3

Sublaag: met weinig kleilagen, zeer dun, grijs, matig slap, spoor glimmer,
weinig detritus

3
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NITG-Boornummer BP180719

X-coordinaat 563615

Y-coordinaat 5762648

Maaiveld (m tov NAP) -42.03

Datum boring 19-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.35

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L3-37C-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.19 geen monster

0.19 0.32 zand zwak siltig, zwak humeus, olijf-grijs, 5Y5/2, Zand: matig fijn, matig afgerond,
weinig bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis, weinig
glimmer, weinig ijzerlagen, spoor detritus, zwak gelaagd

160 0 5 95 0 2 3

0.32 0.35 zand sterk siltig, zwak humeus, olijf-grijs, 5Y5/2, Zand: zeer fijn, matig afgerond,
weinig bont materiaal, weinig glimmer, bioturbatie, spoor kleilagen

120 3 15 82 0 2 3

0.35 0.38 klei sterk siltig, zwak humeus, grijs, 5Y5/1, matig slap, spoor glimmer, bioturbatie 34 66 0 0 2 3

0.38 0.43 zand sterk siltig, zwak humeus, olijf-grijs, 5Y5/2, Zand: zeer fijn, matig afgerond,
weinig bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis, weinig
glimmer, spoor zee-egelstekels, zwak gelaagd, spoor leemlagen

120 3 15 82 0 2 3

0.43 0.50 klei sterk siltig, zwak humeus, grijs, 5Y5/1, Organisch materiaal: veel hout, matig
slap, spoor glimmer, spoor veenbrokjes

34 66 0 0 2 3

0.50 0.52 zand sterk siltig, zwak humeus, olijf-grijs, 5Y5/2, Zand: zeer fijn, matig afgerond,
weinig bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis, weinig
glimmer, spoor zee-egelstekels, zwak gelaagd, spoor leemlagen

120 3 15 82 0 2 3

0.52 0.59 klei sterk siltig, zwak humeus, grijs, 5Y5/1, matig slap, spoor glimmer, weinig
insluitsels zand, bioturbatie

34 66 0 0 2 3

0.59 0.63 klei sterk siltig, zwak humeus, grijs, 5Y5/1, matig slap, spoor glimmer, sterk
gelaagd

34 66 0 0 2 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, weinig glimmer

0.63 0.69 zand sterk siltig, zwak humeus, olijf-grijs, 5Y5/2, Zand: zeer fijn, matig afgerond,
weinig bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis, weinig
glimmer, spoor detritus, weinig gelaagd, weinig kleilagen, spoor leemlagen

120 3 15 82 0 2 3

0.69 0.92 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, matig
afgerond, weinig bont materiaal, spoor glimmer, weinig insluitsels zand, zwak
gelaagd, Opm.: insluitingen fijn grijs lemig zand

340 0 2 98 0 1 3

0.92 1.55 zand zwak siltig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, matig kleine spreiding, matig
afgerond, weinig bont materiaal, spoor ijzerconcreties, spoor detritus

300 0 2 98 0 0 3

1.55 2.40 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, matig kleine
spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, spoor glimmer, spoor
ijzerconcreties, spoor detritus, weinig gelaagd, Opm.: gelaagdheid vertikaal

300 0 2 98 0 1 3

2.40 3.00 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, matig kleine
spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, spoor glimmer, spoor
ijzerconcreties, spoor detritus, weinig gelaagd, Opm.: gelaagdheid vertikaal

420 0 2 98 0 1 3

3.00 3.58 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, matig kleine
spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, spoor glimmer, weinig
ijzerconcreties, spoor detritus, weinig veenbrokjes, weinig gelaagd

420 0 2 98 0 1 3

3.58 4.10 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof,
matig kleine spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind: uiterst
veel fijn grind, spoor heldere kwarts, spoor kwartsiet, spoor zandsteen, spoor
glimmer, weinig ijzerconcreties

350 0 2 98 1 1 3
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4.10 4.35 zand zwak siltig, licht-grijs, 10YR7/1, Zand: uiterst grof, zeer grote spreiding, matig
afgerond, spoor bont materiaal, weinig gelaagd

450 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, donker-grijs
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NITG-Boornummer BP180720

X-coordinaat 563615

Y-coordinaat 5762648

Maaiveld (m tov NAP) -42.03

Datum boring 19-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.90

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L3-37D-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.19 geen monster

0.19 0.33 klei sterk siltig, zwak humeus, grijs, 5Y5/1, matig slap, Schelpen: Sch.perc.: 1,
spoor schelpen, spoor schelpresten, spoor glimmer, spoor ijzerconcreties,
spoor veenbrokjes, veel insluitsels zand, bioturbatie

34 66 0 0 2 3

0.33 0.48 zand zwak siltig, zwak humeus, olijf-grijs, 5Y5/2, Zand: matig fijn, matig afgerond,
weinig bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis, weinig
glimmer, weinig ijzerconcreties, weinig kleibrokjes, weinig zee-egelstekels,
spoor detritus

160 0 10 90 0 2 3

0.48 0.55 klei sterk siltig, zwak humeus, grijs, 5Y5/1, weinig zwarte vlekken, matig slap,
spoor glimmer, spoor detritus, bioturbatie, graafgangen

34 66 0 0 2 3

0.55 0.66 zand sterk siltig, zwak humeus, olijf-grijs, 5Y5/2, veel zwarte vlekken, Zand: zeer fijn,
matig afgerond, weinig bont materiaal, Organisch materiaal: spoor hout,
Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis, weinig glimmer, weinig gelaagd,
weinig kleilagen

120 3 15 82 0 2 3

0.66 1.00 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, matig
afgerond, weinig bont materiaal, spoor glimmer, weinig detritus, zwak gelaagd,
Opm.: onduidelijk scheve gelaagdheid

340 0 2 98 0 1 3

1.00 1.86 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: matig grof,
matig kleine spreiding, matig afgerond, spoor bont materiaal, Grind: uiterst veel
matig grof grind, spoor glimmer, weinig ijzerlagen, veel detritus, weinig
gelaagd, Opm.: gelaagdheid vertikaal

290 0 2 98 1 2 3

1.86 2.63 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, matig kleine
spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, spoor glimmer, spoor
ijzerconcreties, spoor detritus, zwak gelaagd, Opm.: vertikaal gelaagd

400 0 2 98 0 1 3

Sublaag: met spoor zandlagen, zeer dun, grijs

2.63 3.82 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, matig kleine
spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, spoor glimmer, spoor
ijzerconcreties, weinig gelaagd, weinig detrituslagen

400 0 2 98 0 1 3

Sublaag: met spoor zandlagen, zeer dun, grijs

3.82 3.96 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof,
matig kleine spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind: uiterst
veel fijn grind, spoor zandsteen, spoor glimmer, weinig gelaagd, scheve
gelaagdheid

300 0 2 98 1 1 3

3.96 4.17 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, matig kleine
spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, spoor glimmer, spoor detritus

400 0 2 98 0 1 3

4.17 4.27 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, matig kleine
spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, spoor glimmer, sterk gelaagd,
scheve gelaagdheid

400 0 2 98 0 1 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, weinig ijzerconcreties

4.27 4.68 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, matig kleine
spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, spoor glimmer, spoor
ijzerlagen, spoor detritus, weinig gelaagd

400 0 2 98 0 1 3
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Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, grijs

4.68 4.90 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 2.5Y6/2, Zand: matig grof,
tweetoppige spreiding, Zandmed.grof: 400, matig afgerond, spoor bont
materiaal, spoor ijzeroxide

280 0 1 99 0 1 3

Sublaag: met weinig detrituslagen, zeer dun, donker-bruin, Organisch
materiaal: weinig hout, spoor glimmer, veel kleibrokjes

3
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NITG-Boornummer BP180721

X-coordinaat 563613

Y-coordinaat 5762646

Maaiveld (m tov NAP) -41.95

Datum boring 19-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.40

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L3-37E-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.19 geen monster

0.19 0.23 zand zwak siltig, zwak humeus, olijf-grijs, 5Y5/2, Zand: zeer fijn, matig afgerond,
weinig bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis, weinig
glimmer, weinig leembrokjes

130 3 5 92 0 2 3

0.23 0.33 zand zwak siltig, zwak humeus, olijf-grijs, 5Y5/2, Zand: zeer fijn, matig afgerond,
weinig bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis, weinig
glimmer, weinig ijzerlagen, spoor detritus, zwak gelaagd, weinig kleilagen

130 0 5 95 0 2 3

0.33 0.36 klei sterk siltig, zwak humeus, grijs, 5Y5/1, matig slap, Schelpen: Sch.perc.: 2,
spoor schelpen, weinig schelpresten, spoor Barnea sp., spoor glimmer,
bioturbatie, graafgangen

34 66 0 0 2 3

0.36 0.44 zand zwak siltig, zwak humeus, olijf-grijs, 5Y5/2, Zand: zeer fijn, matig afgerond,
weinig bont materiaal, Organisch materiaal: weinig hout, Schelpen: spoor
schelpen, spoor schelpgruis, weinig glimmer, weinig ijzerlagen, spoor detritus

130 0 5 95 0 2 3

0.44 0.49 zand sterk siltig, zwak humeus, olijf-grijs, 5Y5/2, Zand: zeer fijn, matig afgerond,
weinig bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis, weinig
glimmer, spoor ijzeroxide, spoor detritus

130 5 15 80 0 2 3

0.49 0.56 klei sterk siltig, zwak humeus, grijs, 5Y5/1, matig slap, spoor glimmer, weinig
ijzeroxide

34 66 0 0 2 3

0.56 0.58 zand zwak siltig, zwak humeus, olijf-grijs, 5Y5/2, Zand: zeer fijn, matig afgerond,
weinig bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis, weinig
glimmer

130 1 5 94 0 2 3

0.58 0.60 klei sterk siltig, zwak humeus, grijs, 5Y5/1, matig slap, spoor glimmer, weinig
ijzeroxide

34 66 0 0 2 3

0.60 0.62 zand zwak siltig, zwak humeus, olijf-grijs, 5Y5/2, Zand: zeer fijn, matig afgerond,
weinig bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis, weinig
glimmer

130 1 5 94 0 2 3

0.62 0.67 zand zwak siltig, zwak humeus, olijf-grijs, 5Y5/2, Zand: zeer fijn, matig afgerond,
weinig bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis, weinig
glimmer, zwak gelaagd

130 1 5 94 0 2 3

0.67 0.69 detritus mineraalarm, donker-bruin, 10YR3/3, Schelpen: spoor schelpen, spoor
schelpresten

0 15 20 0 65 3

0.69 0.70 zand zwak siltig, zwak humeus, olijf-grijs, 5Y5/2, Zand: zeer fijn, matig afgerond,
weinig bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis, weinig
glimmer

130 1 5 94 0 2 3

0.70 1.17 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, matig
afgerond, weinig bont materiaal, spoor glimmer, weinig ijzerconcreties, veel
detritus

340 0 2 98 0 1 3

1.17 2.20 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, matig
afgerond, weinig bont materiaal, spoor glimmer, weinig detritus, spoor
insluitsels zand, weinig gelaagd, Opm.: gelaagdheid vertikaal, insluiting iets
fijnner humeus zand

340 0 2 98 0 1 3
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2.20 2.63 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, matig
afgerond, weinig bont materiaal, spoor glimmer

340 0 2 98 0 1 3

2.63 3.35 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, matig
afgerond, weinig bont materiaal, spoor glimmer, spoor ijzerconcreties, weinig
gelaagd

380 0 2 98 0 1 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, donker-grijs

3.35 4.00 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer
grof, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind: uiterst veel matig grof grind,
spoor heldere kwarts, spoor glimmer, weinig ijzerconcreties, spoor kleistenen,
weinig gelaagd, spoor detrituslagen

380 0 2 98 1 1 3

4.00 4.22 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, matig
afgerond, weinig bont materiaal, spoor glimmer, weinig ijzerconcreties, sterk
gelaagd, scheve gelaagdheid

380 0 2 98 0 1 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, grijs

4.22 4.40 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: uiterst grof, matig
afgerond, weinig bont materiaal, spoor granuul, spoor detritus, sterk gelaagd,
scheve gelaagdheid

450 0 2 98 0 1 3

Sublaag: met veel zandlagen, grijs
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NITG-Boornummer BP180722

X-coordinaat 563896

Y-coordinaat 5762863

Maaiveld (m tov NAP)

Datum boring 20-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.45

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L4-01-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.08 geen monster

0.08 0.62 zand zwak siltig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, zeer grote spreiding, weinig
bont materiaal, Organisch materiaal: spoor hout, Schelpen: weinig schelpen,
weinig hele schelpen, weinig schelpresten, weinig Cerastoderma sp., spoor
Macoma sp., spoor Spisula sp., spoor kleibrokjes

550 0 2 98 0 0 3

0.62 0.87 zand zwak siltig, grijs, 2.5Y5/1, Zand: matig grof, matig kleine spreiding, matig
afgerond, geen bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, weinig schelpresten,
weinig donkere korrels, weinig zee-egelstekels, weinig leemlenzen, spoor
kleilagen

220 2 2 96 0 0 1

0.87 0.90 klei matig siltig, grijs, 10Y5/1, matig slap, bioturbatie 38 62 0 0 0 3

0.90 1.00 zand zwak siltig, grijs, 2.5Y5/1, Zand: matig grof, matig kleine spreiding, matig
afgerond, geen bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, weinig schelpresten,
weinig donkere korrels, weinig zee-egelstekels, weinig leemlenzen

220 2 2 96 0 0 1

1.00 2.77 zand zwak siltig, zwak grindig, grijs, 2.5Y5/1, Zand: zeer grof, matig kleine spreiding,
matig afgerond, geen bont materiaal, Grind: uiterst veel matig grof grind, spoor
heldere kwarts, spoor kwartsiet, Schelpen: spoor schelpen, spoor hele
schelpen, weinig schelpresten, spoor Spisula sp., spoor glimmer, weinig
donkere korrels, spoor fijne detritus, spoor detrituslagen, Opm.: gelaagdheid
vertikaal, Zirfaea crispata

350 0 2 98 1 0 1

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, grijs, spoor glimmer

2.77 3.00 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof, zeer grote
spreiding, weinig bont materiaal, Grind: weinig heldere kwarts, Schelpen: spoor
schelpen, spoor hele schelpen, weinig schelpresten, veel Cerastoderma sp.,
weinig kleibrokjes, spoor leembrokjes, spoor veenbrokjes

400 0 1 99 2 0 3

3.00 3.14 geen monster

3.14 3.60 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: matig grof, matig
afgerond, weinig bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor hele
schelpen, spoor schelpresten, spoor Cerastoderma sp., weinig glimmer, sterk
gelaagd, veel detrituslagen

250 0 2 98 0 1 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, licht-bruin

3.60 3.76 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: matig grof, matig
afgerond, weinig bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor
schelpresten, weinig glimmer, sterk gelaagd

250 0 2 98 0 1 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, licht-bruin

3.76 4.07 zand zwak siltig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof, matig afgerond, weinig bont
materiaal, weinig gelaagd, scheve gelaagdheid

350 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, zwak siltig, zwak humeus, licht-
bruin-grijs

3

4.07 4.45 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: uiterst grof, zeer
grote spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind: veel fijn grind,
veel matig grof grind, veel heldere kwarts, weinig kwartsiet, weinig witte kwarts,
weinig zandsteen, spoor ijzeroxide

450 0 2 98 1 0 3
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NITG-Boornummer BP180723

X-coordinaat 563882

Y-coordinaat 5762827

Maaiveld (m tov NAP)

Datum boring 20-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.80

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L4-05-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.08 geen monster

0.08 0.50 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, weinig bont materiaal, Grind: weinig heldere kwarts, spoor
vuursteen, Schelpen: spoor schelpen, spoor hele schelpen, weinig
schelpresten, spoor Ostrea edulis, weinig veenbrokjes, scheve gelaagdheid

430 0 1 99 1 0 3

0.50 0.61 veen mineraalarm, bruin, 10YR4/3, spoor insluitsels zand, bioturbatie, graafgangen 3 10 2 0 85 1

0.61 0.65 zand sterk siltig, sterk humeus, donker-bruin-grijs, 2.5Y4/2, Zand: zeer fijn, matig
afgerond, weinig bont materiaal

110 5 20 75 0 14 1

0.65 0.67 veen mineraalarm, bruin, 10YR4/3, Organisch materiaal: spoor hout 3 10 2 0 85 1

0.67 2.45 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, weinig bont materiaal, Grind: weinig heldere kwarts, spoor
vuursteen, Schelpen: spoor schelpen, weinig schelpresten, weinig
Cerastoderma sp., spoor Macoma sp., spoor Ostrea edulis, weinig gelaagd,
Opm.: gelaagdheid vertikaal

430 0 1 99 1 0 3

Sublaag: met spoor zandlagen, dun, donker-grijs

2.45 3.24 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof, zeer grote
spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen,
spoor schelpgruis, spoor glimmer, spoor ijzeroxide, sterk gelaagd, scheve
gelaagdheid, aan de top grof, Opm.: basis een ijzerhoudendlaagje

350 0 1 99 0 1 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, donker-grijs

3.24 3.30 zand zwak siltig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst grof, zeer grote spreiding, spoor
bont materiaal, zwak gelaagd, scheve gelaagdheid

500 0 1 99 0 0 3

3.30 3.32 grind uiterst zandig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst grof, matig afgerond, spoor
bont materiaal, Grind: matig afgerond, matig bont, veel kwartsiet, weinig witte
kwarts, weinig zandsteen

500 0 1 59 40 0 3

3.32 4.67 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof,
zeer grote spreiding, spoor bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel matig grof
grind, weinig heldere kwarts, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis,
spoor ijzerconcreties, spoor ijzerlagen, weinig gelaagd, weinig grindlagen

400 0 1 99 1 2 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, bruin

4.67 4.80 zand zwak siltig, sterk grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, weinig bont materiaal, Grind: uiterst veel fijn grind, spoor matig grof
grind, veel heldere kwarts, veel kwartsiet, veel witte kwarts, spoor zandsteen,
weinig zandsteen

600 0 1 99 20 0 3
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NITG-Boornummer BP180724

X-coordinaat 563681

Y-coordinaat 5762938

Maaiveld (m tov NAP)

Datum boring 20-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.85

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L5-01-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.10 geen monster

0.10 1.00 zand zwak siltig, licht-bruin, 10YR6/3, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding, matig
afgerond, weinig bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, spoor
hele schelpen, spoor schelpresten, spoor glimmer, spoor kleibrokjes, spoor
veenbrokjes, zwak gelaagd, Opm.: gelaagdheid vertikaal

350 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, donker-grijs

1.00 2.36 zand zwak siltig, licht-bruin, 10YR6/3, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding, matig
afgerond, weinig bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, spoor
hele schelpen, spoor schelpresten, spoor glimmer, spoor kleibrokjes, spoor
veenbrokjes

350 0 1 99 0 0 3

2.36 2.44 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR6/3, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind: weinig fijn grind,
weinig matig grof grind, weinig zeer grof grind, spoor heldere kwarts, spoor
witte kwarts, spoor zandsteen, Schelpen: Sch.perc.: 3, spoor schelpen, spoor
hele schelpen, veel schelpresten, weinig Cerastoderma sp., spoor Ostrea
edulis, spoor glimmer, weinig kleibrokjes, spoor veenbrokjes

500 0 1 99 2 0 3

2.44 2.95 zand zwak siltig, licht-bruin, 10YR6/3, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding, matig
afgerond, weinig bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, spoor
hele schelpen, spoor schelpresten, spoor glimmer, weinig kleibrokjes, spoor
veenbrokjes, scheve gelaagdheid, aan de basis grof

350 0 1 99 0 0 3

2.95 3.56 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR6/3, Zand: zeer grof, zeer grote
spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind: uiterst veel fijn grind,
Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, spoor schelpresten, spoor glimmer,
weinig gelaagd

350 0 1 99 1 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, donker-grijs

3.56 3.79 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, weinig bont materiaal, Grind: uiterst veel fijn grind, matig afgerond,
matig bont, weinig heldere kwarts, spoor witte kwarts, spoor zandsteen, weinig
veenbrokjes, zwak gelaagd

600 0 1 99 2 0 3

3.79 4.05 zand zwak siltig, licht-bruin, 10YR6/3, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding, matig
afgerond, weinig bont materiaal, spoor glimmer, weinig gelaagd

350 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, grijs

4.05 4.15 zand zwak siltig, licht-bruin, 10YR6/3, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding, matig
afgerond, weinig bont materiaal

350 0 1 99 0 0 3
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NITG-Boornummer BP180725

X-coordinaat 563718

Y-coordinaat 5762925

Maaiveld (m tov NAP)

Datum boring 20-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.80

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L5-02-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.05 geen monster

0.05 0.19 zand zwak siltig, zwak humeus, grijs, 5Y6/1, Zand: zeer grof, matig afgerond, spoor
bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 5, weinig schelpen, veel schelpresten,
weinig donkere korrels, spoor zee-egelstekels

310 2 5 93 0 2 3

0.19 0.73 zand zwak siltig, zwak humeus, grijs, 5Y6/1, Zand: zeer grof, matig afgerond, spoor
bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, weinig schelpresten,
weinig donkere korrels, spoor kleibrokjes, weinig zee-egelstekels, weinig
veenbrokjes, weinig gelaagd

310 2 5 93 0 2 3

Sublaag: met weinig kleilagen, zeer dun, grijs

0.73 1.54 zand zwak siltig, zwak grindig, grijs, 2.5Y6/1, Zand: zeer grof, matig afgerond, spoor
bont materiaal, Grind: uiterst veel matig grof grind, weinig heldere kwarts,
spoor vuursteen, spoor witte kwarts, Schelpen: spoor schelpen, weinig
schelpresten, spoor kleibrokjes, spoor kleilenzen, Opm.: plaatselijk iets fijner
grijs zand, basis zwak gelaagd

350 0 1 99 1 0 3

1.54 1.74 leem zwak zandig, matig humeus, donker-grijs, 5Y4/1, veel glimmer 5 95 0 0 3 3

1.74 2.26 klei sterk siltig, zwak humeus, grijs, 5Y5/1, weinig glimmer, bioturbatie, sterk
gelaagd, weinig leemlagen, veel zandlagen

30 70 0 0 1 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, licht-grijs, weinig glimmer

2.26 2.64 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, matig grote
spreiding, matig afgerond, spoor bont materiaal, Grind: uiterst veel matig grof
grind, spoor kwartsiet, spoor zandsteen, Schelpen: Sch.perc.: 3, spoor
schelpen, spoor hele schelpen, veel schelpresten, spoor Cerastoderma sp.,
spoor Macoma sp., spoor Mytilus edulis, spoor Ostrea edulis, spoor Spisula
sp., weinig kleibrokjes, Opm.: kleibrokken in lagen

400 0 1 99 1 0 3

2.64 2.92 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: uiterst grof, matig
grote spreiding, matig afgerond, spoor bont materiaal, Grind: uiterst veel matig
grof grind, spoor kwartsiet, spoor zandsteen, Schelpen: Sch.perc.: 10, weinig
schelpen, spoor hele schelpen, veel schelpresten, spoor Cerastoderma sp.,
spoor Macoma sp., spoor Mytilus edulis, spoor Ostrea edulis, spoor Spisula
sp., weinig kleibrokjes, spoor veenbrokjes, Opm.: kleibrokken in lagen

450 0 1 99 1 0 3

2.92 3.18 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, matig grote
spreiding, matig afgerond, spoor bont materiaal, Grind: uiterst veel matig grof
grind, spoor kwartsiet, spoor zandsteen, Schelpen: Sch.perc.: 3, spoor
schelpen, spoor hele schelpen, veel schelpresten, spoor Cerastoderma sp.,
spoor Macoma sp., spoor Ostrea edulis, spoor Spisula sp., spoor kleibrokjes,
Opm.: basis uiterst grof 2000mu

500 0 1 99 1 0 3

3.18 3.82 zand zwak siltig, licht-bruin, 10YR6/3, Zand: zeer grof, matig afgerond, weinig bont
materiaal, sterk gelaagd, mm-gelaagdheid

350 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, donker-groen-grijs

3.82 4.14 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, weinig bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel matig grof grind,
spoor heldere kwarts, spoor kwartsiet, spoor witte kwarts, spoor zandsteen,
Organisch materiaal: veel hout, sterk gelaagd, scheve gelaagdheid

450 0 1 99 1 0 3
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Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, grijs

4.14 4.54 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof, zeer grote
spreiding, weinig bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel matig grof grind,
spoor heldere kwarts, spoor kwartsiet, spoor witte kwarts, spoor zandsteen,
Organisch materiaal: veel hout, sterk gelaagd, scheve gelaagdheid

350 0 1 99 1 0 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, groen-grijs

4.54 4.80 grind uiterst zandig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst grof, weinig bont materiaal,
Grind: zeer veel fijn grind, spoor matig grof grind, spoor zeer grof grind, matig
afgerond, veel heldere kwarts, veel kwartsiet, weinig witte kwarts, weinig
zandsteen

1000 0 1 69 30 0 3
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NITG-Boornummer BP180726

X-coordinaat 563814

Y-coordinaat 5762893

Maaiveld (m tov NAP)

Datum boring 20-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.80

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L5-04-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.06 geen monster

0.06 0.17 zand zwak siltig, zwak humeus, grijs, 5Y5/1, Zand: matig fijn, tweetoppige spreiding,
Zandmed.grof: 380, matig afgerond, weinig bont materiaal, Schelpen: spoor
schelpen, weinig schelpresten, weinig zee-egelstekels

180 0 1 99 0 1 3

0.17 0.22 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, Schelpen:
spoor schelpen, spoor schelpresten, spoor ijzerconcreties

380 0 1 99 0 1 3

0.22 0.90 zand zwak siltig, zwak humeus, grijs, 5Y5/1, Zand: matig fijn, tweetoppige spreiding,
Zandmed.grof: 380, matig afgerond, weinig bont materiaal, Organisch
materiaal: spoor hout, Schelpen: Sch.perc.: 5, weinig schelpen, veel
schelpresten, weinig kleibrokjes, weinig zee-egelstekels, weinig insluitsels
zand

180 0 1 99 0 1 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, licht-bruin, Organisch materiaal:
weinig hout, Schelpen: weinig schelpen, veel schelpresten, weinig zee-
egelstekels

0.90 2.32 zand zwak siltig, zwak grindig, grijs, 2.5Y6/1, Zand: zeer grof, matig afgerond, spoor
bont materiaal, Grind: weinig heldere kwarts, weinig kwartsiet, spoor witte
kwarts, weinig witte kwarts, spoor zandsteen, Schelpen: Sch.perc.: 2, spoor
schelpen, spoor hele schelpen, veel schelpresten, spoor Cerastoderma sp.,
spoor Ensis sp., spoor Ostrea edulis, spoor kleibrokjes, weinig zee-egelstekels,
weinig gelaagd, Opm.: gelaagdheid warrig

380 0 1 99 2 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, donker-grijs

2.32 2.61 zand zwak siltig, grijs, 2.5Y6/1, Zand: zeer grof, matig afgerond, spoor bont
materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, veel schelpresten, weinig
zee-egelstekels, weinig gelaagd

380 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, donker-grijs

2.61 2.91 zand zwak siltig, zwak grindig, grijs, 2.5Y6/1, Zand: zeer grof, matig grote spreiding,
matig afgerond, spoor bont materiaal, Grind: weinig heldere kwarts, weinig
kwartsiet, spoor witte kwarts, weinig witte kwarts, spoor zandsteen, Schelpen:
Sch.perc.: 2, spoor schelpen, spoor hele schelpen, veel schelpresten, spoor
Cerastoderma sp., spoor Ensis sp., spoor Ostrea edulis, spoor kleibrokjes,
weinig zee-egelstekels

380 0 1 99 2 0 3

2.91 3.32 zand zwak siltig, matig grindig, licht-grijs, 2.5Y7/2, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind: veel fijn grind, weinig
matig grof grind, spoor zeer grof grind, matig afgerond, matig bont, weinig
heldere kwarts, veel kwartsiet, spoor rode zandsteen, weinig witte kwarts,
weinig zandsteen, Schelpen: Sch.perc.: 5, weinig schelpen, spoor hele
schelpen, weinig hele schelpen, veel schelpresten, spoor Astartidae, spoor
Cerastoderma sp., weinig Macoma sp., weinig Ostrea edulis, weinig Spisula
sp., spoor kleibrokjes

600 0 1 99 10 0 3

3.32 3.78 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, matig grote spreiding,
matig afgerond, weinig bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen,
spoor hele schelpen, spoor schelpresten, spoor Cerastoderma sp., spoor Ensis
sp., weinig gelaagd

320 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, donker-grijs
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3.78 4.28 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: uiterst grof, matig
grote spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind: veel fijn grind,
veel matig grof grind, spoor heldere kwarts, spoor kwartsiet, spoor witte kwarts,
Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, spoor hele schelpen, spoor
schelpresten, spoor Cerastoderma sp., spoor Ensis sp., weinig veenbrokjes,
sterk gelaagd

420 0 1 99 1 0 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, donker-grijs

4.28 4.65 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer
grof, matig grote spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind:
uiterst veel matig grof grind, spoor heldere kwarts, spoor witte kwarts, spoor
ijzeroxide

400 0 1 99 1 1 3
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NITG-Boornummer BP180727

X-coordinaat 563850

Y-coordinaat 5762881

Maaiveld (m tov NAP)

Datum boring 20-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.85

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L5-05-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.07 geen monster

0.07 0.38 zand zwak siltig, grijs, 5Y6/1, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding, matig afgerond,
spoor bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, weinig
schelpresten, weinig donkere korrels, weinig zee-egelstekels

340 0 2 98 0 0 3

0.38 0.43 klei matig siltig, groen-grijs, 10Y6/1, matig slap, bioturbatie, spoor zandlenzen 36 62 2 0 0 3

0.43 1.20 zand zwak siltig, grijs, 5Y6/1, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding, matig afgerond,
spoor bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, weinig
schelpresten, weinig donkere korrels, weinig zee-egelstekels, zwak gelaagd,
Opm.: gelaagdheid vertikaal, top klei veen hout brokjes

340 0 2 98 0 0 3

Sublaag: met spoor zandlagen, zeer dun, zwak grindig, donker-grijs, Grind:
zeer veel fijn grind, spoor matig grof grind, spoor heldere kwarts, spoor
kwartsiet, spoor witte kwarts

1.20 1.88 zand zwak siltig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof, matig afgerond, weinig bont
materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpresten, spoor ijzerconcreties

320 0 1 99 0 0 3

1.88 1.98 zand zwak siltig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst grof, matig afgerond, weinig bont
materiaal, Schelpen: spoor schelpen, weinig schelpresten, weinig Ostrea
edulis, spoor kleibrokjes, sterk gelaagd

450 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, donker-grijs

1.98 2.55 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, weinig
bont materiaal, Grind: uiterst veel fijn grind, spoor heldere kwarts, spoor
kwartsiet, spoor witte kwarts, spoor zandsteen, weinig gelaagd, scheve
gelaagdheid

320 0 1 99 1 0 3

2.55 3.09 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: uiterst
grof, weinig bont materiaal, Grind: zeer veel fijn grind, weinig matig grof grind,
weinig heldere kwarts, weinig kwartsiet, spoor witte kwarts, spoor zandsteen,
weinig gelaagd, scheve gelaagdheid

450 0 1 99 2 1 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zwak grindig, Grind: uiterst veel fijn grind,
weinig heldere kwarts, weinig kwartsiet, weinig zandsteen, Schelpen: spoor
schelpen, spoor schelpgruis

3

3.09 3.54 zand zwak siltig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, weinig bont materiaal, weinig
kleibrokjes, zwak gelaagd, Opm.: op 313 cm kleibrokjes in laagje

400 0 1 99 0 0 3

3.54 3.69 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, matig afgerond, weinig
bont materiaal, sterk gelaagd, scheve gelaagdheid

320 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, donker-groen-grijs, Schelpen: spoor
schelpen, spoor glimmer

3.69 3.87 zand zwak siltig, licht-grijs, 10YR7/1, Zand: matig grof, matig afgerond, spoor bont
materiaal

290 0 2 98 0 0 3

3.87 3.98 zand zwak siltig, grijs, 2.5Y5/1, Zand: matig grof, matig afgerond, spoor bont
materiaal, Organisch materiaal: weinig hout, weinig gelaagd, mm-gelaagdheid

240 0 2 98 0 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, licht-bruin
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3.98 4.42 zand zwak siltig, licht-grijs, 10YR7/1, Zand: matig grof, matig afgerond, spoor bont
materiaal, zwak gelaagd

290 0 2 98 0 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, bruin

4.42 4.66 zand zwak siltig, zwak humeus, grijs, 5Y6/1, Zand: matig fijn, matig afgerond, spoor
bont materiaal, spoor glimmer, sterk gelaagd

150 0 5 95 0 1 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, zwak grindig, licht-bruin, Grind: uiterst
veel fijn grind, spoor kwartsiet, spoor witte kwarts, spoor zandsteen

4.66 4.85 zand zwak siltig, zwak humeus, grijs, 5Y6/1, Zand: matig fijn, matig afgerond, spoor
bont materiaal, spoor glimmer

150 0 5 95 0 1 3
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NITG-Boornummer BP180728

X-coordinaat 563861

Y-coordinaat 5762658

Maaiveld (m tov NAP)

Datum boring 20-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 3.65

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L6-03-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.07 geen monster

0.07 0.89 zand zwak siltig, zwak humeus, grijs, 2.5Y5/1, Zand: matig grof, matig afgerond,
spoor bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, weinig
schelpgruis, spoor schelpresten, spoor glimmer, weinig donkere korrels, spoor
ijzeroxide, zwak gelaagd, Opm.: onduidelijk vertikaal gelaagd

230 0 2 98 0 2 3

Sublaag: met spoor zandlagen, zeer dun, licht-bruin

0.89 1.32 zand zwak siltig, zwak humeus, grijs, 2.5Y5/1, Zand: matig grof, matig afgerond,
spoor bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, weinig
schelpgruis, spoor schelpresten, spoor Ensis sp., spoor Macoma sp., spoor
Ostrea edulis, spoor glimmer, weinig donkere korrels, aan de basis grof

230 0 2 98 0 2 3

1.32 1.66 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, weinig bont materiaal, Grind: spoor fijn grind, spoor zandsteen,
Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, spoor schelpresten, spoor kleibrokjes,
weinig insluitsels zand

420 0 1 99 1 0 3

Sublaag: met spoor zandlagen, zeer dun, donker-grijs

1.66 2.29 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, grijs, 2.5Y5/1, Zand: matig fijn, matig
afgerond, spoor bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel matig grof grind,
spoor heldere kwarts, spoor kwartsiet, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen,
spoor hele schelpen, spoor schelpresten, spoor glimmer, weinig donkere
korrels, spoor ijzeroxide, spoor detritus, weinig insluitsels zand, Opm.: spoor
Dosinia Exolata

170 0 5 95 1 1 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, licht-bruin

2.29 2.89 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, weinig bont materiaal, Grind: zeer veel fijn grind, spoor matig grof
grind, spoor zeer grof grind, spoor heldere kwarts, spoor kwartsiet, spoor witte
kwarts, spoor zandsteen, Schelpen: spoor schelpen, weinig schelpresten,
spoor ijzerlagen, zwak gelaagd, Opm.: plaatselijk iets fijner

450 0 1 99 3 0 3

2.89 3.00 schelpen uiterst zandig, matig grindig, licht-grijs, 10YR7/1, Zand: zeer grof, Grind: uiterst
veel fijn grind, weinig heldere kwarts, weinig witte kwarts, spoor zandsteen,
weinig zandsteen, Schelpen: Sch.perc.: 30, veel schelpresten, weinig
Cerastoderma sp., spoor Hydrobiidae, spoor Ostrea edulis, spoor Pectinidae
(geribd), spoor veenbrokjes

350 0 1 69 5 0 3

3.00 3.09 geen monster

3.09 3.15 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin, 10YR6/3, Zand: zeer grof, matig grote
spreiding, matig afgerond, spoor bont materiaal, spoor ijzeroxide, sterk
gelaagd, mm-gelaagdheid

380 0 2 98 0 1 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, grijs

3.15 3.23 zand zwak siltig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, zeer grote spreiding, weinig
bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor hele schelpen, weinig
schelpresten, spoor Macoma sp., weinig ijzerconcreties, zwak gelaagd

450 0 1 99 0 0 3

3.23 3.43 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin, 10YR6/3, Zand: zeer grof, matig grote
spreiding, matig afgerond, spoor bont materiaal, spoor ijzeroxide, sterk
gelaagd, mm-gelaagdheid

380 0 2 98 0 1 3
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Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, grijs

3.43 3.65 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, weinig bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel matig grof grind,
veel heldere kwarts, weinig kwartsiet, spoor witte kwarts, weinig witte kwarts,
weinig zandsteen

450 0 1 99 3 0 3
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NITG-Boornummer BP180729

X-coordinaat 563874

Y-coordinaat 5762649

Maaiveld (m tov NAP)

Datum boring 20-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 3.65

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L6-05-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.47 zand zwak siltig, grijs, 10YR6/1, Zand: uiterst grof, matig kleine spreiding, matig
afgerond, geen bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis

420 0 1 99 0 0 3

0.47 2.48 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR6/1, Zand: zeer grof, matig kleine
spreiding, matig afgerond, geen bont materiaal, Grind: weinig heldere kwarts,
spoor zandsteen, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis, spoor
Cerastoderma sp., spoor Macoma sp., spoor Ostrea edulis, weinig insluitsels
zand, weinig gelaagd, Opm.: gelaagdheid vertikaal, insluitingen  zand 800mu

400 0 1 99 1 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, licht-bruin, Schelpen: spoor
schelpen, spoor schelpresten, spoor Ostrea edulis, spoor kleibrokjes

2.48 2.89 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding,
matig afgerond, spoor bont materiaal, sterk gelaagd

410 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, grijs, Schelpen: spoor schelpen, spoor
schelpresten

2.89 3.15 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: uiterst grof, zeer grote spreiding,
matig afgerond, spoor bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor
schelpgruis

430 0 1 99 0 0 3

3.15 3.32 zand zwak siltig, zwak humeus, donker-grijs, 5Y4/1, Zand: zeer fijn, matig kleine
spreiding, matig afgerond, spoor bont materiaal, weinig glimmer, spoor zee-
egelstekels, weinig gelaagd, weinig detrituslagen

120 0 10 90 0 1 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, zwak grindig, licht-bruin, Grind:
uiterst veel fijn grind, spoor heldere kwarts, Schelpen: spoor schelpen, spoor
schelpresten

3.32 3.43 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: uiterst grof, matig
grote spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Schelpen: spoor
schelpen, spoor schelpgruis, spoor ijzeroxide, weinig gelaagd

450 0 1 99 0 1 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, grijs

3.43 3.65 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: uiterst
grof, matig grote spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind:
uiterst veel fijn grind, weinig heldere kwarts, spoor kwartsiet, spoor witte
kwarts, Schelpen: spoor schelpen, weinig schelpresten, spoor Donax vittatus,
spoor Ostrea edulis

450 0 1 99 1 1 3
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NITG-Boornummer BP180730

X-coordinaat 563772

Y-coordinaat 5762547

Maaiveld (m tov NAP)

Datum boring 20-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 5.20

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L7-03-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.08 geen monster

0.08 0.23 zand zwak siltig, licht-grijs, 10YR2/2, Zand: matig grof, matig grote spreiding, matig
afgerond, weinig bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpresten

230 0 1 99 0 0 3

0.23 0.67 zand zwak siltig, licht-grijs, 10YR2/2, Zand: matig grof, matig grote spreiding, matig
afgerond, weinig bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis,
weinig glimmer, spoor ijzeroxide, weinig gelaagd, Opm.: gelaagdheid vertikaal

230 0 1 99 0 0 3

0.67 0.78 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, matig
kleine spreiding, matig afgerond, geen bont materiaal, Schelpen: spoor
schelpen, spoor schelpgruis, weinig gelaagd, scheve gelaagdheid

320 0 1 99 0 1 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, grijs

0.78 1.09 zand sterk siltig, zwak humeus, donker-grijs, 5Y5/1, Zand: uiterst fijn, matig grote
spreiding, spoor bont materiaal, veel glimmer, spoor detrituslagen

100 1 20 79 0 1 3

1.09 1.30 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 2.5Y6/2, Zand: zeer fijn, matig grote
spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, spoor glimmer, spoor
ijzeroxide

140 0 10 90 0 1 3

1.30 1.75 zand sterk siltig, zwak humeus, donker-grijs, 5Y5/1, Zand: uiterst fijn, matig grote
spreiding, spoor bont materiaal, veel glimmer, weinig gelaagd, scheve
gelaagdheid, spoor detrituslagen

100 1 20 79 0 1 3

Sublaag: met weinig leemlagen, zeer dun, donker-grijs

1.75 1.92 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 2.5Y6/2, Zand: zeer fijn, matig grote
spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, weinig glimmer, spoor
ijzeroxide

140 0 10 90 0 1 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, donker-grijs

1.92 2.18 zand zwak siltig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding, matig
afgerond, geen bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpresten,
spoor Cerastoderma sp., veel insluitsels zand, weinig gelaagd, scheve
gelaagdheid

310 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, donker-grijs

2.18 2.28 zand zwak siltig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding, matig
afgerond, geen bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, veel schelpresten,
spoor Cerastoderma sp.

310 0 1 99 0 0 3

2.28 2.40 zand zwak siltig, matig grindig, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, zeer grote
spreiding, weinig bont materiaal, Grind: uiterst veel fijn grind, veel heldere
kwarts, weinig kwartsiet, spoor witte kwarts, spoor zandsteen, Schelpen:
weinig schelpen, spoor hele schelpen, weinig schelpresten, spoor Macoma sp.,
spoor ijzerconcreties

350 0 1 99 10 0 3

2.40 2.82 zand zwak siltig, sterk grindig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer
grof, zeer grote spreiding, weinig bont materiaal, Grind: zeer veel fijn grind,
spoor matig grof grind, spoor zeer grof grind, veel heldere kwarts, veel
kwartsiet, weinig witte kwarts, spoor zandsteen, spoor ijzeroxide, zwak gelaagd

410 0 1 99 15 2 3
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2.82 2.90 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding,
weinig bont materiaal, spoor ijzerconcreties, weinig gelaagd, scheve
gelaagdheid

350 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, donker-grijs, spoor glimmer

2.90 3.40 zand zwak siltig, sterk grindig, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: uiterst grof, zeer
grote spreiding, weinig bont materiaal, Grind: veel fijn grind, matig afgerond,
niet bont, veel heldere kwarts, veel kwartsiet, spoor rode kwarts, weinig
vuursteen, weinig witte kwarts, weinig zandsteen

650 0 1 99 25 0 3

3.40 3.88 grind sterk zandig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: uiterst grof, zeer
grote spreiding, weinig bont materiaal, Grind: veel fijn grind, weinig matig grof
grind, spoor zeer grof grind, matig afgerond, matig bont, veel heldere kwarts,
veel kwartsiet, spoor lydiet, spoor rode kwarts, weinig vuursteen, weinig witte
kwarts, weinig zandsteen, spoor ijzeroxide

1200 0 1 39 60 1 3

3.88 4.15 zand zwak siltig, sterk grindig, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: uiterst grof, zeer
grote spreiding, weinig bont materiaal, Grind: veel fijn grind, matig afgerond,
matig bont, veel heldere kwarts, veel kwartsiet, spoor rode kwarts, weinig
vuursteen, weinig witte kwarts, weinig zandsteen

1200 0 1 99 25 0 3

4.15 4.34 grind matig zandig, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: uiterst grof, zeer grote spreiding,
weinig bont materiaal, Grind: zeer veel fijn grind, weinig matig grof grind, matig
afgerond, matig bont, veel heldere kwarts, veel kwartsiet, spoor lydiet, spoor
rode kwarts, weinig vuursteen, weinig witte kwarts, weinig zandsteen

1200 0 1 19 80 0 3

4.34 4.42 zand zwak siltig, sterk grindig, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: uiterst grof, zeer
grote spreiding, weinig bont materiaal, Grind: veel fijn grind, matig afgerond,
matig bont, veel heldere kwarts, veel kwartsiet, spoor rode kwarts, weinig
vuursteen, weinig witte kwarts, weinig zandsteen

1200 0 1 99 25 0 3

4.42 4.51 zand zwak siltig, licht-bruin, 10YR6/3, Zand: uiterst grof, zeer grote spreiding, matig
afgerond, spoor bont materiaal, weinig gelaagd

1000 0 0 10
0

0 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, zwak humeus, donker-bruin, spoor
ijzeroxide

4.51 4.77 grind sterk zandig, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: uiterst grof, zeer grote spreiding,
weinig bont materiaal, Grind: zeer veel fijn grind, weinig matig grof grind, matig
afgerond, matig bont, veel heldere kwarts, veel kwartsiet, spoor lydiet, spoor
rode kwarts, weinig vuursteen, weinig witte kwarts, weinig zandsteen, spoor
ijzerconcreties, weinig gelaagd

1500 0 1 49 50 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, zwak humeus, donker-bruin

4.77 5.09 zand zwak siltig, matig grindig, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: uiterst grof, zeer
grote spreiding, weinig bont materiaal, Grind: uiterst veel fijn grind, spoor matig
grof grind, matig afgerond, matig bont, veel heldere kwarts, veel kwartsiet,
spoor rode kwarts, weinig vuursteen, weinig witte kwarts, weinig zandsteen,
spoor ijzeroxide

1200 0 1 99 10 0 3

5.09 5.20 zand zwak siltig, matig grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, weinig bont materiaal, Grind: uiterst veel fijn grind, spoor matig grof
grind, matig afgerond, matig bont, veel heldere kwarts, veel kwartsiet, spoor
rode kwarts, weinig vuursteen, weinig witte kwarts, weinig zandsteen

1200 0 1 99 5 0 3
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N e d e r l a n d s  I n s t i t u u t  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o w e t e n s c h a p p e n  T N O     B P 1 8 0 7 3 1

NITG-Boornummer BP180731

X-coordinaat 563786

Y-coordinaat 5762538

Maaiveld (m tov NAP)

Datum boring 20-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.40

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L7-05-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.28 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 2.5Y6/2, Zand: matig fijn, matig
grote spreiding, geen bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, weinig
schelpresten, spoor leembrokjes, veel veenbrokjes

200 0 2 98 0 2 3

0.28 1.88 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 2.5Y6/2, Zand: matig
fijn, matig grote spreiding, geen bont materiaal, Grind: spoor heldere kwarts,
spoor kwartsiet, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, spoor hele schelpen,
weinig schelpresten, spoor ijzeroxide, spoor kleibrokjes, zwak gelaagd, Opm.:
gelaagheid vertikaal, spoor Arca Nodulosa

200 0 2 98 1 2 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, licht-grijs

1.88 2.80 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 2.5Y6/2, Zand: matig fijn, matig kleine spreiding,
matig afgerond, weinig bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor
schelpgruis, weinig glimmer, weinig donkere korrels, weinig gelaagd, weinig
detrituslagen, Opm.: gelaagheid vertikaal

200 0 3 97 0 0 3

2.80 3.59 zand matig siltig, zwak humeus, donker-grijs, 5Y4/1, Zand: uiterst fijn, weinig bont
materiaal, veel glimmer, scheve gelaagdheid, weinig detrituslagen, weinig
leemlagen, Opm.: deels vervloeid, van 332-337 geen monster

100 0 15 85 0 2 3

Sublaag: met weinig leemlagen, donker-grijs

3.59 3.66 zand zwak siltig, matig grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, zeer grote
spreiding, matig afgerond, spoor bont materiaal, Grind: veel vuursteen,
Schelpen: spoor schelpen, veel schelpresten, veel Ostrea edulis, zwak gelaagd

350 0 1 99 10 0 3

Sublaag: met weinig leemlagen, zeer dun, donker-grijs

3.66 4.14 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht-bruin, 10YR6/3, Zand: uiterst grof,
zeer grote spreiding, spoor bont materiaal, Grind: zeer veel fijn grind, weinig
matig grof grind, weinig heldere kwarts, veel kwartsiet, weinig witte kwarts,
spoor zandsteen, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpresten, spoor
ijzeroxide, weinig gelaagd

500 0 1 99 3 1 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, donker-bruin, spoor kleibrokjes

4.14 4.40 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, spoor bont materiaal, Grind: spoor fijn grind, spoor matig grof grind,
spoor zeer grof grind, weinig heldere kwarts, spoor witte kwarts, spoor
ijzeroxide, spoor leembrokjes

420 0 1 99 2 0 3
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Bijlage 4: Specialistische rapportages van de pollen analyse, 

macrobotanische analyse, visrest analyse, microfauna analyses en grind 

analyse 
 

Deze bijlage bevat de specialistische rapportages van de pollen analyse (4.1), 

macrobotanische analyse (4.2), malacologische analyse (4.3), visrest analyse (4.4), 

microfauna analyse (4.5) en grind analyse (4.6). Van iedere specialistische analyse wordt 

eerst kort de gebruikte methode (preparatie, telling, aannames) beschreven, gevolgd door de 

algemene resultaten en de resultaten gegroepeerd per stratigrafische eenheid. Beschrijvingen 

en/of opmerkingen per boring(interval) zijn in een aparte paragraaf (4.7) aan het eind van 

deze bijlage toegevoegd. De resultaten van de zware mineralenanalyse en Optische 

Gestimuleerde Luminescentie (OSL) dateringen waren bij de totstandkoming van dit rapport 

nog niet beschikbaar en zijn derhalve niet verwerkt. 
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4.1 Pollen (Frans Bunnik) 
 

4.1.1 Methoden 
Als indirecte ouderdomsindicatie en ter inschatting van het afzettingsmilieu zijn zeventien 

kleiige monsters uit zestien kernen op een semi-kwalitatieve manier geanalyseerd (‘gescand’). 

Negen  monsters uit drie kernen zijn volledig kwalitatief geanalyseerd. Alle monsters zijn 

volgens het TNO-standaard protocol in het Geolab opgewerkt (het protocol is op aanvraag 

verkrijgbaar) en microscopisch geanalyseerd. Van elk monster is een volledig preparaat 

(dekglas 21x26 mm) onderzocht.  

Bij de semi-kwalitatieve analyse is  van elk voorkomend pollentype een inschatting gemaakt 

van de abundantie, concentratie en conserveringstoestand. Naast pollen en sporen is ook gelet 

op het voorkomen van dinoflagellaten, diatomeeën, foraminiferen, schimmelsporen en andere 

(botanische) resten die aanvullende informatie kunnen leveren over het afzettingsmilieu. De 

semi-kwalitatieve pollenanalyse (uitgedrukt als hoge, matige, of geringe concentratie), de 

pollenconservering (goed, matig, slecht) en de mate waarin de palynomorfen zijn 

aangetroffen zijn, geordend naar stratigrafische eenheid, afgebeeld in Tabel B4.1A. De 

resultaten van de volledig  kwalitatieve analyse zijn, geordend naar stratigrafische eenheid, 

afgebeeld in Tabel B4.1B.  

 

4.1.2 Algemene resultaten 
Bijna alle monsters bevatten voldoende palynomorfen voor het geven van een indicatie van 

ouderdom en afzettingsmilieu (Tabel B4.1). De interpretatie van de monsters met 

laboratoriumnummer 2, 7, 14 en 15, met een geringe pollenconcentratie en/of slechte 

conserveringstoestand, laat enige ruimte voor discussie. Bij de interpretatie en datering van 

pollen uit verslagen klei, veen of leembrokjes, wat het geval is bij alle monsters behalve die 

uit Eenheid MV2-1, moet er rekening worden gehouden met het feit dat de datering op grond 

van de pollenassemblages van onderzochte monsters niet hoeft overeen te komen met het 

moment van depositie van het omliggende (zandige) sediment. Vooral in sterk dynamisch 

fluviatiel en/of estuarien milieu, zoals in het onderzoeksgebied het geval is, kunnen oudere 

afzettingen (klei, veen) door herwerking in jongere sedimenten terecht zijn gekomen. Wel is 

in elk geval dan duidelijk dat depositie niet eerder heeft plaatsgevonden dan de 

biostratigrafische dateringen aangeven, m.a.w. de pollen resultaten geven alleen een 

maximale ouderdom weer van de betreffende stratigrafische eenheid. 

 

4.1.3 Overzicht analyseresultaten per stratigrafische eenheid 
 

Eenheid MV2-1 
Een kleilaag uit kern BP180732 vormt een rijk monster met uitstekende conservering. De zeer 

diverse pollenassemblage met Fagus, Carpinus en Cerealia, naast Quercus, Fraxinus, Ulmus 

en Tilia wijst op een landschap met graanvelden zoals dat vanaf de Bronstijd in West-Europa 

is ontstaan. De zeer sterke mariene invloed met, naast foraminiferen en dinoflagellaten, zeer 

veel uitstekend geconserveerde vol-mariene diatomeeën zoals Aulacodiscus argus, 

Hyalodiscus sp. en Actinocyclus sp., wijst op een onder mariene omstandigheden afgezette 

klei. Datering: Subatlanticum.  

Een kleilaag uit kern BP180733 vormt een divers, goed geconserveerd monster met veel 

pollen van thermofiele loofbomen. Met Fagus en Cerealia weerspiegelt het een bosrijk 

landschap met graanakkers. Grote hoeveelheden dinoflagellaten en foraminiferen geven met 

de talrijke mariene diatomeeën een afzetting aan in een marien milieu met een duidelijke 

zoetwaterinflux (veel Pediastrum). De aanwezigheid van Fagus geeft bij afwezigheid van 

Carpinus een bronstijdlandschap weer. Datering: Laat-Subboreaal. 

Een kleilaag uit kern BP180718 vormt een zeer rijk en goed geconserveerd monster met 

diverse pollenassemblage. Pollen van thermofiele bomen zijn dominant. De combinatie van 

Fagus, Carpinus en Juglans wijst, met een aantal pollen van granen en graslandsoorten, op 

een (post)Romeinse vegetatie en landschap. De in zeer grote aantallen aangetroffen mariene 

elementen (mariene diatomeeën, foraminiferen en dinoflagellaten) maken duidelijk dat het 
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een mariene afzetting betreft. Ook de zoutminnende plantensoorten (Chenopodiaceae, 

Armeria) duiden op de nabijheid van kweldervegetaties. Opmerkelijk is de aanwezigheid van 

een exemplaar van het watervarentje Azolla filiculoides, die in het Holoceen pas weer in onze 

streken voorkomt vanaf het begin van de 20e eeuw. Waarschijnlijk betreft het een uit oudere 

afzettingen (Eemien) ingespoeld exemplaar. Datering: Subatlanticum. 

 

Eenheid MV2-2 

Eenheid MV2-2 is geanalyseerd aan de hand van vijf pollenpreparaten.  

Een kleibrok uit kern BP180722 vormt een monster met uitstekende conservering. De 

pollenassemblage, met dominantie van Pinus, relatief veel Corylus en Quercus; Ulmus en 

Hedera aanwezig. De lokale flora is kenmerkend voor zoetwater met oevervegetaties 

(rietkraag).  

Een veenbrok uit kern BP180723 vormt een pollenarm monster met een slechte conservering. 

De aanwezigheid van grote aantallen sporen van Selaginella selaginoides, naast veel Pinus en 

worteltjes van Cyperaceae, duidt op een open landschap bij een subarctisch klimaat. 

Selaginella (boreo-alpine soorten) wordt veel aangetroffen in Vroeg-Weichselien afzettingen 

en andere Weichselien(inter)stadialen.  

Een kleibrok uit kern BP180724 vormt een monster met een redelijke pollenconcentratie en –

conservering. Pinus dominant, daarnaast een enkele korrel van Quercus, Corylus en Tilia. 

Zoetwaterflora met Salvinia microsporenkapsels, een thermofiele watervarentje uit het 

Eemien. De thermofiele oever/waterplanten als Valeriana officinalis en Polygonum 

amphibium wijzen eveneens op warme klimaatsomstandigheden. De grote hoeveelheid 

schimmels in het monster geven aan dat de klei langere tijd aan het oppervlakte heeft gelegen. 

De overmaat aan Pinus-pollen, een buitengewoon resistent pollentype, kan worden 

geïnterpreteerd als een gevolg van de slechtere conservering waarbij zwakkere pollentypes 

niet meer herkenbaar aanwezig zijn. Ophioglossum bereikt in het Nederlandse kustgebied 

relatief hoge percentages in het Vroeg-Holoceen. Datering: waarschijnlijk Vroeg-Holoceen 

(overgang Preboreaal-Boreaal) met verspoelde Eemien elementen.  

 

Eenheid MV2-3 
Eenheid MV2-3 is geanalyseerd aan de hand van negen pollenpreparaten.  

Monsters van een (in-situ) kleilaag uit kern BP180725 (één monster in Tabel B4.1A; zes 

monsters in Tabel B4.1B) vormen een rijke en diverse assemblage met goede conservering. 

Pinus dominant, Picea en Betula aanwezig in relatief hoge percentages, een enkele Abies en 

Hippophaë. De kruiden- en waterflora wijzen op relatief koele omstandigheden, met name de 

aanwezigheid van Selaginella selaginoides en Polygonum viviparum wijzen op boreale 

omstandigheden. Dinoflagellaten en Foraminifera (Tabel 4.1B) wijzen mogelijk op kustnabije 

condities. Binnen de kleilaag zijn geen trends of duidelijke veranderingen in samenstelling 

van de assemblage waargenomen. Datering: Weichselien. De combinatie met de kustnabije 

indicatoren maakt een Vroeg-Weichsel ouderdom zeer waarschijnlijk.  

Een kleibrok uit kern BP180727 vormt een redelijk geconserveerd monster met een matige 

pollenconcentratie. Pinus dominant, Picea in redelijke percentages. Zoetwaterflora met 

Pediastrum, Botryococcus, Sparganium en Cyperaceae. Redelijk diverse kruidenflora met 

Artemisia, Centaurea jacea, Brassicaceaea, Lycopdium clavatum, Tubuliflorae en 

Liguliflorae wijzen op een open landschap onder koele omstandigheden. De grote 

hoeveelheden schimmels wijzen erop dat het materiaal langere tijd boven het 

grondwaterniveau heeft gelegen. Datering: Weichselien.  

Een kleibrok uit kern BP180701 vormt een grof organisch monster met veel schimmels, 

geringe pollenconcentratie en slechte conservering. Naast dominant Pinus, zijn er enkele 

pollen van Cyperaceae, Calluna en sporen van Sphagnum, Osmunda, Dryopteris en Riccia en 

een enkele zoetwateralg (Botryococcus) aangetroffen. Wijzend op zoetwaterafzetting. 

Datering: Weichselien. 

 

Eenheid MV2-4 
Eenheid MV2-4 is geanalyseerd aan de hand van vier pollenpreparaten.  
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Een kleibrok uit kern BP180700 is tamelijk pollenarm met een matige conservering, veel 

verschimmeld grof organisch materiaal. Dominantie van Pinus met redelijke hoeveelheden 

Picea. Veel Cyperaceae en een enkele Pediastrum wijzen op een zoetwater milieu. Het 

boreale naaldbomenkarakter met Selaginella wijst op een koel klimaat. De enkele 

aangetroffen dinoflagellaat moet in deze context als geremaniëerd worden beschouwd. 

Datering: Weichselien.  

Een (verslagen) mengsel van klei, zand en veen uit kern BP180729 vormt een zeer divers 

monster met een goede conservering en hoge concentratie. Pinus dominant, Picea aanwezig, 

maar ook veel thermofiele boomsoorten als Alnus, Corylus en Quercus naast thermofiele 

schaduwtolerante soorten als Carpinus, Ilex en Abies. Deze laatste soorten zijn kenmerkend 

voor de laatste fase van een interglaciaal, in dit geval zeer waarschijnlijk Eemien (E5 en E6). 

Ook de zoetwaterflora heeft een thermofiel karakter met o.a. Typha latifolia. De 

aanwezigheid van een aantal boreale plantensoorten als Selaginella en Artemisia en de 

aanwezigheid van Ericales en Calluna, geeft een laat interglaciaal/vroeg glaciale invloed aan. 

Mariene elementen (een enkele dinoflagellaat, Chenopodiaceae en Plantago alpina/maritima) 

zijn mogelijk verspoeld afkomstig uit het mariene deel van het Eemien. Datering: Laat-

Eemien/Vroeg-Weichselien.  

Gemengd leem/fijn zand uit kern BP180730 vormt een monster met zeer geringe 

pollenconcentratie maar wel een goede conservering. Vrijwel uitsluitend pollen van Pinus, 

een enkele Nyssa en Cyperaceae. De geringe hoeveelheid pollen (in totaal 8 Pinus, 1 Nyssa 

en 1 Cyperaceae), maakt een interpretatie van dit monster moeilijk. Nyssa (komt uit pre-

Kwartaire afzettingen) wijst op verspoeling. Datering: waarschijnlijk glaciaal.  

Leem uit kern BP180731 vormt een pollenarm monster met veel schimmels en grof organisch 

materiaal en matige conservering. De dominantie van Pinus met redelijk wat Picea een enkele 

Carpinus en Ilex geeft een vegetatietype aan behorend bij een boreale, laat interglaciale/vroeg 

glaciale fase. Datering: Laat-Eemien/Vroeg-Weichselien. 

 

Eenheid MV2-5 
Eenheid MV2-5 is geanalyseerd aan de hand van twee pollenpreparaten.  

Een veenbrok uit kern BP180703 (Bijlage 4.1A & 4.1B) vormt een monster met matige 

conservering en concentratie. Pinus dominant met Betula, Picea en een enkele Ulmus, 

Carpinus en Quercus. Calluna, Anthemis, Centaurea jacea en Poaceae en Cyperaceae, 

weerspiegelen een open landschap. Datering: Weichselien.  

Een kleibrok uit kern BP180707 vormt een monster met goede conservering en hoge 

concentratie aan pollen. Zeer diverse pollenassemblage met, naast Pinus, Picea en Abies, ook 

thermofiele bomen als Carpinus, Corylus, Ulmus en relatief hoge percentages Hippophaë. 

Ook het kruidenspectrum is rijk en divers. Het totale percentage NAP (Non-Arboreal-Pollen) 

is relatief hoog. Zoetwaterindicatoren zijn duidelijk aanwezig (Pediastrum, Salvinia) maar 

ook zijn er indicatoren voor zoutminnende vegetaties (Hippophaë, Chenopodiaceae, Armeria, 

Plantago maritima) en enkele foraminiferen en dinoflagellaten. De duidelijke aanwezigheid 

van Selaginella selaginoides, Botrychium en Calluna maakt duidelijk, met de hoge NAP-

percentages en Picea, dat hier het laatste deel van een interglaciaal is gerepresenteerd. 

Datering: Laat-Eemien (E6/EW). 

 

Eenheid MV2-6 
Eenheid MV2-6 is geanalyseerd aan de hand van twee pollenpreparaten.  

Een leembrokje uit kern BP180701 vormt een monster met geringe concentratie en slechte 

conservering. Alleen veel Pinus, een enkele Picea, geven met Dryopteris een boreaal 

landschap weer. Datering: Weichselien.  

Een kleibrok uit kern BP180709 vormt een monster met geringe pollenconcentratie en een 

matige conservering. Hier alleen pollen van Pinus en enkele Picea’s, naast enkele sporen van 

Dryopteris, een enkele korrel van het Cyperaceae type, een van het Caryophyllaceae type en 

een Thalictrum. Datering: Weichselien. 

 

Eenheid MV2-7 
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Eenheid MV2-7 is geanalyseerd aan de hand van twee pollenpreparaten.  

Twee kleilaagjes uit kern BP180718 (Tabel 4.1B) tonen een diverse pollenassemblage met 

naast Pinus en Picea ook thermofiele bomen als Carpinus en heidesoorten. Opvallend is de 

aanwezigheid van Tsuga en Pterocarya. Datering: Midden- of Vroeg-Pleistoceen.   
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Tabel B4.1A. De semi-kwalitatief onderzochte pollenmonsters met stratigrafische positie en 

biostratigrafische datering. In deze tabel zijn de pollentypes als volgt gegroepeerd: 

 

1) Boreale bomen: Pinus, Picea en Betula, boomsoorten met zwaartepunt van verspreiding in 

boreale (naald)bossen. 

 

2) Thermofiele bomen: soorten (naast zilverspar uitsluitend loofbomen) die voorkomen in 

gebieden met een gematigd klimaat en kenmerkend voor interglaciale omstandigheden. 

 

3) Heide: Struikheide en andere heidesoorten, i.h.a. kenmerkend voor open landschappen 

zoals tijdens (inter)stadiale/laat glaciale perioden, maar mogelijk ook dominant aanwezig in 

oligotrofe vegetaties (hoogvenen). 

 

4) Akkerplanten: In enkele monsters komen pollen van Cerealia (tarwe, haver, gerst) in 

hogere aantallen voor, wijzend op graanverbouw en daarmee op jong-holocene 

(subboreale/subatlantische) dateringen. 

 

5) Kruiden: alle niet houtige gewassen van open landschappen. 

 

6) Water/oever: soorten van oevervegetaties en (zoet)open water. 

 

7) Sporenplanten: sporen van varens, mossen en wolfsklauwen. 

 

8) Zoutflora/mariene elementen: soorten van kweldervegetaties en mariene diatomeeën, 

dinoflagellaten en foraminiferen. 
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Boreale boomsoorten                                   

Pinus (den) +++ 
++

+ 
++ 

+++

+ 

+++

+ 

+++

+ 

+++

+ 

+++

+ 

++

+ 

++

+ 

+++

+ 

+++

+ 

+++

+ 

+++

+ 

++

+ 

++

+ 

++

+ 

Picea (fijnspar) r r +       ++ ++   + +   ++ r ++ + + 

Betula (berk) +           ++       ++     +       

Thermofiele bomen                                   

Abies (zilverspar)             r       +   +   +     

Alnus (els)     +               +             

Carpinus (haagbeuk) +   +               +   + r +     

Cornus samguinea 

(rode kornoelje) 
    r       r                     

Corylus (hazelaar) ++ ++ ++ ++   r         +       +     

Fagus (beuk) ++ + ++                             

Fraxinus (es) +   +                             

Hedera (klimop)       r                           

Hippophae (duindoorn) + r         +               ++     

Ilex aquifolia (hulst)                     r   r         

Juglans regia (walnoot)     r                             

Nyssa (tupeloboom, 

reworked) 
                    r r           

Prunus type (kers) r                                 

Quercus (eik) +++ 
++

+ 
++ ++   r         +     r       

Tilia (linde) + +       r                       

Ulmus (iep) + + + +             +     r r     

Heide                                   

Calluna (struikheide)   + r       +   + + ++     + +     

Ericales (heide-

achtigen) 
            ++       +             

Akkerplanten                                   

Cerealia (haver/tarwe) + + +                             

Kruiden                                   

Anthemis (kamille 

achtigen) 
                          r       

Arctium lappa (klis)                             r     

Artemisia (bijvoet)   r           r     +             

Brassicaceae 

(kruisbloemigen) 
+   r r       r     +             

Centaurea jacea (grote 

centaurie/knoopkruid) 
       r      r    

Dipsacus fulonum 

(kaardebol) 
                            r     

Poaceae (grassen) ++ + + ++     +       +     + 
++

+ 
    

Caryophyllaceae (anjer-

familie) 
          +       r         r   + 

Geranium molle type 

(ooievaarsbek) 
                              r     

Liguliflorae 

(paardenbloem-

achtigen) 

r           r r             +     

Mentha type (munt)   r                               

Plantago lanceolata 

(smalle weegbree) 
  r                               

Plantago 

maritima/alpina 

(zeeweegbree) 

                    r       r     

Plantago major/media        r                             

Plantago sp. 

(weegbree) 
                              r   

Polygonum bistorta 

(adderwortel) 
                            r     

Polygonum viviparum              r                     

Ranunculus acris type 

(boterbloem-achtigen) 
r                           r     

Rumex 

acetosa/acetosella 

(zuring) 

                    r             

Scabiosa (duifkruid)                             r     

Thalictrum (ruit)                                 r 

Tubuliflorae (aster-

achtigen) 
+ r         + r             r     
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Water/oever                                   

Azolla filiculoides 

(kroosvaren) 
    r                             

Botryococcus (algje)       +     + + r                 

Cyperaceae (zegge-

familie) 
      +   +   ++ + 

++

+ 
++ r   + +     

Equisetum 

(paardenstaart) 
  + +     r   r     +     r       

Euphorbia palustris 

(moeraswolfsmelk) 
      r                           

Eu-Rumex 

(waterzuring) 
                            r     

Nymphaea (waterlelie)       +                           

Pediastrum 

(zoetwateralg) 
+ ++ + +   + ++ +   + +       ++     

Polygonum amphibium 

(veenwortel) 
          r                       

Salvinia (watervarentje)           r                 r     

Sparganium (egelskop) +     +   r   r     +     r       

Valeriana officinalis 

(grote valeriaan) 
          r                       

Typha latifolia (grote 

lisdodde) 
                    r             

Sporenplanten                                   

Dryopteris (varens) ++ ++ ++ +   ++ ++ + +   +++   ++ ++ + + ++ 

Anthoceros (hauwmos)   r                                 

Botrychium 

(maanvarentje) 
                            ++     

Phaoeceros (hauwmos)     r                               

Selaginella 

selaginoides 

(mosvaren) 

        
+++

+ 
  r     + +       ++     

Ophioglossum 

(addertong) 
      r   +                       

Osmunda regalis 

(koningsvaren) 
            r r r   +   r   r     

Polypodium (eikvaren) + + r                     r       

Pteridium 

(adelaarsvaren) 
  r   +     +                     

Riccia (levermos)                 r                 

Sphagnum (veenmos)   r             r   ++       r     

Lycopodium clavatum 

(wolfsklauw) 
            r r                   

Zoutflora/Mariene 

elementen 
                                  

Chenopodiaceae 

(ganzevoet-achtigen) 
+ ++ + r             +     r r     

Armeria (Engels 

gras/lamsoor) 
    +                       r     

dinoflagellaten 
+++

+ 

++

+ 

+++

+ 
                      +     

mariene diatomeeën 
+++

+ 
++ 

+++

+ 
                            

foraminiferen ++ + ++                       r     

Organische resten                                   

Cyperaceae radicellen 

(zeggeworteltjes) 
        +++ ++                     + 

Monocotylen epidermis                           ++       

Bladmossen     +       ++       +             

Schimmels 

(sporen/vruchtlichamen

) 

  

              +++   
++

+ 
    +++         
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Tabel B4.1B. De volledig kwalitatief onderzochte pollenmonsters met stratigrafische positie 

en biostratigrafische datering. 
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Artemisia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Betula 2 4 0 1 0 1 1 0 0 

Botryococcus 1 6 7 0 0 1 2 0 2 

Calluna 2 7 7 7 5 7 2 7 4 

Chenopodiaceae 2 1 1 0 0 1 1 0 0 

Corylus 2 1 1 0 0 0 0 0 0 

Cyperaceae 18 3 4 3 6 5 1 1 2 

Dryopteris type 2 157 157 4 1 2 0 3 1 

Ericales 1 28 26 0 2 1 0 1 0 

Picea 3 17 24 33 45 38 56 32 40 

Pinus 60 128 147 161 154 160 139 164 154 

Poaceae 13 6 1 0 2 1 1 2 1 

Poaceae >40 µ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Quercus 1 14 18 0 1 0 0 1 1 

Ranunculus acris type 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sphagnum 1 10 4 0 2 4 1 2 2 

Abies 0 4 1 5 1 2 3 4 2 

Acer 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Alnus 0 6 6 0 1 0 2 1 1 

Asteraceae Tubuliflorae 0 2 3 0 0 0 0 0 1 

Carpinus 0 4 4 1 1 0 1 1 2 

Carpinus 3p 0 3 1 0 0 0 0 0 0 

Ceratophyllum spines 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

Dinoflagellaten 0 1 1 6 4 2 1 2 3 

Drosera intermedia type 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Empetrum 0 2 3 0 0 0 0 0 0 

Foraminifera 0 2 3 1 0 1 1 2 1 

Osmunda  0 49 56 0 1 0 0 1 2 

Pediastrum 0 46 75 11 7 12 6 4 8 

Salvinia massulae 0 3 1 0 0 0 0 0 0 

Tsuga breed 0 3 0 0 0 0 0 1 0 

Typha latifolia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Ulmus 0 3 0 0 1 0 0 0 1 

Anthemis type 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Azolla /Salvinia fragment 0 0 1 1 1 0 0 1 0 

Caryophyllaceae 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Myriophyllum verticillatum 0 0 1 0 0 0 0 0 0 



 10 

Asteraceae Liguliflorae 0 0 0 2 0 1 0 0 2 

Hippophae 0 0 0 3 1 0 1 1 1 

Nymphaeaceae basal hair cells 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Polygonum aviculare  0 0 0 1 1 0 0 1 1 

Polypodium 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Succisa  0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Trilete spore indet. 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

Nymphaeaceae trichosclereids 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Riccia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Polygonum bistorta  0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Botrychium lunaria type 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Diporotheca 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Spergula  0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Tasmanites 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Selaginella selaginoides 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Sparganium type 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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4.2 Macrobotanie (Erica van Hees) 
 

4.2.1 Methoden 
Als indirecte ouderdomsindicatie en ter inschatting van het vegetatietype zijn 

macrobotanische resten geanalyseerd. Om deze resten bijeen te brengen, zijn boorkernen per 

lithologische eenheid droog gezeefd met zeven van verschillende maaswijdtes, te weten 

0,5mm, 1mm, 2mm, 4 mm en 10mm. De resulterende 21 residuen uit acht boorkernen (Tabel 

B4.2) zijn per laag en fractie bekeken onder een stereomicroscoop (maximale vergroting 25x). 

De macrofossielen zijn eruit gehaald en onder de stereomicroscoop gedetermineerd met 

behulp van de vergelijkingscollectie uit het botanische laboratorium van de Faculteit der 

Archeologie van de Universiteit Leiden en de binnen deze faculteit aanwezige persoonlijke 

expertise. Voor de naamgeving is, waar mogelijk, Heukels’ Flora van Nederland gevolgd (van 

der Meijden, 2005). Zaden, vruchten, vruchtkegels, sporen en knopschubben zijn 

gedetermineerd. Hout en mossen, welke een indicatie kunnen geven van de mate van 

conservering en tafonomische processen, zijn niet gedetermineerd. 

De onderzochte macrobotanische monsters met milieu indicatie, geordend naar stratigrafische 

eenheid, zijn afgebeeld in Tabel B4.2. De (ruwe) analyseresultaten per boring(interval) zijn 

beschikbaar in Tabel B4.12 (zie einde bijlage). 

 

4.2.2 Algemene resultaten 
Van de in totaal 27 monsters uit acht boringen bevatten sommige onderzochte fracties geen 

plantaardige macrofossielen. In vrijwel alle lagen die plantaardige macroresten bevatten, 

komt fragmentatie voor. De resten zijn droog geconserveerd en over het algemeen gerold, dat 

vooral zichtbaar is aan het hout. 

In alle lagen met determineerbare macrobotanische fossielen zijn resten van waterplanten 

aangetroffen. De meeste associaties hebben fluviatiele invloeden, dat niet alleen is af te leiden 

uit de soorten die zijn gevonden, maar ook uit de afronding van het materiaal. In sommige 

gevallen lijken er ook invloeden van de kust of zelfs mariene invloeden een rol te hebben 

gespeeld door het naast elkaar voorkomen van zoet‐ en zoutminnende planten. In diverse 

lagen komen naast waterplanten ook oudere en warmteminnende soorten voor. Het naast 

elkaar voorkomen van soorten uit verschillende tijdvakken duidt op geremaniëeerde 

afzettingen. Ook het naast elkaar voorkomen van bijvoorbeeld water‐ en landplanten duidt op 

omwerking van het sediment. Door de omwerking is het moeilijk iets te zeggen over de 

vegetatie of het klimaat. Het is onduidelijk waar enkele soorten vandaan komen; Stratiotes cf. 

kaltonnordheimensis (een Krabbenscheersoort) kan mogelijk ver zijn meegevoerd door 

rivierafzettingen. Enkele soorten wijzen op een interglaciaal klimaat, terwijl indicatorsoorten 

voor koude perioden (glacialen), zoals Pinus sylvestris (Grove den) (Kuijper & Kuijper, 1988, 

46), ontbreken. 

 

4.2.3 Overzicht analyseresultaten per stratigrafische eenheid 

 

Eenheid MV2-2 

Eenheid MV2-2 is geanalyseerd aan de hand van vijf monsters, waarvan drie determineerbare 

macroresten bevatten.  

In boring BP180722 zijn uitsluitend overblijfselen van Cypergrassen (Cyperaceae) gevonden. 

Er zijn vier vruchtjes gevonden van Heen (Bolboschoenus maritimus), die voorkomt op natte, 

zoete tot enigszins zilte zeer voedselrijke grond aan waterkanten en op schorren en kwelders. 

Van Bies (Schoenoplectus sp.) zijn negen vruchten aangetroffen en van Zegge (Carex sp.) één.  

In boring BP180730 is één fragment van een zaad van de waterplant Zannichellia 

(Zannichellia palustris) gevonden. 

 

Eenheid MV2-3 
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Eenheid MV2-3 is geanalyseerd aan de hand van vier monsters, waarvan slechts één 

determineerbare macroresten bevatte. Tien zaden van Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata) 

zijn gevonden in boring BP180728. 

 

Eenheid MV2-4 
Eenheid MV2-4 is geanalyseerd aan de hand van zes monsters, waarvan vijf determineerbare 

macroresten bevatten.  

In boring BP180703 is één fossiele vrucht van de waterplant Fonteinkruid (Potamogeton sp.) 

gevonden. Deze waterplant groeit, afhankelijk van de soort, in zoete tot brakke wateren.  

De meeste macroresten in boring 722, waaronder hout, konden niet worden gedetermineerd 

vanwege tafonomische processen waaraan de resten onderhevig zijn geweest. De eenheid 

bevatte veel resten van mossen. Er was één macrofossiel dat niet eenduidig was onder te 

brengen in een soort of genus, maar waarvan de morfologie duidelijke, plantaardige 

kenmerken bezit (Afbeelding 1: 5a, 5b en 5c). Overblijfselen van waterplanten uit deze laag 

zijn één oögonium van Kranswier (Chara sp.); één spore van Engels mos (Selaginella sp.); 

twee zaden van Waterweegbree (Alisma sp.); drie zaden en vier fragmenten van zaad van 

Zannichellia (Zannichellia palustris); één fragment en 58 steenkernen van Fonteinkruid 

(Potamogeton sp.); zeven vruchten van Lidsteng (Hippuris vulgaris); één zaad en tien 

fragmenten van Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata); veertien vruchten van waterranonkel 

(Ranunculus subg. Batrachium); één zaad van Vederkruid (Myriophyllum sp.) en één 

fragment van warmteminnend Groot nimfkruid (Najas marina). Oeverplanten zijn in deze 

laag vertegenwoordigd door Galigaan (Cladium maricus) met één zaad; Heen (Bolboschoenus 

maritimus) met twee vruchten; Bies (Schoenoplectus sp.) met 109 vruchten en vijftien 

fragmenten; Gewone waterbies (Eleocharis palustris) met twaalf vruchten, Zegge (Carex sp.), 

waarvan twaalf vruchten zijn gevonden en Poelruit (Thalictrum flavum) waarvan zes zaden 

zijn gevonden in dit monster. Van de warmteminnende, houtige klimmer Wilde druif (Vitis 

sylvestris) die vaak op rivieroevers groeit, zijn in dit monster twee fragmenten gevonden. Een 

andere kruid‐ struik‐ of boomachtige die vochtige ondergrond opzoekt is de Gewone braam 

(Rubus fruticosus), waarvan in deze laag één zaad is gevonden. Ook zeven vruchtkegels van 

Els (Alnus sp.), twee knopschubben van Wilg (Salix sp.) en één knopschub van Populier 

(Populus sp.), die allen in vochtig tot natte gebieden groeien, zijn gevonden. Een andere 

boom waarvan in deze laag één fragment is gevonden, is de in het Holsteinien uitgestorven 

(Holsteinien = MIS11 en/of 9, zie Busschers et al., 2008), warmte minnende Vleugelnoot 

(Pterocarya cf. fraxinifolia).  

In boring BP180722 is de aanwezigheid van landplanten opvallend. Van de Paardenbloem 

(Taraxacum officinale s.l.), die op droge tot vochtige, voedselarme tot voedselrijke graslanden 

voorkomt is één achene aangetroffen en van Leeuwentand (Leontodon sp.) die op open, 

vochtige, soms brakke grond en op bermen groeit, één vrucht. Silene (Silene sp.) is ook een 

plant die groeit op open, soms omgewerkte, grond, variërend van droog tot vochtig en 

waarvan zes zaden en zeven fragmenten zijn aangetroffen. Van Hardbloem (Scleranthus sp.) 

zijn vier fragmenten van de kelk gevonden; ook deze plant gedijt in open gronden, meestal 

droog, kalkarm en soms omgewerkt. Van Wolfsmelk (Euphorbia sp.), dat op open, soms 

omgewerkte, meestal vochtige grond gedijt, zijn in deze laag negen fragmenten aangetroffen. 

Ook op omgewerkte, vochtige grond gedijt Duivenkervel (Fumaria cf. officinalis), waarvan 

één fragment is aangetroffen. Van Grote leeuwenbek (Antirrhinum cf. majus), een exoot uit 

het Middellandse Zeegebied, zijn twee zaden aangetroffen in deze laag. Van Viooltje (Viola 

sp.) zijn drie zaden en één fragment gevonden in deze laag. De verspreiding van het Viooltje 

verschilt van droge tot natte, voedselrijke tot voedselarme grond, afhankelijk van de soort, die 

hier niet kon worden vastgesteld. Ook de verspreiding van Klaver (Trifolium sp.) is 

afhankelijk van de soort; hiervan werd één kelk gevonden. Naast één vrucht van 

Egelboterbloem (Ranunculus flammula), die op natte, open grasland groeit, is er ook één 

vrucht van Boterbloem (Ranunculus sp.), die niet verder gedetermineerd kon worden, 

gevonden. Van Ganzerik (Potentilla sp.) zijn vier zaden gevonden en daarnaast is één zaad 

gedetermineerd als Zilverschoon (Potentilla anserina), die op natte tot vochtige, brakke tot 
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zilte grasgrond groeit. Van Schapenzuring (Rumex acetosella), dat groeit op droge, zure, maar 

stikstofrijke grond, is ook één zaad gevonden.  

In boring BP180725 is één zaadklep van Stratiotes kaltonnordheimensis gevonden en één 

fragment van Waternoot (Trapa natans); beide soorten zijn tegenwoordig uitgestorven.  

In boring BP180730 zijn zeven fragmenten van Zegge (Carex sp.) gevonden in 

gemineraliseerde toestand. 

 

Eenheid MV2-5 
Eenheid MV2-5 is geanalyseerd aan de hand van drie monsters, waarvan twee 

determineerbare macroresten bevatten.  

Boring BP180703 was rijk aan macrobotanische resten. Door mineralisatie en afronding van 

het materiaal kon er aan 48 resten geen determinatie worden ontleend. De zestien fossielen 

die wel gedetermineerd konden worden, zijn water‐ en oeverplanten en wijzen op een natte, 

zoet tot brakke, vegetatie. Er werd één vrucht van Fonteinkruid (Potamogeton sp.), één zaad 

van Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata) en één vrucht van Fijne waterranonkel 

(Ranunculus cf. aquatilis), allen waterplanten, aangetroffen. Verder bevat deze laag vier 

vruchten van Gewone waterbies (Eleocharis palustris), die groeit aan waterkanten, in vennen, 

moerassen en natte duinvalleien; zeven vruchten van Bies (Schoenoplectus sp.), die in een 

natte omgeving gedijt en één vrucht van Melkkruid (Glaux maritima), dat behalve op een 

natte, ook op een zoute invloed duidt, hoewel soms standhoudend in zoet milieu. Van de Vlier 

(Sambucus sp.), een struik, is een steenkern aangetroffen. Deze struik komt, afhankelijk van 

de soort, zowel op vochtige, als op droge grond voor.  

In boring BP180722 is één steenkern van Fonteinkruid (Potamogeton sp.) aangetroffen. 

 

Eenheid MV2-6 
Eenheid MV2-6 is geanalyseerd aan de hand van twee monsters, welke echter geen 

determineerbare macroresten bevatten. 

 

Eenheid MV2-7 

Eenheid MV2-7 is geanalyseerd aan de hand van zeven monsters, die allemaal 

determineerbare macroresten bevatten. Veel resten, vooral hout, waren gefragmenteerd of 

gerold en daardoor niet te determineren.  

In boring BP180716: waterplanten. Witte waterlelie (Nymphae alba), waarvan één fragment 

is aangetroffen en de Plomp (Nuphar sp.), waarvan twee fragmenten zijn gevonden; beide 

voorkomend in diep tot vrij diep, stilstaand tot zwak stromend, voedselrijk water. Van 

Fonteinkruid (Potamogeton sp.) zijn 35 vruchten en vijf steenkernen aangetroffen die niet 

gefragmenteerd zijn. Het Tenger fonteinkruid (Potamogeton cf. pusillus), waarvan in deze 

laag één vrucht is aangetroffen, is een waterplant in ondiep, zoet, voedselrijk water voorkomt. 

Bovendien één zaad van Paarbladig fonteinkruid (Groenlandia densa) en één zaad van 

Schedefonteinkruid (Potamogeton pectinatus). De Lidsteng (Hippuris vulgaris) komt voor in 

zwak brak en matig voedselrijk water en van deze soort zijn hier zes vruchten geïdentificeerd. 

Eén fragment is afkomstig van Fijn hoornblad (Ceratophyllum cf. submersum), een 

ondergedoken waterplant in diep tot ondiep, stilstaand, zeer voedselrijk, zoet of brak water. 

Een ander fragment is afkomstig van Krabbenscheer (Stratiotes sp.), een ondergedoken of 

drijvende waterplant in voedselrijke, zoete en zwak brakke, luwe wateren. Bijzonder in deze 

laag is het voorkomen van de Krabbenscheer (Stratiotes aloides), waarvan in deze laag acht 

zaden en één fragment zijn aangetroffen naast één fragment van Stratiotes cf. 

kaltennordheimensis. Deze twee soorten komen niet tegelijkertijd voor (Cook et al. 1983, 

224); Stratiotes kaltennordheimensis is uitgestorven in het midden van het Plioceen, 5,3 

miljoen jaar geleden, (van der Hamm et al. 2008, 137), terwijl de Stratiotes aloides pas in de 

tweede helft van het Kwartair verschijnt (Sille et al. 2006, 283). De Stratiotes 

kaltennordheimensis komt voor als git (Figuur B4.1: 4a en 4b). Een fragment en 32 zaden die 

uit deze laag afkomstig zijn, behoren tot Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata), een 
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zoutmijdende plant die voorkomt in ondiep water in veenmoerasen, vennen en duinvalleien en 

soms in moerasbos. Waterweegbree (Alisma sp.), waarvan één zaad is aangetroffen en 

Pijlkruid (Sagittaria cf. sgittifolia), waarvan twee zaden zijn gevonden gedijen in stilstaand of 

zwak stromend, ondiep tot vrij diep, voedselrijk water. Ook het Fijn hoornblad 

(Ceratophyllum submersum), waarvan in deze laag drie vruchten zijn aangetroffen is een 

waterplant die groeit in zoet of brak water, net als Vederkruid (Myriophyllumn sp.), dat met 

één zaad vertegenwoordigd is. Van Grote egelskop (Sparganium erectum), die aan en in zoet 

water groeit, elf steenvruchten. Waterranonkel (Ranunculus cf. aquatilis), die voorkomt in 

ondiep, stilstaand tot zwak stromend, vijf vruchten. Van Kranswier (Chara sp.) zijn drie 

oögonien met een goed geconserveerde, stevige buitenlaag gevonden. Oeverplanten die in 

deze laag aanwezig zijn, zijn de Bies (Schoenoplectus sp.), waarvan 54 vruchten zijn 

gevonden en Mattenbies (Schoenoplectus lacustris), waarvan zeventien vruchten zijn 

geïdentificeerd en die specifiek voorkomt in of langs zoet tot brak water (van der Meijden, 

2005). Ook Torkruid (cf. Oenanthe sp.), waarvan drie splitvruchten zijn aangetroffen, groeit 

op natte grond of in ondiep water, dat, afhankelijk van de soort, varieert van zoet tot zilt. In 

rietlanden en langs waterkanten groeit Moeraswolfsmelk (Euphorbia cf. palustris), waarvan 

in deze laag één zaad en één fragment zijn aangetroffen. Bilzekruid (Hyoscyamus Niger) 

komt weliswaar op droge grond voor, maar ook op dijkhellingen, in bermen en in de duinen; 

hiervan is één fragment aangetroffen in deze laag. Esdoornganzevoet (Chenopodium 

hybridum) groeit op vochtige plaatsen; hiervan is één vrucht gevonden. Van de Kruipende 

boterbloem (Ranunculus cf. repens), die voorkomt op vochtige tot natte grond, zijn drie 

vruchten gevonden. Van Zegge (Carex sp.) zijn acht vruchten gevonden; deze kruidachtige 

plant die zowel bladverliezend als groenblijvend voorkomt, komt veel en in vele soorten voor, 

met name in koude en gematigde streken met een voorkeur voor vochtige grond. Beklierde 

duizendknoop (cf. Persicaria lapathifolia), waarvan één fragment is gevonden en die 

voorkomt op vochtige tot natte grond en op rivieroevers. De twee gevonden zaden van 

Galigaan (Cladium mariscus) zijn van een oeverplant die hier opvallend te noemen is, omdat 

de resten in dezelfde context zijn aangetroffen als de twee fragmenten van Waternoot (Trapa 

natans), een waterplant, die tegenwoordig uitgestorven is in Nederland (Figuur B4.1: 1a en 

1b). De Waternoot gedijt bij een gemiddelde minimum juli temperatuur van 18 °C (Litt et al. 

1996, 248). Galigaan verdwijnt waar Waternoot verschijnt; terwijl de Waternoot met name 

gedijt in een post‐glaciale warme periode (Subboreaal), geeft Galigaan de voorkeur aan een 

meer maritiem klimaat (Boreaal/Atlanticum) (Iversen 1944, 463). Landplanten: Rode 

Kornoelje (Cornus sanguinea) is een warmteminnende boom of struik die op vochtige grond 

groeit en de enige landplant waarvan in deze laag vijf steenkernen zijn aangetroffen, net als 

de Els (Alnus sp.), ook een boom of struik, waarvan 55 vruchtkegels en twee zaden zijn 

aangetroffen en de Populier (Populus sp.), waarvan zich drie knopschubben in deze laag 

bevinden. Ook de kruidachtige struik Vlier (Sambucus sp.) is in deze laag vertegenwoordigd; 

van de Kruidvlier (Sambucus ebulus), die op vochtige, omgewerkte grond en op dijken en in 

bermen voorkomt, is één steenkern aangetroffen; van de Gewone vlier (Sambucus niger), die 

op vochtig tot droge grond, in aanspoelselgordels, op drooggevallen platen en achter de 

zeereep voorkomt, zijn vier steenkernen gevonden. De Framboos (Rubus idaeus) en de 

Gewone braam (Rubus cf. fruticosus), waarvan van beide soorten één zaad is gevonden in 

deze laag, komen als kruid, struik of boom voor op vochtige tot natte grond. Onder de boom‐ 

of struikachtigen valt ook de Vleugelnoot (Pterocarya cf. fraxinifolia) (Figuur B4.1: 2) 

waarvan één fragment is gevonden. Deze soort is lokaal uitgestorven na het Holsteinien (van 

der Hammen et al. 1971) en komt tegenwoordig in Nederland voor door aanplanting. Een 

houtachtige klimmer is de wilde druif (Vitis sylvestris), in Nederland inmiddels uitgestorven, 

dan wel gecultiveerd of aangeplant, die tegenwoordig alleen in Centraal en Zuid-Europa 

voorkomt op rivieroevers en overstromingsvlakte in een gematigd klimaat (Arnold 2005, 

1508). Hiervan zijn hier acht fragmenten aangetroffen (Figuur B4.1: 3). In Nederland wordt 
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wilde druif fossiel gevonden in sedimenten uit interglacialen gedurende het hele Pleistoceen. 

Gedurende het Plioceen wordt Vitis sylvestris in heel Europa aangetroffen. 

In boring BP180719 vinden we van Bies (Scirpus sp.) drie vruchten, van Krabbenscheer 

(Stratiotes aloides) één zaad en van Wilde druif (Vitis sylvestris) één zaad en één fragment, 

wat duidt op een nat en warm milieu. Ook aanwezig is één helft van een zaad van Stratiotes cf. 

kaltennordheimensis, een fossiel dat waarschijnlijk afkomstig is uit het Tertiair. Het is 

gepreserveerd als git en waarschijnlijk door omwerking hier terecht gekomen. 

 

Figuur B4.1. 1a: fragment van Waternoot (Trapa natans); 1b: fragment van Waternoot 

(Trapa natans); 2: zaad van Vleugelnoot (Pterocarya fraxinifolia); 3: fragment van Wilde 

druif (Vitis sylvestris); 4a: zaad van git van Stratiotes kaltonnordheimensis (buitenkant); 4b: 

zaad van git van Stratiotes kaltonnordheimensis (binnenkant); 5a, 5b en 5c: onbekende 

botanische resten. 

 

 

Tabel B4.2. De onderzochte macrobotanische monsters met milieu indicaties. 

 

 
Boring Diepte top 

(m) 

Diepte basis 

(m) 

Diepte top 

(m -NAP) 

Diepte basis 

(m -NAP) 

Strat. 

Eenh.  

Aantal 

resten 

(determ

ineerb.) 

Milieu indicatie 

BP180703 1.94 2.36 26.87 27.29 2 9 (0) - 

  2.36 2.59 27.29 27.52 2 2 (0) - 

BP180722 0.9 1 26.61 26.71 2 9 (9) waterkant, schor, kwelder; zoet 

tot enigszins zilt 

  1 2.77 26.71 28.48 2 6 (5) vochtig 

BP180730 0.23 0.67 28.63 29.07 2 1 (1) ondiep, zoet of brak water 
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BP180703 3.1 3.21 28.03 28.14 3 0 - 

BP180725 2.26 4 28.92 30.66 3 0 - 

BP180728 0.07 0.89 27.9 28.72 3 0 - 

  1.32 1.66 29.15 29.49 3 10 (10) poel, meer, veengebied 

BP180703 3.21 4.19 28.14 29.12 4 (1) zoet tot brak water 

BP180722 3.14 3.6 28.85 29.31 4 (300) water, vochtige tot natte (rivier-) 

oever; warmteminnend; na 

Holstein uitgestorven 

Vleugelnoot; droog tot vochtig 

land, zoet tot zilt 

  3.6 3.76 29.31 29.47 4 (17) water en oever (droog tot nat); 

zoet tot zilt 

BP180725 4 4.14 30.66 30.8 4 (2) meer, poel; gematigd tot warm; 

in Plioceen uitgestorven 

Krabbenscheersoort 

BP180730 1.3 1.75 29.7 30.15 4 0 - 

BP180731 1.88 2.8 28.56 29.48 4 (7) vochtig en nat land 

BP180703 4.36 4.55 29.29 29.48 5 64 (16) water, oever; zoet tot brak; ven, 

moeras, natte duinvallei 

BP180722 4.07 4.55 29.78 30.26 5 (1) water 

BP180730 2.4 2.82 30.8 31.22 5 0 - 

BP180725 4.14 4.8 30.8 31.46 6 0 - 

BP180730 4.15 4.34 32.55 32.74 6 0 - 

BP180716 0.85 1.05 41.41 41.61 7 (6) ondiep tot diep water; zoet tot 

brak; stilstaand; veenmoeras, 

ven, duinvallei, moerasbos 

  1.05 1.9 41.61 42.46 7 (4) ondiep water; zoet tot zwak brak; 

vochtig land 

  2.15 2.59 42.71 43.15 7 (246) ondiep tot diep water; stilstaand 

tot zwak stromend; zoet tot brak; 

natte oever; vochtige en natte 

grond; rietland, drooggevallen 

plaat, zeereep rivieroever, 

overstromingsvlakte; koude en 

gematigde streken; gemiddelde 

minimum julitemperatuur van 18 

°C (Waternoot); maritiem 

klimaat (Galigaan); 

warmteminnend; na Holstein 

uitgestorven Vleugelnoot 

  3.7 4.1 44.26 44.66 7 (34) water; zoet tot zwak brak; 

vochtige tot natte oever; Eemien 

(Wilde Druif) ; in Plioceen 

uitgestorven en in tweede helft 

van Kwartair verschenen 

Krabbenscheersoorten 

BP180719 0.69 0.92 42.01 42.24 7 (1) in Plioceen uitgestorven 

Krabbenscheersoort 

  1.55 2.4 42.87 43.72 7 (5) nat; warm; in tweede helft van 

Kwartair verschenen 

Krabbenscheersoort 

  3 3.59 44.32 44.91 7 (1) rivieroever; overstromingsvlakte; 

Eemien (Wilde Druif) 
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4.3 Malacologie (Frank Wesselingh) 
 

4.3.1 Methoden 
Vier boorkernen zijn malacologisch onderzocht (BP180703, BP180725, BP180728 en 

BP180730). De boorkernen zijn per lithologische eenheid droog gezeefd. De residuen zijn per 

laag en fractie (0,5-1 mm, 1-2 mm, 2-4 mm en 4-10 mm) uitgepikt. Van alle 45 monsters uit 

de boringen is de fauna geïnspecteerd en kwalitatief gekarakteriseerd voor zowel de mariene 

en brakwatersoorten (Tabel B4.5). De land- en zoetwater mollusken van alle vier de boringen 

zijn volledig uitgeteld (Tabel B4.6). De (ruwe) analyseresultaten per boring(interval) zijn 

beschikbaar in Tabel B4.13 (zie einde bijlage). 

Bij de tellingen is aangehouden dat elk fragment van een slak met daarin een stuk van de spil 

(columella) als “1” is geteld. Elk fragment van een tweekleppige waarin meer dan de helft 

van het slot (scharnier) bewaard is, is als “1/2” geteld (daar twee kleppen een exemplaar 

vormen), en doubletjes zijn als “1” geteld. Soorten waarvan alleen een fragment is gevonden 

dat niet aan de bovenstaande criteria voldoet, zijn opgenomen als respectievelijk “1” of “1/2” 

exemplaar. Aantallen zijn naar boven afgerond. 

Daarnaast is er gekeken naar tafonomische kenmerken: karakteristieke fossilisatiesporten 

achtergelaten door afzettingsmilieus en omwerkingsprocessen. Een soort kan in verschillende 

lagen voorkomen en in sterk verschillende conservatietoestanden. De combinatie van de soort 

en de conservatietoestand is in het (veelal omgewerkte) materiaal onderzocht en als 

uitgangspunt genomen voor de soort/monster matrix. Om dit mogelijk te maken is een zestal 

kwalitatieve tafonomisch-ecologische klassen gedefinieerd (Tabel B4.3). Het werken met 

deze aanpak is experimenteel en is onderwerp van verder onderzoek. 

In het schelpenmateriaal dat door verzamelaars op Maasvlakte I is verzameld zijn kleine 

hoeveelheden oudere fossiele soorten gekomen die een aanwijzing geven voor de herkomst 

van de rivieren waarin ze zijn omgewerkt (Moerdijk et al., 2010 en referenties daarin). Er zijn 

zes groepen die een indicatie van de herkomst geven (Tabel B4.4). Vertegenwoordigers van 

drie groepen zijn aangetroffen in het boringenmateriaal. 

 

Tabel B4.3. Tafonomisch-ecologische klassen voor het Maasvlakte materiaal 

 
Groep Kenmerk 

1 Terrestrische slakken: materiaal is dunschalig, ondoorzichtig, oppervlakte sculptuurdetails zijn redelijk tot goed 

bewaard gebleven. 

2 Zoetwater slakken en tweekleppigen en amfibische slakken: materiaal is over het algemeen dunschalig, 

ondoorzichtig, oppervlakte details zijn vaak in meer of mindere mate goed geconserveerd maar kunnen ook 

afgesleten zijn. Alle korfmosselen (Corbicula), die overigens ook een estuarien paleomilieu kunnen 

vertegenwoordigen, zijn zonder uitzondering zeer sterk afgesleten. 

3 Soorten waarvan het biotoopoptimum in het mesohaliene spectrum (brakwater) ligt. Materiaal is over het 

algemeen redelijk geconserveerd en ondoorzichtig. Het gaat hierbij om witgrijze, doffe schelpen en slakjes, 

oppervlakte sculptuur is vaak lokaal redelijk tot goed aanwezig al komt het veel voor dat schelpoppervlaktes zijn 

verdwenen. Er komen exemplaren voor waarvan het schelpoppervlak gedeeltelijk of geheel is afgesleten. 

4 Mariene soorten (met een) deels zeer goede conservering van het schelpoppervlak; de schelpen zijn 

ondoorzichtig. De kleur is grijs tot blauw, kleurverschillen kunnen zelfs binnen schelpen voorkomen. Op veel 

van de schelpen zijn aan de buitenkant en/of in de slotband nog resten van de opperhuid (periostracum) te zien. 

Op de buitenzijde zijn plaatselijk fijne sculptuurdetails goed bewaard, er is aldaar nauwelijks tot geen slijtage. 

Wel komen er kleine ondiepe, ronde depressies in voor die vermoedelijk als oplossingsgaatjes kunnen worden 

geïnterpreteerd. De binnenkant van schelpen uit deze groep heeft vaak een ietwat gecorrodeerd voorkomen. Alle 

soorten met een vrij koud voorkomen zijn in groep 4 te vinden. 

5 Mariene soorten; ondoorzichtige, meest grijs-witte soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgerold; oppervlakte van 

schelp vaak gladgeslepen, randen van fragmenten afgerond. Binnen deze groep komen ook soorten voor die 

vooralsnog als indicatorsoorten voor “Eemien” fauna’s worden geacht. Deze zijn aangeduid met E. 

6 Mariene soorten; schelpen goed geconserveerd met oppervlakte details vaak redelijk tot goed bewaard, enigszins 

doorschijnend tot doorschijnend; diverse kleuringen; periostracum (opperhuid) komt voor; tweekleppigen soms 

als doubletten. Het gaat hier om holocene/recente soorten. 
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Tabel B4.4. Fluviatiele herkomst van omgewerkte oudere fossiele soorten uit het Maasvlakte 

gebied (Moerdijk et al., 2010 en referenties daarin). 

 
Groep Stratigrafie (cf. Westerhoff et al., 2003) en geografische herkomst 

A Formatie  van Maassluis, Gelasien (Vroeg-Pleistoceen) – dagzoomt in ondiepe ondergrond in Midden Zeeland – 

indicatief voor “Oerschelde” afzettingen (Formatie van Koewacht: Kiden et al., 2010). 

B Formatie van Oosterhout, Piacenzien (Plioceen) – dagzoomt in ondiepe ondergrond Westerschelde gebied en de 

omgeving van Antwerpen – indicatief voor voornoemde “Oerschelde” (Pleistoceen) of voor moderne Schelde 

(vroeg Holoceen). 

C Formatie van Breda (Mioceen-Vroeg Plioceen) – dagzoomt in Zuid en Oost Nederland en in vergelijkbare 

afzettingen in Belgische lithostratigrafische eenheden in de omgeving van Antwerpen – vondsten meest 

indicatief voor Rijn. 

D Grafenberg zanden, Chattien (Oligoceen) – dagzoomt in ondiepe ondergrond omgeving Krefeld-Keulen – 

indicatief voor Rijn. 

E Formatie van Tongeren, Rupelien (Oligoceen) – dagzoomt in omgeving Tongeren-Maastricht – indicatief voor 

Maas. 

F Formatie van Aalter (Ypresien-Lutetien, Eoceen) – dagzoomt in de omgeving Gent-Brugge – indicatief voor 

“Oerschelde” afzettingen (Formatie van Koewacht). 

 

De malacologische resultaten zijn, geordend naar stratigrafische eenheid, afgebeeld in 

Tabellen 4.5 (mariene soorten) en 4.6 (zoetwater en terrestrische soorten). De (ruwe) 

analyseresultaten per boring zijn beschikbaar in Tabel B4.13. 

 

4.3.2 Algemene resultaten 

De fossiele molluskenfauna wordt gedomineerd door afgesleten gerekristalliseerde grijs tot 

grijsblauwe mariene soorten uit het Laat-Pleistoceen (Tabel B4.5). Een klein deel van de 

betreffende soorten is indicatief voor het Eemien, maar waarschijnlijk heeft het merendeel 

van de overige mariene soorten ook een Eemien ouderdom. Het consequent sterk versleten 

karakter van de fauna is een indicatie voor intensieve omwerking. Vertegenwoordigers van 

twee andere fossiele mollusken groepen komen regelmatig voor. Brakwatersoorten (met name 

de brakwaterkokkel, maar ook het brakwaterhorentje en de platte slijkgaper) komen in 

wisselende aantallen voor, en ook in wisselende conservatietoestand, al zijn er vaak redelijk 

goed geconserveerde exemplaren te vinden in wat diepere intervallen in de vier onderzochte 

boringen die wijzen op relatief weinig transport (lokale omwerking of mogelijk in situ). De 

andere groep betreft mariene soorten die relatief goed geconserveerd zijn (vaak met 

oppervlakte sculptuur details en resten van opperhuid, maar ook met gecorrodeerde 

oppervlaktes, maar met weinig slijtage). Hierin komen midden-hoog boreale soorten zoals 

Astarte borealis, A. montagui, Alteneum dawsoni en Mytilus trossulus voor. Het voorkomen 

van doubletjes van enkele van deze soorten in verschillende van de onderzochte monsters 

toont aan dat de betreffende “koele” fauna’s in situ in de ondergrond van de winplaatsen 

voorkomen. Dit is een belangrijke nieuwe vondst voor de zuidelijke Noordzee. 

Verse mollusken (doorschijnend, vaak met redelijk tot goed bewaard gebleven 

oppervlaktedetails) komen in wisselende aantallen voor. Deze representeren holocene 

zeebodems die al dan niet in een verrommelde deklaag kunnen voorkomen. 

Zoetwater mollusken en landslakjes komen in wisselende, maar over het algemeen lage 

aantallen voor (Tabel B4.6). Het betreft vrijwel allemaal dunschalige soorten, met 

uitzondering van de korfmossel, Corbicula fluminalis (die ook in estuaria voorkwam) Deze 

laatste soort is vaak sterk afgesleten en een indicator voor afzettingen uit het Vroeg- en 

Midden-Pleistoceen. De andere soorten zijn indicatief voor Laat-Pleistoceen en Holoceen. 

Opvallend is het voorkomen van enkele terrestrische slakkensoorten die kenmerkend zijn 

voor koude perioden (glacialen, koude begin/eind perioden interglacialen): Columella 

columella, Vallonia tenuilabris en Vertigo genesii. 

Tenslotte komen er hele lage aantallen voor van stratigrafisch veel oudere mariene soorten die 

allen zeer sterk versleten zijn. Het betreft soorten die vermoedelijk uit de vroeg-pleistocene 

Formatie van Maassluis en/of laat-pliocene Formatie van Oosterhout stammen (Yoldia indet., 

Macoma praetenuis, Arctica islandica, Dosina cf. casina). De betreffende formaties komen 

voor in de ondiepe ondergrond van het zuidelijke Zeeuwse deltagebied (Oosterschelde en 

Westerschelde gebied). Aldaar zijn ze tijdens het Kwartair deels aan rivier erosie onderhevig 
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geweest. Daarnaast zijn enkele sterk afgesleten eocene schelpjes aangetroffen (Omalaxis 

serratus, Haustator solanderi) die bekend zijn uit de Formatie van Aalter (Eoceen: laat 

Ypresien-vroeg Lutetien) die dagzoomt in een zone van Gent tot Brugge in België. 

 

4.3.3 Overzicht analyseresultaten per stratigrafische eenheid 
 

Eenheid MV2-1 

Eenheid MV2-1 is geanalyseerd aan de hand van zeven monsters uit vier boringen (Tabel 

B4.5 en B4.6). 

De eenheid bevat een zeer diverse malacologische samenstelling. Zeer kenmerkend voor de 

eenheid zijn verse juveniele doubletjes van Spisula en (soms) Kurtiella wat wijst op een 

recentelijk vermengde deklaag met zeer recente nieuwe kolonisatie. 

Verder bevat de eenheid een (bij)gemengde fauna gedomineerd door afgesleten 

gerekristalliseerde mariene soorten (waaronder enkele Eemien indicatoren), maar ook met 

redelijke aantallen deels doorschijnende goedgeconserveerde mariene soorten (inclusief verse 

holocene exemplaren) en daarnaast brakwater, land- en zoetwater soorten. Oesters (Ostrea 

edulis) zijn redelijk algemeen. Plaatselijk zijn er aanwijzingen voor zuidelijke fluviatiele 

invloed (“Oerschelde”).  

 

Eenheid MV2-2 
Eenheid MV2-2 is geanalyseerd aan de hand van negen monsters uit drie boringen (Tabel 

B4.5 en B4.6).  

Boring BP180703, net buiten de winput, bevat veel schelpmateriaal. De gemengde fauna 

wordt gedomineerd door (deels) doorschijnende en (redelijk) verse (holocene) schelpen, met 

een kleinere aandeel afgesleten gerekristalliseerde mariene (laat-pleistocene) soorten die door 

mariene omwerking van oudere lagen zijn gerecycleerd. Het gaat hier om holocene 

zeebodemafzettingen. Aan de basis neemt het percentage deels gerekristalliseerde en 

afgesleten mariene soorten (Pleistoceen) toe en zijn ook enkele deels gerekristalliseerde 

zoetwatersoorten te vinden. 

Boring BP180725 wordt gedomineerd door redelijk geconserveerd tot zeer sterk versleten, 

gerekristalliseerd schelpen en schelpfragmenten. Oesters (Ostrea edulis) zijn redelijk 

algemeen. Het betreft een proximaal omgewerkte gemengde fauna van warm en gematigd 

mariene soorten, brakwater soorten en zoetwater soorten. Tevens zijn er aanwijzingen voor 

voor “Oerschelde” invloed. 

In boring BP180730 is de eenheid gekenmerkt door een gemengde fauna gedomineerd door 

grijze afgesleten gerekristalliseerde mariene soorten, met verder brakwater- en (relatief veel) 

zoetwatersoorten. Licht doorlatende schelpen, al dan niet met periostracum, zijn redelijk 

algemeen, evenals gerekristalliseerde brakwaterkokkels (Cerastoderma glaucum). Het betreft 

hier vermoedelijk een gemengde moderne holocene zeebodemfauna en omgewerkte 

pleistocene mariene, brakwater, zoetwater en terrestrische fauna’s met daarin ondermeer 

Eemien indicatoren. Mogelijk gaat het om de basale holocene laag waarin fluviatiel 

omgewerkte fauna’s zijn opgenomen, maar het is niet uit te sluiten dat het een recent 

vermengde deklaag betreft. 

In boring BP180730 bestaat Eenheid MV2-2 uit een gemengde fauna gedomineerd door 

grijze afgesleten gerekristalliseerde mariene soorten, met relatief veel zoetwaterschelpen. Het 

gaat om een gemengde omgewerkte pleistocene mariene (inclusief Eemien indicatoren), 

brakwater, zoetwater en terrestrische fauna’s en een moderne holocene zeebodemfauna. 

Gezien de vrij grote aantallen zoetwater soorten omvat dit monster mogelijk de basale 

holocene laag waarin fluviatiel omgewerkte pleistocene schelpen zijn opgenomen, of waarin 

de top van het pleistocene interval aanwezig is. Aan de basis van de eenheid komt een 

fluviatiel omgewerkte laat-pleistocene gemengde associatie voor. 

 

Eenheid MV2-3 

Eenheid MV2-3 is geanalyseerd aan de hand van tien monsters uit drie boringen (Tabel B4.5 

en B4.6).  
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Veel tot zeer veel schelpen en schelpfragmenten vormen in boring BP180703 een gemengde 

fauna met gerekristalliseerde en afgesleten mariene soorten (Pleistoceen), inclusief warm 

gematigde (Eemien) indicatoren, redelijk geconserveerde  koud gematigde mariene soorten, 

redelijk geconserveerde brakwatersoorten en enkele deels gerekristalliseerde zoetwatersoorten, 

waaronder de zoetwaterneriet (Theodoxus fluviatilis) en een klep van de schildersmossel 

(Unio pictorum) met periostracum. Kokkels (Cerastoderma spp.) zijn algemeen. Het gaat hier 

vermoedelijk om fluviatiel omgewerkte pleistocene fauna’s.  

Boring BP180725 bevat veel tot zeer veel schelpen en schelpfragmenten die een gemengde 

fauna vormen gedomineerd door goed geconserveerde  koud gematigde soorten, maar ook 

met matig tot redelijk geconserveerde gematigde tot warm gematigde mariene soorten 

(inclusief Eemien indicatoren) en daarnaast goed geconserveerde brak- en zoetwatersoorten. 

Er zijn vrij veel oesters (Ostrea edulis) aangetroffen en doubletjes van Alteneum dawsoni en 

Astarte montagui komen ook voor. Het gaat vermoedelijk om een gemengd interval met in 

situ  koud gematigde fauna en fluviatiel omgewerkte Eemien mariene soorten. De 

brakwaterassociatie is mogelijk eveneens omgewerkt, vermoedelijk van zeer nabij.  

Boring BP180728 bevat redelijk tot zeer veel schelpen en schelpfragmenten. De betreffende 

fauna is een mengeling van verschillende conservatietoestanden (inclusief verse schelpen, 

redelijk geconserveerde gekristalliseerde schelpen en sterk gerekristalliseerde en afgesleten 

grijze schelpen) en ecologische indicatoren (marien, brakwater (over het algemeen vrij sterk 

afgesleten), zoetwater en terrestrisch); geen van de groepen domineert. Enkele Eemien 

indicatoren zijn aanwezig. Dieper komt een enkel zeer sterk afgesleten exemplaar van de 

pliocene of vroeg-pleistocene Dosina cf. casina en een eveneens zeer sterk afgesleten 

exemplaar van Arctica islandica voor. Samenvattend bestaat de schelpen associatie in deze 

boring uit een fluviatiel vermengde pleistocene fauna. De Arctica en Dosina suggereren een 

zuidelijke herkomst (b.v. Formatie van Maassluis, Zeeuws Deltagebied) van de fluviatiele 

invloed. 

 

Eenheid MV2-4 
Eenheid MV2-4 is geanalyseerd aan de hand van negen monsters uit drie boringen.  

In boring BP18003 vormen weinig schelpen en schelpfragmenten een gemengde fauna met 

gerekristalliseerde en afgesleten mariene soorten (Pleistoceen), inclusief warm gematigde 

(Eemien) indicatoren en zoetwatersoorten. Het gaat hier vermoedelijk om fluviatiel 

omgewerkte pleistocene fauna’s.  

In boring BP180728 vormen veel schelpen en schelpfragmenten een fauna met verschillende 

conservatietoestanden, gedomineerd door gerekristalliseerde en afgesleten grijze schelpen 

(waaronder enkele Eemien indicatoren), soms met een roodachtige bijkleuring. Redelijk 

geconserveerde gerekristalliseerde schelpen, waaronder de koel-gematigde Astarte montagui, 

komen ook voor. Ecologische indicatoren voor marien, brakwater en zoetwater zijn alle 

aanwezig. Vermoedelijk betreft het fluviatiel vermengde pleistocene fauna’s. Naar de basis 

toe is het niet uit te sluiten dat de koud gematigde faunacomponent proximaal omgewerkt is. 

In boring BP180730 vormen zeer weinig tot redelijk veel schelpen en schelpfragmenten een 

gemengde fauna gedomineerd door grijze afgesleten gerekristalliseerde mariene soorten 

(inclusief vrij veel redelijk goed geconserveerde Eemien indicatoren), een aantal redelijk 

geconserveerde gematigde tot  koud gematigde soorten, en enkele (redelijk geconserveerde) 

brakwater- en (goed geconserveerde) zoetwatersoorten. Oesters (Ostrea edulis) zijn redelijk 

algemeen. Verder is een sterk afgesleten exemplaar van de eocene Haustator solanderi 

aangetroffen. Het betreft een “Oerschelde” indicator, vermoedelijk in een fluviatiel 

omgewerkte laat-pleistocene gemengde associatie. 

 

Eenheid MV2-5 
Eenheid MV2-5 is geanalyseerd aan de hand van acht monsters uit drie boringen (Tabel B4.5 

en B4.6).  

In boring BP180703 vormen weinig tot heel veel schelpen en schelpfragmenten een 

gemengde fauna met gerekristalliseerde en afgesleten mariene soorten (Pleistoceen), inclusief 

warm gematigde (Eemien) indicatoren, redelijk goed tot goed geconserveerde  koud 
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gematigde soorten waaronder een doubletje van Goodallia, redelijk mooi geconserveerde 

Spisula en penhorens (Turritella communis), redelijk geconserveerde brakwatersoorten en 

redelijk veel land- en zoetwatersoorten. Een sterk afgesleten ondetermineerbare schelp zou 

gezien de ietwat asgrijze kleur mogelijk een eocene herkomst kunnen hebben. Het gaat hier 

vermoedelijk om fluviatiel omgewerkte pleistocene fauna’s. De mogelijkheid dat de koud-

gematigde fauna component in situ is kan niet worden uitgesloten en is vooral naar de diepte 

waarschijnlijk, waarbij Eemien mariene soorten door omwerking zijn geïncorporeerd.  

In boring BP180728 vertegenwoordigen de zeer weinige zeer sterk versleten schelpen en 

schelpfragmenten vooral mariene soorten, met een enkele (afgerolde) Eemien indicator. Een 

paar mariene schelpen zijn goed geconserveerd, inclusief periostracum, waaronder een klep 

van Tellina tenuis en een enkele Macoma. Enkele redelijk geconserveerde brakwaterkokkels 

(Cerastoderma glaucum) en andere brakwaterfragmenten, inclusief een met periostracum, 

zijn eveneens aanwezig, net als een fragment van Abra nitida met goede oppervlaktesculptuur 

en opperhuidresten. Twee zoetwaterslakjes, enkele sterk versleten opercula van de 

zoetwaterslak Bithynia zijn ook aangetroffen. Vermoedelijk betreft het een fluviatiel 

vermengde pleistocene fauna. Het is niet uit te sluiten dat de brakwater faunacomponent en de 

Abra proximaal omgewerkt zijn.  

In boring BP180730 vormen zeer tot vrij weinig schelpen en schelpfragmenten een gemengde 

fauna gedomineerd door grijze afgesleten gerekristalliseerde mariene soorten, inclusief vrij 

veel Eemien indicatoren. Enkele  koud gematigde soorten, brakwater soorten, een zoetwater 

slak (Bithynia) en een enkel landslakje komen ook voor. Vermoedelijk betreft het een 

fluviatiel omgewerkte laat-pleistocene gemengde associatie. 

 

Eenheid MV2-6 

Eenheid MV2-6 is geanalyseerd aan de hand van één monster (Tabel B4.5 en B4.6). In boring 

BP180730 bevinden zich enkele afgesleten opercula van Bithynia. Deze maken vermoedelijk 

deel uit van een fluviatiel omgewerkte associatie. 

 

Tabel B4.5. De onderzochte mariene mollusken monsters met milieu indicaties. 

 

 
Boring Diepte 

top (m) 

Diepte 

basis (m) 

Diepte top 

(m -NAP) 

Diepte basis 

(m -NAP) 

Strat. 

Eenh. 

Samenstelling Interpretatie 

BP180703 0.09 0.24 25.02 25.17 1 vers marien dominant, 

afgesleten gerekristalliseerd 

marien secundair 

recentelijk vermengde 

deklaag 

BP180725 0.48 0.73 27.14 27.39 1 afgesleten gerekristalliseerd 

marien dominant, vers 

marien secundair, oud brak- 

en zoetwater 

recentelijk vermengde 

deklaag met nieuwe 

kolonisatie 

  0.73 0.9 27.39 27.56 1 afgesleten gerekristalliseerd 

marien dominant (Eemien 

component), vers marien en 

oud brakwater secundair, 

oud zoetwater 

recentelijk vermengde 

deklaag met nieuwe 

kolonisatie 

  0.9 1.1 27.56 27.76 1 afgesleten gerekristalliseerd 

marien dominant (Eemien 

component), vers marien, 

oud brak- en zoetwater, 

koel-gematigd 

fluviatiel omgewerkt 

laat Pleistoceen met 

zuidelijke 

‘Oerschelde’ invloed 

en recente kolonisatie 

BP180730 0.08 0.23 28.48 28.63 1 afgesleten gerekristalliseerd 

marien dominant (Eemien 

component), oud brak- en 

zoetwater, vers marien 

gemengde deklaag 

met (recent) Holoceen 

en omgewerkt 

Pleistoceen 
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BP180728 0.07 0.89 27.9 28.72 1 afgesleten gerekristalliseerd 

marien (Eemien 

component), oud brak- en 

zoetwater, vers marien 

gemengde deklaag 

met (recent) Holoceen 

en omgewerkt 

Pleistoceen 

  0.89 1.32 28.72 29.15 1 afgesleten gerekristalliseerd 

marien (Eemien 

component), oud zoetwater, 

oud terrestrisch, vers 

marien, pliocene of vroeg-

pleistocene soort (Dosina cf. 

casina) 

gemengde deklaag 

met (recent) Holoceen 

en omgewerkt 

Pleistoceen met 

zuidelijke invloed 

BP180703 0.24 0.75 25.17 25.68 2 vers marien holocene mariene 

afzetting 

  0.75 1.52 25.68 26.45 2 vers marien holocene mariene 

afzetting 

  1.52 1.8 26.45 26.73 2 vers marien holocene mariene 

afzetting 

  1.8 1.94 26.73 26.87 2 vers marien dominant, 

afgesleten gerekristalliseerd 

marien secundair 

door holocene 

transgressie 

gevormde menglaag 

met pleistocene 

elementen 

  1.94 2.36 26.87 27.29 2 vers marien holocene mariene 

afzetting 

BP180725 1.1 1.3 27.76 27.96 2 geconserveerd tot afgesleten 

warm- en koud-gematigd 

marien, brak- en zoetwater, 

eocene soort (Omalaxis 

serratus) 

fluviatiel omgewerkt 

laat Pleistoceen met 

zuidelijke 

‘Oerschelde’ invloed, 

proximale omwerking 

  1.3 1.54 27.96 28.2 2 - - 

BP180730 0.23 0.67 28.63 29.07 2 afgesleten gerekristalliseerd 

marien dominant (Eemien 

component), oud zoetwater 

secundair, oud brakwater en 

terrestrisch, vers marien 

door holocene 

transgressie 

gevormde menglaag 

met pleistocene 

elementen 

  0.67 0.78 29.07 29.18 2 afgesleten gerekristalliseerd 

marien dominant, oud brak- 

en zoetwater 

fluviatiel omgewerkt 

laat Pleistoceen 

BP180703 2.36 2.59 27.29 27.52 3 afgesleten gerekristalliseerd 

marien, vers marien, oud 

zoetwater soorten 

door holocene 

transgressie 

gevormde menglaag 

met pleistocene 

elementen 

  2.59 3.05 27.52 27.98 3 afgesleten gerekristalliseerd 

marien dominant (Eemien 

component), geconserveerd 

koud-gematigd marien, oud 

brak- en zoetwater 

fluviatiel omgewerkt 

laat Pleistoceen 

  3.05 3.1 27.98 28.03 3 afgesleten gerekristalliseerd 

marien dominant (Eemien 

component), geconserveerd 

koud-gematigd marien 

fluviatiel omgewerkt 

laat Pleistoceen 

  3.1 3.21 28.03 28.14 3 afgesleten gerekristalliseerd 

marien dominant (Eemien 

component), geconserveerd 

koud-gematigd marien, oud 

zoetwater 

fluviatiel omgewerkt 

laat Pleistoceen 

BP180725 1.54 2.26 28.2 28.92 3  -  - 

  2.26 2.64 28.92 29.3 3 geconserveerd koud-

gematigd en warm-gematigd 

(Eemien component) 

marien, geconserveerd oud 

brakwater 

in situ  koud 

gematigde fauna met 

fluviatiel omgewerkte 

Eemien mariene 

soorten; 

brakwaterassociatie 
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mogelijk lokaal 

omgewerkt 

  2.64 2.92 29.3 29.58 3 geconserveerd koud-

gematigd marien dominant, 

geconserveerd warm-

gematigd marien (Eemien 

component), geconserveerd 

oud brak- en zoetwater 

in situ  koud 

gematigde fauna met 

fluviatiel omgewerkte 

Eemien mariene 

soorten; 

brakwaterassociatie 

mogelijk lokaal 

omgewerkt 

  2.92 3 29.58 29.66 3 geconserveerd koud-

gematigd marien dominant, 

geconserveerd warm-

gematigd marien (Eemien 

component), geconserveerd 

oud brakwater 

in situ  koud 

gematigde fauna met 

fluviatiel omgewerkte 

Eemien mariene 

soorten; 

brakwaterassociatie 

mogelijk lokaal 

omgewerkt 

  3 3.18 29.66 29.84 3 geconserveerd koud-

gematigd marien dominant, 

geconserveerd warm-

gematigd marien (Eemien 

component), geconserveerd 

oud brakwater 

in situ  koud 

gematigde fauna met 

fluviatiel omgewerkte 

Eemien mariene 

soorten; 

brakwaterassociatie 

mogelijk lokaal 

omgewerkt 

BP180728 1.32 1.66 29.15 29.49 3 afgesleten gerekristalliseerd 

marien (Eemien component) 

en brakwater, oud 

geconserveerd zoetwater en 

terrestrisch 

fluviatiel omgewerkt 

Pleistoceen met 

zuidelijke invloed 

(b.v. Maassluis 

Formatie) 

BP180703 3.21 4.19 28.14 29.12 4 afgesleten gerekristalliseerd 

marien (Eemien 

component), oud zoetwater 

fluviatiel omgewerkt 

Pleistoceen 

BP180728 1.66 2.29 29.49 30.12 4 afgesleten gerekristalliseerd 

marien (Eemien component) 

dominant, oud brak- en 

zoetwater 

fluviatiel omgewerkt 

Pleistoceen 

  2.29 2.89 30.12 30.72 4 afgesleten gerekristalliseerd 

marien (Eemien component) 

dominant, oud brak- en 

zoetwater en terrestrisch 

fluviatiel omgewerkt 

Pleistoceen,  koud 

gematigde component 

mogelijk proximaal 

omgewerkt 

  2.89 3 30.72 30.83 4 afgesleten gerekristalliseerd 

marien (Eemien component) 

dominant, oud brak- en 

zoetwater 

fluviatiel omgewerkt 

Pleistoceen,  koud 

gematigde component 

mogelijk proximaal 

omgewerkt 

BP180730 0.78 1.09 29.18 29.49 4 afgesleten gerekristalliseerd 

marien (Eemien component) 

dominant, oud brak- en 

zoetwater 

fluviatiel omgewerkt 

laat Pleistoceen 

  1.3 1.75 29.7 30.15 4 afgesleten gerekristalliseerd 

marien (Eemien component) 

dominant, oud brak- en 

(geconserveerd) zoetwater 

fluviatiel omgewerkt 

laat Pleistoceen 

  1.75 1.92 30.15 30.32 4 afgesleten gerekristalliseerd 

marien (Eemien component) 

dominant, oud brakwater, 

oud (geconserveerd) 

gematigd tot koud-gematigd 

fluviatiel omgewerkt 

laat Pleistoceen 
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  1.92 2.18 30.32 30.58 4 afgesleten gerekristalliseerd 

marien (geconserveerde 

Eemien component) 

dominant, oud brak- en 

zoetwater, oud 

(geconserveerd) gematigd 

tot koud-gematigd, eocene 

soort (Haustator solanderi) 

fluviatiel omgewerkt 

laat Pleistoceen met 

zuidelijke 

‘Oerschelde’ invloed 

  2.18 2.28 30.58 30.68 4 afgesleten gerekristalliseerd 

marien (Eemien component) 

dominant, oud brak- en 

zoetwater, oud 

(geconserveerd) gematigd 

tot koud-gematigd 

fluviatiel omgewerkt 

laat Pleistoceen 

BP180730 2.28 2.4 30.68 30.8 5 afgesleten gerekristalliseerd 

marien (Eemien component) 

dominant, oud brak- en 

zoetwater, oud 

(geconserveerd) koud-

gematigd 

fluviatiel omgewerkt 

laat Pleistoceen 

BP180703 4.19 4.28 29.12 29.21 5 afgesleten gerekristalliseerd 

marien (Eemien component) 

dominant, oud brak- en 

zoetwater, oud terrestrisch, 

oud (geconserveerd) koud-

gematigd, mogelijk eocene 

soort 

fluviatiel omgewerkt 

Pleistoceen 

  4.28 4.36 29.21 29.29 5 afgesleten gerekristalliseerd 

marien dominant, oud brak- 

en zoetwater, oud 

terrestrisch, oud 

(geconserveerd) koud-

gematigd 

fluviatiel omgewerkt 

Pleistoceen, koude 

fauna mogelijk in situ 

  4.36 4.55 29.29 29.48 5 afgesleten gerekristalliseerd 

marien (Eemien component) 

dominant, oud zoetwater, 

oud (geconserveerd) koud-

gematigd 

fluviatiel omgewerkt 

Pleistoceen, koude 

fauna in situ 

BP180728 3.09 3.15 30.92 30.98 5 afgesleten gerekristalliseerd 

marien (Eemien component) 

dominant, oud brakwater 

fluviatiel omgewerkt 

Pleistoceen, 

brakwatercomponent 

mogelijk proximaal 

omgewerkt 

  3.15 3.23 30.98 31.06 5 afgesleten gerekristalliseerd 

marien (Eemien component) 

dominant, oud brak- en 

zoetwater 

fluviatiel omgewerkt 

Pleistoceen 

  3.23 3.43 31.06 31.26 5 oud marien dominant, oud 

zoetwater 

fluviatiel omgewerkt 

Pleistoceen 

  3.43 3.65 31.26 31.48 5 afgesleten gerekristalliseerd 

marien (Eemien 

component), oud brak- en 

zoetwater 

fluviatiel omgewerkt 

Pleistoceen 

BP180730 2.4 2.82 30.8 31.22 5 afgesleten gerekristalliseerd 

marien, zoetwater 

fluviatiel omgewerkt 

Pleistoceen 

BP180730 2.9 3.4 31.3 31.8 6 Zoetwater   
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Tabel B4.6 Zoetwater en terrestrische mollusken uit de boringen (exclusief Corbicula). 
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Zoetwatermollusken                                   

stromend                                   

Theodoxus fluviatilis - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 

Pisidium amnicum - - - 1 1 - - 2 1 1 - - - - - - 1 

Pisidium henslowanum - - - - - - - - - 5 - - - - - - - 

Pisidium supinum - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Pisidium cf 

moitessierianum - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 

stromend en stilstaand                                   

Bithnia tentaculata - 

opercula 4 8 6 5 3 5 2 2 3 - - 1 10 3 - 2 6 

Bithnia tentaculata - - - - 1 - - - - - - 3 11 3 - - - 

Valvata piscinalis 4 - 1 - 1 - - - - - - 3 26 2 1 - - 

Radix ovata - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - 

Radix auricularia - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 

Lymnaeidae - - - 1 - - - - - - - - 1 - - - - 

Pisidium sp. - - 1/2 4/2 - 2/2 - - 1/2 - - 1/2 - - - 1/2 - 

Sphaerium corneum - - - - - - - - - - - - - 1/2 - - - 

Unio tumidus - - - - - - - - - - - - - - 1/2 - - 

stilstaand / droogvallend                                   

Stagnicola palustris - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Galba truncatula - - 1 1 - - - - - - - - 2 - 1 - 1 

Planorbis planorbis - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 

Gyraulus cf 

rossmaessleri - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Landmollusken                                   

Vallonia tenuilabris - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 

Vallonia sp. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Vertigo genesii - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 

Pupilla muscorum - - 1 - - 1 - - 1 - 1 - - 1 - - - 

Pupilla sp. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Columella columella - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Oxyloma sp. - - - 2 3 1 - - - - - - 4 2 - - - 

Succinella oblonga 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 5 4 - - - 

Zonitidae - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 

Trichia hispida 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - 

Arianta arbustorum - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 
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Tabel B4.6 (vervolg) Zoetwater en terrestrische mollusken uit de boringen (exclusief 

 Corbicula). 
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Strat. Eenheid 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 

Diepte top (m) 
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Zoetwatermollusken                           

stromend                           

Theodoxus fluviatilis - - - - - - - - - - - - - 

Pisidium amnicum - - - - - - 1 - - 3 - - 1 

Pisidium henslowanum - - - - - - - - - - - - - 

Pisidium supinum - - - 1 - - - - - - - - - 

Pisidium cf 

moitessierianum - - - - - - - - - - - - - 

stromend en stilstaand                           

Bithnia tentaculata - 

opercula - - - - 3 - - - 1 2 1 - - 

Bithnia tentaculata - - - - - - - - - 1 - - - 

Valvata piscinalis - 1 - - - - - - - 4 - 2 - 

Radix ovata - - - - - - - - - 5 - - - 

Radix auricularia - - - - - - - - - - - - - 

Lymnaeidae - - - - - - - - - - - - - 

Pisidium sp. - - 1/2 - - 1/2 - - - 8/2 - - - 

Sphaerium corneum 1/2 - - - - - - - - - - - 1/2 

Unio tumidus - - - - - - - - - - - - - 

stilstaand / droogvallend                           

Stagnicola palustris - - - - - - - - - 7 - - - 

Galba truncatula - - - - - - - - - 2 - - - 

Planorbis planorbis - - - - - - - - 1 - - - - 

Gyraulus cf 

rossmaessleri - - - - - - - 1 - 16 - - - 

Landmollusken                           

Vallonia tenuilabris - - - - - - - - - 1 - - - 

Vallonia sp. - - - - - - - - - 1 - - - 

Vertigo genesii - - - - 1 - - - - 5 - - 4 

Pupilla muscorum - - - - - - - - 1 14 - - - 

Pupilla sp. - - - - - - - - - 1 - - - 

Columella columella - - - - - - - - - 2 - - - 

Oxyloma sp. - - 1 - - - - - 1 1 - - - 

Succinella oblonga 3 1 - - 2 - 1 1 2 123 - - 5 

Zonitidae - - - - - - - - - - - - - 

Trichia hispida 1 - - - - - - - - 5 - - - 

Arianta arbustorum - - - - - - - - - - - - 1 
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4.4 Visrest analyse (Franka Kerklaan) 
 

4.4.1 Methoden 
Uit twaalf kernen zijn 36 monsters met 87 complete of gefragmenteerde skeletelementen van 

vis beschreven. Het materiaal is gedetermineerd met behulp van de vergelijkingscollectie van 

het AAC (Amsterdams Archeologisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam). Hierbij 

is gebruik gemaakt van een microscoop omdat het materiaal met een grootte van 1-2 mm zeer 

klein was. Slechts aan één element kon een meting voor lengtereconstructie worden 

uitgevoerd, waarbij een formule opgesteld door Lepiksaar en Heinrich (1977) is gebruikt.  

Aan de hand van de determinaties is een aantal opmerkingen te maken bij het vondstmateriaal. 

Ten eerste zijn bijna alle elementen tenzij anders vermeld zeer klein (1-2mm). Bovendien zijn 

er relatief veel tandstructuren aangetroffen. Dat zou kunnen komen doordat deze delen van 

het skelet beter geconserveerd worden door een laagje dentine en een tand veel dentine bevat. 

Veel van de tanden waren niet uit de kaak maar uit de keel (de kieuwboog) van de vis 

afkomstig. Die worden dan ook keeltanden (ossae pharyngea inf.) genoemd en zijn alleen 

aanwezig bij Cyprinidae (witvisfamilie). Bij het determineren van de elementen is ook gelet 

op soorten die eerder vastgesteld zijn door Gaemers (Gaemers 1988). Gaemers heeft visresten 

gedetermineerd uit een boring van Zuurland-2 te Brielle, geschat op ongeveer dezelfde 

ouderdom als het materiaal dat voor dit onderzoek is bekeken. Dit heeft er voor gezorgd dat 

één element dat veel op snoekbaars leek ook aan deze soort is toegeschreven. Gaemers maakt 

melding van het voorkomen van deze vis in zijn materiaal (Gaemers 1988, 64), terwijl de 

snoekbaars in onze huidige Nederlandse ichthyofauna een laat 19
e
 eeuwse introductie is 

(Nijssen & De Groot 1987, 41/2). Het herkomstgebied is Centraal-Europa ten oosten van de 

Elbe. 

De visrest analyse resultaten zijn, geordend naar stratigrafische eenheid, afgebeeld in Tabel 

4.8. De (ruwe) analyseresultaten per boring zijn beschikbaar in Tabel B4.14. 

 

 4.4.2 Algemene resultaten 
De elementen uit de boormonsters waren, indien compleet, goed aan een soort toe te wijzen. 

Een aantal elementen had sporen van afronding wat duidt op mogelijke eolische verplaatsing 

van deze elementen door de tijd heen. Deze elementen waren afkomstig uit boorkernen 

BP180716, BP180719, BP180724 en BP180730.  

De soorten die in het materiaal voorkomen staan vermeld in Tabel B4.7. Een aantal resten had 

sporen van afronding of andere slijtage, hetgeen duidt op mogelijke verplaatsing van het 

skeletmateriaal in de loop van de tijd. Behoudens de verplaatsing en de daardoor ontstane 

mengfauna’s is het om een tweede reden niet mogelijk de fauna’s aan een geologische 

periode te verbinden. De soorten zijn door de tijd heen niet sterk veranderd, hoogstens is hun 

verspreidingspatroon veranderd als gevolg van klimaatveranderingen of paleogeografische 

ontwikkelingen.  

Het merendeel van de vastgestelde vissoorten als brasem, blankvoorn en zeelt leeft in een 

zoetwatermilieu. Hoewel enkele aangetroffen soorten (bijvoorbeeld kabeljauw, tarbot, haring 

en rog) in principe alleen in een marien milieu plegen voor te komen, zijn die soms wel in hun 

juveniele fase in het brakke water te vinden (kabeljauw, haring, platvis). Daarnaast zijn er 

aanwijzingen voor een uitgesproken kustgebied. Daar wijst in de eerste plaats de anadrome 

spiering op, maar ook de katadrome bot. Het bleek niet mogelijk de soort(-en) uit de 

subfamilie der Coregonen (deel van de zalmfamilie of Salmonidae) vast te stellen. Mocht het 

om de houting gaan, komt er in het materiaal nog een anadrome vis bij. Welke van de 

morenen eventueel in aanmerking komt, of wellicht beide soorten, blijft onzeker. In 

tegenstelling tot de houting kwamen zij in het begin van de 20
e
 eeuw zelden in Nederlandse 

wateren voor. De verspreide populaties in Europa kunnen worden opgevat als relictpopulaties 

uit een periode met veel lagere temperaturen dan in het Holoceen en met een veel bredere 

verspreiding. 

De vissoorten zijn niet met een geologische periode te verbinden vanwege onvoldoende 

kennis van de evolutie van vissen en ook omdat de soorten door de tijd heen niet sterk lijken 

te zijn veranderd. Zo wordt aangenomen, dat zich tijdens het Holoceen geen veranderingen in 



 28 

de skeletopbouw en in het soortenspectrum heeft voorgedaan, hoogstens veranderingen in het 

verspreidingspatroon veroorzaakt door klimaatveranderingen of (landschappelijke) ingrepen 

van de mens.  

Op grond van het voorkomen van vissoorten is een voorzichtige uitspraak mogelijk over hun 

leefomstandigheden en daarmee over de landschappelijke en klimatologische omstandigheden. 

Elke vissoort is toegerust op een expliciet leefgebied, zoals al dan niet sterk stromend water, 

zoet of zout water, al dan geen beschutting van waterplanten, de aanwezigheid van een harde 

of een zachte bodem. Daarmee hangt ook hun foerageergedrag samen, maar ook hun 

voortplantingsmogelijkheden. Het moment van de paai wordt bepaald door de 

watertemperatuur en wanneer die voorwaarde wegvalt, zal door onvolkomen aantallen nieuwe 

generaties een soort langzamerhand verdwijnen, terwijl andere soorten die plaats zullen 

innemen. Om die reden zijn de marenen uiteindelijk uit de meeste wateren van West-Europa 

verdwenen en treffen wij ze alleen nog in echt koude wateren van Midden- en Noord-Europa 

aan in helder koud water met een vaste bodem. Een soort die zich in dat opzicht goed heeft 

kunnen aanpassen is de snoek, die net als de marenen in echt koud water de eieren afzet, maar 

zowel in West- en Noord-Europa algemeen is. De vis die het beste floreert bij een wat hogere 

gemiddelde jaartemperatuur is de zeelt, die bij een watertemperatuur rond 18̊ C paai-actief 

wordt. Daarvoor zijn geen lange warme perioden in het jaar nodig, want de zeelt is toegerust 

op het bewonen van ondiepe, besloten wateren waarin de temperatuur gemakkelijk kan 

oplopen. 

Geen van de elementen vertoonde sporen van menselijke aanwezigheid. Al zou in een 

uitzonderlijk geval het samen voorkomen van een zout- en zoetwatervis in één segment 

verklaard kunnen worden door de aanname dat mensen die de vis ter plaatse hebben 

samengebracht, achten wij dit zeer onwaarschijnlijk.  

 

Tabel B4.7. Vastgestelde soorten en paaiperiode en- temperatuur. 

 

Soort Familie Soort (lat.) Paai bij Paaiseizoen 

rog Rajidae onbekend     

paling Anguillidae Anguilla anguilla     

haring Clupeidae Clupea harengus   feb-okt 

cypriniden Cyprinidae onbekend     

brasem Cyprinidae Abramis brama 18 °C april-juni 

blankvoorn Cyprinidae Rutilus rutilus 14 °C april-juni 

zeelt Cyprinidae Tinca tinca 18 °C april-aug 

snoek Esocidae Esox lucius 7 °C feb-april 

spiering Osmeridae Osmerus eperlanus 4-12 °C maart 

marene (fam.) Coregonidae onbekend 7 °C dec-jan 

kabeljauw (fam.) Gadidae onbekend     

kabeljauw Gadidae Gadus morhua 4-7 °C   

tiendoornige stekelbaars Gasterosteidae Pungitius pungitius 11 °C feb-maart 

baars Percidae Perca fluviatilis 7-8 °C maart-juni 

snoekbaars Percidae Stizostedion lucioperca 12-15 °C april-mei 

tarbot Bothidae Scophthalmus maximus     

onbekend onbekend onbekend nvt nvt 
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4.4.3 Overzicht analyseresultaten per stratigrafische eenheid 

 

Eenheid MV2-1 
Eenheid MV2-1 is geanalyseerd aan de hand van één monster. De determineerbare resten in 

boring BP180719 betreffen baars (Perca fluviatilis), indicatief voor helder, stilstaand tot 

langzaam stromend zoetwater met een vrij harde (zand-/steen-) bodem. 

 

Eenheid MV2-2 
Eenheid MV2-2 is geanalyseerd aan de hand van achttien monsters uit acht boringen.  

De determineerbare resten in boring BP180703 betreffen juveniele paling (Anguilla anguilla),  

blankvoorn (Rutilus rutilus), juveniele zeelt (Tinca tinca) en 2 keeltanden van Cyprinidae. De 

soorten zouden samen kunnen voorkomen in zoet tot brak binnenwater (Redeke 1941) met 

een slikrijke bodem, stilstaand tot langzaam stromend langs dichtbegroeide oevers 

(bijvoorbeeld een riviermonding; Gerstemeier & Romig 2000). Eén keeltand vertoont 

afronding. De determineerbare resten in boring BP180705 betreffen brasem (Abramis brama), 

witvis (Cyprinidae; mogelijk ook brasem), snoek (Esox lucius), snoekbaars (Stizostedion 

lucioperca), en mogelijk zeelt (Tinca tinca). De soorten zouden samen kunnen voorkomen in 

zoete en brakke ondiepe binnenwateren die in de zomer opwarmen, een zachte tot 

middelharde bodem, begroeiing (Gerstemeier & Romig 2000), en niet al te helder water 

(Nijssen & De Groot 1987). Voor de jagers moet witvisbroed aanwezig zijn.  

De determineerbare resten in boring BP180722 betreffen brasem (Abramis brama), juveniele 

haring (Clupea harengus) en volwassen paling (Anguilla anguilla). De zoet- en zoutwatervis 

zou samen kunnen voorkomen in een brakke riviermonding met langzaam stromend water  

(Ruting 1958; Lythgoe & Lytgoe 1976; Gerstemeier en Romig 2000).  

De determineerbare resten in boring BP180723 betreffen kabeljauw (Gadus morhua) en een 

juveniel lid van de kabeljauwfamilie (soort niet met zekerheid vast te stellen). Jonge 

kabeljauw komt in ondiep kustwater voor. Volwassen kabeljauw geeft de voorkeur aan de 

open zee.  

De determineerbare resten in boring BP180724 betreffen juveniele paling (Anguilla anguilla), 

witvis (Cyprinidae), zeelt (Tinca tinca), en brasem (Abramis brama). De soorten zouden 

samen kunnen voorkomen in zoet tot brak, stilstaand tot langzaam stromend binnenwater 

(Redeke 1941), waarschijnlijk met een zachte bodem en veel begroeiing. Een deel van de 

resten is afgerond.  

De determineerbare resten in boring BP180725 betreffen baars (Perca fluviatilis) en 

tiendoornige stekelbaars (Pungitius pungitius). De soorten zouden samen kunnen voorkomen 

in zoet tot brak, stilstaand tot stromend water met een harde bodem (grind/zand; Ruting 1958) 

en rijk aan waterplanten (Nijssen & De Groot 1987).  

De determineerbare resten in boring BP180726 betreffen witvis (Cyprinidae) en juveniele 

zeevis. De aanwezigheid van witvis duidt op zoetwater en waarschijnlijk een zachte bodem, 

de zeevis op brakwater omdat sommige juveniele zoutwatervissen zich langs de kust tot diep 

in de estuaria ophouden.  

De determineerbare resten in boring BP180730 betreffen witvis (Cyprinidae), een indicatie 

voor de aanwezigheid van voornamelijk zoet- tot mogelijk brakwater met een zachte bodem 

en veel begroeiing. Het water is stilstaand tot langzaam stromend, zoals bij een oude 

rivierarm. De aanwezigheid van zoet- en zoutwatersoorten en de afronding van 

gefossiliseerde resten wijzen op extensief transport (ver) na de dood van de organismen. 

 

Eenheid MV2-3 

Eenheid MV2-3 is geanalyseerd aan de hand van vijf monsters uit drie boringen.  

De determineerbare resten in boring BP180725 betreffen volwassen baars (Perca fluviatilis), 

brasem (Abramis brama) en  witvis (kopvoorn (Leuciscus cephalus), serpeling (Leuciscus 

leuciscus), alver (Alburnus alburnus), blankvoorn (Rutilus rutilus) of rietvoorn (Rutilus 

eurythrophthalmus). De soorten zouden samen kunnen voorkomen in zoet tot brak, stilstaand 

tot stromend binnenwater met een zachte tot harde bodem (grind/zand; Ruting 1958) en 

begroeiing (Gerstemeier & Romig 2000).  
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De determineerbare resten in boring BP180727 betreffen witvis (Cyprinidae) en juveniele 

zeelt (Tinca tinca). De soorten zouden samen kunnen voorkomen in stilstaand tot langzaam 

stromend zoetwater en waarschijnlijk een zachte slikbodem met sterke begroeiing 

(bijvoorbeeld dichtbegroeide rivierbochten).  

De determineerbare resten in boring BP180728 betreffen juveniele zeelt (Tinca tinca), welke 

leeft in stilstaand tot langzaam stromend water met een sterke begroeiing en een slikbodem, 

maar zich ook goed kan aanpassen aan licht brak water. De afronding van een aantal 

gefossiliseerde resten wijst op extensief transport (ver) na de dood van de organismen. 

 

Eenheid MV2-4 
Eenheid MV2-4 is geanalyseerd aan de hand van drie monsters uit drie boringen, waarvan 

twee determineerbare resten bevatten.  

De determineerbare resten in boring BP180723 betreffen witvis (mogelijk zeelt (Tinca tinca)). 

Zeelt duidt op stilstaand tot langzaam stromend zoetwater of licht brak water met sterke 

begroeiing en een zachte bodem.  

De determineerbare resten in boring BP180728 betreffen platvis (Pleuronectidae). Platvis kan 

voorkomen in open zee, kust- en (zoete) binnenwateren. 

 

Eenheid MV2-5 

Eenheid MV2-5 is geanalyseerd aan de hand van één monster. De determineerbare resten in 

boring BP180703 betreffen witvis (Cyprinidae), marene of houting (Coregonus spec.). Witvis 

en marene duiden op aanwezigheid van zoetwater, maar de Coregonen zijn een uiterst 

variabele en moeilijk te definiëren soort. De aanwezigheid van een juveniele Coregoon samen 

met een witvis is een aanwijzing voor zoet tot mogelijk lichtbrak water. De fragmentatie van 

de gefossiliseerde resten wijst op extensief transport (ver) na de dood van de organismen. 

 

Eenheid MV2-6 
Eenheid MV2-6 is geanalyseerd aan de hand van 2 monsters (waarvan één met 

determineerbare resten) uit één boring. Een gefossiliseerde tand van een rog (Rajidae) vormt 

een indicatie voor zeewater en grotere dieptes. De fragmentatie en slijtage van de 

gefossiliseerde resten wijzen op extensief transport (ver) na de dood van de organismen. 

 

Eenheid MV2-7 
Eenheid MV2-7 is geanalyseerd aan de hand van zes monsters uit twee boringen.  

De determineerbare resten in boring BP180716 betreffen spiering (Osmerus eperlanus), tarbot 

(Scophthalmus maximus) en witvis (Cyprinidae). De soorten (zeevis en zoetwatervis) zouden 

niet samen kunnen voorkomen. Slijtage van de gefossiliseerde resten kan duiden op 

verplaatsing van het skeletmateriaal door de tijd heen.  

De determineerbare resten in boring BP180719 betreffen brasem (Abramis brama), indicatief 

voor zoete tot brakke binnenwateren die in de zomer opwarmen, een zachte bodem en 

begroeiing (Gerstemeier & Romig 2000). 
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Tabel B4.8. De onderzochte visrest monsters met milieuindicaties. 

 
Boring Diepte 

top (m) 

Diepte 

basis 

(m) 

Diepte 

top (m -

NAP) 

Diepte 

basis (m 

-NAP) 

Strat. 

Eenheid 

Soorten Milieu indicatie 

BP180719 0.38 0.43 41.7 41.75 1 baars helder zoet, stilstaand tot langzaam 

stromend water, harde (zand-/steen-) 

bodem; langs de oever in ondiep 

water 

BP180703 0.09 0.24 41.36 41.51 2 paling, karpers zoet tot brak binnenwater 

  0.24 0.75 41.66 42.17 2 blankvoorn stromend tot stilstaand binnenwater 

langs dichtbegroeide oevers, 

riviermonding 

  1.94 2.36 27.65 28.07 2 zeelt stilstaand tot langzaam stromend 

water met sterke begroeiing en 

slikbodem, lichtbrak water, 

dichtbegroeide rivierbochten 

BP180705 0.07 0.39 27.73 28.05 2 brasem, snoek zoete en brakke ondiepe 

binnenwateren die in de zomer 

opwarmen, zachte bodem en 

begroeiing  

  0.65 1 26.96 27.31 2 snoekbaars, 

karper 

(mogelijk 

brasem) 

zoetwater, niet al te zachte bodems en 

niet al te helder water 

  1 1.19 27.6 27.79 2 zeelt langzaam stromend tot stilstaand 

dichtbegroeid zoet water, mogelijk 

licht brak 

  1.19 1.62 27.88 28.31 2 indet. - 

BP180722 0.08 0.62 28.64 29.18 2 brasem, haring brakke binnenwateren, grote 

riviermonding met niet al te snel 

uitstromend water 

  1 2.77 28.94 30.71 2 paling zoet of licht brak binnenwater van 

riviermonding, zachte bodem en veel 

begroeiing 

BP180723 0.08 0.5 26.76 27.18 2 kabeljauw ondiep kustwater en open zee 

BP180724 0.6 0.8 28.82 29.02 2 indet. - 

  2 2.36 28.35 28.71 2 paling, karper zoet tot brak binnenwater, 

waarschijnlijk een zachte bodem 

  2.36 2.5 30.19 30.33 2 zeelt, brasem zoet stilstaand tot langzaam stromend 

en mogelijk licht brak water met een 

zachte bodem en veel begroeiing; het 

materiaal is afgerond, wat op 

verplaatsing van het element duidt 

BP180725 0.48 0.73 27.16 27.41 2 indet. - 

  1.3 1.54 29.7 29.94 2 baars, 

tiendoornige 

stekelbaars 

stilstaand tot stromend zoet water met 

een harde bodem (grind/zand) en rijk 

aan planten 

BP180726 0.9 2.32 26 27.42 2 karpers zoet water en waarschijnlijk een 

zachte bodem 

  2.32 2.61 29.08 29.37 2 zeevis 

(juveniel) 

zout- tot brakwatermilieu 

BP180730 0.67 0.78 0.67 0.78 2 karpers voornamelijk zoet- tot mogelijk brak 

stilstaand of langzaam stromend 

water, zachte bodem en veel 

begroeiing 

BP180725 2.26 2.64 2.26 2.64 3 baars; normale 

grootte 

stilstaand tot stromend zoet of 

plaatselijk brak water met een harde 

bodem (grind/zand) 

  2.64 2.92 2.64 2.92 3 witvis, brasem zoete en brakke binnenwateren, 

zachte bodem en begroeiing 

BP180727 1.2 1.88 1.2 1.88 3 karpers, zeelt zoet water en waarschijnlijk een 

zachte bodem. 

  2.55 3.09 2.55 3.09 3 zeelt stilstaand tot langzaam stromend 

water met sterke begroeiing en 

slikbodem, mogelijk licht brak water, 

dichtbegroeide rivierbochten 

BP180728 1.32 1.66 1.32 1.66 3 zeelt stilstaand tot langzaam stromend 
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water met sterke begroeiing en 

slikbodem, mogelijk licht brak water, 

dichtbegroeide rivierbochten 

BP180723 2.45 3.24 2.45 3.24 4 zeelt stilstaand tot langzaam stromend 

water met sterke begroeiing en 

slikbodem, mogelijk licht brak water, 

dichtbegroeide rivierbochten 

BP180728 2.89 3 2.89 3 4 platvis marien of zoetwatermilieu 

BP180730 2.18 2.28 2.18 2.28 4 indet. - 

BP180703 4.36 4.55 4.36 4.55 5 karpers, marene 

of houting 

zoet tot mogelijk lichtbrak water 

BP180730 3.4 3.88 3.4 3.88 6 indet. - 

  4.77 5.09 4.77 5.09 6 rog zout water en grotere dieptes 

BP180716 0.42 0.85 0.42 0.85 7 indet. - 

  1.05 1.9 1.05 1.9 7 spiering langs de kust en in de zeegaten, paai 

in zoetwater 

  2.15 2.59 2.15 2.59 7 zoetwatervis zoetwater 

  3.7 4.1 3.7 4.1 7 tarbot, karpers open zee en kustwateren, zoetwater; 

verplaatsing van het skeletmateriaal 

door de tijd heen 

BP180719 3 3.58 3 3.58 7 indet. - 

  3.58 4.1 3.58 4.1 7 brasem zoete tot brakke binnenwateren, 

zachte bodem en begroeiing 
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4.5 Microfauna analyse (Margot Kuitems, Thijs van Kolfschoten) 

 

4.5.1 Inleiding 
Uit eerder onderzoek aan sediment afkomstig uit geologische boringen blijkt dat met name in 

West-Nederland de ondergrond rijk is aan fossiele vertebratenresten. Daarbij gaat het niet 

alleen om resten van grotere dieren zoals mammoet e.d. maar met name ook om 

overblijfselen van kleinere vertebraten (vissen, amfibieën, reptielen en kleine zoogdieren); 

een fossiele record die potentieel informatie levert over regionale milieuomstandigheden 

waarin de sedimenten zijn afgezet. De fossielen zijn in veel gevallen geconcentreerd in de 

vorm van braakballen die door roofvogels bijeengebracht zijn en derhalve een reflectie zijn 

van de fauna uit het jachtgebied van de roofvogels en niet zozeer een weergave van soorten 

die in de nabije omgeving van de plaats van depositie hebben geleefd. Een andere belangrijke 

wetenschappelijke bijdrage die potentieel op basis van de aangetroffen resten geleverd kan 

worden is informatie over de ouderdom van de afzettingen. Meerdere soorten zoogdieren uit 

het Kwartair laten een relatief snelle evolutionaire ontwikkeling zien en met name de 

woelmuizen vormen goede biostratigrafische markers. Dit biedt de mogelijkheid om de 

boringen in het Maasvlakte-2 gebied in een stratigrafisch kader te plaatsen en o.a. te 

correleren met de zuurlandboringen in Brielle. De beroemde zuurlandboringen hebben een 

grote hoeveelheid data opgeleverd: de 14 boringen die tot nu toe zijn gezet en bemonsterd 

hebben gezamenlijk o.a. duizenden woelmuiskiezen afkomstig uit verschillende 

stratigrafische niveaus opgeleverd. De zuurlandboringen vormen om die reden een belangrijk 

referentiepunt.  

Reden genoeg om de sedimenten uit de boringen gezet in het kader van het Maasvlakte-2 

onderzoek te screenen op het voorkomen van fossiele overblijfselen van gewervelde dieren. 

 

4.5.2 Methoden 

Op basis van de lithologische beschrijving en de voorlopige lithostratigrafische indeling van 

de boringen zijn dertien boorkernen geselecteerd om op aanwezigheid van fossiele 

vertebratenresten te onderzoeken (Tabel B4.9). Van deze dertien boringen is steeds het 

sediment van de ‘dikke helft’ (twee-derde van de boorkern) per (reeds vastgestelde) 

stratigrafische eenheid verzameld en bij 60°C o/n gedroogd. Alle lithologische eenheden, 

behalve de zeer kleiige lagen, zijn vervolgens gezeefd met zeven van verschillende 

maaswijdtes, en residuen apart verzameld per zeeffractie (0,5-1mm, 1-2mm, 2-4mm, 4-10mm 

en >10mm).  

In de Faculteit der Archeologie van Universiteit Leiden heeft André Ramcharan het sediment 

met behulp van een binoculair doorzocht op aanwezigheid van resten van kleine vertebraten. 

De fossiele resten zijn gedetermineerd door André Ramcharan en Thijs van Kolfschoten 

(Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden). Bij de determinatie is gebruik gemaakt van 

de vergelijkingscollectie van de faculteit. De zoogdierresten waarvan de soort niet meer kon 

worden vastgesteld, zijn ingedeeld naar diergrootte: onder het formaat ‘klein zoogdier’ 

worden dieren verstaan ter grootte van muis, eekhoorn en mol en tot de categorie 

‘middelgroot zoogdier’ behoren dieren als katachtige, hondachtige en kleine roofdieren zoals 

de otter. De resten waarvan onzeker is of zoogdieren betreft, zijn aangeduid met ‘indet.’ (niet 

te determineren). 

De microfauna analyse resultaten zijn, geordend naar stratigrafische eenheid, afgebeeld in 

Tabel B4.9. De (ruwe) analyseresultaten per boring zijn beschikbaar in Tabel B4.15. 

 

4.5.3 Algemene resultaten 

In alle dertien boorkernen zijn skeletelementen van vertebraten gevonden. Lang niet alle 

lithologische lagen bevatten echter resten van microfauna: de vondsten zijn zeer onregelmatig 

over de boringen verdeeld. Vrijwel alle skelet- en gebitselementen zijn gefragmenteerd en het 

merendeel is zelfs sterk gefragmenteerd. De botelementen zijn hierdoor niet of nauwelijks te 

determineren. In de boorkernen zijn vooral fragmenten aangetroffen van kiezen van 

woelmuizen, een groep die in pleistocene fauna’s vaak domineert. Op basis van de morfologie 

van met name de voorste onderkaakskies (m1) en op basis van grootte en de aan- of 
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afwezigheid van wortels, kunnen de verschillende soorten gedetermineerd worden. In de 

Maasvlakte-2 boringen is een aantal fragmenten van een grotere vorm met ongewortelde 

kiezen aangetroffen. Dit zijn kiezen (kiesfragmenten) behorende tot de species Arvicola 

terrestris. De andere gedetermineerde resten behoren tot het genus Microtus (Figuur B4.2). 

 

Figuur B4.2. Microtus sp. M2 uit boorkern BP180719, laag 3.00 - 3.58m. Tekening: A. 

Ramcharan 

 

 
 

 

4.5.4 Overzicht analyse resultaten per stratigrafische eenheid 
In Tabel B4.9 is per stratigrafische eenheid een overzicht gegeven van de aangetroffen 

vertebratenresten. Behalve mollusken en visresten bevatten de boorkernen slechts weinig 

microfauna. Het gaat daarbij voornamelijk om muizen en er kan aan deze informatie geen 

conclusie worden ontleend, behalve dat sprake is van mengfauna’s. De zoogdierresten worden 

namelijk vaak samen met mariene mollusken aangetroffen. 

 

Tabel B4.9. De onderzochte monsters met zoogdierresten weergegeven per stratigrafische 

eenheid. 

 

Boring 
Diepte 

top (m) 

Diepte 

basis (m) 

Diepte top 

(m -NAP) 

Diepte basis 

(m -NAP) 

Strat. 

Eenheid 
Soorten Milieu indicatie 

BP180703 0.09 0.24 25.02 25.17 2 
23 botfragmenten, 2 kiezen 

indet. 
land 

  0.24 0.75 25.17 25.68 2 9 botfragmenten   

  0.75 1.52 25.68 26.45 2 20 botfragmenten   

  1.80 1.94 26.73 26.87 2 2 botfragmenten   

  1.94 2.36 26.87 27.29 2 5 botfragmenten   

BP180705 0.07 0.39 24.87 25.19 2 25 botfragmenten   

  0.52 0.65 25.32 25.45 2 4 botfragmenten   

  0.65 1.00 25.45 25.80 2 6 botfragmenten   

  1.00 1.19 25.80 25.99 2 5 botfragmenten   

  1.19 1.62 25.99 26.42 2 12 botfragmenten   

  1.71 2.13 26.51 26.93 2 4 botfragmenten   
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BP180722 0.08 0.62 25.79 26.33 2 4 botfragmenten   

  0.90 1.00 26.61 26.71 2 3 botfragmenten   

  1.00 2.77 26.71 28.48 2 3 botfragmenten   

  2.77 3.00 28.48 28.71 2 
kiesfragment (M1 dex.) 

Arvicola sp. (woelmuis) 
land 

BP180723 0.08 0.50 27.74 28.16 2 1 botfragment   

BP180724 0.10 1.00 26.41 27.31 2 2 botfragmenten   

  1.00 2.36 27.31 28.67 2 botfragmenten   

  2.36 2.50 28.67 28.81 2 
botfragment, pijpbeen klein 

zoogdier, incisief muis 
land 

BP180726 0.90 2.32 27.1 28.52 2 
2 botfragmenten, 

kiesfragment muis 
land 

  2.32 2.61 28.52 28.81 2 4 botfragmenten   

  2.91 3.32 29.11 29.52 2 2 botfragmenten   

BP180727 0.43 1.20 27.03 27.8 2 
5 botfragmenten, 3 

kiesfragmenten muis 
land 

BP180730 0.08 0.23 28.48 28.63 2 
4 botfragmenten, incisief 

muis 
land 

  0.23 0.67 28.63 29.07 2 3 botfragmenten   

BP180725 2.64 2.92 29.3 29.58 3 

kies (M2 dex.) Microtus 

agrestis (woelmuis), 

kiesfragment (M3) Arvicola 

sp. (woelmuis) 

land 

BP180727 1.20 1.88 27.8 28.48 3 incisieffragment land 

  2.55 3.09 29.15 29.69 3 6 botfragmenten   

BP180728 0.07 0.89 27.9 28.72 3 5 botfragmenten   

  0.89 1.32 28.72 29.15 3 5 botfragmenten   

  1.32 1.66 29.15 29.49 3 5 botfragmenten   

BP180723 1.67 2.45 29.33 30.11 4 3 botfragmenten   

BP180724 3.40 3.56 29.71 29.87 4 incisief muis   

BP180726 3.78 4.28 29.98 30.48 4 
2 botfragmenten, incisief 

muis 
land 

BP180728 1.66 2.29 29.49 30.12 4 3 botfragmenten   

  2.89 3.00 30.72 30.83 4 
9 botfragmenten, 3 

incisieffragmenten muis 
land 

BP180731 0.28 1.88 26.96 28.56 4 
2 botfragmenten, pijpbeen 

klein zoogdier 
land 

BP180703 4.19 4.28 29.12 29.21 5 10 botfragmenten   

  4.36 4.55 29.29 29.48 5 
2 kiesfragmenten Microtus 

sp., 3 botfragmenten 
land 

BP180728 3.43 3.65 31.26 31.48 5 incisieffragment muis land 

BP180730 4.15 4.34 32.55 32.74 6 incisief muis land 

  4.77 5.09 33.17 33.49 6 incisief muis land 

BP180731 4.14 4.40 30.82 31.08 6 botfragment   

BP180716 0.42 0.85 40.98 41.41 7 

4 kiesfragmenten 

woelmuis, 11 

botfragmenten 

land 

  1.05 1.90 41.61 42.46 7 3 botfragmenten   

  2.15 2.59 42.71 43.15 7 2 botfragmenten   

BP180719 1.55 2.40 42.87 43.72 7 
1 botfragment, 1 

kiesfragment woelmuis 
land 
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  2.40 3.00 43.72 44.32 7 1 rib van klein zoogdier land 

  3.00 3.58 44.32 44.90 7 

1 kies (M3) Microtus sp., 1 

kieslamel woelmuis, 3 

botfragmenten 

land 

  3.58 4.10 44.90 45.42 7 3 botfragmenten   

 

 

4.5.5. Relatie tot Zuurland 
De Maasvlakte-2 boringen liggen hemelsbreed ca. 20km van de zuurlandboringen en het is 

dus vanzelfsprekend dat de zuurlandrecord als referentiekader dient. In Tabel B4.10 is een 

overzicht gegeven van de belangrijkste vijf fauna-eenheden die zijn vertegenwoordigd in de 

zuurlandboorkern (Tabel B4.10). Deze fauna-eenheden zijn gebaseerd op het wel of niet 

voorkomen van woelmuissoorten. Het feit dat woelmuisresten van het genus Arvicola zijn 

aangetroffen in de boorkernen van het zandwingebied van Maasvlakte-2, lijkt erop te wijzen 

dat de fauna’s die vertegenwoordigd zijn in deze boringen te correleren zijn met Unit 1 en 2 

in Zuurland. In de onderste drie fauna-eenheden van Zuurland (Unit 3-5) is het genus 

Arvicola afwezig.  

Er kunnen echter andere conclusies worden getrokken. Een belangrijk verschil tussen de 

zuurlandboringen (waarin grote hoeveelheden vertebratenresten zijn gevonden) en de 

boorkernen van het zandwingebied van Maasvlakte-2 is de omvang van de onderzochte 

monsters. Het volume van de boorkernen van de Maasvlakte-2 is vele malen kleiner dan dat 

van de zuurlandboringen. Het vinden van de juiste soorten in dergelijke kleine 

sedimentmonsters is puur toeval. 

Normaal  gesproken (en idealiter) bestaat een testmonster voor kleine vertebratenonderzoek 

uit ongeveer 300 liter sediment. Dit komt ongeveer overeen met het totale volume van de 

sedimentmonsters van de 13 boorkernen: 295 liter. Levert een testmonster met die omvang 

fossielen op, dan worden er grotere monsters genomen die in omvang variëren van 10-50 keer 

het testvolume, afhankelijk van het belang.  

Het geringe aantal determineerbare vertebratenresten dat het huidige onderzoek heeft 

opgeleverd, is vooral te verklaren door de kleine hoeveelheid sediment dat is doorzocht. Met 

een andere verzameltechniek, waarbij grotere monsters van de verschillende lithologische 

eenheden zouden kunnen worden verzameld, is de verwachting dat ook het zandwingebied 

meer vertebratenresten op zou leveren. De resultaten van dit huidige onderzoek gecombineerd 

met die van de zuurlandboringen, wijzen op het potentieel van het sediment in het 

zandwingebied van de Maasvlakte-2 voor kleine vertebraten onderzoek. Een efficiëntere 

verzameltechniek zou in de toekomst een belangrijke vereiste zijn voor dergelijk onderzoek; 

een onderzoek dat gezien de hoeveelheid fossielen potentieel heeft. 

 

Tabel B4.10 Overzicht van de belangrijkste vijf fauna-eenheden van de zuurlandboorkern, 

gebaseerd op het voorkomen van woelmuissoorten 

 
Fauna Soorten Periode/kenmerken Voorkomen 

Unit 1 Microtus oeconomus, Microtus gr. arvalis, 

en Arvicola terrestris 

-laatste deel Laat-Pleistoceen tot 

Holoceen 

In de bovenste niveaus (ca. 

14-26m.) 

Unit 2 Arvicola sp., Microtus gr. arvalis, 

Dicrostonyx sp., Lemmus sp., Mimomys 

savini, Clethrionomys cf. acrorhiza, 

Microtus gregaloides, Mimomys gr. reidi-

pusillus, Allophaiomys sp. 

- gecombineerd voorkomen van laat- 

Pleistocene, vroeg midden-pleistocene 

en vroeg-pleistocene soorten  

- vgl. stage 6 op het land 

- veel omwerking 

27-37m, met concentratie 

tussen 28 en 32m. 

 

Unit 3  Mimomys savini, Mimomys gr. reidi-pusillus, 

Allophaiomys deucalion, Ungaromys dehmi,  

Lemmus kowalskii, Clethrionomys kretzoii,  

Craseomys aff. major, and Mimomys  

pliocaenicus.   

- Vroeg-Pleistoceen 

- Allophaiomys deucalion is 

dominante soort (+/- 1,8-2 MA) 

39-54m, met concentratie 

tussen 42 en 44m. 

Unit 4  Lemmus kowalskii, Clethrionomys kretzoii, 

Ungaromys dehmi, Borsodia newtoni, 

Mimomys pliocaenicus, Mimomys tigliensis, 

Mimomys pitymyoides, Mimomys hordijki, 

Mimomys reidi 

- Allaphaiomys komt hier al niet meer 

voor 

-Tegelen ouderdom (Vroeg-

Pleistoceen) 

- Rijkste assemblage van Zuurland 

boring 

61-65m. 
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Unit 5  Clethrionomys kretzoii, Mimomys tigliensis, 

Mimomys reidi, Mimomys cf. 

praepliocaenicus 

- Nog wel Kwartair (Vroeg-

Pleistoceen), maar primitiever dan 

Tegelen-fauna 

91-101m. 
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4.6.1 Grind analyse (Hans van Essen) 

 

4.6.1 Methoden 

Grind en stenen vormen de meest grofkorrelige componenten in de rivierzanden die in het 

zandwingebied van de Maasvlakte 2 voorkomen. Grind en stenen zijn samengesteld uit 

verschillende gesteentesoorten en de analyse daarvan kan indicaties opleveren voor de 

herkomstgebieden van de afzettingen waaruit het grind afkomstig is.  

Binnen dit project zijn monsters genomen voor grindanalyse uit de steekboringen van de 

buitencontour. Uit de steekkernen zijn in totaal 102 monsters geanalyseerd. Van de 

buitencontour monsters zijn in totaal 39 monsters geanalyseerd. Alle analyses zijn gedaan op 

de grindfractie groter dan 4 mm. In de analyses is onderscheid gemaakt in de volgende 

groepen: 

  

1) Melkkwarts / gangkwarts (Rijn-Maas) 

2) Restkwarts (Schelde, oostelijke aanvoer) 

3) Gerolde vuursteen (veelal aanwezig in de Maas terrassen in ZO-Nederland) 

4) Niet gerolde vuursteen 

5) Porfier (midden-Duitse rivieren) 

6) Kwarts-witte/grijze veldspaat en graniet (kenmerkend voor glaciale afzettingen) 

7) Lydiet / radiolariet (midden-Duitse rivieren) 

8) Oöliet 

9) Bontzandsteen (Rijn en Weser) 

10) Zandsteen (Rijn, restgroep) 

11) Kwartsiet (restgroep) 

12) Schist (Rijn, restgroep) 

13) Overige (restgroep) 

14) Kalksteen (kenmerkend voor glaciale afzettingen 

 

4.6.2 Resultaten per stratigrafische eenheid en buitencontour 
De resultaten van de grindanalyses van de monsters uit de steekkernen en de buitencontour 

zijn samengevat in Tabel B4.11. In deze tabel zijn de gemiddelde percentages per 

stratigrafische eenheid weergegeven. Voor de individuele telling resultaten wordt hier 

verwezen naar Tabel B4.16 achter in deze bijlage. Tevens zijn de percentages weergeven voor 

de vakken van de buitencontour, wat een vergelijking mogelijk maakt tussen de resultaten van 

de buitencontour en de analyses per stratigrafische eenheid uit de zuigput.  

De resultaten van de analyses uit de zuigput tonen een ‘standaard’ Rijn grind associatie met 

name bestaande uit melkkwarts, zandstenen en kwartsiet. Er is een lichte toename waar te 

nemen in het melkkwarts percentage in de oudere stratigrafische eenheden MV2-5 & 6 

(percentage voor Eenheid MV2-7 onbekend). Met betrekking tot de andere grind groepen zijn 

er geen systematische verschillen tussen de stratigrafische eenheden waarneembaar. Met 

betrekking tot de buitencontour resulaten kan er worden gezegd dat een aantal buitencontour 

subvakken (A t/m E) vrij hoge percentages melkkwarts laat zien (bv. 99A), wat er op zou 

kunnen wijzen dat deze subvakken materiaal vertegenwoordigen wat gewonnen is uit eenheid 

MV2-5 en/of oudere onderliggende eenheden.    
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Tabel B4.11. Tellingsresultaten (%) van de grindanalyse van monsters uit de steekboringen 

en van de buitencontour. Resultaten met een * zijn niet geanalyseerd of niet 

bruikbaar/diagnostisch door een (veel) te laag aantal (N) geanalyseerde grinden. Voor  de 

buitencontour zijn dit veelal analyses waarbij alleen naar het grove grind is gekeken 

(basisdata wel beschikbaar in Tabel B4.16)  
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Stratigrafische eenheid                             

MV2-1 62.2 1.7 0.0 1.7 0.0 0.0 1.7 0.0 0.6 23.3 5.2 1.7 1.7 0.0 

MV2-2 65.4 2.8 0.4 1.6 0.8 0.2 1.7 0.4 1.0 20.2 3.5 0.9 0.9 0.2 

MV2-3 62.3 1.1 0.9 1.5 0.2 0.2 2.0 0.4 0.4 21.7 5.2 2.0 2.0 0.2 

MV2-4 62.3 0.7 0.6 1.4 0.4 0.1 2.2 0.1 1.2 21.3 5.8 1.9 1.9 0.2 

MV2-5 66.1 1.9 0.3 1.6 0.6 0.1 1.8 0.1 1.1 20.1 4.2 1.0 1.0 0.0 

MV2-6 69.8 1.4 0.4 1.4 0.5 0.1 1.2 0.3 1.0 18.2 4.6 0.6 0.6 0.1 

MV2-7*                             

                              

Buitencontour                             

99A-FG 72.6 2.1 0.0 1.1 0.0 0.0 1.1 0.0 1.1 14.7 5.3 1.1 1.1 0.0 

99B-FG 64.7 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 17.6 6.9 2.0 2.0 1.0 

99C-FB 64.4 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 3.8 0.0 1.0 13.5 5.8 3.8 3.8 1.9 

99E-GG*                             

99F-GG*                             

                              

100A-FG 66.7 1.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.2 3.0 0.0 0.0 3.0 

100C-FG 62.6 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0 1.0 1.0 23.2 2.0 2.0 2.0 2.0 

100D-FG 73.5 3.1 0.0 1.0 2.0 0.0 3.1 0.0 1.0 13.3 2.0 0.0 0.0 1.0 

100E-GG*                             

100F-GG*                             

                              

101B-FG 71.1 1.0 0.0 2.1 3.1 0.0 3.1 1.0 1.0 10.3 3.1 2.1 2.1 0.0 

101C-FG 67.7 1.0 0.0 3.0 1.0 0.0 2.0 1.0 1.0 13.1 8.1 1.0 1.0 0.0 

101D-FG 70.4 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.1 0.0 1.0 17.3 4.1 1.0 1.0 0.0 

101E-GG*                             

101F-GG*                             

                              

102A-FG 65.3 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 1.0 1.0 1.0 19.8 4.0 2.0 2.0 0.0 

102B-FG 71.7 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 18.2 2.0 0.0 0.0 1.0 

102D-FG 72.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 11.0 9.0 3.0 3.0 0.0 

102E-GG*                             

102F-GG*                             

                              

103A-FG 67.7 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 16.7 8.3 0.0 0.0 1.0 

103B-FG 69.7 2.0 0.0 3.0 0.0 0.0 2.0 1.0 1.0 20.2 1.0 0.0 0.0 0.0 

103C-FG 69.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 3.0 0.0 1.0 17.0 6.0 1.0 1.0 0.0 

103D-FG 70.7 2.0 0.0 4.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 15.2 0.0 2.0 2.0 0.0 

103E-GG*                             

                              

1A-FG 60.6 2.0 0.0 3.0 1.0 0.0 6.1 0.0 1.0 21.2 3.0 1.0 1.0 0.0 

1B-FG 61.4 0.0 0.0 2.0 3.0 0.0 5.0 0.0 3.0 13.9 5.0 3.0 3.0 1.0 
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1C-FG*                             

1D-FG 61.0 1.0 0.0 4.0 0.0 0.0 5.0 1.0 1.0 13.0 8.0 2.0 2.0 2.0 

                              

2A-FG 68.8 3.1 0.0 2.1 1.0 0.0 3.1 0.0 1.0 18.8 2.1 0.0 0.0 0.0 

2B-FG 64.6 2.1 0.0 1.0 2.1 1.0 4.2 1.0 0.0 13.5 0.0 5.2 5.2 0.0 

2C-FG 68.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.1 0.0 0.0 18.6 1.0 2.1 2.1 2.1 

2D-FG 60.6 2.0 0.0 1.0 3.0 0.0 1.0 0.0 1.0 20.2 3.0 2.0 2.0 4.0 

                              

4A-FG 63.2 2.1 1.1 1.1 2.1 2.1 2.1 0.0 1.1 21.1 4.2 0.0 0.0 0.0 

4B-FG 66.3 1.1 0.0 1.1 4.3 0.0 4.3 0.0 2.2 17.4 3.3 0.0 0.0 0.0 

4C-FG 62.1 0.0 0.0 4.0 2.5 0.5 5.1 1.0 1.5 17.7 2.5 1.0 1.0 1.0 

4D-FG 61.6 0.0 0.0 7.1 0.0 0.0 3.0 0.0 1.0 23.2 4.0 0.0 0.0 0.0 

                              

5C-FG 56.6 2.0 0.0 3.0 0.0 1.0 4.0 0.0 1.0 30.3 2.0 0.0 0.0 0.0 

5D-FG 67.0 1.0 0.0 2.1 2.1 1.0 2.1 0.0 0.0 15.5 3.1 3.1 3.1 0.0 
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4.7 Tabellen met de specialistische analyse resultaten per boring(interval) 

 

 

Tabel B4.12 Macrobotanische analyse 

 
BP180703 

• 194‐236 cm 

Deze laag bevat negen botanische macroresten waaraan geen determinaties konden worden ontleend door de mate van 

mineralisatie en afronding van het materiaal. 

• 236‐259 cm 

De twee aangetroffen fragmenten in deze laag zijn afgerond en gemineraliseerd. Hieraan konden geen determinaties 

worden ontleend vanwege de slechte mate van conservatie. 

• 310‐321 cm 

Geen botanische macroresten gevonden in deze laag. 

• 321‐419 cm 

In deze laag is één fossiele vrucht van de waterplant Fonteinkruid (Potamogeton sp.) gevonden. Deze waterplant 

groeit, afhankelijk van de soort, in zoete tot brakke wateren. 

• 436-455 cm 

Van deze boorkern is deze laag het rijkst aan macrobotanische resten. Door mineralisatie en afronding van het 

materiaal kon er aan 48 resten geen determinatie worden ontleend. De zestien fossielen die wel gedetermineerd 

konden worden, zijn water- en oeverplanten en wijzen op een natte, zoet tot brakke, vegetatie. Er werd één vrucht van 

Fonteinkruid (Potamogeton sp.), één zaad van Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata) en één vrucht van Fijne 

waterranonkel (Ranunculus cf. aquatilis), allen waterplanten, aangetroffen. Verder bevat deze laag vier vruchten van 

Gewone waterbies (Eleocharis palustris), die groeit aan waterkanten, in vennen, moerassen en natte duinvalleien; 

zeven vruchten van Bies (Schoenoplectus sp.), die in een natte omgeving gedijt en één vrucht van Melkkruid (Glaux 

maritima), wat behalve op een natte, ook op een zoute invloed duidt, hoewel soms standhoudend in zoet milieu. Van 

de Vlier (Sambucus sp.), een struik, is een steenkern aangetroffen. Deze struik komt, afhankelijk van de soort, zowel 

op vochtige, als op droge grond voor. 

 

BP 180 716 

• 85-105 cm 

Alle zes, in deze laag aangetroffen, fossielen zijn afkomstig van waterplanten. Van Fonteinkruid (Potamogeton sp.) 

zijn drie vruchten aangetroffen die niet gefragmenteerd zijn. Eén fragment is afkomstig van Fijn hoornblad 

(Ceratophyllum cf. submersum), een ondergedoken waterplant in diep tot ondiep, stilstaand, zeer voedselrijk, zoet of 

brak water. Een ander fragment is afkomstig van Krabbenscheer (Stratiotes sp.), een ondergedoken of drijvende 

waterplant in voedselrijke, zoete en zwak brakke, luwe wateren. Een derde fragment dat uit deze laag afkomstig is, 

behoort tot Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata), een zoutmijdende plant die voorkomt in ondiep water in 

veenmoerasen, vennen en duinvalleien en soms in moerasbos. 

• 105-190 cm 

De vier resten uit deze laag zijn niet gefragmenteerd of gemineraliseerd. Het Tenger fonteinkruid (Potamogeton cf. 

pusillus), waarvan in deze laag één vrucht is aangetroffen, is een waterplant in ondiep, zoet, voedselrijk water 

voorkomt. De Lidsteng (Hippuris vulgaris) komt voor in zwak brak en matig voedselrijk water en van deze soort zijn 

hier twee vruchten geïdentificeerd. Rode Kornoelje (Cornus sanguinea) is een boom of struik die op vochtige grond 

groeit en de enige landplant waarvan in deze laag één steenkern is aangetroffen. 

• 215-259 cm 

Van deze boorkern is deze laag het rijkst aan fossielen. De meeste resten, waaronder veel hout, waren gefragmenteerd 

of gerold en daardoor niet te determineren. Er zijn 246 resten gedetermineerd. De gevonden waterplanten zijn de 

Witte waterlelie (Nymphae alba), waarvan één fragment is aangetroffen en de Plomp (Nuphar sp.), waarvan twee 

fragmenten zijn gevonden; beide voorkomend in diep tot vrij diep, stilstaand tot zwak stromend, voedselrijk water. 

Ook Krabbenscheer (Stratiotes aloides), waarvan in deze laag zes zaden en één fragment zijn aangetroffen, 

Waterweegbree (Alisma sp.), waarvan één zaad is aan getroffen en Pijlkruid (Sagittaria cf. sgittifolia), waarvan twee 

zaden zijn gevonden gedijen in stilstaand of zwak stromend, ondiep tot vrij diep, voedselrijk water. Ook het Fijn 

hoornblad (Ceratophyllum submersum), waarvan in deze laag 3 vruchten zijn aangetroffen is een waterplant die groeit 

in zoet of brak water, net als Vederkruid (Myriophyllumn sp.), dat met één zaad vertegenwoordigd is. Van Lidsteng 

(Hippuris vulgaris) zijn drie vruchten gevonden, van Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata) 24 zaden en van Grote 

egelskop (Sparganium erectum), die aan en in zoet water groeit, negen steenvruchten. Verder zijn er 32 vruchten van 

Fonteinkruid (Potamogeton sp.) gevonden, en kan bovendien één zaad van Paarbladig fonteinkruid (Groenlandia 

densa) worden onderscheiden en één zaad van Schedefonteinkruid (Potamogeton pectinatus). Van de Fijne 

waterranonkel (Ranunculus cf. aquatilis), die voorkomt in ondiep, stilstaand tot zwak stromend, zoet tot zwak-brak 

water, zijn vijf vruchten gevonden. Van Kranswier (Chara sp.) zijn drie oogonien met een goed geconserveerde, 

stevige buitenlaag gevonden. Oeverplanten die in deze laag aanwezig zijn, zijn de Bies (Schoenoplectus sp.), waarvan 

54 vruchten zijn gevonden en Mattenbies (Schoenoplectus lacustris), waarvan 13 vruchten zijn geïdentificeerd en die 

specifiek voorkomt in of langs zoet tot brak water (van der Meijden, 2005). Ook Torkruid (cf. Oenanthe sp.), waarvan 

drie splitvruchten zijn aangetroffen, groeit op natte grond of in ondiep water, dat, afhankelijk van de soort, varieert 

van zoet tot zilt. In rietlanden en langs waterkanten groeit Moeraswolfsmelk (Euphorbia cf. palustris), waarvan in 

deze laag één zaad en één fragment zijn aangetroffen. Bilzekruid (Hyoscyamus Niger) komt weliswaar op droge grond 

voor, maar ook op dijkhellingen, in bermen en in de duinen; hiervan is één fragment aangetroffen in deze laag. 

Esdoornganzevoet (Chenopodium hybridum) groeit op vochtige plaatsen; hiervan is één vrucht gevonden. Van de 

Kruipende boterbloem (Ranunculus cf. repens), die voorkomt op vochtige tot natte grond, zijn twee vruchten 

gevonden. Van Zegge (Carex sp.) zijn acht vruchten gevonden; deze kruidachtige plant die zowel bladverliezend als 

groenblijvend voorkomt, komt veel en in vele soorten voor, met name in koude en gematigde streken met een 

voorkeur voor vochtige grond.  De twee gevonden zaden van Galigaan (Cladium mariscus) zijn van een oeverplant 

die hier opvallend te noemen is, omdat de resten in dezelfde context zijn aangetroffen als de twee fragmenten van 
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Waternoot (Trapa natans), een waterplant, die tegenwoordig uitgestorven is in Nederland (Afbeelding 1: 1a en 1b). 

De Waternoot gedijt bij een gemiddelde minimum juli temperatuur van 18 °C (Litt 1996, 248). Galigaan verdwijnt 

waar Waternoot verschijnt; terwijl de Waternoot met name gedijt in een postglaciale warme periode (Subboreaal), 

geeft Galigaan de voorkeur aan een meer maritiem klimaat (Boreaal/Atlanticum) (Iversen 1944, 463). Rode Kornoelje 

(Cornus sanguinea), waarvan vier steenkernen zijn gevonden, is een warmteminnende boom of struik die op vochtige 

grond groeit, net als de Els (Alnus sp.), ook een boom of struik, waarvan 49 vruchtkegels en twee zaden zijn 

aangetroffen en de Populier (Populus sp.), waarvan zich drie knopschubben in deze laag bevinden. Ook de 

kruidachtige struik Vlier (Sambucus sp.) is in deze laag vertegenwoordigd; van de Kruidvlier (Sambucus ebulus), die 

op vochtige, omgewerkte grond en op dijken en in bermen voorkomt, is één steenkern aangetroffen; van de Gewone 

vlier (Sambucus niger), die op vochtig tot droge grond, in aanspoelselgordels, op drooggevallen platen en achter de 

zeereep voorkomt, zijn vier steenkernen gevonden. De Framboos (Rubus idaeus) en de Gewone braam (Rubus cf. 

fruticosus), waarvan van beide soorten één zaad is gevonden in deze laag, komen als kruid, struik of boom voor op 

vochtige tot natte grond. Onder de boom- of struikachtigen valt ook de Vleugelnoot (Pterocarya cf. fraxinifolia) 

(Figuur B4.1: 2) waarvan één fragment is gevonden. Deze soort is uitgestorven na het Holsteinien (van der Hammen 

1971) en komt tegenwoordig in Nederland voor door aanplanting. Fossielen zijn in Nederland gevonden in 

sedimenten uit het Plioceen en interglaciale in het Pleistoceen zoals het Eemien (van der Ham, 2008, 130). Een 

houtachtige klimmer is de Wilde druif (Vitis sylvestris) die tegenwoordig alleen in Centraal en Zuid-Europa voorkomt 

op rivieroevers en overstromingsvlaktes in een gematigd klimaat (Arnold 2005, 1508) en waarvan zeven fragmenten 

zijn gevonden (Figuur B4.1: 3). 

• 370-410 cm 

In deze laag zijn de 34 gedetermineerde resten overwegend afkomstig van water- en oeverplanten gevonden met een 

zoet tot zwak brakke habitat. De oeverplanten in deze laag zijn Els (Alnus sp.), waarvan zes vruchtkegels zijn 

gevonden; Mattenbies (Schoenoplectus lacustris), waarvan vier vruchten zijn gevonden, Kruipende boterbloem 

(Ranunculus repens) waarvan één vrucht is gevonden en Beklierde duizendknoop (cf. Persicaria lapathifolia), 

waarvan één fragment is gevonden en die voorkomt op vochtige tot natte grond en op rivieroevers. In deze laag 

bevindt zich ook één fragment van de in Nederland inmiddels uitgestorven, dan wel gecultiveerde of aangeplante, 

Wilde druif (Vitis sylvestris), die hier fossiel ook wordt aangetroffen in sedimenten uit het Eemien (van der Ham 

2008, 136). Resten van de hier aangetroffen waterplanten zijn behoren tot de Lidsteng (Hippuris vulgaris), hiervan is 

één vrucht gevonden; het Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata), waarvan acht zaden zijn gevonden; Grote egelskop 

(Sparganium cf. erectum), waarvan twee steenkernen zijn gevonden en Fonteinkruid (Potamogeton sp.), waarvan vijf 

steenkernen zijn gevonden. Bijzonder in deze laag is het voorkomen van de Krabbenscheer (Stratiotes aloides), 

waarvan twee zaden zijn aangetroffen naast één fragment van Stratiotes cf. kaltennordheimensis. Deze twee soorten 

komen niet tegelijkertijd voor (Cook 1983, 224); Stratiotes kaltennordheimensis is uitgestorven in het midden van het 

Plioceen, 5,3 miljoen jaar geleden, (van der Hamm 2008 137), terwijl de Stratiotes aloides pas in de tweede helft van 

het Kwartair verschijnt (Sille 2006, 283). De Stratiotes kaltennordheimensis is komt voor als git (Figuur B4.1: 4a en 

4b). 

 

BP 180 719 

• 69-92 cm 

In deze laag bevindt zich één helft van een zaad van Stratiotes cf. kaltennordheimensis, een fossiel dat waarschijnlijk 

afkomstig is uit het Tertiair. Het is gepreserveerd als git en waarschijnlijk door omwerking hier terecht gekomen. 

• 155-240 cm 

Van Bies (Scirpus sp.) vinden we in deze laag drie vruchten, van Krabbenscheer (Styratiotes aloides) één zaad en van 

Wilde druif (Vitis sylvestris) één zaad, wat duidt op een nat en warm milieu. 

• 300-359 cm 

In deze laag zijn enkele resten aangetroffen, maar door mineralisatie en fragmentatie kon alleen één fragment 

gedetermineerd worden. Dit is een fragment van Wilde druif (Vitis sylvestris). 

 

BP 180 722 

• 90-100 cm 

In deze laag zijn negen overblijfselen van Cypergrassen (Cyperaceae) gevonden. Er zijn vier vruchtjes gevonden van 

Heen (Bolboschoenus maritimus), die voorkomt op natte, zoete tot eingszins zilte zeer voedselrijke grond aan 

waterkanten en op schorren en kwelders. Van Bies (Schoenoplectus sp.) zijn vier vruchten aangetroffen en van Zegge 

(Carex sp.) één. 

• 100-277 cm 

Deze laag bevat vijf vruchten van Bies (Schoenoplectus sp.) en één fragment, dat niet gedetermineerd kon worden. 

• 314-360 cm 

De meeste macroresten in deze, waaronder hout, konden niet worden gedetermineerd vanwege tafonomische 

processen waaraan de resten onderhevig zijn geweest. De laag bevatte veel resten van mossen. Er was één 

macrofossiel dat niet eenduidig was onder te brengen in een soort of genus, maar waarvan de morfologie duidelijke, 

plantaardige kenmerken bezit (Afbeelding 1: 5a, 5b en 5c). Er zijn in totaal in deze laag 300 gedetermineerde resten. 

Overblijfselen van waterplanten uit deze laag zijn één oogonium van Kranswier (Chara sp.); één spore van Engels 

mos (Selaginella sp.); twee zaden van Waterweegbree (Alisma sp.); één fragment van een vrucht van Zannichellia 

(Zannichellia palustris); één fragment en 56 steenkernen van Fonteinkruid (Potamogeton sp.); zeven vruchten van 

Lidsteng (Hippuris vulgaris); één zaad en tien fragmenten van Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata); veertien 

vruchten van waterranonkel (Ranunculus subg. Batrachium); één zaad van Vederkruid (Myriophyllum sp.) en één 

fragment van warmteminnend Groot nimfkruid (Najas marina). Oeverplanten zijn in deze laag vertegenwoordigd 

door Galigaan (Cladium maricus) met één zaad; Heen (Bolboschoenus maritimus) met twee vruchten; Bies 

(Schoenoplectus sp.) met 106 vruchten en vijftien fragmenten; Gewone waterbies (Eleocharis palustris) met tien 

vruchten, Zegge (Carex sp.), waarvan tien vruchten zijn gevonden en Poelruit (Thalictrum flavum) waarvan zes zaden 

zijn gevonden in dit monster. Van de warmteminnende, houtige klimmer Wilde druif (Vitis sylvestris) die vaak op 

rivieroevers groeit, zijn in dit monster twee fragmenten gevonden. Een andere kruid- struik- of boomachtige die 

vochtige ondergrond opzoekt is de Gewone braam (Rubus fruticosus), waarvan in deze laag één zaad is gevonden. 

Ook zeven vruchtkegels van Els (Alnus sp.), twee knopschubben van Wilg (Salix sp.) en één knopschub van Populier 

(Populus sp.), die allen in vochtig tot natte gebieden groeien, zijn gevonden. Een andere boom waarvan in deze laag 
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één fragment is gevonden, is de in het Holsteinien uitgestorven, warmteminnende Vleugelnoot (Pterocarya cf. 

fraxinifolia). In dit monster opvallend is de aanwezigheid van landplanten. Van de Paardenbloem (Taraxacum 

officinale s.l.), die op droge tot vochtige, voedselarme tot voedselrijke graslanden voorkomt is één achene 

aangetroffen en van Leeuwentand (Leontodon sp.) die op open, vochtige, soms brakke grond en op bermen groeit, één 

vrucht. Silene (Silene sp.) is ook een plant die groeit op open, soms omgewerkte, grond, variërend van droog tot 

vochtig en waarvan zes zaden en zeven fragmenten zijn aangetroffen. Van Hardbloem (Scleranthus sp.) zijn vier 

fragmenten van de kelk gevonden; ook deze plant gedijt in open gronden, meestal droog, kalkarm en soms 

omgewerkt. Van Wolfsmelk (Euphorbia sp.), dat op open, soms omgewerkte, meestal vochtige grond gedijt, zijn in 

deze laag negen fragmenten aangetroffen. Ook op omgewerkte, vochtige grond gedijt Duivenkervel (Fumaria cf. 

officinalis), waarvan één fragment is aangetroffen. Van Grote leeuwenbek (Antirrhinum cf. majus), een exoot uit het 

Middellandse Zeegebied, zijn twee zaden aangetroffen in deze laag. Van Viooltje (Viola sp.) zijn drie zaden en één 

fragment gevonden in deze laag. De verspreiding van het Viooltje verschilt van droge tot natte, voedselrijke tot 

voedselarme grond, afhankelijk van de soort, die hier niet kon worden vastgesteld. Ook de verspreiding van Klaver 

(Trifolium sp.) is afhankelijk van de soort; hiervan werd één kelk gevonden. Naast één vrucht van Egelboterbloem 

(Ranunculus flammula), die op natte, open grasland groeit, is er ook één vrucht van Boterbloem (Ranunculus sp.), die 

niet verder gedetermineerd kon worden, gevonden. Van Ganzerik (Potentilla sp.) zijn drie zaden gevonden en 

daarnaast is één zaad gedetermineerd als Zilverschoon (Potentilla anserina), die op natte tot vochtige, brakke tot zilte 

grasgrond groeit. 

• 360-376 cm 

In deze laag zijn 17 resten van vooral water- en oeverplanten gevonden met een tolerantie voor zowel zoet als brak tot 

zilt water. Er zijn drie zaden en drie fragmenten van zaad van Zannichellia (Zannichellia palustris) gevonden en twee 

steenkernen van Fonteinkruid (Potamogeton sp.). Gewone waterbies (Eleocharis palustris), waarvan twee vruchten 

zijn gevonden, Bies (Schoenoplectus sp.), met drie vruchten in deze laag vertegenwoordigd, en Zegge (Carex sp.), 

waarvan hier twee vruchten zijn gevonden, zijn oeverplanten. Van Ganzerik (Potentilla sp.), dat meestal op open natte 

grond groeit, is één zaad gevonden, net als van Schapenzuring (Rumex acetosella), dat groeit op droge, zure, maar 

stikstofrijke grond. 

• 407-455 cm 

In deze laag één steenkern van Fonteinkruid (Potamogeton sp.). 

 

BP 180 725 

• 226-400 cm 

Geen botanische macroresten gevonden in deze laag. 

• 400-414 cm 

In deze laag is één zaadklep van Stratiotes kaltonnordheimensis gevonden en één fragment van Waternoot (Trapa 

natans); beide soorten zijn tegenwoordig uitgestorven. 

• 414-480 cm 

Geen botanische macroresten gevonden in deze laag. 

 

BP 180 728 

• 07-89 cm 

Geen botanische macroresten gevonden in deze laag. 

• 166-229 cm overgang 132-166 cm 

Tien zaden van Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata) zijn gevonden in deze laag. 

 

BP 180 730 

• 23-67 cm 

In deze laag is één fragment van een zaad van de waterplant Zannichellia (Zannichellia palustris) gevonden. 

• 130-175 cm 

In deze laag zijn zeven fragmenten van Zegge (Carex sp.) gevonden in gemineraliseerde toestand. 

• 240-282 cm 

Geen botanische macroresten gevonden in deze laag. 

• 415-434 cm 

Geen botanische macroresten gevonden in deze laag. 

 

BP 180 731 

• 188-280 cm 

Geen botanische macroresten gevonden in deze laag. 
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Tabel B4.13 Malacologische analyse 

 
BP180703 

 

BP180703, 9-24 cm diepte 

Karakterisering: Veel schelpmateriaal, gemengde fauna gedomineerd door doorschijnende en verse (holocene) schelpen, 

alsmede afgesleten gerekristalliseerde mariene soorten.  

Interpretatie: Mogelijk betreft het een recentelijk vermengde deklaag. 

 

BP180703, 24-75 cm diepte 

Karakterisering: Redelijk veel schelpmateriaal, bestaat vrijwel helemaal uit (deels) doorschijnende en vaak redelijk verse 

(holocene) schelpen.  

Interpretatie: Holocene zeebodem afzetting. 

 

BP180703, 75-152 cm diepte 

Karakterisering: Redelijk veel schelpmateriaal, bestaat vrijwel helemaal uit (deels) doorschijnende en vaak redelijk verse 

(holocene) schelpen.  

Interpretatie: Holocene zeebodem afzetting. 

 

BP180703, 152-180 cm diepte 

Karakterisering: Redelijk veel schelpmateriaal, bestaat vrijwel helemaal uit (deels) doorschijnende en vaak redelijk verse 

(holocene) schelpen.  

Interpretatie: Holocene zeebodem afzetting. 

 

BP180703, 180-194 cm diepte 

Karakterisering: Weinig schelpmateriaal, gemengd, gedomineerd door (deels) doorschijnende en vaak redelijk verse 

(holocene) schelpen en daarnaast ook gerekristalliseerde versleten mariene (laat-pleistocene) schelpen.  

Interpretatie: Holocene zeebodem afzetting met pleistocene component, mogelijk beïnvloed door transgressie/ kustcondities. 

 

BP180703, 194-236 cm diepte 

Karakterisering: Redelijk veel schelpmateriaal, bestaat vrijwel helemaal uit (deels) doorschijnende en vaak redelijk verse 

(holocene) schelpen.  

Interpretatie: Holocene zeebodem afzetting. 

 

BP180703, 236-259 cm diepte 

Karakterisering: Redelijk veel tot veel schelpen en schelpfragmenten, gemengde fauna met deels doorschijnende en verse 

schelpen (Holoceen), deels gerekristalliseerde en afgesleten mariene soorten (Pleistoceen) en enkele deels 

gerekristalliseerde zoetwater soorten.  

Interpretatie: Mengfauna van holocene zeebodem en mogelijk fluviatiel of transgressief-fluviatiel omgewerkte pleistocene 

fauna’s. 

 

BP180703, 259-305 cm diepte 

Karakterisering: Veel tot zeer veel schelpen en schelpfragmenten, gemengde fauna met gerekristalliseerde en afgesleten 

mariene soorten (Pleistoceen), inclusief warm gematigde (Eemien) indicatoren, redelijk geconserveerde  koud gematigde 

mariene soorten, redelijk geconserveerde brakwater soorten en enkele zoetwater soorten, waaronder de zoetwaterneriet 

(Theodoxus fluviatilis). Kokkels (Cerastoderma spp.) algemeen.  

Interpretatie: Vermoedelijk fluviatiel omgewerkte pleistocene fauna’s. 

 

BP180703, 305-310 cm diepte 

Karakterisering: Veel schelpen en schelpfragmenten, gemengde fauna met gerekristalliseerde en afgesleten mariene soorten 

(Pleistoceen), inclusief warm gematigde (Eemien) indicatoren en enkele redelijk geconserveerde  koud gematigde mariene 

soorten.  

Interpretatie: Vermoedelijk fluviatiel omgewerkte pleistocene fauna’s. 

 

BP180703, 310-321 cm diepte 

Karakterisering: Veel schelpen en schelpfragmenten, gemengde fauna met gerekristalliseerde en afgesleten mariene soorten 

(Pleistoceen), inclusief warm gematigde (Eemien) indicatoren en enkele redelijk-goed geconserveerde  koud gematigde 

mariene soorten. Daarnaast zoetwater soorten, waaronder een klep van de schildersmossel (Unio pictorum) met 

periostracum.  

Interpretatie: Vermoedelijk fluviatiel omgewerkte pleistocene fauna’s. 

 

BP180703, 321-419 cm diepte 

Karakterisering: Weinig schelpen en schelpfragmenten, gemengde fauna met gerekristalliseerde en afgesleten mariene 

soorten (Pleistoceen), inclusief warm gematigde (Eemien) indicatoren en zoetwater soorten.  

Interpretatie: Vermoedelijk fluviatiel omgewerkte pleistocene fauna’s. 

 

BP180703, 419-428 cm diepte 

Karakterisering: Redelijk veel schelpen en schelpfragmenten, gemengde fauna met gerekristalliseerde en afgesleten 

mariene soorten (Pleistoceen), inclusief warm gematigde (Eemien) indicatoren, redelijk-goed geconserveerde  koud 

gematigde soorten, redelijk geconserveerde brakwater soorten en enkele land- en zoetwater soorten. Een sterk afgesleten 

ondetermineerbare schelp die gezien de ietwat as-grijze kleur mogelijk een eocene herkomst zou kunnen hebben.  

Interpretatie: Vermoedelijk fluviatiel omgewerkte pleistocene fauna’s. 
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BP180703, 428-436 cm diepte 

Karakterisering: Weinig schelpen en schelpfragmenten, gemengde fauna met gerekristalliseerde en afgesleten mariene 

soorten (Pleistoceen), goed geconserveerde koud gematigde soorten, redelijk geconserveerde brakwater soorten en enkele 

land- en zoetwater soorten.  

Interpretatie: Vermoedelijk fluviatiel omgewerkte pleistocene fauna’s. De mogelijkheid dat de koude fauna component in-

situ is kan niet worden uitgesloten. 

 

BP180703, 436-455 cm diepte 

Karakterisering: Heel veel schelpen en schelpfragmenten, gemengde fauna met gerekristalliseerde en afgesleten mariene 

soorten (Pleistoceen), redelijk veel goed geconserveerde koud gematigde soorten waaronder doublet van Goodallia, 

redelijk mooi geconserveerde Spisula en penhorens (Turritella communis) en redelijk veel zoetwater soorten.  

Interpretatie: Een gemengd interval met in-situ  koud gematigde fauna, en fluviatiele fauna met daarin omgewerkt Eemien 

mariene soorten. 

 

BP180725 

 

BP180725, 48-73 cm diepte 

Karakterisering: Redelijk veel schelpen en schelpfragmenten. Een gemengde fauna gedomineerd door afgesleten 

gerekristalliseerde mariene soorten, maar ook met redelijke aantallen deels doorschijnende goed-geconserveerde mariene 

soorten (inclusief verse exemplaren) en daarnaast brakwater, land- en zoetwater soorten. Oesters (Ostrea edulis) redelijk 

algemeen. Verse juveniele doubletjes van Spisula.  

Interpretatie: Mogelijk betreft het een recentelijk vermengde deklaag met nieuwe kolonisatie van Spisula. 

 

BP180725, 73-90 cm diepte 

Karakterisering: Redelijk veel schelpen en schelpfragmenten. Een gemengde fauna gedomineerd door afgesleten 

gerekristalliseerde mariene soorten (waaronder enkele Eemien indicatoren), maar ook met redelijke aantallen redelijk 

geconserveerde brakwater soorten en daarnaast enkele gerekristalliseerde zoetwater soorten. Alleen schelpen onder 5 mm. 

Interpretatie: Fluviatiel omgewerkte laat-pleistocene fauna’s met recent gekoloniseerde Spisula en Kurtiella. 

 

BP180725, 90-110 cm diepte 

Karakterisering: Redelijk veel tot veel schelpen en schelpfragmenten, meest sterk versleten mariene soorten met matgrijs 

oppervlak (waaronder enkele Eemien indicatoren), maar ook enige blauwige exemplaren. Enkele goed geconserveerde 

koel gematigde soorten, enkele brakwater soorten en enkele zoetwater soorten. Daarnaast lage aantallen juveniele verse 

doubletjes van Spisula. Het voorkomen van extreem afgerolde Macoma praetenuis en Yoldia indet. duidt vermoedelijk op 

een zuidelijke herkomst (Maassluis Formatie, Zeeuws deltagebied). 

Interpretatie: Fluviatiel omgewerkte laat-pleistocene fauna’s met recent gekoloniseerde Spisula, aanwijzingen voor 

zuidelijke fluviatiele invloed (“Oerschelde”). 

 

BP180725, 110-130 cm diepte 

Karakterisering: Redelijk veel schelpen en schelpfragmenten, redelijk geconserveerd to zeer sterk versleten. Schelpen 

meest grijs en gerekristalliseerd, maar blauwe schelpen komen ook voor. Oester fragmenten redelijk algemeen. Gemengde 

ecologische (warm gematigd marien, koud gematigd marien, brakwater (redelijk goed geconserveerd), zoetwater) en 

stratigrafische herkomst, inclusief een eocene soort (Omalaxis serratus) 

Interpretatie: Fluviatiel omgewerkte laat-pleistocene mariene fauna. De goede conservatie van de brakwater en de koude 

fauna componenten suggereert  omwerking uit lagen die vlakbij de winplaats liggen (proximale omwerking). De Omalaxis 

is een eocene soort die vermoedelijk uit de Aalter Formatie uit de buurt van Gent komt, en is derhalve een duidelijk 

indicatie voor “Oerschelde” invloed.  

 

BP180725, 130-154 cm diepte 

Karakterisering: Redelijk veel schelpen en schelpfragmenten, redelijk geconserveerd to zeer sterk versleten. Schelpen 

meest grijs en gerekristalliseerd, maar blauwe schelpen komen ook voor. Oester fragmenten redelijk algemeen. Gemengde 

ecologische (warm gematigd marien, koud gematigd marien, brakwater (redelijk goedgeconserveerd), zoetwater) en 

stratigrafische herkomst, inclusief een eocene soort (Omalaxis serratus) 

Interpretatie: Fluviatiel omgewerkte laat-pleistocene mariene fauna. De goede conservatie van de brakwater en de koude 

fauna componenten suggereert proximale omwerking. De Omalaxis is een eocene soort die vermoedelijk uit de Aalter 

Formatie uit de buurt van Gent komt, en is derhalve een duidelijk indicatie voor “Oerschelde” invloed.  

 

BP180725, 226-264 cm diepte 

Karakterisering: Veel tot zeer veel schelpen en schelpfragmenten. Een gemengde fauna gedomineerd door goed 

geconserveerde  koud gematigde soorten, maar ook met matig tot redelijk geconserveerde gematigde tot warm gematigde 

mariene soorten (inclusief Eemien indicatoren) en daarnaast goed geconserveerde brakwater soorten. Doubletjes van 

Alteneum dawsoni. 

Interpretatie: Een gemengd interval met in-situ  koud gematigde fauna, fluviatiele omgewerkte Eemien mariene soorten. 

Brakwater associatie mogelijk omgewerkt, vermoedelijk van zeer nabij. 

 

BP180725, 264-292 cm diepte 

Karakterisering: Veel tot zeer veel schelpen en schelpfragmenten. Een gemengde fauna gedomineerd door goed-zeer goed 

geconserveerde  koud gematigde soorten, maar ook met matig tot redelijk geconserveerde gematigde tot warm gematigde 

mariene soorten (inclusief Eemien indicatoren) en daarnaast goed geconserveerde brakwater- en zoetwater soorten. 

Doubletjes van Alteneum dawsoni en Astarte montagui. Vrij veel oesters (Ostrea edulis). 

Interpretatie: Een gemengd interval met in-situ  koud gematigde fauna, fluviatiele omgewerkte Eemien mariene soorten. 

Brakwater associatie mogelijk omgewerkt, vermoedelijk van zeer nabij. 

 

BP180725, 292-300 cm diepte 
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Karakterisering: Veel tot zeer veel schelpen en schelpfragmenten. Een gemengde fauna gedomineerd door goed 

geconserveerde  koud gematigde soorten, maar ook met matig tot redelijk geconserveerde gematigde tot warm gematigde 

mariene soorten (inclusief Eemien indicatoren) en daarnaast goed geconserveerde brakwater soorten. Doubletjes van 

Alteneum dawsoni. Vrij veel oesters (Ostrea edulis). 

Interpretatie: Een gemengd interval met in-situ  koud gematigde fauna, fluviatiele omgewerkte Eemien mariene soorten. 

Brakwater associatie mogelijk omgewerkt, vermoedelijk van zeer nabij. 

 

BP180725, 300-318 cm diepte 

Karakterisering: Veel tot zeer veel schelpen en schelpfragmenten. Een gemengde fauna gedomineerd door goed 

geconserveerde  koud gematigde soorten, maar ook met matig tot redelijk geconserveerde gematigde tot warm gematigde 

mariene soorten (inclusief Eemien indicatoren) en daarnaast goed geconserveerde brakwater soorten. Doubletjes van 

Alteneum dawsoni en Astarte montagui. Vrij veel oesters (Ostrea edulis). 

Interpretatie: Een gemengd interval met in-situ  koud gematigde fauna, fluviatiele omgewerkte Eemien mariene soorten. 

Brakwater associatie mogelijk omgewerkt, vermoedelijk van zeer nabij. 

 

BP180728 

 

BP180728, 7-89 cm diepte 

Karakterisering: Veel tot zeer veel schelpen en schelpfragmenten. Fauna mengeling van verschillende 

conservatietoestanden (inclusief verse schelpen, sterk gerekristalliseerde en afgesleten schelpen) en ecologische 

indicatoren (marien, brakwater, zoetwater), geen van de groepen domineert. Enkele Eemien indicatoren. Fragmenten van 

irregulaire zee-egels (zeeklit, Echinocardium cordatum) zeer vers. 

Interpretatie: Mogelijk betreft het een recentelijk vermengde deklaag. 

 

BP180728, 89-132 cm diepte 

Karakterisering: Veel tot zeer veel schelpen en schelpfragmenten. Fauna mengeling van verschillende 

conservatietoestanden (inclusief verse schelpen, sterk gerekristalliseerde en afgesleten schelpen) en ecologische 

indicatoren (marien, zoetwater en terrestrisch, maar geen brakwater indicatoren). Geen enkele groep dominant. Enkele 

Eemien indicatoren. Een enkel zeer sterk afgesleten exemplaar van de pliocene of vroeg-pleistocene Dosina cf. casina. 

Interpretatie: Mogelijk betreft het een recentelijk vermengde deklaag, anders zou het de basis van het holocene interval 

kunnen zijn waarin ook fluviatiel vermengde pleistocene fauna’s voorkomen waarin recentelijk kolonisatie heeft 

plaatsgehad. De Dosina suggereert een zuidelijke herkomst (Antwerpen of Zeeuws Deltagebied) van de fluviatiele invloed. 

 

BP180728, 132-166 cm diepte 

Karakterisering: Redelijk veel schelpen en schelpfragmenten. Fauna mengeling van verschillende conservatietoestanden 

(sterk gerekristalliseerde en afgesleten grijze schelpen alsmede redelijk geconserveerde gerekristalliseerde schelpen) en 

ecologische indicatoren (marien, brakwater (over het algemeen vrij sterk afgesleten), zoetwater en terrestrisch). Enkele 

Eemien indicatoren. Een zeer sterk afgesleten exemplaar van de Noordkromp (Arctica islandica). 

Interpretatie: Vermoedelijk betreft het fluviatiel vermengde pleistocene fauna’s. De Arctica suggereert een zuidelijke 

herkomst (b.v. Maassluis Formatie, Zeeuws Deltagebied) van de fluviatiele invloed. 

 

BP180728, 166-229 cm diepte 

Karakterisering: Schelpen en schelpfragmenten algemeen. Fauna mengeling van verschillende conservatietoestanden, 

gedomineerd door gerekristalliseerde en afgesleten grijze schelpen. Redelijk geconserveerde gerekristalliseerde schelpen 

komen ook voor. Ecologische indicatoren voor marien, brakwater en zoetwater. Enkele Eemien indicatoren. 

Interpretatie: Vermoedelijk betreft het fluviatiel vermengde pleistocene fauna’s. 

 

BP180728, 229-289 cm diepte 

Karakterisering: Schelpen en schelpfragmenten algemeen. Fauna mengeling van verschillende conservatietoestanden, 

gedomineerd door gerekristalliseerde en afgesleten grijze schelpen (waaronder enkele Eemien indicatoren). Redelijk 

geconserveerde gerekristalliseerde schelpen, waaronder de koel gematigde Astarte montagui komen ook voor. Ecologische 

indicatoren voor marien, brakwater, zoetwater en terrestrische milieus. 

Interpretatie: Vermoedelijk betreft het fluviatiel vermengde pleistocene fauna’s, het is niet uit te sluiten dat de koud 

gematigde fauna component proximaal omgewerkt is. 

 
BP180728, 289-300 cm diepte 

Karakterisering: Schelpen en schelpfragmenten algemeen. Fauna mengeling van verschillende conservatietoestanden, 

gedomineerd door gerekristalliseerde en afgesleten grijze schelpen (waaronder enkele Eemien indicatoren), vaak met een 

rooiige bijkleuring. Redelijk geconserveerde gerekristalliseerde schelpen komen ook voor. Ecologische indicatoren voor 

marien, brakwater en zoetwater milieus. 

Interpretatie: Vermoedelijk betreft het fluviatiel vermengde pleistocene fauna’s, het is niet uit te sluiten dat de koud 

gematigde fauna component proximaal omgewerkt is. 

 

BP180728, 309-315 cm diepte 

Karakterisering: zeer weinig zeer sterk versleten schelpen en schelpfragmenten. Vooral mariene soorten, een enkele 

Eemien indicator. Enkele redelijk geconserveerde brakwaterkokkels (Cerastoderma glaucum). Een fragment van Abra 

nitida met goede oppervlakte sculptuur en opperhuid resten.  

Interpretatie: Vermoedelijk betreft het fluviatiel vermengde pleistocene fauna, het is niet uit te sluiten dat de brakwater 

fauna component en de Abra proximaal omgewerkt zijn. 

 
BP180728, 315-323 cm diepte 

Karakterisering: Weinig zeer sterk versleten schelpen en schelpfragmenten. Vooral mariene soorten, met enkele Eemien 

indicatoren. Enkele redelijk geconserveerde brakwater fragmenten inclusief een met periostracum. Enkele sterk versleten 

opercula van de zoetwaterslak Bithynia en een enkele goed geconserveerde Macoma.  

Interpretatie: Vermoedelijk betreft het fluviatiel vermengde pleistocene fauna. 
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BP180728, 323-343 cm diepte 

Karakterisering: Zeer weinig schelpen en schelpfragmenten. Vooral mariene soorten, maar ook twee zoetwaterslakjes. 

Enkele mariene schelpen goed geconserveerd, inclusief periostracum.  

Interpretatie: Interpretatie moeilijk gezien lage aantallen schelpen en fragmenten; vermoedelijk betreft het een fluviatiel 

vermengde pleistocene fauna. 

 

BP180728, 343-365 cm diepte 

Karakterisering: Zeer weinig schelpen en schelpfragmenten. Een afgerolde mariene Eemien indicator, afgesleten opercula 

van de zoetwaterslak Bithynia , een fragment van een redelijk geconserveerde brakwaterkokkel en een goed 

geconserveerde klep van de mariene Tellina tenuis.  

Interpretatie: Interpretatie moeilijk gezien lage aantallen schelpen en fragmenten; vermoedelijk betreft het fluviatiel 

vermengde pleistocene fauna. 

 

BP180730 

 

BP180730, 8-23 cm diepte 

Karakterisering: Schelpen en schelpfragmenten aanwezig. Een gemengde fauna gedomineerd door grijze afgesleten 

gerekristalliseerde mariene soorten, met verder brakwater en zoetwatersoorten. Geen goed geconserveerde koude mariene 

soorten gezien. Lichtdoorlatende schelpen al dan niet met periostracum redelijk algemeen, evenals gerekristalliseerde 

brakwaterkokkels (Cerastoderma glaucum).  

Interpretatie: Het gaat om een gemengde moderne holocene zeebodemfauna en omgewerkte pleistocene mariene, 

brakwater, zoetwater en terrestrische fauna’s met daarin ondermeer Eemien indicatoren. Mogelijk betreft het de basale 

holocene laag waarin fluviatiel omgewerkte fauna’s zijn opgenomen maar niet uit te sluiten valt dat het een recent 

vermengde deklaag betreft. 

 

BP180730, 23-67 cm diepte 

Karakterisering: Vrij weinig schelpen en schelpfragmenten. Een gemengde fauna gedomineerd door grijze afgesleten 

gerekristalliseerde mariene soorten, met relatief veel zoetwaterschelpen. 

Interpretatie: Het gaat om een gemengde omgewerkte pleistocene mariene (inclusief Eemien indicatoren), brakwater, 

zoetwater en terrestrische fauna’s en een moderne holocene zeebodemfauna. Gezien de vrij grote aantallen zoetwater 

soorten omvat dit monster mogelijk de basale holocene laag waarin fluviatiel omgewerkte pleistocene schelpen zijn 

opgenomen, of waarin de top van het pleistocene interval aanwezig is. 

 

BP180730, 67-78 cm diepte 

Karakterisering: Vrij weinig schelpen en schelpfragmenten. Kokkel (Cerastoderma edule) domineert het fauna beeld. Een 

gemengde fauna gedomineerd door grijze afgesleten gerekristalliseerde mariene soorten, met brakwater- en enkele 

zoetwatersoorten. 

Interpretatie: Vermoedelijk een fluviatiel omgewerkte laat-pleistocene gemengde associatie. 

 

BP180730, 78-109 cm diepte 

Karakterisering: Zeer weinig schelpen en schelpfragmenten. Een gemengde fauna gedomineerd door grijze afgesleten 

gerekristalliseerde mariene soorten (inclusief Eemien indicatoren), met enkele brakwater- en zoetwatersoorten. 

Interpretatie: Vermoedelijk een fluviatiel omgewerkte laat-pleistocene gemengde associatie. 

 

BP180730, 130-175 cm diepte 

Karakterisering: Weinig schelpen en schelpfragmenten. Een gemengde fauna gedomineerd door grijze afgesleten 

gerekristalliseerde mariene soorten, met enkele brakwater- en enkele goed geconserveerde zoetwatersoorten. 

Interpretatie: Vermoedelijk een fluviatiel omgewerkte laat-pleistocene gemengde associatie. 

 

BP180730, 175-192 cm diepte 

Karakterisering: Vrij weinig schelpen en schelpfragmenten. Een gemengde fauna gedomineerd door grijze afgesleten 

gerekristalliseerde mariene soorten, met enkele brakwater soorten en enkele redelijk-goed geconserveerde gematigde tot  

koud gematigde soorten. 

Interpretatie: Vermoedelijk een fluviatiel omgewerkte laat-pleistocene gemengde associatie. 

 

BP180730, 192-218 cm diepte 

Karakterisering: Redelijk veel schelpen en schelpfragmenten. Een gemengde fauna gedomineerd door grijze afgesleten 

gerekristalliseerde mariene soorten, inclusief vrij veel redelijk goed geconserveerde Eemien indicatoren. Ook redelijk 

geconserveerde gematigde tot  koud gematigde soorten. Daarnaast wat redelijk geconserveerd brakwater materiaal en 

enkele zoetwater soorten. Tenslotte een sterk afgesleten exemplaar van de eocene Haustator solanderi. 

Interpretatie: Vermoedelijk een fluviatiel omgewerkte laat-pleistocene gemengde associatie met daar in een “Oerschelde” 

indicator. 

 

BP180730, 218-228 cm diepte 

Karakterisering: Redelijk veel schelpen en schelpfragmenten. Een gemengde fauna gedomineerd door grijze afgesleten 

gerekristalliseerde mariene soorten, inclusief vrij veel Eemien indicatoren. Ook redelijk geconserveerde gematigde tot  

koud gematigde soorten, redelijk geconserveerd brakwater materiaal en enkele zoetwater soorten. Oesters (Ostrea edulis) 

redelijk algemeen. 

Interpretatie: Vermoedelijk een fluviatiel omgewerkte laat-pleistocene gemengde associatie. 

 

BP180730, 228-240 cm diepte 

Karakterisering: Vrij weinig schelpen en schelpfragmenten. Een gemengde fauna gedomineerd door grijze afgesleten 

gerekristalliseerde mariene soorten, inclusief vrij veel Eemien indicatoren. Enkele  koud gematigde soorten, brakwater 

soorten, een zoetwater slak (Bithynia ) en een enkel landslakje. 
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Interpretatie: Vermoedelijk een fluviatiel omgewerkte laat-pleistocene gemengde associatie. 

 

BP180730, 240-282 cm diepte 

Karakterisering: Zeer weinig schelpen en schelpfragmenten. Zeer sterk afgesleten mariene soorten en enkele opercula van 

Bithynia .  

Interpretatie: Vermoedelijk een fluviatiel omgewerkte associatie. 

 

BP180730, 290-340 cm diepte 

Karakterisering: Enkele afgesleten opercula van Bithynia .  

Interpretatie: Vermoedelijk een fluviatiel omgewerkte associatie. 
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Tabel B4.14 Visrest analyse 
 
BP180703 

• 9-24 cm  

Één paling (Anguilla anguilla) en drie elementen waarvan vissoort niet kan worden vastgesteld (2 keeltanden = fam. 

Cyprinidae;  1 vinstekel). Alle elementen zijn gefossiliseerd. Één tand van een onbekende vis vertoont afronding. 

Op grond van de grootte van het element van de paling gaat het om een juveniel exemplaar, dat voorkomt in zoet tot 

brak binnenwater (Redeke 1941). 

• 24-75 cm 

Één blankvoorn (Rutilus rutilus) en twee fragmenten van niet te bepalen vissoort. Gefossiliseerd. 

De blankvoorn leeft in langzaam stromend tot stilstaand binnenwater langs dichtbegroeide oevers. Het water is vaak 

zoet tot licht brak wanneer de vis zich in een riviermonding ophoudt (Gerstemeier & Romig 2000, 204). Paai tussen 

april en juni bij een watertemperatuur rond 14°C (Emmerik & De Nie 2006, 84). 

• 194-236 cm 

Één zeelt (Tinca tinca) en één fragment van niet te bepalen vissoort. Zeelt gefossiliseerd. 

De zeelt leeft in stilstaand tot langzaam stromend water met sterke begroeiing en slikbodem, maar kan zich ook goed 

aanpassen aan lichtbrak water. In rivieren komt de vis voor in langzaam stromend water zoals dichtbegroeide 

rivierbochten. 

Vanwege de grootte van het element kan uitgegaan worden van een juveniel exemplaar, de paai vindt plaats bij een 

temperatuur van 18°C tussen april en augustus (Gerstemeier & Romig 2000, 282). 

• 436-455 cm 

Één fragment van niet te bepalen vissoort, één witvis (Cyprinidae) en één lid uit de subfamilie der Coregoninae, de 

marene of houting (Coregonus spec.). Witvis en fragment van niet te bepalen vissoort gefossiliseerd. Alle 

gefragmenteerd. 

Witvis en marene duiden op aanwezigheid van zoet water, maar de Coregonen zijn een uiterst variabele en moeilijk te 

definiëren soort. Zo zijn er zowel stand- als trekkende populaties en komt de Grote marene (Coregonus lavaretus; tot 

60 cm) tegenwoordig voornamelijk in diepe bergmeren en in Zweden voor. Zij prefereren echt koud water en paaien 

tussen december en januari net als de zalmen boven grindbodems bij een watertemperatuur rond 7°C. Dat geldt ook 

voor de Kleine marene (Coregonus albula; tot 30 cm) met een paai tussen november en januari. De houting 

(Coregonus oxyrhynchus; tot 50 cm) is een anadrome vis uit het kustgebied en trekt voor de paai naar estuaria om in 

benedenlopen van rivieren te paaien tussen eind oktober en eind november (Redeke 1941; Ruting 1958, 52/7; Nijssen 

& De Groot 1987, 102/4). De aanwezigheid van een juveniele Coregoon samen met een witvis is een aanwijzing voor 

zoet tot mogelijk lichtbrak water. 

  

 

Figuur B4.3. De snoek (Nijssen & de Groot 1987) 

 

BP180705  

• 7-39 cm 

Brasem (Abramis brama; één losse gefossiliseerde keeltand), snoek (Esox lucius; één losse gefossiliseerde tand uit de 

kaak) en fragmenten van niet te bepalen vissoort (één  kopelement, één wervelfragment en vier ondetermineerbare 

fragmenten, alle gefossiliseerd).  

Brasem leeft in zoete en brakke binnenwateren die in de zomer opwarmen; houdt van zachte bodem en begroeiing 

(Gerstemeier & Romig 2000, 251). Paai bij een watertemperatuur rond 18°C (Ruting 1958, 89). Ook snoek duidt op 

begroeiing en ondiep water (Gerstemeier & Romig 2000, 198). De paai van de snoek vindt plaats van februari tot in 

april kort na het verdwijnen van het winterijs bij een watertemperatuur rond 7°C. 

• 65-100 cm 

Vijf elementen, waaronder drie fragmenten van niet te bepalen vissoort, één snoekbaars (Stizostedion lucioperca; 

fragment) en één witvis (Cyprinidae; mogelijk brasem). Alle gefossiliseerd.   

Snoekbaars houdt van een relatief hoge watertemperatuur tussen 18 en 22°C in de zomer en jaagt op witvisbroed. Het 

water waarin hij leeft is zoet. Snoekbaars heeft een voorkeur voor niet al te zachte bodems en niet al te helder water 

(Nijssen & De Groot 1987, 150). Paai van april tot in mei bij een watertemperatuur tussen 12 en 15°C (Emmerik & 

De Nie 2006, 207). 

• 100-119 cm 

Twee losse keeltanden, mogelijk van zeelt (Tinca tinca), verder vier fragmenten van niet te bepalen vissoort. Tanden 

zeelt gefossiliseerd. 

De zeelt zet zijn eieren af bij een watertemperatuur van minstens 18°C in langzaam stromend tot stilstaand 

dichtbegroeid zoet water. Mogelijk licht brak (Gerstemeier & Romig 2000, 282). 

• 119-162 cm 
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Één wervelfragment waarvan soort niet vast te stellen was. 

 

 

Figuur B4.4. De brasem (Nijssen & de Groot 1987) 

 

BP180716 

• 42-85 cm 

Één gefossiliseerd wervelfragment en twee gefossiliseerde en afgeronde elementen die niet te determineren waren; 

soorten onbekend. 

• 105-190 cm 

Één wervel van de spiering (Osmerus eperlanus). De anadrome spiering komt voor langs de kust en in de zeegaten. 

De paai vindt plaats in zoet water achter de zeereep in maart bij een watertemperatuur van 4 tot 12°C (Nijssen & De 

Groot 1987, 101). 

• 215-259 cm 

Één gefossiliseerd wervelfragment van een zoetwatervis. 

• 370-410 cm 

Één iets afgeronde huidverbening van een tarbot (Scophthalmus maximus), één gefossiliseerde wervel van een witvis 

(Cyprinidae) en twee afgesleten elementen van een niet te bepalen vissoort. 

Tarbot is een zeevis die langs de Nederlandse kust algemeen voorkomt (Nijssen & De Groot 1987, 181). Het 

voorkomen van zowel zeevis als witvis is opmerkelijk. De huidverbening is echter afgesleten, wat kan duiden op 

verplaatsing van het skeletmateriaal door de tijd heen. De aanwezigheid van witvis duidt op een zoet tot mogelijk 

lichtbrak milieu met stilstaand tot langzaam stromend water. Een en ander wijst op een kustgebied. 

 

BP180719 

• 38-43 cm 

Één compleet kaakfragment van de baars (Perca fluviatilis). 

Baars duidt op helder zoet, stilstaand tot langzaam stromend water, want de baars zoekt zijn prooi op zicht. Deze vis 

prefereert een harde (zand-/steen-) bodem. Jonge dieren (zoals dit exemplaar) leven langs de oever in ondiep water. 

Paai tussen maart en juni bij 7 tot 8°C watertemperatuur (Nijssen & De Groot 1987, 326-327). 

• 300-358 cm 

Twee ondetermineerbare elementen waarvan er één afgerond en gefossiliseerd is. 

Afronding duidt erop dat het materiaal in de loop van de tijd is verplaatst. 

• 358-410 cm 

Één losse keeltand van een brasem (Abramis brama). 

Brasem leeft in zoete tot brakke binnenwateren die in de zomer opwarmen en houdt van zachte bodem en begroeiing 

(Gerstemeier & Romig 2000, 251). Paai in de periode tussen april en juni bij een watertemperatuur rond 18°C (Ruting 

1958, 89). 

 

BP180722 

• 8-62 cm 

Twee ondetermineerbare wervelfragmenten, één losse keeltand van een brasem (Abramis brama) en één rompwervel 

van een haring (Clupea harengus; heel klein). 

Het lijkt vreemd om zoet- en zoutwatervis samen aan te treffen, maar van brasem is bekend dat de vis in brakke 

binnenwateren kan leven (Gerstemeier en Romig 2000, 251) en scholen zeer jonge haring komen in grote aantallen 

voor in de grote riviermondingen (Lythgoe & Lytgoe 1976, 166). Waarschijnlijk gaat het hier om een riviermonding 

met niet al te snel uitstromend water. Van de haring komen verschillende deelpopulaties in de Noordzee voor met 

ieder een eigen paaigebied en eigen paaiperiode ergens tussen februari en oktober (Nijssen & De Groot 1987, 70/1). 

• 100-277 cm 

Één fragment van niet te bepalen vissoort en één wervel van een paling (Anguilla anguilla) waarvan de 

gereconstrueerde lengte 23,2 cm is (Lepiksaar & Heinrich 1977). Bij de paling gaat het om een bijna volwassen 

exemplaar uit het zoete of lichtbrakke binnenwater van riviermondingen en binnenwateren met een zachte bodem en 

veel begroeiing (Ruting 1958, 144/6). 

 

BP180723 

• 8-50 cm 

Één halswervel van een kabeljauw (Gadus morhua) en één wervel van een juveniel lid van de kabeljauwfamilie (soort 

niet met zekerheid vast te stellen). Jonge exemplaren van de kabeljauw komen in ondiep kustwater voor. Eenmaal 
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volwassen geven zij de voorkeur aan water van 4 tot 7 graden, maar kabeljauw wordt gevonden in water van -4 tot 

+16°C (Lytgoe & Lythgoe 1976, 184). 

• 245-324 cm 

Één losse keeltand van een witvis, mogelijk zeelt (Tinca tinca). Zeelt duidt op stilstaand tot langzaam stromend water 

met sterke begroeiing en zachte bodem, mogelijk lichtbrak water. Paai van april tot augustus bij een watertemperatuur 

van minstens 18°C (Gerstemeier & Romig 2000, 282). 

 

BP180724 

• 60-80 cm 

Één ondetermineerbaar fragment. 

• 200-236 cm 

Één gecalcineerde wervel van een paling (Anguilla anguilla), één schub van een witvis (Cyprinidae), één wervel van 

een niet vast te stellen vissoort en één afgerond ondetermineerbaar fragment. 

Op grond van de grootte van het element gaat het hier om een juveniele paling uit zoet tot brak binnenwater (Redeke 

1941). De aanwezigheid van witvis duidt ook op zoet water en waarschijnlijk een zachte bodem. 

• 236-250 cm 

Één afgeronde keeltand van een zeelt (Tinca tinca), één gefossiliseerde keeltand van een brasem (Abramis brama) en 

één ondetermineerbaar fragment. 

Zeelt en brasem duiden op zoet stilstaand tot langzaam stromend en mogelijk licht brak water met een zachte bodem 

en veel begroeiing. Ook geeft de aanwezigheid van zeelt aan dat de watertemperatuur op een watertemperatuur van 

april tot en met augustus minstens 18°C bereikt (ideale paaitemperatuur; Gerstemeier & Romig 2000, 282). De zeelt 

zou echter ook van elders kunnen komen aangezien het materiaal is afgerond, wat op verplaatsing van het element 

duidt. 

 

BP180725 

• 48-73 cm 

Twee gefossiliseerde rompwervels van een baars (Perca fluviatilis) en één gefossiliseerde staartwervel van een 

tiendoornige stekelbaars (Pungitius pungitius). 

Baars duidt op stilstaand tot stromend water met een harde bodem (grind/zand; Ruting 1958, 174-175). Deze vis 

houdt van zoet water, maar is plaatselijk ook in brak water te vinden. Paai tussen maart en juni bij een 

watertemperatuur van 7 tot 8°C. (Ruting 1958, 326/8). Het tiendoornige stekelbaarsje is een aanwijzing voor zoet 

water dat rijk aan planten is (Nijssen & De Groot 1987, 129). Dit veel voorkomende kleine stekelbaarsje tot rond 7 

cm paait in het vroege voorjaar bij een watertemperatuur rond 11°C (Emmerik & De Nie 2006, 216). 

• 130-154 cm 

Twee ondetermineerbare gefossiliseerde fragmenten. 

• 226-264 cm 

Één fragment van een gefossiliseerde rompwervel van een baars (Perca fluviatilis; normale grootte1) en één afgerond 

en gefossiliseerd kaakfragment van een niet te bepalen vissoort. 

Baars duidt op stilstaand tot stromend water met een harde bodem (grind/zand; Ruting 1958, 174-175). De baars 

houdt van zoet water, maar komt plaatselijk ook in brak water voor. Paai van maart tot in juni bij een 

watertemperatuur van 7 tot 8°C (Ruting 1958, 326/8). 

• 264-292 cm 

Één gefossiliseerde rompwervel van een witvis2, één gefossiliseerde keeltand van een brasem (Abramis brama) en 

twee gefossiliseerde wervels, waarvan één uit de romp en één uit de staart waarvan de soort niet te determineren is. 

Brasem leeft in zoete en brakke binnenwateren die in de zomer opwarmen en houdt van zachte bodem en begroeiing 

(Gerstemeier & Romig 2000, 251). Paai tussen april en juni bij een watertemperatuur rond 18°C (Ruting 1958, 89). 

Dit beeld wordt ondersteund door de aanwezigheid van nog meer witvis (Cyprinidae).  

 

Figuur B4.5. De baars (Nijssen & de Groot 1987) 

 

BP180726 

                                                 
1 Dit is bijzonder omdat het merendeel van het vondstmateriaal afkomstig blijkt te zijn van juveniele individuen. Deze 

rompwervel is van een volwassen exemplaar. Een baars heeft gedurende de volwassen leeftijd een gemiddelde lengte van 20 tot 

35cm. 
2 Door Le Gall (1984) is vastgesteld dat er twee groepen Cyprinidae zijn te onderscheiden. Bij de ene groep vergroeien (meestal) 

de eerste (voorste) twee wervels met elkaar en bij de tweede groep gebeurt dit niet. De wervel die hier is aangetroffen zit in de 

laatste groep en kan dus behoren aan de kopvoorn (Leuciscus cephalus), de serpeling (Leuciscus leuciscus), de alver (Alburnus 

alburnus), de blankvoorn (Rutilus rutilus) of de rietvoorn (Rutilus eurythrophthalmus). 



Bijlage 1: Metagegevens van de 38 trilflipboringen.   
 

 

Datum 

Neder-

landse 

tijd 

Volg-

nummer 

DINO-

nummer 

Kern-

lengte 
RD-coordinaten 

Gemeten 

waterdiepte 

Gecorri-

geerde 

waterdiepte 

    (m) X (m) Y (m) (m) (m -NAP) 

19-jul-11 11.18 1A BP180702 4.50 54932.21 448248.73 24.20 24.75 

19-jul-11 11.36 1B BP180703 4.55 54930.88 448247.38 24.40 24.93 

19-jul-11 11.54 1C BP180704 5.00 54931.00 448249.69 24.10 24.62 

19-jul-11 12.10 1D BP180705 4.75 54930.36 448249.26 24.30 24.80 

19-jul-11 12.25 1E BP180706 3.70 54931.74 448248.82 24.10 24.60 

19-jul-11 13.38 4 BP180707 4.35 54916.42 448222.67 25.30 25.77 

19-jul-11 14.00 9 BP180708 4.80 54890.40 448181.07 28.30 28.75 

19-jul-11 14.21 10 BP180709 3.90 54885.42 448171.44 29.40 29.82 

19-jul-11 14.40 13 BP180710 3.45 54868.80 448147.44 30.30 30.67 

19-jul-11 14.58 15 BP180711 3.85 54858.38 448130.75 30.90 31.23 

19-jul-11 15.12 16 BP180712 4.40 54852.55 448121.19 32.80 33.08 

19-jul-11 16.45 21 BP180713 4.55 54827.89 448078.27 36.30 35.85 

19-jul-11 17.02 25 BP180714 4.05 54806.40 448045.68 38.40 37.74 

19-jul-11 17.58 27 BP180715 4.35 54794.60 448028.44 39.40 38.35 

19-jul-11 18.20 33 BP180716 4.30 54763.63 447977.63 41.60 40.56 

19-jul-11 18.37 37A BP180717 4.60 54746.54 447948.41 42.20 41.21 

19-jul-11 18.49 37B BP180718 4.80 54745.98 447947.34 42.30 41.35 

19-jul-11 19.05 37C BP180719 4.35 54746.06 447947.97 42.20 41.32 

19-jul-11 19.15 37D BP180720 4.90 54745.64 447947.64 42.10 41.27 

19-jul-11 19.45 37E BP180721 4.40 54744.03 447946.26 42.10 41.42 

20-jul-11 09.05 4--1 BP180722 4.45 55034.28 448153.40 26.10 25.71 

20-jul-11 09.25 4--5 BP180723 4.80 55018.60 448118.02 27.90 27.66 

20-jul-11 09.45 5--5 BP180724 4.15 54988.10 448173.47 26.40 26.31 

20-jul-11 10.01 5--4 BP180725 4.80 54952.41 448186.65 26.60 26.66 

20-jul-11 11.48 5--2 BP180726 4.65 54857.49 448221.32 25.60 26.20 

20-jul-11 12.02 5--1 BP180727 4.85 54821.78 448235.61 26.00 26.60 

20-jul-11 12.20 2--1 BP180700 4.25 54795.34 448241.68 26.10 26.69 

20-jul-11 12.35 2--4 BP180701 4.35 54782.33 448214.28 28.00 28.56 

20-jul-11 14.35 1--1 BP180698 4.30 54693.46 448285.42 26.40 26.86 

20-jul-11 14.51 1--3 BP180699 4.90 54686.27 448266.85 27.50 27.94 

20-jul-11 15.50 0--1 BP180696 4.00 54557.61 448322.61 26.40 26.68 

20-jul-11 16.05 0--3 BP180697 4.25 54549.10 448305.60 28.00 28.22 

20-jul-11 16.56 6--5 BP180729 3.65 55004.60 447940.54 26.50 26.35 

20-jul-11 17.15 6--3 BP180728 3.65 54991.69 447949.49 28.20 27.83 

20-jul-11 18.08 7--5 BP180731 4.40 54912.75 447832.16 27.60 26.68 

20-jul-11 18.32 7--3 BP180730 5.20 54899.11 447841.84 29.40 28.40 

21-jul-11 08.09 8--5 BP180733 4.30 54820.50 447735.10 25.90 25.10 

21-jul-11 08.26 8--3 BP180732 4.55 54805.75 447743.05 27.50 26.76 

 



Bijlage 2: Overzicht van de uitgevoerde (specialistische) analyses per boring. 
 

boring sediment lakken pollen botanie mollusk vis micro mineraal grind OSL 

BP180702           

BP180703           

BP180704           

BP180705           

BP180706           

BP180707           

BP180708           

BP180709           

BP180710           

BP180711           

BP180712           

BP180713           

BP180714           

BP180715           

BP180716           

BP180717           

BP180718           

BP180719           

BP180720           

BP180721           

BP180722           

BP180723           

BP180724           

BP180725           

BP180726           

BP180727           

BP180700           

BP180701           

BP180698           

BP180699           

BP180696           

BP180697           

BP180729           

BP180728           

BP180731           

BP180730           

BP180733           

BP180732           

 



Bijlage 3A 
  
TNO-GDN boorfoto’s. 



Boring BP1800696 



Boring BP1800697 



Boring BP1800698 



Boring BP1800699 



Boring BP1800700 



Boring BP1800701 



Boring BP1800702 



Boring BP1800703 



Boring BP1800704 



Boring BP1800705 



Boring BP1800706 



Boring BP1800707 



Boring BP1800708 



Boring BP1800709 



Boring BP1800710 



Boring BP1800711 



Boring BP1800712 



Boring BP1800713 



Boring BP1800714 



Boring BP1800715 



Boring BP1800716 



Boring BP1800717 



Boring BP1800718 



Boring BP1800719 



Boring BP1800720 



Boring BP1800721 



Boring BP1800722 



Boring BP1800723 



Boring BP1800724 



Boring BP1800725 



Boring BP1800726 



Boring BP1800727 



Boring BP1800728 



Boring BP1800729 



Boring BP1800730 



Boring BP1800731 



Boring BP1800732 



Boring BP1800733 



Bijlage 3B 
  
TNO-GDN boorbeschrijvingen. 
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N e d e r l a n d s  I n s t i t u u t  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o w e t e n s c h a p p e n  T N O     B P 1 8 0 6 9 7

NITG-Boornummer BP180697

X-coordinaat 563407

Y-coordinaat 5762999

Maaiveld (m tov NAP)

Datum boring 20-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.25

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L0-03-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 1.26 zand zwak siltig, licht-grijs, 10yr7/2, Zand: uiterst grof, matig afgerond, weinig bont
materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 2, spoor schelpen, weinig hele schelpen, veel
schelpresten, spoor Cerastoderma sp., spoor Macoma sp., spoor Ostrea
edulis, spoor Spisula sp., spoor ijzeroxide, Opm.: vertikaal gelaagd

430 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met spoor zandlagen, zeer dun, bruin-grijs, spoor ijzerconcreties,
spoor fijne detritus

1.26 1.81 zand zwak siltig, grijs, 2.5Y6/1, Zand: zeer grof, matig afgerond, spoor bont
materiaal, Schelpen: spoor schelpen, weinig schelpgruis, spoor fijne detritus,
Opm.: gelaagdheid hor en vertikaal

320 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, licht-bruin

1.81 1.98 zand zwak siltig, grijs, 2.5Y6/1, Zand: zeer grof, matig afgerond, spoor bont
materiaal, Schelpen: spoor schelpen, weinig schelpgruis

320 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, licht-bruin

1.98 2.20 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, grijs, 2.5Y6/1, Zand: uiterst grof, matig
afgerond, spoor bont materiaal, Grind: uiterst veel fijn grind, spoor heldere
kwarts, spoor witte kwarts, Schelpen: Sch.perc.: 3, spoor schelpen, weinig
schelpgruis, veel schelpresten, spoor Cerastoderma sp., spoor Ostrea edulis,
weinig ijzerconcreties, spoor ijzeroxide

500 0 1 99 1 1 3

2.20 2.31 grind uiterst zandig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst grof, matig afgerond, veel
bont materiaal, Grind: weinig fijn grind, zeer veel matig grof grind, matig
afgerond, matig bont, veel heldere kwarts, veel kwartsiet, weinig witte kwarts,
spoor zandsteen

800 0 1 64 35 0 3

2.31 2.73 zand zwak siltig, sterk grindig, zwak humeus, licht-geel-bruin, 10YR6/4, Zand: uiterst
grof, zeer grote spreiding, veel bont materiaal, Grind: veel fijn grind, weinig
matig grof grind, spoor zeer grof grind, matig afgerond, matig bont, weinig
heldere kwarts, weinig kwartsiet, spoor rode kwarts, spoor witte kwarts, spoor
zandsteen, spoor ijzeroxide

500 0 1 99 15 2 3

2.73 2.86 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 2.5Y6/2, Zand: zeer grof, matig grote spreiding,
spoor bont materiaal

320 0 1 99 0 0 3

2.86 3.00 zand zwak siltig, sterk grindig, zwak humeus, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof,
zeer grote spreiding, veel bont materiaal, Grind: zeer veel fijn grind, spoor
matig grof grind, spoor zeer grof grind, matig afgerond, matig bont, veel
heldere kwarts, weinig kwartsiet, spoor rode kwarts, spoor witte kwarts, spoor
zandsteen

500 0 1 99 25 2 3

3.00 3.34 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 2.5Y7/3, Zand: zeer grof, matig grote
spreiding, spoor bont materiaal, Grind: spoor fijn grind, zwak gelaagd

320 0 1 99 1 0 3

3.34 3.40 zand zwak siltig, matig grindig, licht-bruin, 2.5Y7/3, Zand: zeer grof, matig grote
spreiding, spoor bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel matig grof grind,
veel heldere kwarts, weinig kwartsiet, weinig witte kwarts, spoor zandsteen,
sterk gelaagd, scheve gelaagdheid

320 0 1 99 5 0 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, grijs 3



2

N e d e r l a n d s  I n s t i t u u t  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o w e t e n s c h a p p e n  T N O     B P 1 8 0 6 9 7

Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

3.40 4.02 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 2.5Y7/3, Zand: zeer grof, matig grote
spreiding, spoor bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel matig grof grind,
spoor heldere kwarts, spoor kwartsiet, spoor witte kwarts, sterk gelaagd,
scheve gelaagdheid

320 0 1 99 1 0 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, grijs 3

4.02 4.25 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 2.5Y7/3, Zand: zeer grof, matig grote
spreiding, spoor bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel matig grof grind,
spoor heldere kwarts, spoor kwartsiet, spoor witte kwarts, weinig gelaagd

320 0 1 99 1 0 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, grijs 3
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N e d e r l a n d s  I n s t i t u u t  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o w e t e n s c h a p p e n  T N O     B P 1 8 0 6 9 8

NITG-Boornummer BP180698

X-coordinaat 563552

Y-coordinaat 5762983

Maaiveld (m tov NAP)

Datum boring 20-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.30

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L1-01-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 1.21 zand zwak siltig, zwak grindig, grijs, 21.5Y5/1, Zand: matig grof, matig grote
spreiding, matig afgerond, Grind: uiterst veel matig grof grind, weinig heldere
kwarts, spoor zandsteen, Schelpen: spoor schelpen, weinig schelpresten,
spoor Ostrea edulis, spoor glimmer, weinig donkere korrels, spoor kleibrokjes,
zwak gelaagd, Opm.: gelaagheid vertikaal

250 0 1 99 1 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, licht-bruin, Schelpen: weinig
schelpen, spoor hele schelpen, weinig schelpresten, spoor Abra sp., spoor
Ensis sp., spoor Euspira sp.

1.21 1.82 zand zwak siltig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst grof, matig grote spreiding, matig
afgerond, spoor bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor hele
schelpen, veel schelpresten, spoor Cerastoderma sp., zwak gelaagd, Opm.:
gelaagheid vertikaal

450 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met spoor zandlagen, zeer dun, grijs

1.82 2.18 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, matig afgerond, geen bont materiaal, Grind: uiterst veel fijn grind,
weinig heldere kwarts, spoor kwartsiet, spoor witte kwarts, Schelpen:
Sch.perc.: 15, veel schelpen, weinig hele schelpen, veel schelpresten, weinig
Cerastoderma sp., veel Macoma sp., spoor Ostrea edulis, spoor schelpenlagen

600 0 0 10
0

1 0 3

2.18 2.88 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof, zeer grote
spreiding, matig afgerond, geen bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel
matig grof grind, weinig heldere kwarts, spoor kwartsiet, spoor witte kwarts,
Schelpen: Sch.perc.: 5, weinig schelpen, weinig hele schelpen, veel
schelpresten, weinig Cerastoderma sp., veel Macoma sp., weinig Ostrea
edulis, weinig ijzerconcreties

400 0 0 10
0

1 0 3

2.88 3.00 zand zwak siltig, grijs, 2.5Y6/1, Zand: zeer grof, matig grote spreiding, matig
afgerond, spoor bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, spoor
schelpresten

350 0 1 99 0 0 3

3.00 3.86 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof, zeer grote
spreiding, matig afgerond, geen bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel
matig grof grind, weinig heldere kwarts, spoor kwartsiet, spoor witte kwarts,
Schelpen: Sch.perc.: 5, weinig schelpen, weinig hele schelpen, veel
schelpresten, weinig Cerastoderma sp., veel Macoma sp., weinig Ostrea
edulis, weinig ijzerconcreties, weinig gelaagd

400 0 0 10
0

3 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, zwak grindig, Grind: uiterst veel fijn
grind

3.86 4.22 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, matig afgerond, geen bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel
matig grof grind, weinig heldere kwarts, spoor kwartsiet, spoor witte kwarts,
spoor zandsteen

450 0 0 10
0

2 0 3

4.22 4.30 grind sterk zandig, licht-grijs, 10YR6/2, Zand: uiterst grof, spoor bont materiaal,
Grind: uiterst veel fijn grind, spoor matig grof grind, matig bont, veel heldere
kwarts, weinig kwartsiet, spoor witte kwarts, weinig zandsteen

450 0 1 39 60 0 3
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N e d e r l a n d s  I n s t i t u u t  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o w e t e n s c h a p p e n  T N O     B P 1 8 0 6 9 9

NITG-Boornummer BP180699

X-coordinaat 563545

Y-coordinaat 5762965

Maaiveld (m tov NAP)

Datum boring 20-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.90

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L1-03-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.10 geen monster

0.10 0.84 zand zwak siltig, licht-bruin, 10YR6/3, Zand: uiterst grof, matig grote spreiding, matig
afgerond, weinig bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, spoor
hele schelpen, weinig schelpresten, spoor Cerastoderma sp., scheve
gelaagdheid, Opm.: gelaagheid vertikaal

450 0 1 99 0 0 3

0.84 1.62 zand zwak siltig, grijs-bruin, 10YR5/2, Zand: matig grof, matig afgerond, weinig bont
materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, spoor schelpgruis, weinig
donkere korrels, weinig gelaagd, scheve gelaagdheid

290 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, licht-bruin

1.62 2.00 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, zeer grote spreiding,
spoor bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 5, weinig schelpen, weinig hele
schelpen, veel schelpresten, spoor Cerastoderma sp., spoor Donax vittatus,
spoor Macoma sp., spoor Ostrea edulis, spoor Spisula sp., zwak gelaagd,
spoor schelpenlagen

450 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met spoor zandlagen, zeer dun, zwak siltig, grijs-bruin 3

2.00 2.43 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding,
spoor bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 3, spoor schelpen, veel
schelpresten, weinig ijzerconcreties, weinig veenbrokjes, zwak gelaagd

400 0 1 99 0 0 3

2.43 2.63 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, zeer
grote spreiding, spoor bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel matig grof
grind, spoor heldere kwarts, spoor kwartsiet, spoor witte kwarts, spoor
zandsteen, weinig insluitsels zand, zwak gelaagd

600 0 1 99 2 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, bruin

2.63 3.32 zand zwak siltig, matig grindig, licht-bruin-grijs, 10YR6/3, Zand: uiterst grof, zeer
grote spreiding, matig afgerond, spoor bont materiaal, Grind: veel fijn grind,
veel matig grof grind, matig afgerond, matig bont, weinig heldere kwarts, veel
kwartsiet, spoor lydiet, spoor rode kwarts, weinig witte kwarts, spoor
zandsteen, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpresten, spoor grindlagen

450 0 1 99 8 0 3

3.32 3.67 grind uiterst zandig, licht-bruin-grijs, 10YR6/3, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, matig afgerond, spoor bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel
matig grof grind, spoor zeer grof grind, matig afgerond, matig bont, spoor
bontzandsteen, veel heldere kwarts, veel kwartsiet, spoor lydiet, spoor rode
kwarts, veel witte kwarts, weinig zandsteen, Schelpen: spoor schelpen, spoor
schelpresten

600 0 1 64 35 0 3

3.67 4.24 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: matig grof, matig afgerond, weinig
bont materiaal, weinig gelaagd

250 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, licht-bruin

4.24 4.39 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR7/4, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, weinig bont materiaal, Grind: spoor fijn grind, spoor witte kwarts,
spoor zandsteen

420 0 1 99 1 0 3

4.39 4.65 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR7/4, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, weinig bont materiaal, Grind: spoor fijn grind, spoor witte kwarts,
spoor zandsteen, weinig gelaagd, scheve gelaagdheid

420 0 1 99 1 0 3
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Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, donker-bruin-grijs

4.65 4.90 zand zwak siltig, zwak grindig, grijs-bruin, 10YR5/2, Zand: matig grof, matig
afgerond, weinig bont materiaal, Grind: spoor kwartsiet, spoor lydiet, spoor
zandsteen, zwak gelaagd

250 0 1 99 1 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, bruin
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N e d e r l a n d s  I n s t i t u u t  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o w e t e n s c h a p p e n  T N O     B P 1 8 0 7 0 0

NITG-Boornummer BP180700

X-coordinaat 563655

Y-coordinaat 5762943

Maaiveld (m tov NAP)

Datum boring 20-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.25

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L2-01-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.10 geen monster

0.10 0.21 zand zwak siltig, grijs, 10YR6/1, Zand: matig grof, matig grote spreiding, matig
afgerond, spoor bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, weinig
schelpresten, weinig donkere korrels, weinig kleibrokjes, spoor zee-
egelstekels, zwak gelaagd

250 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met spoor zandlagen, zeer dun, grijs, slap, bioturbatie, scheve
gelaagdheid

3

0.21 1.60 zand zwak siltig, bruin, 10YR6/1, Zand: zeer grof, matig afgerond, spoor bont
materiaal, Organisch materiaal: spoor hout, Schelpen: Sch.perc.: 2, spoor
schelpen, weinig hele schelpen, veel schelpresten, spoor Cerastoderma sp.,
spoor Macoma sp., spoor Ostrea edulis, spoor glimmer, spoor veenbrokjes,
zwak gelaagd, Opm.: gelaagheid vertikaal

330 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met spoor zandlagen, grijs

1.60 1.76 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR6/3, Zand: zeer grof, zeer grote
spreiding, matig afgerond, geen bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel
matig grof grind, spoor heldere kwarts, spoor witte kwarts, spoor zandsteen,
weinig gelaagd, scheve gelaagdheid

410 0 1 99 1 0 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, grijs, scheve gelaagdheid

1.76 1.96 schelpen uiterst zandig, zwak grindig, zwak humeus, donker-grijs, 5Y4/1, Zand: matig
fijn, tweetoppige spreiding, Zandmed.grof: 600, Grind: uiterst veel fijn grind,
matig afgerond, matig bont, weinig heldere kwarts, weinig kwartsiet, spoor witte
kwarts, Organisch materiaal: weinig hout, Schelpen: Sch.perc.: 40, weinig hele
schelpen, veel schelpgruis, veel schelpresten, weinig gele schelpen, spoor
Cerastoderma sp., spoor Macoma sp., weinig Macoma sp., weinig Ostrea
edulis, weinig glimmer, weinig donkere korrels

160 0 2 58 2 1 3

1.96 2.08 zand zwak siltig, licht-bruin, 10YR6/3, Zand: uiterst grof, matig afgerond, spoor bont
materiaal, Schelpen: spoor schelpen, weinig schelpresten, spoor Macoma sp.,
spoor Ostrea edulis

420 0 1 99 0 0 3

2.08 2.70 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: matig grof, weinig
bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis, weinig glimmer,
weinig donkere korrels, spoor kleibrokjes, weinig zee-egelstekels, weinig fijne
detritus, spoor veenbrokjes, weinig insluitsels zand, Opm.: insluitigen zand fijn
en siltig, structuur warrig

220 0 3 97 0 1 3

2.70 3.00 leem zwak zandig, zwak humeus, grijs, 2.5Y5/1, Organisch materiaal: weinig
plantenresten, weinig insluitsels zand, weinig gelaagd, weinig detrituslagen,
Opm.: insluitigen zand fijn en siltig, insluitigen zand grof met schelpresten

5 85 10 0 2 3

3.00 4.25 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof, matig grote
spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind: uiterst veel fijn grind,
spoor heldere kwarts, weinig witte kwarts, spoor zandsteen, sterk gelaagd,
Opm.: top enkel kleibrokje

400 0 1 99 1 0 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, licht-grijs
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NITG-Boornummer BP180701

X-coordinaat 563643

Y-coordinaat 5762915

Maaiveld (m tov NAP)

Datum boring 20-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.35

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L2-04-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.85 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, zeer grote
spreiding, weinig bont materiaal, Grind: weinig fijn grind, weinig matig grof
grind, weinig zeer grof grind, weinig heldere kwarts, weinig kwartsiet, weinig
vuursteen, weinig witte kwarts, spoor zandsteen, Schelpen: Sch.perc.: 2, spoor
schelpen, weinig schelpresten, spoor Cerastoderma sp., weinig Macoma sp.,
weinig Ostrea edulis, spoor glimmer, spoor kleibrokjes

400 0 1 99 3 0 3

0.85 1.54 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: uiterst grof, zeer
grote spreiding, matig afgerond, spoor bont materiaal, Grind: veel fijn grind,
veel matig grof grind, weinig heldere kwarts, weinig kwartsiet, spoor witte
kwarts, weinig zandsteen, spoor ijzerconcreties, zwak gelaagd

500 0 1 99 1 0 3

1.54 2.00 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, matig afgerond,
spoor bont materiaal, Grind: uiterst veel matig grof grind, spoor heldere kwarts,
sterk gelaagd, scheve gelaagdheid

350 0 2 98 1 0 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, donker-grijs

2.00 2.47 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof, matig afgerond,
spoor bont materiaal, Grind: uiterst veel matig grof grind, spoor heldere kwarts,
Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis

350 0 2 98 1 0 3

2.47 2.82 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, matig afgerond,
spoor bont materiaal, Grind: uiterst veel matig grof grind, spoor heldere kwarts,
sterk gelaagd

350 0 2 98 1 0 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, donker-grijs

2.82 3.70 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, matig
afgerond, spoor bont materiaal, Grind: uiterst veel fijn grind, spoor kwartsiet,
spoor witte kwarts, Organisch materiaal: spoor plantenresten, spoor glimmer

350 0 2 98 1 0 3

3.70 4.35 zand zwak siltig, sterk grindig, zwak humeus, licht-bruin, 10YR6/3, Zand: zeer grof,
matig afgerond, spoor bont materiaal, Grind: zeer veel fijn grind, weinig matig
grof grind, veel heldere kwarts, veel kwartsiet, weinig witte kwarts, weinig
zandsteen, Organisch materiaal: spoor hout, spoor ijzerconcreties, spoor
detritus, weinig gelaagd, scheve gelaagdheid, weinig grindlagen

400 0 1 99 15 1 3
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NITG-Boornummer BP180703

X-coordinaat 563790

Y-coordinaat 5762953

Maaiveld (m tov NAP) -24.04

Datum boring 19-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.55

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L3-01B-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.09 geen monster

0.09 0.24 zand zwak siltig, licht-grijs, 2.5Y7/2, Zand: zeer grof, matig grote spreiding, matig
afgerond, spoor bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 4, spoor schelpen, spoor
hele schelpen, veel schelpresten, spoor Spisula sp., spoor kleibrokjes, spoor
zee-egelfragmenten, weinig zee-egelstekels

320 0 1 99 0 0 3

0.24 0.75 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 2.5Y6/2, Zand: matig grof, matig kleine spreiding,
matig afgerond, weinig bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 2, spoor schelpen,
weinig schelpresten, spoor kleibrokjes, spoor leembrokjes, spoor zee-
egelstekels

230 0 6 94 0 0 3

0.75 1.52 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 2.5Y6/2, Zand: matig grof, matig kleine spreiding,
matig afgerond, weinig bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen,
weinig schelpresten, weinig leembrokjes, spoor zee-egelstekels, weinig
insluitsels zand, Opm.: insluitingem zand 400mu licht bruin

230 0 6 94 0 0 3

1.52 1.80 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 2.5Y6/2, Zand: zeer grof, matig kleine spreiding,
matig afgerond, weinig bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen,
weinig schelpresten, weinig leembrokjes, spoor zee-egelstekels

310 0 6 94 0 0 3

1.80 1.94 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 2.5Y6/2, Zand: zeer grof, matig kleine spreiding,
matig afgerond, weinig bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen,
weinig schelpresten, weinig leembrokjes, spoor zee-egelstekels, weinig
insluitsels zand, Opm.: insluitingem zand 400mu licht bruin

310 0 6 94 0 0 3

1.94 2.36 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 2.5Y6/2, Zand: matig grof, matig kleine spreiding,
matig afgerond, weinig bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen,
weinig schelpresten, weinig leembrokjes, spoor zee-egelstekels, spoor
veenbrokjes

230 0 6 94 0 0 3

2.36 2.59 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 5Y6/1, Zand: zeer grof, matig afgerond,
spoor bont materiaal, Grind: uiterst veel matig grof grind, spoor lydiet,
Organisch materiaal: spoor plantenresten, Schelpen: spoor schelpen, spoor
schelpresten, bioturbatie, weinig gelaagd

320 0 3 97 1 0 3

Sublaag: met weinig kleilagen, zeer dun, groen-grijs

2.59 3.05 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, spoor bont materiaal, Grind: uiterst veel matig grof grind, spoor
kwartsiet, weinig witte kwarts, Schelpen: Sch.perc.: 2, spoor schelpen, weinig
hele schelpen, spoor schelpresten, weinig Cerastoderma sp., spoor Ostrea
edulis, veel kleibrokjes, spoor veenbrokjes, weinig gelaagd, Opm.: klei en
veenbrokjes in laagjes

450 0 1 99 1 0 3

3.05 3.10 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, spoor bont materiaal, Grind: uiterst veel matig grof grind, spoor
kwartsiet, weinig witte kwarts, Schelpen: Sch.perc.: 2, spoor schelpen, weinig
hele schelpen, spoor schelpresten, weinig Cerastoderma sp., spoor Ostrea
edulis, spoor glimmer, spoor kleibrokjes, spoor veenbrokjes

600 0 1 99 1 0 3
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3.10 3.21 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, spoor bont materiaal, Grind: uiterst veel matig grof grind, spoor
kwartsiet, weinig witte kwarts, Schelpen: Sch.perc.: 2, spoor schelpen, weinig
hele schelpen, spoor schelpresten, weinig Cerastoderma sp., spoor Ostrea
edulis, veel kleibrokjes, veel veenbrokjes, weinig gelaagd, Opm.: klei en
veenbrokjes in laagjes

450 0 1 99 1 0 3

3.21 4.19 zand zwak siltig, zwak humeus, bruin-grijs, 10YR5/2, Zand: matig grof, spoor bont
materiaal, spoor glimmer, weinig donkere korrels, sterk gelaagd, aan de basis
humeus

250 0 1 99 0 1 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, donker-grijs

4.19 4.28 zand zwak siltig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst grof, Schelpen: Sch.perc.: 2,
spoor schelpen, spoor hele schelpen, weinig schelpresten, spoor Donax
vittatus

420 0 1 99 0 0 3

4.28 4.36 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, spoor
bont materiaal, spoor glimmer, zwak gelaagd

350 0 1 99 0 1 3

4.36 4.55 detritus mineraalarm, zwak grindig, donker-bruin, 10YR3/3, Grind: uiterst veel fijn grind,
spoor heldere kwarts, spoor kwartsiet, spoor witte kwarts, Schelpen: Sch.perc.:
15, veel schelpen, veel hele schelpen, veel schelpresten, weinig Cerastoderma
sp., weinig Ensis sp., weinig Hinia sp., weinig Hydrobiidae, weinig Macoma sp.,
weinig Ostrea edulis, weinig Spisula sp., weinig zoetwater- en landschelpen,
spoor kleibrokjes, veel veenbrokjes, Opm.: spoor Divarixcella, spoor Pupilla
muscorum, spoor Succinia Oblonga

0 5 45 1 50 3
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NITG-Boornummer BP180704

X-coordinaat 563790

Y-coordinaat 5762955

Maaiveld (m tov NAP) -23.90

Datum boring 19-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 5.00

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L3-01C-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.13 geen monster

0.13 0.29 zand zwak siltig, licht-grijs, 2.5Y7/2, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding, matig
afgerond, spoor bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 2, spoor schelpen, weinig
hele schelpen, veel schelpresten, weinig Spisula sp., spoor zee-
egelfragmenten, weinig zee-egelstekels

320 0 1 99 0 0 3

0.29 0.35 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 2.5Y6/2, Zand: matig grof, matig kleine spreiding,
matig afgerond, weinig bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 15, veel schelpen,
veel schelpgruis, veel schelpresten, spoor Ensis sp., weinig donkere korrels,
veel zee-egelstekels

230 0 6 94 0 0 3

0.35 1.23 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 2.5Y6/2, Zand: matig grof, matig kleine spreiding,
matig afgerond, weinig bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen,
weinig schelpresten, spoor leembrokjes, spoor zee-egelstekels, spoor
veenbrokjes, zwak gelaagd, spoor kleilenzen, Opm.: zwak verticaal gelaagd

230 1 6 93 0 0 3

1.23 2.17 zand zwak siltig, zwak humeus, grijs, 2.5Y6/1, Zand: matig grof, matig kleine
spreiding, matig afgerond, spoor bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 2, spoor
schelpen, weinig schelpresten, weinig donkere korrels, weinig leembrokjes

220 1 3 96 0 1 3

2.17 2.70 zand zwak siltig, zwak humeus, grijs, 5Y5/1, Zand: zeer grof, matig afgerond, spoor
bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, spoor schelpresten,
weinig donkere korrels, spoor ijzeroxide, weinig kleibrokjes, weinig leembrokjes

330 0 1 99 0 1 3

2.70 3.07 zand zwak siltig, grijs, 5Y5/1, Zand: zeer grof, matig afgerond, spoor bont materiaal,
Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, spoor schelpresten, weinig donkere
korrels, spoor zee-egelstekels, weinig gelaagd

330 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met weinig kleilagen, zeer dun, grijs, matig stevig, spoor glimmer

3.07 3.22 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/1, Zand: zeer grof, zeer grote
spreiding, matig afgerond, spoor bont materiaal, spoor roze korrels, Grind:
uiterst veel matig grof grind, spoor heldere kwarts, Schelpen: spoor schelpen,
spoor hele schelpen, weinig schelpresten, spoor Cerastoderma sp.

410 0 1 99 1 0 3

3.22 3.58 zand zwak siltig, zwak humeus, grijs-bruin, 10YR5/2, Zand: zeer grof, matig
afgerond, spoor bont materiaal, Organisch materiaal: spoor hout, weinig hout,
Schelpen: Sch.perc.: 3, spoor schelpen, spoor hele schelpen, veel
schelpresten, weinig Cerastoderma sp., spoor Ostrea edulis, weinig
leembrokjes, weinig veenbrokjes

350 0 1 99 0 2 3

3.58 4.00 zand zwak siltig, zwak humeus, bruin-grijs, 10YR5/2, Zand: matig grof, spoor bont
materiaal, spoor glimmer, weinig donkere korrels, zwak gelaagd, Opm.:
vertikaal gelaagd

250 0 1 99 0 1 3

4.00 4.68 zand zwak siltig, zwak humeus, bruin-grijs, 10YR5/2, Zand: matig grof, spoor bont
materiaal, spoor glimmer, weinig donkere korrels, sterk gelaagd, aan de basis
humeus

250 0 1 99 0 1 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, donker-grijs

4.68 5.00 zand zwak siltig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, matig afgerond, spoor bont
materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, spoor schelpresten

400 0 1 99 0 0 3
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NITG-Boornummer BP180705

X-coordinaat 563789

Y-coordinaat 5762955

Maaiveld (m tov NAP) -23.90

Datum boring 19-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.75

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L3-01D-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.07 geen monster

0.07 0.39 zand zwak siltig, licht-grijs, 10YR7/1, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding, spoor
bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 3, spoor schelpen, weinig hele schelpen,
weinig schelpgruis, spoor Ensis sp., weinig Spisula sp., weinig zee-egelstekels

350 0 1 99 0 0 3

0.39 0.52 zand zwak siltig, grijs, 5Y6/1, Zand: matig fijn, matig grote spreiding, Schelpen:
Sch.perc.: 2, spoor schelpen, weinig juveniel, veel schelpresten, spoor Spisula
sp., spoor Ostracoda, spoor zee-egelstekels

200 0 3 97 0 0 3

0.52 0.65 zand zwak siltig, licht-geel-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding,
spoor bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 15, veel schelpen, weinig hele
schelpen, weinig juveniel, veel schelpresten, weinig kleibrokjes, weinig zee-
egelstekels

390 0 1 99 0 0 3

0.65 1.00 zand zwak siltig, grijs, 5Y6/1, Zand: matig fijn, matig grote spreiding, Schelpen:
Sch.perc.: 2, spoor schelpen, spoor hele schelpen, weinig juveniel, veel
schelpresten, spoor Spisula sp., spoor leembrokjes, spoor zee-egelstekels,
Opm.: spoor Zirfaea crispata

200 0 3 97 0 0 3

1.00 1.19 zand zwak siltig, licht-grijs, 2.5Y7/2, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding, spoor bont
materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, veel schelpresten, spoor
zee-egelstekels

320 0 1 99 0 0 3

1.19 1.62 zand zwak siltig, zwak humeus, grijs, 5Y6/1, Zand: matig fijn, matig grote spreiding,
Schelpen: Sch.perc.: 2, spoor schelpen, spoor hele schelpen, weinig juveniel,
veel schelpresten, spoor Cerastoderma sp., spoor Spisula sp., spoor
ijzeroxide, spoor leembrokjes, spoor zee-egelstekels

200 1 3 96 0 1 3

1.62 1.71 zand zwak siltig, zwak humeus, grijs, 5Y6/1, Zand: matig fijn, matig grote spreiding,
Schelpen: Sch.perc.: 15, veel schelpen, weinig juveniel, veel schelpresten,
spoor glimmer, spoor ijzeroxide, spoor leembrokjes, spoor zee-egelstekels

200 1 3 96 0 1 3

1.71 2.13 zand zwak siltig, zwak humeus, grijs, 5Y6/1, Zand: matig fijn, matig grote spreiding,
Schelpen: Sch.perc.: 2, spoor schelpen, spoor hele schelpen, weinig
schelpresten, spoor ijzeroxide, spoor leembrokjes, spoor zee-egelstekels

180 1 3 96 0 1 3

2.13 2.34 zand zwak siltig, zwak humeus, grijs, 5Y6/1, Zand: zeer grof, matig afgerond, spoor
bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, spoor schelpgruis,
weinig leembrokjes

380 0 1 99 0 1 3

2.34 2.82 zand zwak siltig, zwak humeus, grijs, 5Y6/1, Zand: matig fijn, matig grote spreiding,
Schelpen: Sch.perc.: 2, spoor schelpen, spoor hele schelpen, weinig
schelpresten, spoor ijzeroxide, weinig leembrokjes, spoor zee-egelstekels,
weinig insluitsels zand, weinig gelaagd, Opm.: insluiting zand li br 300mu

180 1 3 96 0 1 3

Sublaag: met weinig kleilagen, zeer dun, groen-grijs

2.82 3.20 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, matig afgerond,
spoor bont materiaal, Grind: spoor fijn grind, zeer veel matig grof grind, matig
afgerond, spoor kwartsiet, spoor witte kwarts, Schelpen: spoor schelpen,
weinig schelpresten, spoor Ostrea edulis, weinig donkere korrels, spoor
kleibrokjes, weinig leembrokjes, spoor veenbrokjes

400 0 1 99 1 0 3
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3.20 3.40 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, matig afgerond,
spoor bont materiaal, Grind: spoor fijn grind, zeer veel matig grof grind, matig
afgerond, weinig kwartsiet, spoor witte kwarts, Organisch materiaal: weinig
hout, Schelpen: spoor schelpen, weinig schelpresten, spoor Ostrea edulis,
weinig donkere korrels, weinig veenbrokjes

400 0 1 99 2 0 3

3.40 3.50 zand zwak siltig, grijs, 2.5Y5/1, Zand: matig grof, matig afgerond, veel bont
materiaal, Schelpen: weinig schelpen, veel schelpresten, spoor veenbrokjes,
sterk gelaagd

240 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, licht-bruin

3.50 4.53 zand zwak siltig, grijs, 2.5Y5/1, Zand: matig grof, matig afgerond, veel bont
materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, spoor schelpresten, spoor
Ostrea edulis, spoor glimmer, sterk gelaagd, scheve gelaagdheid

240 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, licht-bruin

4.53 4.75 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, zeer grote
spreiding, matig afgerond, spoor bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel
matig grof grind, spoor kwartsiet, spoor witte kwarts, Schelpen: Sch.perc.: 3,
spoor schelpen, weinig hele schelpen, veel schelpresten, weinig Macoma sp.,
weinig Ostrea edulis

400 0 1 99 1 0 3
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NITG-Boornummer BP180706

X-coordinaat 563791

Y-coordinaat 5762955

Maaiveld (m tov NAP) -23.90

Datum boring 19-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 3.70

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L3-01E-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.31 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/1, Zand: zeer grof, zeer grote
spreiding, spoor bont materiaal, Grind: uiterst veel fijn grind, spoor heldere
kwarts, Schelpen: Sch.perc.: 3, spoor schelpen, weinig hele schelpen, weinig
schelpgruis, spoor Donax vittatus, weinig Spisula sp., spoor ijzerconcreties,
weinig zee-egelstekels

350 0 1 99 1 0 3

0.31 0.43 zand zwak siltig, grijs, 5Y6/1, Zand: matig fijn, matig grote spreiding, Schelpen:
Sch.perc.: 2, spoor schelpen, weinig juveniel, veel schelpresten, spoor
Macoma sp., spoor Spisula sp., spoor zee-egelstekels

200 0 3 97 0 0 3

0.43 0.61 zand zwak siltig, licht-geel-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding,
spoor bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 10, weinig schelpen, weinig hele
schelpen, weinig juveniel, veel schelpresten, weinig Spisula sp., weinig zee-
egelstekels, weinig insluitsels zand, Opm.: insluitingen fijn grijs zand

390 0 1 99 0 0 3

0.61 1.58 zand zwak siltig, grijs, 5Y6/1, Zand: matig fijn, matig grote spreiding, Schelpen:
Sch.perc.: 2, spoor schelpen, weinig juveniel, veel schelpresten, spoor
Macoma sp., spoor Spisula sp., spoor leembrokjes, spoor zee-egelstekels,
spoor insluitsels zand, spoor schelpenlagen, Opm.: insluiting li br grof zand

200 1 3 96 0 0 3

1.58 1.81 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 10YRY6/2, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding,
spoor bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, spoor
schelpresten

320 0 1 99 0 0 3

1.81 2.40 zand zwak siltig, licht-grijs, 2.5Y7/2, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding, spoor bont
materiaal, Organisch materiaal: spoor plantenresten, Schelpen: Sch.perc.: 1,
spoor schelpen, spoor schelpresten, weinig kleibrokjes, spoor leembrokjes,
zwak gelaagd, spoor kleilagen

320 1 1 98 0 0 3

2.40 2.78 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, matig afgerond,
spoor bont materiaal, Grind: spoor fijn grind, zeer veel matig grof grind, matig
afgerond, weinig kwartsiet, spoor witte kwarts, Organisch materiaal: spoor
hout, Schelpen: spoor schelpen, weinig schelpresten, spoor Cerastoderma sp.,
weinig donkere korrels, weinig veenbrokjes

400 0 1 99 2 0 3

2.78 3.26 zand zwak siltig, grijs, 2.5Y5/1, Zand: matig grof, matig afgerond, veel bont
materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor hele schelpen, spoor
Cerastoderma sp.

240 0 1 99 0 0 3

3.26 3.70 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, zeer grote
spreiding, matig afgerond, spoor bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel
matig grof grind, spoor kwartsiet, spoor witte kwarts, Schelpen: Sch.perc.: 1,
spoor schelpen, spoor schelpresten, weinig Ostrea edulis, veel insluitsels zand,
Opm.: insluitingen do grijs fijn zand

400 0 1 99 1 0 3
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NITG-Boornummer BP180707

X-coordinaat 563776

Y-coordinaat 5762928

Maaiveld (m tov NAP) -25.07

Datum boring 19-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.35

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L3-04-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.13 geen monster

0.13 0.66 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 2.5Y6/2, Zand: matig grof, zeer kleine spreiding,
matig afgerond, weinig bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 2, spoor schelpen,
spoor hele schelpen, weinig schelpresten, spoor Ensis sp., spoor Spisula sp.,
spoor leembrokjes, spoor zee-egelstekels, spoor veenbrokjes, zwak gelaagd,
Opm.: zwak verticaal gelaagd

210 0 3 97 0 0 3

0.66 0.90 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 2.5Y6/2, Zand: matig grof, zeer kleine spreiding,
matig afgerond, weinig bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen,
weinig schelpresten, weinig leembrokjes, spoor zee-egelstekels

210 0 3 97 0 0 3

0.90 1.64 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 2.5Y6/2, Zand: matig grof, zeer kleine spreiding,
matig afgerond, weinig bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 2, spoor schelpen,
spoor hele schelpen, weinig schelpresten, spoor Spisula sp., spoor zee-
egelstekels

210 0 3 97 0 0 3

1.64 1.88 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, weinig bont materiaal, Grind: uiterst veel fijn grind, spoor heldere
kwarts, spoor kwartsiet, spoor vuursteen, spoor witte kwarts, Schelpen:
Sch.perc.: 3, spoor schelpen, spoor hele schelpen, veel schelpresten, weinig
Cerastoderma sp., spoor Macoma sp., spoor kleibrokjes, weinig veenbrokjes

420 0 1 99 1 0 3

1.88 2.00 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, spoor bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel matig grof grind,
spoor kwartsiet, weinig witte kwarts, Schelpen: Sch.perc.: 2, spoor schelpen,
weinig hele schelpen, veel schelpresten, veel kleibrokjes, veel veenbrokjes,
weinig gelaagd, Opm.: Veen en kleibrokjes in laagjes

600 0 1 99 1 0 3

2.00 2.30 zand zwak siltig, zwak grindig, grijs, 2.5Y5/1, Zand: zeer grof, matig afgerond, weinig
bont materiaal, Grind: weinig matig grof grind, zeer veel zeer grof grind, weinig
heldere kwarts, spoor kwartsiet, weinig witte kwarts, Schelpen: Sch.perc.: 1,
spoor schelpen, spoor schelpresten, spoor glimmer, weinig donkere korrels,
spoor kleibrokjes, weinig leembrokjes

310 0 2 98 3 0 3

2.30 2.67 zand zwak siltig, matig humeus, grijs, N/4, Zand: matig fijn, matig grote spreiding,
matig afgerond, spoor bont materiaal, veel glimmer, sterk gelaagd, veel
detrituslagen

200 0 10 90 0 5 3

2.67 2.70 zand zwak siltig, licht-bruin, 10YR73, Zand: uiterst grof, Schelpen: Sch.perc.: 2,
spoor schelpen, spoor hele schelpen, spoor schelpresten, spoor Cerastoderma
sp., spoor Spisula sp.

450 0 1 99 0 0 3

2.70 3.76 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR73, Zand: zeer grof, Grind: uiterst
veel matig grof grind, spoor heldere kwarts, spoor witte kwarts, Schelpen:
Sch.perc.: 2, spoor schelpen, spoor hele schelpen, spoor schelpresten, spoor
Cerastoderma sp., spoor Ostrea edulis, spoor Spisula sp., zwak gelaagd,
Opm.: Plaatselijk scheve gelaagdheid

350 0 1 99 1 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, donker-grijs
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Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

3.76 4.35 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst grof, matig
afgerond, weinig bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel matig grof grind,
spoor heldere kwarts, weinig kwartsiet, spoor witte kwarts, Schelpen: spoor
schelpen, weinig hele schelpen, weinig schelpresten, spoor Cerastoderma sp.,
spoor Macoma sp., weinig Ostrea edulis

450 0 1 99 1 0 3
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NITG-Boornummer BP180708

X-coordinaat 563752

Y-coordinaat 5762886

Maaiveld (m tov NAP) -27.42

Datum boring 19-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.80

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L3-09-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.07 geen monster

0.07 0.11 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof, zeer grote
spreiding, matig afgerond, spoor bont materiaal, Organisch materiaal: veel hout

350 0 1 99 0 1 3

0.11 1.77 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof, zeer grote
spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind: uiterst veel fijn grind,
spoor heldere kwarts, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, weinig
schelpresten, spoor Ostrea edulis, spoor Pectinidae (geribd), spoor
ijzerconcreties

350 0 1 99 1 0 3

1.77 2.08 zand zwak siltig, matig grindig, zwak humeus, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof,
tweetoppige spreiding, Zandmed.fijn: 200, weinig bont materiaal, Grind: zeer
veel fijn grind, weinig matig grof grind, veel heldere kwarts, veel kwartsiet,
weinig witte kwarts, weinig zandsteen, Organisch materiaal: spoor hout,
Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, spoor schelpresten, spoor ijzeroxide,
zwak gelaagd

450 0 1 99 5 1 3

2.08 2.36 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof, matig grote
spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind: uiterst veel fijn grind,
spoor heldere kwarts, spoor kwartsiet, spoor witte kwarts, weinig gelaagd

340 0 2 98 1 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, bruin

2.36 3.12 zand zwak siltig, sterk grindig, zwak humeus, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof,
tweetoppige spreiding, weinig bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel matig
grof grind, spoor zeer grof grind, veel heldere kwarts, veel kwartsiet, weinig
witte kwarts, weinig zandsteen, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, spoor
schelpresten, spoor ijzeroxide, zwak gelaagd

450 0 1 99 15 1 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, bruin

3.12 3.51 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht-bruin, 10YR6/3, Zand: uiterst grof,
matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind: uiterst veel fijn grind, spoor
heldere kwarts, spoor kwartsiet, spoor zandsteen, weinig ijzerlagen, weinig
gelaagd

420 0 1 99 1 2 3

3.51 4.52 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst grof,
zeer grote spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind: weinig fijn
grind, weinig matig grof grind, spoor zeer grof grind, weinig heldere kwarts,
weinig kwartsiet, weinig witte kwarts, spoor zandsteen, weinig ijzerlagen

600 0 1 99 3 1 3

4.52 4.80 zand zwak siltig, matig grindig, zwak humeus, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst
grof, zeer grote spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind: weinig
fijn grind, weinig matig grof grind, spoor zeer grof grind, weinig heldere kwarts,
weinig kwartsiet, weinig witte kwarts, spoor zandsteen, weinig ijzerlagen, spoor
ijzeroxide, weinig grindlagen

600 0 1 99 10 1 3

Sublaag: met spoor zandlagen, zeer dun, licht-grijs, spoor ijzeroxide
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NITG-Boornummer BP180709

X-coordinaat 563747

Y-coordinaat 5762876

Maaiveld (m tov NAP) -28.85

Datum boring 19-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 3.90

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L3-10-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.75 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof,
zeer grote spreiding, matig afgerond, geen bont materiaal, Grind: uiterst veel
fijn grind, spoor heldere kwarts, spoor witte kwarts, Schelpen: Sch.perc.: 1,
spoor schelpen, spoor schelpresten, spoor ijzeroxide, Opm.: vertikaal gelaagd

300 0 1 99 1 1 3

0.75 1.36 zand zwak siltig, matig grindig, zwak humeus, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof,
zeer grote spreiding, matig afgerond, geen bont materiaal, Grind: weinig fijn
grind, weinig matig grof grind, weinig zeer grof grind, weinig heldere kwarts,
weinig kwartsiet, weinig witte kwarts, spoor zandsteen, Schelpen: Sch.perc.: 1,
spoor schelpen, spoor schelpresten, spoor Ostrea edulis, spoor ijzeroxide,
zwak gelaagd, Opm.: vertikaal gelaagd

300 0 1 99 10 1 3

1.36 1.60 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR6/3, Zand: zeer grof, matig afgerond,
weinig bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel matig grof grind, spoor
kwartsiet, spoor witte kwarts, weinig gelaagd, Opm.: vertikaal gelaagd

350 0 1 99 1 0 3

1.60 1.76 grind uiterst zandig, bruin, 10YR6/3, Zand: uiterst grof, matig afgerond, Grind: matig
afgerond, matig bont, veel heldere kwarts, weinig kwartsiet, veel witte kwarts,
weinig zandsteen, spoor ijzeroxide

600 0 1 54 45 0 3

1.76 2.38 zand zwak siltig, matig grindig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel
matig grof grind, matig afgerond, matig bont, veel heldere kwarts, weinig
kwartsiet, weinig witte kwarts, spoor zandsteen

450 0 1 99 5 0 3

2.38 2.80 zand zwak siltig, matig grindig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel
matig grof grind, matig afgerond, matig bont, veel heldere kwarts, weinig
kwartsiet, weinig witte kwarts, spoor zandsteen, spoor ijzerlagen, zwak
gelaagd, weinig zandlagen, Opm.: zandlaagjes donker bruin zm=200

450 0 1 99 5 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, sterk grindig, Grind: uiterst veel fijn
grind

2.80 2.93 zand zwak siltig, sterk grindig, licht-grijs, 10YR67/2, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, weinig bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel matig grof grind,
matig afgerond, matig bont, veel heldere kwarts, veel kwartsiet, spoor rode
kwarts, weinig witte kwarts, weinig zandsteen, Organisch materiaal: weinig
hout, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, spoor schelpresten

600 0 1 99 29 0 3

2.93 3.17 zand zwak siltig, zwak grindig, bruin, 10YR6/3, Zand: zeer grof, matig afgerond,
spoor bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel matig grof grind, weinig
heldere kwarts, weinig kwartsiet, weinig witte kwarts, weinig zandsteen,
Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis, zwak gelaagd

340 0 1 99 2 0 3

3.17 3.90 zand zwak siltig, zwak grindig, bruin, 10YR6/3, Zand: zeer grof, matig afgerond,
spoor bont materiaal, Grind: uiterst veel fijn grind, spoor zeer grof grind, spoor
heldere kwarts, spoor kwartsiet, spoor witte kwarts, sterk gelaagd, Opm.: basis
kleibrokjes

340 0 1 99 1 0 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, donker-bruin
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NITG-Boornummer BP180710

X-coordinaat 563731

Y-coordinaat 5762851

Maaiveld (m tov NAP) -30.33

Datum boring 19-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 3.45

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L3-13-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.20 zand zwak siltig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding, matig
afgerond, spoor bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, spoor
schelpresten, spoor glimmer

320 0 1 99 0 0 3

0.20 0.76 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst grof, matig
afgerond, weinig bont materiaal, Grind: uiterst veel fijn grind, weinig heldere
kwarts, weinig kwartsiet, spoor witte kwarts, spoor zandsteen, Schelpen: spoor
schelpen, spoor schelpresten, spoor Cerastoderma sp., zwak gelaagd, Opm.:
vertikaal gelaagd

450 0 1 99 1 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, donker-bruin

0.76 1.40 zand zwak siltig, matig grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, Grind: weinig fijn grind, weinig matig grof grind, spoor zeer grof
grind, matig afgerond, matig bont, weinig kwartsiet, spoor zandsteen, spoor
ijzeroxide

500 0 1 99 10 0 3

1.40 1.90 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst grof,
zeer grote spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind: uiterst veel
fijn grind, spoor heldere kwarts, spoor kwartsiet, spoor witte kwarts, spoor
zandsteen, spoor ijzeroxide, weinig gelaagd, Opm.: vertikaal gelaagd

450 0 1 99 1 1 3

1.90 2.62 zand zwak siltig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, spoor bont materiaal,
Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis, Opm.: vertikaal gelaagd

350 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met spoor zandlagen, zeer dun, donker-bruin

2.62 3.45 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, spoor bont
materiaal, Grind: uiterst veel fijn grind, spoor kwartsiet, spoor witte kwarts,
Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis, weinig gelaagd, scheve
gelaagdheid

350 0 1 99 1 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, donker-bruin
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NITG-Boornummer BP180711

X-coordinaat 563721

Y-coordinaat 5762834

Maaiveld (m tov NAP) -30.76

Datum boring 19-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 3.85

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L3-15-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.51 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst grof, matig
afgerond, weinig bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel matig grof grind,
weinig heldere kwarts, weinig kwartsiet, weinig witte kwarts, spoor zandsteen,
spoor ijzerlagen, zwak gelaagd, Opm.: vertikaal gelaagd

450 0 1 99 3 0 3

0.51 1.40 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, matig
afgerond, weinig bont materiaal, Grind: weinig fijn grind, weinig matig grof
grind, weinig zeer grof grind, weinig heldere kwarts, weinig kwartsiet, weinig
witte kwarts, spoor zandsteen, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis,
spoor ijzeroxide

450 0 1 99 4 0 3

1.40 2.00 zand zwak siltig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: matig grof, matig afgerond, spoor bont
materiaal, spoor ijzerlagen, weinig gelaagd, Opm.: vertikaal gelaagd

250 0 2 98 0 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, grijs

2.00 2.67 zand zwak siltig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: matig grof, matig afgerond, spoor bont
materiaal, spoor ijzeroxide

250 0 2 98 0 0 3

2.67 2.71 zand zwak siltig, matig grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: matig grof, matig
afgerond, spoor bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel matig grof grind,
matig afgerond, weinig kwartsiet, weinig witte kwarts, weinig zandsteen

250 0 2 98 5 0 3

2.71 3.13 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: matig grof, matig afgerond,
spoor bont materiaal, Grind: uiterst veel matig grof grind, spoor kwartsiet, spoor
witte kwarts, weinig ijzerlagen, sterk gelaagd, scheve gelaagdheid

250 0 2 98 1 0 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, donker-grijs

3.13 3.36 zand zwak siltig, sterk grindig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst grof, matig
afgerond, weinig bont materiaal, Grind: zeer veel fijn grind, weinig matig grof
grind, matig bont, veel heldere kwarts, veel kwartsiet, weinig witte kwarts,
weinig zandsteen, spoor ijzerconcreties, weinig gelaagd

800 0 1 99 29 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, licht-grijs

3.36 3.85 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, grijs, N7/, Zand: matig fijn, matig
afgerond, spoor bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel matig grof grind,
spoor heldere kwarts, spoor zandsteen, weinig ijzerlagen, sterk gelaagd, Opm.:
basis vervloeid, veel laagjes donker grijs zand

170 0 2 98 1 2 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, licht-bruin
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NITG-Boornummer BP180712

X-coordinaat 563716

Y-coordinaat 5762824

Maaiveld (m tov NAP) -32.79

Datum boring 19-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.40

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L3-16-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 1.10 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof, matig afgerond,
weinig bont materiaal, Grind: uiterst veel fijn grind, spoor matig grof grind,
spoor heldere kwarts, spoor kwartsiet, spoor witte kwarts, spoor zandsteen,
zwak gelaagd, Opm.: vertikaal gelaagd

400 0 1 99 1 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, grijs

1.10 1.30 grind uiterst zandig, licht-grijs-bruin, 10YR6/3, Zand: uiterst grof, matig afgerond,
weinig bont materiaal, Grind: veel fijn grind, matig afgerond, matig bont, veel
kwartsiet, spoor rode zandsteen, veel witte kwarts, spoor ijzerconcreties, zwak
gelaagd, Opm.: 3vertikaal gelaagd

450 0 1 64 35 0 3

1.30 1.80 zand zwak siltig, matig grindig, zwak humeus, licht-bruin, 10YR6/3, Zand: uiterst
grof, zeer grote spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind: zeer
veel fijn grind, weinig matig grof grind, weinig heldere kwarts, veel kwartsiet,
veel witte kwarts, weinig zandsteen, spoor ijzeroxide, weinig gelaagd, scheve
gelaagdheid

450 0 1 99 10 1 3

1.80 2.00 zand zwak siltig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding, weinig
bont materiaal, spoor ijzerlagen, Opm.: vertikaal gelaagd

300 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met spoor zandlagen, zeer dun, bruin

2.00 2.52 zand zwak siltig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding, weinig
bont materiaal

300 0 1 99 0 0 3

2.52 3.40 zand zwak siltig, licht-grijs, 10YR6/3, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding, weinig
bont materiaal, spoor ijzerlagen, weinig gelaagd, scheve gelaagdheid

300 0 1 99 0 0 3

3.40 3.87 zand zwak siltig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding, weinig
bont materiaal

300 0 1 99 0 0 3

3.87 4.40 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, zeer grote
spreiding, weinig bont materiaal, Grind: uiterst veel matig grof grind, spoor
kwartsiet, weinig ijzeroxide, weinig gelaagd, scheve gelaagdheid

350 0 1 99 1 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, donker-grijs
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NITG-Boornummer BP180713

X-coordinaat 563693

Y-coordinaat 5762781

Maaiveld (m tov NAP) -34.73

Datum boring 19-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.55

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L3-21-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.05 geen monster

0.05 1.00 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, bruin, 10YR6/3, Zand: uiterst grof,
zeer grote spreiding, weinig bont materiaal, Grind: weinig matig grof grind,
weinig heldere kwarts, veel heldere kwarts, weinig witte kwarts, spoor
zandsteen, spoor ijzerconcreties, spoor ijzerlagen, spoor ijzeroxide, spoor
kleibrokjes, weinig gelaagd, Opm.: vertikaal gelaagd

450 0 1 99 3 1 3

1.00 1.26 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: matig grof,
matig grote spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind: uiterst veel
matig grof grind, weinig witte kwarts, weinig insluitsels zand, Opm.: insluitingen
zand 450mu

260 0 2 98 1 2 3

1.26 1.35 grind uiterst zandig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst grof, Grind: zeer veel fijn
grind, weinig matig grof grind, veel heldere kwarts, veel kwartsiet, spoor lydiet,
weinig witte kwarts, weinig zandsteen

600 0 1 59 40 0 3

1.35 1.48 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, veel bont materiaal, Grind: uiterst veel fijn grind, weinig kwartsiet,
Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpresten

700 0 1 99 1 0 3

1.48 1.64 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, veel bont materiaal, Grind: uiterst veel fijn grind, weinig kwartsiet,
Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpresten, spoor ijzerconcreties, spoor
ijzeroxide

1100 0 1 99 3 0 3

1.64 1.71 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof, matig
afgerond, spoor bont materiaal, weinig gelaagd

320 0 2 98 0 2 3

1.71 1.78 zand zwak siltig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof, matig afgerond, spoor bont
materiaal, spoor ijzeroxide

400 0 2 98 0 0 3

1.78 2.41 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof, matig
afgerond, spoor bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis,
aan de basis grindig

320 0 2 98 0 2 3

2.41 2.56 zand zwak siltig, sterk grindig, zwak humeus, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof,
matig afgerond, spoor bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor
schelpgruis

320 0 2 98 25 2 3

Sublaag: met veel grindlagen, zeer dun, Grind: veel fijn grind, weinig matig grof
grind, spoor zeer grof grind, matig afgerond, matig bont, veel heldere kwarts,
veel kwartsiet, weinig witte kwarts, weinig zandsteen

2.56 3.54 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst grof, matig
afgerond, veel bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel matig grof grind, spoor
heldere kwarts, spoor kwartsiet, spoor zandsteen, Schelpen: spoor schelpen,
spoor schelpgruis, weinig gelaagd, scheve gelaagdheid

550 0 1 99 1 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, matig grindig, Grind: uiterst veel fijn
grind, veel heldere kwarts, veel kwartsiet, veel witte kwarts, Schelpen: spoor
schelpen, weinig schelpresten, spoor veenbrokjes

3.54 3.86 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst grof, matig
afgerond, veel bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis,
spoor ijzerconcreties, spoor veenbrokjes, zwak gelaagd

550 0 1 99 1 0 3



1

N e d e r l a n d s  I n s t i t u u t  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o w e t e n s c h a p p e n  T N O     B P 1 8 0 7 1 4

NITG-Boornummer BP180714

X-coordinaat 563672

Y-coordinaat 5762748

Maaiveld (m tov NAP) -36.39

Datum boring 19-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.05

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L3-25-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.03 geen monster

0.03 0.18 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: matig fijn, tweetoppige
spreiding, Zandmed.grof: 450, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis,
weinig kleibrokjes

200 0 2 98 0 2 3

0.18 0.40 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof,
zeer grote spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind: uiterst veel
fijn grind, spoor heldere kwarts, spoor kwartsiet, spoor witte kwarts

420 0 1 99 1 1 3

0.40 1.00 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind: weinig heldere kwarts,
weinig kwartsiet, weinig witte kwarts, spoor zandsteen, Schelpen: spoor
schelpen, spoor schelpgruis, spoor ijzerlagen, zwak gelaagd, Opm.: zwak
vertikaal gelaagd

500 0 1 99 3 0 3

1.00 1.49 zand zwak siltig, matig grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel
matig grof grind, weinig heldere kwarts, weinig kwartsiet, weinig witte kwarts,
spoor zandsteen, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis, weinig
ijzerconcreties

500 0 1 99 6 0 3

1.49 2.07 grind uiterst zandig, licht-bruin, 10YR6/3, Zand: uiterst grof, zeer grote spreiding,
veel bont materiaal, Grind: zeer veel fijn grind, weinig matig grof grind, veel
heldere kwarts, veel kwartsiet, weinig witte kwarts, weinig zandsteen,
Organisch materiaal: spoor hout, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen,
spoor schelpresten, zwak gelaagd

1000 0 1 69 30 0 3

Sublaag: met spoor zandlagen, grijs

2.07 3.09 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, matig
afgerond, weinig bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel matig grof grind,
spoor heldere kwarts, spoor kwartsiet, spoor witte kwarts, spoor zandsteen,
weinig ijzerconcreties, spoor kleibrokjes, scheve gelaagdheid, Opm.: plaatselijk
iets fijnner

550 0 1 99 2 0 3

3.09 4.05 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof, matig afgerond,
weinig bont materiaal, Grind: spoor witte kwarts, Schelpen: spoor schelpen,
spoor schelpgruis, sterk gelaagd, scheve gelaagdheid

400 0 1 99 1 0 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, zwak humeus, grijs-bruin
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NITG-Boornummer BP180715

X-coordinaat 563661

Y-coordinaat 5762730

Maaiveld (m tov NAP) -38.29

Datum boring 19-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.35

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L3-27-2011
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NITG-Boornummer BP180716

X-coordinaat 563632

Y-coordinaat 5762678

Maaiveld (m tov NAP) -40.75

Datum boring 19-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.30

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L3-33-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.06 geen monster

0.06 0.13 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-olijf, 2.5Y6/3, Zand: matig fijn, matig afgerond,
geen bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpresten, spoor
Abra sp., spoor Angulus sp., spoor Ensis sp., weinig ijzerlagen, weinig gelaagd

170 0 5 95 0 2 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, grijs 3

0.13 0.27 klei sterk siltig, zwak humeus, licht-olijf-bruin, 2.5Y5/3, matig stevig, spoor
ijzeroxide, zwak gelaagd

34 66 0 0 3 3

Sublaag: met spoor zandlagen, zeer dun, grijs, Organisch materiaal: spoor
hout

3

0.27 0.29 zand zwak siltig, licht-olijf-grijs, 2.5Y6/2, Zand: matig grof, matig kleine spreiding,
matig afgerond, spoor bont materiaal

220 0 2 98 0 0 3

0.29 0.42 klei sterk siltig, zwak humeus, licht-olijf-bruin, 2.5Y5/3, matig stevig, spoor
ijzeroxide, sterk gelaagd

34 66 0 0 3 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, grijs, weinig glimmer 3

0.42 1.05 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 2.5Y6/2, Zand: zeer grof, spoor bont materiaal,
spoor glimmer, spoor ijzeroxide

350 0 1 99 0 0 3

1.05 1.90 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 2.5Y6/2, Zand: zeer grof, spoor bont materiaal,
Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpresten, spoor glimmer, spoor
ijzeroxide, weinig detritus, weinig gelaagd, weinig detrituslagen, Opm.: vertikaal
gelaagd

350 0 1 99 0 0 3

1.90 2.15 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 2.5Y6/2, Zand: zeer grof, spoor bont materiaal,
spoor glimmer, spoor ijzeroxide

350 0 1 99 0 0 3

2.15 2.59 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 2.5Y6/2, Zand: zeer grof, spoor bont materiaal,
spoor glimmer, spoor ijzeroxide, veel detrituslagen

350 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met veel detrituslagen, met wisselende laagdikten, Organisch
materiaal: veel hout, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis, spoor
glimmer

3



1

N e d e r l a n d s  I n s t i t u u t  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o w e t e n s c h a p p e n  T N O     B P 1 8 0 7 1 7

NITG-Boornummer BP180717

X-coordinaat 563616

Y-coordinaat 5762648

Maaiveld (m tov NAP) -42.03

Datum boring 19-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.60

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L3-37A-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.22 geen monster

0.22 0.24 klei sterk siltig, zwak humeus, grijs, 5Y5/1, matig slap, spoor glimmer, spoor
ijzeroxide, weinig zandlenzen

34 66 0 0 2 3

0.24 0.40 zand zwak siltig, zwak humeus, olijf-grijs, 5Y5/2, weinig bruine vlekken, Zand: matig
fijn, matig afgerond, weinig bont materiaal, weinig glimmer, weinig ijzerlagen

160 0 5 95 0 2 3

0.40 0.47 zand sterk siltig, zwak humeus, olijf-grijs, 5Y5/2, Zand: zeer fijn, matig afgerond,
weinig bont materiaal, weinig glimmer, spoor kleilagen

120 3 15 82 0 2 3

0.47 0.53 klei sterk siltig, zwak humeus, grijs, 5Y5/1, matig slap, spoor glimmer, spoor
ijzeroxide, bioturbatie

34 66 0 0 2 3

0.53 0.58 detritus mineraalarm, donker-bruin, 10YR3/3 0 15 25 0 60 3

0.58 0.67 zand sterk siltig, zwak humeus, olijf-grijs, 5Y5/2, Zand: zeer fijn, matig afgerond,
weinig bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis, weinig
glimmer, veel kleibrokjes, spoor veenbrokjes

120 3 15 82 0 2 3

0.67 1.60 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, matig
afgerond, weinig bont materiaal, spoor glimmer, spoor ijzerconcreties, spoor
ijzeroxide, weinig detritus

320 0 2 98 0 1 3

1.60 2.73 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, matig afgerond,
weinig bont materiaal, spoor glimmer, spoor ijzeroxide, weinig detritus, Opm.:
zwak vertikaal gelaagd

340 0 2 98 0 1 3

2.73 3.31 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, matig
afgerond, weinig bont materiaal, Organisch materiaal: spoor hout, spoor
glimmer, weinig ijzerconcreties, weinig gelaagd

340 0 2 98 0 1 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, donker-grijs

3.31 3.85 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer
grof, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind: uiterst veel matig grof grind,
spoor heldere kwarts, spoor kwartsiet, spoor glimmer, spoor ijzerconcreties,
spoor kleistenen, spoor zandverkitting, zwak gelaagd

400 0 2 98 1 1 3

Sublaag: met spoor zandlagen, zeer dun, donker-grijs

3.85 4.60 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, matig
afgerond, weinig bont materiaal, Organisch materiaal: spoor hout, spoor
glimmer, weinig ijzerconcreties, spoor veenbrokjes, weinig gelaagd, Opm.:
basis vervkoeid

340 0 2 98 0 1 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, donker-grijs
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NITG-Boornummer BP180718

X-coordinaat 563615

Y-coordinaat 5762647

Maaiveld (m tov NAP) -41.92

Datum boring 19-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.80

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L3-37B-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.17 geen monster

0.17 0.30 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, olijf-grijs, 5Y5/2, Zand: matig fijn,
matig afgerond, Grind: uiterst veel matig grof grind, spoor witte kwarts,
Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis, weinig glimmer, spoor ijzerlagen,
weinig zee-egelstekels

160 1 5 94 1 1 3

0.30 0.34 klei sterk siltig, zwak humeus, grijs, 5Y5/1, matig slap, spoor insluitsels zand,
bioturbatie, Opm.: vermoedelijk verslagen

34 66 0 0 1 3

0.34 0.50 zand zwak siltig, zwak humeus, olijf-grijs, 5Y5/2, Zand: matig fijn, matig afgerond,
Organisch materiaal: weinig hout, Schelpen: spoor schelpen, spoor
schelpgruis, weinig glimmer, spoor ijzerlagen, weinig zee-egelstekels, spoor
veenbrokjes

160 1 5 94 0 1 3

0.50 0.57 klei sterk siltig, zwak humeus, grijs, 5Y5/1, weinig zwarte vlekken, matig slap,
bioturbatie, graafgangen, spoor zandlenzen

34 66 0 0 1 3

0.57 0.65 leem sterk zandig, zwak humeus, groen-grijs, 10Y5/2, Schelpen: spoor schelpen,
spoor schelpgruis, veel glimmer, spoor ijzeroxide, graafgangen

5 65 30 0 2 3

0.65 2.20 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, matig
afgerond, weinig bont materiaal, spoor glimmer, spoor ijzerconcreties, spoor
ijzerlagen, weinig detritus, weinig gelaagd, Opm.: vertikaal gelaagd

320 0 2 98 0 1 3

2.20 2.95 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, matig afgerond,
spoor bont materiaal, Organisch materiaal: spoor hout, spoor glimmer, spoor
ijzerconcreties, weinig gelaagd, scheve gelaagdheid

350 0 2 98 0 1 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, grijs

2.95 3.55 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, matig afgerond,
spoor bont materiaal, Organisch materiaal: spoor hout, spoor glimmer, weinig
ijzerconcreties, spoor veenbrokjes, weinig gelaagd

380 0 2 98 0 1 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, grijs

3.55 4.20 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, matig afgerond,
spoor bont materiaal, spoor glimmer, spoor ijzerconcreties, zwak gelaagd

380 0 2 98 0 1 3

4.20 4.80 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, matig afgerond,
spoor bont materiaal, Organisch materiaal: spoor hout, spoor glimmer, weinig
gelaagd, weinig zandlagen, Opm.: zandlaagjes donker grijs

340 0 2 98 0 1 3

Sublaag: met weinig kleilagen, zeer dun, grijs, matig slap, spoor glimmer,
weinig detritus

3
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NITG-Boornummer BP180719

X-coordinaat 563615

Y-coordinaat 5762648

Maaiveld (m tov NAP) -42.03

Datum boring 19-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.35

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L3-37C-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.19 geen monster

0.19 0.32 zand zwak siltig, zwak humeus, olijf-grijs, 5Y5/2, Zand: matig fijn, matig afgerond,
weinig bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis, weinig
glimmer, weinig ijzerlagen, spoor detritus, zwak gelaagd

160 0 5 95 0 2 3

0.32 0.35 zand sterk siltig, zwak humeus, olijf-grijs, 5Y5/2, Zand: zeer fijn, matig afgerond,
weinig bont materiaal, weinig glimmer, bioturbatie, spoor kleilagen

120 3 15 82 0 2 3

0.35 0.38 klei sterk siltig, zwak humeus, grijs, 5Y5/1, matig slap, spoor glimmer, bioturbatie 34 66 0 0 2 3

0.38 0.43 zand sterk siltig, zwak humeus, olijf-grijs, 5Y5/2, Zand: zeer fijn, matig afgerond,
weinig bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis, weinig
glimmer, spoor zee-egelstekels, zwak gelaagd, spoor leemlagen

120 3 15 82 0 2 3

0.43 0.50 klei sterk siltig, zwak humeus, grijs, 5Y5/1, Organisch materiaal: veel hout, matig
slap, spoor glimmer, spoor veenbrokjes

34 66 0 0 2 3

0.50 0.52 zand sterk siltig, zwak humeus, olijf-grijs, 5Y5/2, Zand: zeer fijn, matig afgerond,
weinig bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis, weinig
glimmer, spoor zee-egelstekels, zwak gelaagd, spoor leemlagen

120 3 15 82 0 2 3

0.52 0.59 klei sterk siltig, zwak humeus, grijs, 5Y5/1, matig slap, spoor glimmer, weinig
insluitsels zand, bioturbatie

34 66 0 0 2 3

0.59 0.63 klei sterk siltig, zwak humeus, grijs, 5Y5/1, matig slap, spoor glimmer, sterk
gelaagd

34 66 0 0 2 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, weinig glimmer

0.63 0.69 zand sterk siltig, zwak humeus, olijf-grijs, 5Y5/2, Zand: zeer fijn, matig afgerond,
weinig bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis, weinig
glimmer, spoor detritus, weinig gelaagd, weinig kleilagen, spoor leemlagen

120 3 15 82 0 2 3

0.69 0.92 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, matig
afgerond, weinig bont materiaal, spoor glimmer, weinig insluitsels zand, zwak
gelaagd, Opm.: insluitingen fijn grijs lemig zand

340 0 2 98 0 1 3

0.92 1.55 zand zwak siltig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, matig kleine spreiding, matig
afgerond, weinig bont materiaal, spoor ijzerconcreties, spoor detritus

300 0 2 98 0 0 3

1.55 2.40 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, matig kleine
spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, spoor glimmer, spoor
ijzerconcreties, spoor detritus, weinig gelaagd, Opm.: gelaagdheid vertikaal

300 0 2 98 0 1 3

2.40 3.00 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, matig kleine
spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, spoor glimmer, spoor
ijzerconcreties, spoor detritus, weinig gelaagd, Opm.: gelaagdheid vertikaal

420 0 2 98 0 1 3

3.00 3.58 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, matig kleine
spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, spoor glimmer, weinig
ijzerconcreties, spoor detritus, weinig veenbrokjes, weinig gelaagd

420 0 2 98 0 1 3

3.58 4.10 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof,
matig kleine spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind: uiterst
veel fijn grind, spoor heldere kwarts, spoor kwartsiet, spoor zandsteen, spoor
glimmer, weinig ijzerconcreties

350 0 2 98 1 1 3
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4.10 4.35 zand zwak siltig, licht-grijs, 10YR7/1, Zand: uiterst grof, zeer grote spreiding, matig
afgerond, spoor bont materiaal, weinig gelaagd

450 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, donker-grijs
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NITG-Boornummer BP180720

X-coordinaat 563615

Y-coordinaat 5762648

Maaiveld (m tov NAP) -42.03

Datum boring 19-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.90

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L3-37D-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.19 geen monster

0.19 0.33 klei sterk siltig, zwak humeus, grijs, 5Y5/1, matig slap, Schelpen: Sch.perc.: 1,
spoor schelpen, spoor schelpresten, spoor glimmer, spoor ijzerconcreties,
spoor veenbrokjes, veel insluitsels zand, bioturbatie

34 66 0 0 2 3

0.33 0.48 zand zwak siltig, zwak humeus, olijf-grijs, 5Y5/2, Zand: matig fijn, matig afgerond,
weinig bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis, weinig
glimmer, weinig ijzerconcreties, weinig kleibrokjes, weinig zee-egelstekels,
spoor detritus

160 0 10 90 0 2 3

0.48 0.55 klei sterk siltig, zwak humeus, grijs, 5Y5/1, weinig zwarte vlekken, matig slap,
spoor glimmer, spoor detritus, bioturbatie, graafgangen

34 66 0 0 2 3

0.55 0.66 zand sterk siltig, zwak humeus, olijf-grijs, 5Y5/2, veel zwarte vlekken, Zand: zeer fijn,
matig afgerond, weinig bont materiaal, Organisch materiaal: spoor hout,
Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis, weinig glimmer, weinig gelaagd,
weinig kleilagen

120 3 15 82 0 2 3

0.66 1.00 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, matig
afgerond, weinig bont materiaal, spoor glimmer, weinig detritus, zwak gelaagd,
Opm.: onduidelijk scheve gelaagdheid

340 0 2 98 0 1 3

1.00 1.86 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: matig grof,
matig kleine spreiding, matig afgerond, spoor bont materiaal, Grind: uiterst veel
matig grof grind, spoor glimmer, weinig ijzerlagen, veel detritus, weinig
gelaagd, Opm.: gelaagdheid vertikaal

290 0 2 98 1 2 3

1.86 2.63 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, matig kleine
spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, spoor glimmer, spoor
ijzerconcreties, spoor detritus, zwak gelaagd, Opm.: vertikaal gelaagd

400 0 2 98 0 1 3

Sublaag: met spoor zandlagen, zeer dun, grijs

2.63 3.82 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, matig kleine
spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, spoor glimmer, spoor
ijzerconcreties, weinig gelaagd, weinig detrituslagen

400 0 2 98 0 1 3

Sublaag: met spoor zandlagen, zeer dun, grijs

3.82 3.96 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof,
matig kleine spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind: uiterst
veel fijn grind, spoor zandsteen, spoor glimmer, weinig gelaagd, scheve
gelaagdheid

300 0 2 98 1 1 3

3.96 4.17 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, matig kleine
spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, spoor glimmer, spoor detritus

400 0 2 98 0 1 3

4.17 4.27 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, matig kleine
spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, spoor glimmer, sterk gelaagd,
scheve gelaagdheid

400 0 2 98 0 1 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, weinig ijzerconcreties

4.27 4.68 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, matig kleine
spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, spoor glimmer, spoor
ijzerlagen, spoor detritus, weinig gelaagd

400 0 2 98 0 1 3
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Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, grijs

4.68 4.90 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 2.5Y6/2, Zand: matig grof,
tweetoppige spreiding, Zandmed.grof: 400, matig afgerond, spoor bont
materiaal, spoor ijzeroxide

280 0 1 99 0 1 3

Sublaag: met weinig detrituslagen, zeer dun, donker-bruin, Organisch
materiaal: weinig hout, spoor glimmer, veel kleibrokjes

3
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NITG-Boornummer BP180721

X-coordinaat 563613

Y-coordinaat 5762646

Maaiveld (m tov NAP) -41.95

Datum boring 19-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.40

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L3-37E-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.19 geen monster

0.19 0.23 zand zwak siltig, zwak humeus, olijf-grijs, 5Y5/2, Zand: zeer fijn, matig afgerond,
weinig bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis, weinig
glimmer, weinig leembrokjes

130 3 5 92 0 2 3

0.23 0.33 zand zwak siltig, zwak humeus, olijf-grijs, 5Y5/2, Zand: zeer fijn, matig afgerond,
weinig bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis, weinig
glimmer, weinig ijzerlagen, spoor detritus, zwak gelaagd, weinig kleilagen

130 0 5 95 0 2 3

0.33 0.36 klei sterk siltig, zwak humeus, grijs, 5Y5/1, matig slap, Schelpen: Sch.perc.: 2,
spoor schelpen, weinig schelpresten, spoor Barnea sp., spoor glimmer,
bioturbatie, graafgangen

34 66 0 0 2 3

0.36 0.44 zand zwak siltig, zwak humeus, olijf-grijs, 5Y5/2, Zand: zeer fijn, matig afgerond,
weinig bont materiaal, Organisch materiaal: weinig hout, Schelpen: spoor
schelpen, spoor schelpgruis, weinig glimmer, weinig ijzerlagen, spoor detritus

130 0 5 95 0 2 3

0.44 0.49 zand sterk siltig, zwak humeus, olijf-grijs, 5Y5/2, Zand: zeer fijn, matig afgerond,
weinig bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis, weinig
glimmer, spoor ijzeroxide, spoor detritus

130 5 15 80 0 2 3

0.49 0.56 klei sterk siltig, zwak humeus, grijs, 5Y5/1, matig slap, spoor glimmer, weinig
ijzeroxide

34 66 0 0 2 3

0.56 0.58 zand zwak siltig, zwak humeus, olijf-grijs, 5Y5/2, Zand: zeer fijn, matig afgerond,
weinig bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis, weinig
glimmer

130 1 5 94 0 2 3

0.58 0.60 klei sterk siltig, zwak humeus, grijs, 5Y5/1, matig slap, spoor glimmer, weinig
ijzeroxide

34 66 0 0 2 3

0.60 0.62 zand zwak siltig, zwak humeus, olijf-grijs, 5Y5/2, Zand: zeer fijn, matig afgerond,
weinig bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis, weinig
glimmer

130 1 5 94 0 2 3

0.62 0.67 zand zwak siltig, zwak humeus, olijf-grijs, 5Y5/2, Zand: zeer fijn, matig afgerond,
weinig bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis, weinig
glimmer, zwak gelaagd

130 1 5 94 0 2 3

0.67 0.69 detritus mineraalarm, donker-bruin, 10YR3/3, Schelpen: spoor schelpen, spoor
schelpresten

0 15 20 0 65 3

0.69 0.70 zand zwak siltig, zwak humeus, olijf-grijs, 5Y5/2, Zand: zeer fijn, matig afgerond,
weinig bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis, weinig
glimmer

130 1 5 94 0 2 3

0.70 1.17 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, matig
afgerond, weinig bont materiaal, spoor glimmer, weinig ijzerconcreties, veel
detritus

340 0 2 98 0 1 3

1.17 2.20 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, matig
afgerond, weinig bont materiaal, spoor glimmer, weinig detritus, spoor
insluitsels zand, weinig gelaagd, Opm.: gelaagdheid vertikaal, insluiting iets
fijnner humeus zand

340 0 2 98 0 1 3
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2.20 2.63 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, matig
afgerond, weinig bont materiaal, spoor glimmer

340 0 2 98 0 1 3

2.63 3.35 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, matig
afgerond, weinig bont materiaal, spoor glimmer, spoor ijzerconcreties, weinig
gelaagd

380 0 2 98 0 1 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, donker-grijs

3.35 4.00 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer
grof, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind: uiterst veel matig grof grind,
spoor heldere kwarts, spoor glimmer, weinig ijzerconcreties, spoor kleistenen,
weinig gelaagd, spoor detrituslagen

380 0 2 98 1 1 3

4.00 4.22 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, matig
afgerond, weinig bont materiaal, spoor glimmer, weinig ijzerconcreties, sterk
gelaagd, scheve gelaagdheid

380 0 2 98 0 1 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, grijs

4.22 4.40 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: uiterst grof, matig
afgerond, weinig bont materiaal, spoor granuul, spoor detritus, sterk gelaagd,
scheve gelaagdheid

450 0 2 98 0 1 3

Sublaag: met veel zandlagen, grijs
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NITG-Boornummer BP180722

X-coordinaat 563896

Y-coordinaat 5762863

Maaiveld (m tov NAP)

Datum boring 20-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.45

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L4-01-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.08 geen monster

0.08 0.62 zand zwak siltig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, zeer grote spreiding, weinig
bont materiaal, Organisch materiaal: spoor hout, Schelpen: weinig schelpen,
weinig hele schelpen, weinig schelpresten, weinig Cerastoderma sp., spoor
Macoma sp., spoor Spisula sp., spoor kleibrokjes

550 0 2 98 0 0 3

0.62 0.87 zand zwak siltig, grijs, 2.5Y5/1, Zand: matig grof, matig kleine spreiding, matig
afgerond, geen bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, weinig schelpresten,
weinig donkere korrels, weinig zee-egelstekels, weinig leemlenzen, spoor
kleilagen

220 2 2 96 0 0 1

0.87 0.90 klei matig siltig, grijs, 10Y5/1, matig slap, bioturbatie 38 62 0 0 0 3

0.90 1.00 zand zwak siltig, grijs, 2.5Y5/1, Zand: matig grof, matig kleine spreiding, matig
afgerond, geen bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, weinig schelpresten,
weinig donkere korrels, weinig zee-egelstekels, weinig leemlenzen

220 2 2 96 0 0 1

1.00 2.77 zand zwak siltig, zwak grindig, grijs, 2.5Y5/1, Zand: zeer grof, matig kleine spreiding,
matig afgerond, geen bont materiaal, Grind: uiterst veel matig grof grind, spoor
heldere kwarts, spoor kwartsiet, Schelpen: spoor schelpen, spoor hele
schelpen, weinig schelpresten, spoor Spisula sp., spoor glimmer, weinig
donkere korrels, spoor fijne detritus, spoor detrituslagen, Opm.: gelaagdheid
vertikaal, Zirfaea crispata

350 0 2 98 1 0 1

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, grijs, spoor glimmer

2.77 3.00 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof, zeer grote
spreiding, weinig bont materiaal, Grind: weinig heldere kwarts, Schelpen: spoor
schelpen, spoor hele schelpen, weinig schelpresten, veel Cerastoderma sp.,
weinig kleibrokjes, spoor leembrokjes, spoor veenbrokjes

400 0 1 99 2 0 3

3.00 3.14 geen monster

3.14 3.60 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: matig grof, matig
afgerond, weinig bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor hele
schelpen, spoor schelpresten, spoor Cerastoderma sp., weinig glimmer, sterk
gelaagd, veel detrituslagen

250 0 2 98 0 1 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, licht-bruin

3.60 3.76 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: matig grof, matig
afgerond, weinig bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor
schelpresten, weinig glimmer, sterk gelaagd

250 0 2 98 0 1 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, licht-bruin

3.76 4.07 zand zwak siltig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof, matig afgerond, weinig bont
materiaal, weinig gelaagd, scheve gelaagdheid

350 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, zwak siltig, zwak humeus, licht-
bruin-grijs

3

4.07 4.45 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: uiterst grof, zeer
grote spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind: veel fijn grind,
veel matig grof grind, veel heldere kwarts, weinig kwartsiet, weinig witte kwarts,
weinig zandsteen, spoor ijzeroxide

450 0 2 98 1 0 3
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NITG-Boornummer BP180723

X-coordinaat 563882

Y-coordinaat 5762827

Maaiveld (m tov NAP)

Datum boring 20-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.80

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L4-05-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.08 geen monster

0.08 0.50 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, weinig bont materiaal, Grind: weinig heldere kwarts, spoor
vuursteen, Schelpen: spoor schelpen, spoor hele schelpen, weinig
schelpresten, spoor Ostrea edulis, weinig veenbrokjes, scheve gelaagdheid

430 0 1 99 1 0 3

0.50 0.61 veen mineraalarm, bruin, 10YR4/3, spoor insluitsels zand, bioturbatie, graafgangen 3 10 2 0 85 1

0.61 0.65 zand sterk siltig, sterk humeus, donker-bruin-grijs, 2.5Y4/2, Zand: zeer fijn, matig
afgerond, weinig bont materiaal

110 5 20 75 0 14 1

0.65 0.67 veen mineraalarm, bruin, 10YR4/3, Organisch materiaal: spoor hout 3 10 2 0 85 1

0.67 2.45 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, weinig bont materiaal, Grind: weinig heldere kwarts, spoor
vuursteen, Schelpen: spoor schelpen, weinig schelpresten, weinig
Cerastoderma sp., spoor Macoma sp., spoor Ostrea edulis, weinig gelaagd,
Opm.: gelaagdheid vertikaal

430 0 1 99 1 0 3

Sublaag: met spoor zandlagen, dun, donker-grijs

2.45 3.24 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof, zeer grote
spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen,
spoor schelpgruis, spoor glimmer, spoor ijzeroxide, sterk gelaagd, scheve
gelaagdheid, aan de top grof, Opm.: basis een ijzerhoudendlaagje

350 0 1 99 0 1 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, donker-grijs

3.24 3.30 zand zwak siltig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst grof, zeer grote spreiding, spoor
bont materiaal, zwak gelaagd, scheve gelaagdheid

500 0 1 99 0 0 3

3.30 3.32 grind uiterst zandig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst grof, matig afgerond, spoor
bont materiaal, Grind: matig afgerond, matig bont, veel kwartsiet, weinig witte
kwarts, weinig zandsteen

500 0 1 59 40 0 3

3.32 4.67 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof,
zeer grote spreiding, spoor bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel matig grof
grind, weinig heldere kwarts, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis,
spoor ijzerconcreties, spoor ijzerlagen, weinig gelaagd, weinig grindlagen

400 0 1 99 1 2 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, bruin

4.67 4.80 zand zwak siltig, sterk grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, weinig bont materiaal, Grind: uiterst veel fijn grind, spoor matig grof
grind, veel heldere kwarts, veel kwartsiet, veel witte kwarts, spoor zandsteen,
weinig zandsteen

600 0 1 99 20 0 3
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NITG-Boornummer BP180724

X-coordinaat 563681

Y-coordinaat 5762938

Maaiveld (m tov NAP)

Datum boring 20-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.85

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L5-01-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.10 geen monster

0.10 1.00 zand zwak siltig, licht-bruin, 10YR6/3, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding, matig
afgerond, weinig bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, spoor
hele schelpen, spoor schelpresten, spoor glimmer, spoor kleibrokjes, spoor
veenbrokjes, zwak gelaagd, Opm.: gelaagdheid vertikaal

350 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, donker-grijs

1.00 2.36 zand zwak siltig, licht-bruin, 10YR6/3, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding, matig
afgerond, weinig bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, spoor
hele schelpen, spoor schelpresten, spoor glimmer, spoor kleibrokjes, spoor
veenbrokjes

350 0 1 99 0 0 3

2.36 2.44 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR6/3, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind: weinig fijn grind,
weinig matig grof grind, weinig zeer grof grind, spoor heldere kwarts, spoor
witte kwarts, spoor zandsteen, Schelpen: Sch.perc.: 3, spoor schelpen, spoor
hele schelpen, veel schelpresten, weinig Cerastoderma sp., spoor Ostrea
edulis, spoor glimmer, weinig kleibrokjes, spoor veenbrokjes

500 0 1 99 2 0 3

2.44 2.95 zand zwak siltig, licht-bruin, 10YR6/3, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding, matig
afgerond, weinig bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, spoor
hele schelpen, spoor schelpresten, spoor glimmer, weinig kleibrokjes, spoor
veenbrokjes, scheve gelaagdheid, aan de basis grof

350 0 1 99 0 0 3

2.95 3.56 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR6/3, Zand: zeer grof, zeer grote
spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind: uiterst veel fijn grind,
Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, spoor schelpresten, spoor glimmer,
weinig gelaagd

350 0 1 99 1 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, donker-grijs

3.56 3.79 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, weinig bont materiaal, Grind: uiterst veel fijn grind, matig afgerond,
matig bont, weinig heldere kwarts, spoor witte kwarts, spoor zandsteen, weinig
veenbrokjes, zwak gelaagd

600 0 1 99 2 0 3

3.79 4.05 zand zwak siltig, licht-bruin, 10YR6/3, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding, matig
afgerond, weinig bont materiaal, spoor glimmer, weinig gelaagd

350 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, grijs

4.05 4.15 zand zwak siltig, licht-bruin, 10YR6/3, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding, matig
afgerond, weinig bont materiaal

350 0 1 99 0 0 3



1

N e d e r l a n d s  I n s t i t u u t  v o o r  T o e g e p a s t e  G e o w e t e n s c h a p p e n  T N O     B P 1 8 0 7 2 5

NITG-Boornummer BP180725

X-coordinaat 563718

Y-coordinaat 5762925

Maaiveld (m tov NAP)

Datum boring 20-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.80

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L5-02-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.05 geen monster

0.05 0.19 zand zwak siltig, zwak humeus, grijs, 5Y6/1, Zand: zeer grof, matig afgerond, spoor
bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 5, weinig schelpen, veel schelpresten,
weinig donkere korrels, spoor zee-egelstekels

310 2 5 93 0 2 3

0.19 0.73 zand zwak siltig, zwak humeus, grijs, 5Y6/1, Zand: zeer grof, matig afgerond, spoor
bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, weinig schelpresten,
weinig donkere korrels, spoor kleibrokjes, weinig zee-egelstekels, weinig
veenbrokjes, weinig gelaagd

310 2 5 93 0 2 3

Sublaag: met weinig kleilagen, zeer dun, grijs

0.73 1.54 zand zwak siltig, zwak grindig, grijs, 2.5Y6/1, Zand: zeer grof, matig afgerond, spoor
bont materiaal, Grind: uiterst veel matig grof grind, weinig heldere kwarts,
spoor vuursteen, spoor witte kwarts, Schelpen: spoor schelpen, weinig
schelpresten, spoor kleibrokjes, spoor kleilenzen, Opm.: plaatselijk iets fijner
grijs zand, basis zwak gelaagd

350 0 1 99 1 0 3

1.54 1.74 leem zwak zandig, matig humeus, donker-grijs, 5Y4/1, veel glimmer 5 95 0 0 3 3

1.74 2.26 klei sterk siltig, zwak humeus, grijs, 5Y5/1, weinig glimmer, bioturbatie, sterk
gelaagd, weinig leemlagen, veel zandlagen

30 70 0 0 1 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, licht-grijs, weinig glimmer

2.26 2.64 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, matig grote
spreiding, matig afgerond, spoor bont materiaal, Grind: uiterst veel matig grof
grind, spoor kwartsiet, spoor zandsteen, Schelpen: Sch.perc.: 3, spoor
schelpen, spoor hele schelpen, veel schelpresten, spoor Cerastoderma sp.,
spoor Macoma sp., spoor Mytilus edulis, spoor Ostrea edulis, spoor Spisula
sp., weinig kleibrokjes, Opm.: kleibrokken in lagen

400 0 1 99 1 0 3

2.64 2.92 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: uiterst grof, matig
grote spreiding, matig afgerond, spoor bont materiaal, Grind: uiterst veel matig
grof grind, spoor kwartsiet, spoor zandsteen, Schelpen: Sch.perc.: 10, weinig
schelpen, spoor hele schelpen, veel schelpresten, spoor Cerastoderma sp.,
spoor Macoma sp., spoor Mytilus edulis, spoor Ostrea edulis, spoor Spisula
sp., weinig kleibrokjes, spoor veenbrokjes, Opm.: kleibrokken in lagen

450 0 1 99 1 0 3

2.92 3.18 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, matig grote
spreiding, matig afgerond, spoor bont materiaal, Grind: uiterst veel matig grof
grind, spoor kwartsiet, spoor zandsteen, Schelpen: Sch.perc.: 3, spoor
schelpen, spoor hele schelpen, veel schelpresten, spoor Cerastoderma sp.,
spoor Macoma sp., spoor Ostrea edulis, spoor Spisula sp., spoor kleibrokjes,
Opm.: basis uiterst grof 2000mu

500 0 1 99 1 0 3

3.18 3.82 zand zwak siltig, licht-bruin, 10YR6/3, Zand: zeer grof, matig afgerond, weinig bont
materiaal, sterk gelaagd, mm-gelaagdheid

350 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, donker-groen-grijs

3.82 4.14 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, weinig bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel matig grof grind,
spoor heldere kwarts, spoor kwartsiet, spoor witte kwarts, spoor zandsteen,
Organisch materiaal: veel hout, sterk gelaagd, scheve gelaagdheid

450 0 1 99 1 0 3
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Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, grijs

4.14 4.54 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof, zeer grote
spreiding, weinig bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel matig grof grind,
spoor heldere kwarts, spoor kwartsiet, spoor witte kwarts, spoor zandsteen,
Organisch materiaal: veel hout, sterk gelaagd, scheve gelaagdheid

350 0 1 99 1 0 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, groen-grijs

4.54 4.80 grind uiterst zandig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst grof, weinig bont materiaal,
Grind: zeer veel fijn grind, spoor matig grof grind, spoor zeer grof grind, matig
afgerond, veel heldere kwarts, veel kwartsiet, weinig witte kwarts, weinig
zandsteen

1000 0 1 69 30 0 3
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NITG-Boornummer BP180726

X-coordinaat 563814

Y-coordinaat 5762893

Maaiveld (m tov NAP)

Datum boring 20-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.80

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L5-04-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.06 geen monster

0.06 0.17 zand zwak siltig, zwak humeus, grijs, 5Y5/1, Zand: matig fijn, tweetoppige spreiding,
Zandmed.grof: 380, matig afgerond, weinig bont materiaal, Schelpen: spoor
schelpen, weinig schelpresten, weinig zee-egelstekels

180 0 1 99 0 1 3

0.17 0.22 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, Schelpen:
spoor schelpen, spoor schelpresten, spoor ijzerconcreties

380 0 1 99 0 1 3

0.22 0.90 zand zwak siltig, zwak humeus, grijs, 5Y5/1, Zand: matig fijn, tweetoppige spreiding,
Zandmed.grof: 380, matig afgerond, weinig bont materiaal, Organisch
materiaal: spoor hout, Schelpen: Sch.perc.: 5, weinig schelpen, veel
schelpresten, weinig kleibrokjes, weinig zee-egelstekels, weinig insluitsels
zand

180 0 1 99 0 1 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, licht-bruin, Organisch materiaal:
weinig hout, Schelpen: weinig schelpen, veel schelpresten, weinig zee-
egelstekels

0.90 2.32 zand zwak siltig, zwak grindig, grijs, 2.5Y6/1, Zand: zeer grof, matig afgerond, spoor
bont materiaal, Grind: weinig heldere kwarts, weinig kwartsiet, spoor witte
kwarts, weinig witte kwarts, spoor zandsteen, Schelpen: Sch.perc.: 2, spoor
schelpen, spoor hele schelpen, veel schelpresten, spoor Cerastoderma sp.,
spoor Ensis sp., spoor Ostrea edulis, spoor kleibrokjes, weinig zee-egelstekels,
weinig gelaagd, Opm.: gelaagdheid warrig

380 0 1 99 2 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, donker-grijs

2.32 2.61 zand zwak siltig, grijs, 2.5Y6/1, Zand: zeer grof, matig afgerond, spoor bont
materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, veel schelpresten, weinig
zee-egelstekels, weinig gelaagd

380 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, donker-grijs

2.61 2.91 zand zwak siltig, zwak grindig, grijs, 2.5Y6/1, Zand: zeer grof, matig grote spreiding,
matig afgerond, spoor bont materiaal, Grind: weinig heldere kwarts, weinig
kwartsiet, spoor witte kwarts, weinig witte kwarts, spoor zandsteen, Schelpen:
Sch.perc.: 2, spoor schelpen, spoor hele schelpen, veel schelpresten, spoor
Cerastoderma sp., spoor Ensis sp., spoor Ostrea edulis, spoor kleibrokjes,
weinig zee-egelstekels

380 0 1 99 2 0 3

2.91 3.32 zand zwak siltig, matig grindig, licht-grijs, 2.5Y7/2, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind: veel fijn grind, weinig
matig grof grind, spoor zeer grof grind, matig afgerond, matig bont, weinig
heldere kwarts, veel kwartsiet, spoor rode zandsteen, weinig witte kwarts,
weinig zandsteen, Schelpen: Sch.perc.: 5, weinig schelpen, spoor hele
schelpen, weinig hele schelpen, veel schelpresten, spoor Astartidae, spoor
Cerastoderma sp., weinig Macoma sp., weinig Ostrea edulis, weinig Spisula
sp., spoor kleibrokjes

600 0 1 99 10 0 3

3.32 3.78 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, matig grote spreiding,
matig afgerond, weinig bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen,
spoor hele schelpen, spoor schelpresten, spoor Cerastoderma sp., spoor Ensis
sp., weinig gelaagd

320 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, donker-grijs
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3.78 4.28 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: uiterst grof, matig
grote spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind: veel fijn grind,
veel matig grof grind, spoor heldere kwarts, spoor kwartsiet, spoor witte kwarts,
Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, spoor hele schelpen, spoor
schelpresten, spoor Cerastoderma sp., spoor Ensis sp., weinig veenbrokjes,
sterk gelaagd

420 0 1 99 1 0 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, donker-grijs

4.28 4.65 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer
grof, matig grote spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind:
uiterst veel matig grof grind, spoor heldere kwarts, spoor witte kwarts, spoor
ijzeroxide

400 0 1 99 1 1 3
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NITG-Boornummer BP180727

X-coordinaat 563850

Y-coordinaat 5762881

Maaiveld (m tov NAP)

Datum boring 20-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.85

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L5-05-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.07 geen monster

0.07 0.38 zand zwak siltig, grijs, 5Y6/1, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding, matig afgerond,
spoor bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, weinig
schelpresten, weinig donkere korrels, weinig zee-egelstekels

340 0 2 98 0 0 3

0.38 0.43 klei matig siltig, groen-grijs, 10Y6/1, matig slap, bioturbatie, spoor zandlenzen 36 62 2 0 0 3

0.43 1.20 zand zwak siltig, grijs, 5Y6/1, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding, matig afgerond,
spoor bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, weinig
schelpresten, weinig donkere korrels, weinig zee-egelstekels, zwak gelaagd,
Opm.: gelaagdheid vertikaal, top klei veen hout brokjes

340 0 2 98 0 0 3

Sublaag: met spoor zandlagen, zeer dun, zwak grindig, donker-grijs, Grind:
zeer veel fijn grind, spoor matig grof grind, spoor heldere kwarts, spoor
kwartsiet, spoor witte kwarts

1.20 1.88 zand zwak siltig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: zeer grof, matig afgerond, weinig bont
materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpresten, spoor ijzerconcreties

320 0 1 99 0 0 3

1.88 1.98 zand zwak siltig, licht-bruin, 10YR7/3, Zand: uiterst grof, matig afgerond, weinig bont
materiaal, Schelpen: spoor schelpen, weinig schelpresten, weinig Ostrea
edulis, spoor kleibrokjes, sterk gelaagd

450 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, donker-grijs

1.98 2.55 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, weinig
bont materiaal, Grind: uiterst veel fijn grind, spoor heldere kwarts, spoor
kwartsiet, spoor witte kwarts, spoor zandsteen, weinig gelaagd, scheve
gelaagdheid

320 0 1 99 1 0 3

2.55 3.09 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: uiterst
grof, weinig bont materiaal, Grind: zeer veel fijn grind, weinig matig grof grind,
weinig heldere kwarts, weinig kwartsiet, spoor witte kwarts, spoor zandsteen,
weinig gelaagd, scheve gelaagdheid

450 0 1 99 2 1 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zwak grindig, Grind: uiterst veel fijn grind,
weinig heldere kwarts, weinig kwartsiet, weinig zandsteen, Schelpen: spoor
schelpen, spoor schelpgruis

3

3.09 3.54 zand zwak siltig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, weinig bont materiaal, weinig
kleibrokjes, zwak gelaagd, Opm.: op 313 cm kleibrokjes in laagje

400 0 1 99 0 0 3

3.54 3.69 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, matig afgerond, weinig
bont materiaal, sterk gelaagd, scheve gelaagdheid

320 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, donker-groen-grijs, Schelpen: spoor
schelpen, spoor glimmer

3.69 3.87 zand zwak siltig, licht-grijs, 10YR7/1, Zand: matig grof, matig afgerond, spoor bont
materiaal

290 0 2 98 0 0 3

3.87 3.98 zand zwak siltig, grijs, 2.5Y5/1, Zand: matig grof, matig afgerond, spoor bont
materiaal, Organisch materiaal: weinig hout, weinig gelaagd, mm-gelaagdheid

240 0 2 98 0 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, licht-bruin
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3.98 4.42 zand zwak siltig, licht-grijs, 10YR7/1, Zand: matig grof, matig afgerond, spoor bont
materiaal, zwak gelaagd

290 0 2 98 0 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, bruin

4.42 4.66 zand zwak siltig, zwak humeus, grijs, 5Y6/1, Zand: matig fijn, matig afgerond, spoor
bont materiaal, spoor glimmer, sterk gelaagd

150 0 5 95 0 1 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, zwak grindig, licht-bruin, Grind: uiterst
veel fijn grind, spoor kwartsiet, spoor witte kwarts, spoor zandsteen

4.66 4.85 zand zwak siltig, zwak humeus, grijs, 5Y6/1, Zand: matig fijn, matig afgerond, spoor
bont materiaal, spoor glimmer

150 0 5 95 0 1 3
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NITG-Boornummer BP180728

X-coordinaat 563861

Y-coordinaat 5762658

Maaiveld (m tov NAP)

Datum boring 20-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 3.65

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L6-03-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.07 geen monster

0.07 0.89 zand zwak siltig, zwak humeus, grijs, 2.5Y5/1, Zand: matig grof, matig afgerond,
spoor bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, weinig
schelpgruis, spoor schelpresten, spoor glimmer, weinig donkere korrels, spoor
ijzeroxide, zwak gelaagd, Opm.: onduidelijk vertikaal gelaagd

230 0 2 98 0 2 3

Sublaag: met spoor zandlagen, zeer dun, licht-bruin

0.89 1.32 zand zwak siltig, zwak humeus, grijs, 2.5Y5/1, Zand: matig grof, matig afgerond,
spoor bont materiaal, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, weinig
schelpgruis, spoor schelpresten, spoor Ensis sp., spoor Macoma sp., spoor
Ostrea edulis, spoor glimmer, weinig donkere korrels, aan de basis grof

230 0 2 98 0 2 3

1.32 1.66 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, weinig bont materiaal, Grind: spoor fijn grind, spoor zandsteen,
Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, spoor schelpresten, spoor kleibrokjes,
weinig insluitsels zand

420 0 1 99 1 0 3

Sublaag: met spoor zandlagen, zeer dun, donker-grijs

1.66 2.29 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, grijs, 2.5Y5/1, Zand: matig fijn, matig
afgerond, spoor bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel matig grof grind,
spoor heldere kwarts, spoor kwartsiet, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen,
spoor hele schelpen, spoor schelpresten, spoor glimmer, weinig donkere
korrels, spoor ijzeroxide, spoor detritus, weinig insluitsels zand, Opm.: spoor
Dosinia Exolata

170 0 5 95 1 1 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, licht-bruin

2.29 2.89 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, weinig bont materiaal, Grind: zeer veel fijn grind, spoor matig grof
grind, spoor zeer grof grind, spoor heldere kwarts, spoor kwartsiet, spoor witte
kwarts, spoor zandsteen, Schelpen: spoor schelpen, weinig schelpresten,
spoor ijzerlagen, zwak gelaagd, Opm.: plaatselijk iets fijner

450 0 1 99 3 0 3

2.89 3.00 schelpen uiterst zandig, matig grindig, licht-grijs, 10YR7/1, Zand: zeer grof, Grind: uiterst
veel fijn grind, weinig heldere kwarts, weinig witte kwarts, spoor zandsteen,
weinig zandsteen, Schelpen: Sch.perc.: 30, veel schelpresten, weinig
Cerastoderma sp., spoor Hydrobiidae, spoor Ostrea edulis, spoor Pectinidae
(geribd), spoor veenbrokjes

350 0 1 69 5 0 3

3.00 3.09 geen monster

3.09 3.15 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin, 10YR6/3, Zand: zeer grof, matig grote
spreiding, matig afgerond, spoor bont materiaal, spoor ijzeroxide, sterk
gelaagd, mm-gelaagdheid

380 0 2 98 0 1 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, grijs

3.15 3.23 zand zwak siltig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, zeer grote spreiding, weinig
bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor hele schelpen, weinig
schelpresten, spoor Macoma sp., weinig ijzerconcreties, zwak gelaagd

450 0 1 99 0 0 3

3.23 3.43 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin, 10YR6/3, Zand: zeer grof, matig grote
spreiding, matig afgerond, spoor bont materiaal, spoor ijzeroxide, sterk
gelaagd, mm-gelaagdheid

380 0 2 98 0 1 3
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Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, grijs

3.43 3.65 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, weinig bont materiaal, Grind: veel fijn grind, veel matig grof grind,
veel heldere kwarts, weinig kwartsiet, spoor witte kwarts, weinig witte kwarts,
weinig zandsteen

450 0 1 99 3 0 3
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NITG-Boornummer BP180729

X-coordinaat 563874

Y-coordinaat 5762649

Maaiveld (m tov NAP)

Datum boring 20-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 3.65

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L6-05-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.47 zand zwak siltig, grijs, 10YR6/1, Zand: uiterst grof, matig kleine spreiding, matig
afgerond, geen bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis

420 0 1 99 0 0 3

0.47 2.48 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR6/1, Zand: zeer grof, matig kleine
spreiding, matig afgerond, geen bont materiaal, Grind: weinig heldere kwarts,
spoor zandsteen, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis, spoor
Cerastoderma sp., spoor Macoma sp., spoor Ostrea edulis, weinig insluitsels
zand, weinig gelaagd, Opm.: gelaagdheid vertikaal, insluitingen  zand 800mu

400 0 1 99 1 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, licht-bruin, Schelpen: spoor
schelpen, spoor schelpresten, spoor Ostrea edulis, spoor kleibrokjes

2.48 2.89 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding,
matig afgerond, spoor bont materiaal, sterk gelaagd

410 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met veel zandlagen, zeer dun, grijs, Schelpen: spoor schelpen, spoor
schelpresten

2.89 3.15 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: uiterst grof, zeer grote spreiding,
matig afgerond, spoor bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor
schelpgruis

430 0 1 99 0 0 3

3.15 3.32 zand zwak siltig, zwak humeus, donker-grijs, 5Y4/1, Zand: zeer fijn, matig kleine
spreiding, matig afgerond, spoor bont materiaal, weinig glimmer, spoor zee-
egelstekels, weinig gelaagd, weinig detrituslagen

120 0 10 90 0 1 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, zwak grindig, licht-bruin, Grind:
uiterst veel fijn grind, spoor heldere kwarts, Schelpen: spoor schelpen, spoor
schelpresten

3.32 3.43 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: uiterst grof, matig
grote spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Schelpen: spoor
schelpen, spoor schelpgruis, spoor ijzeroxide, weinig gelaagd

450 0 1 99 0 1 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, grijs

3.43 3.65 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: uiterst
grof, matig grote spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, Grind:
uiterst veel fijn grind, weinig heldere kwarts, spoor kwartsiet, spoor witte
kwarts, Schelpen: spoor schelpen, weinig schelpresten, spoor Donax vittatus,
spoor Ostrea edulis

450 0 1 99 1 1 3
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NITG-Boornummer BP180730

X-coordinaat 563772

Y-coordinaat 5762547

Maaiveld (m tov NAP)

Datum boring 20-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 5.20

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L7-03-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.08 geen monster

0.08 0.23 zand zwak siltig, licht-grijs, 10YR2/2, Zand: matig grof, matig grote spreiding, matig
afgerond, weinig bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpresten

230 0 1 99 0 0 3

0.23 0.67 zand zwak siltig, licht-grijs, 10YR2/2, Zand: matig grof, matig grote spreiding, matig
afgerond, weinig bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpgruis,
weinig glimmer, spoor ijzeroxide, weinig gelaagd, Opm.: gelaagdheid vertikaal

230 0 1 99 0 0 3

0.67 0.78 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, matig
kleine spreiding, matig afgerond, geen bont materiaal, Schelpen: spoor
schelpen, spoor schelpgruis, weinig gelaagd, scheve gelaagdheid

320 0 1 99 0 1 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, grijs

0.78 1.09 zand sterk siltig, zwak humeus, donker-grijs, 5Y5/1, Zand: uiterst fijn, matig grote
spreiding, spoor bont materiaal, veel glimmer, spoor detrituslagen

100 1 20 79 0 1 3

1.09 1.30 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 2.5Y6/2, Zand: zeer fijn, matig grote
spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, spoor glimmer, spoor
ijzeroxide

140 0 10 90 0 1 3

1.30 1.75 zand sterk siltig, zwak humeus, donker-grijs, 5Y5/1, Zand: uiterst fijn, matig grote
spreiding, spoor bont materiaal, veel glimmer, weinig gelaagd, scheve
gelaagdheid, spoor detrituslagen

100 1 20 79 0 1 3

Sublaag: met weinig leemlagen, zeer dun, donker-grijs

1.75 1.92 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 2.5Y6/2, Zand: zeer fijn, matig grote
spreiding, matig afgerond, weinig bont materiaal, weinig glimmer, spoor
ijzeroxide

140 0 10 90 0 1 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, donker-grijs

1.92 2.18 zand zwak siltig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding, matig
afgerond, geen bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpresten,
spoor Cerastoderma sp., veel insluitsels zand, weinig gelaagd, scheve
gelaagdheid

310 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, donker-grijs

2.18 2.28 zand zwak siltig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding, matig
afgerond, geen bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, veel schelpresten,
spoor Cerastoderma sp.

310 0 1 99 0 0 3

2.28 2.40 zand zwak siltig, matig grindig, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, zeer grote
spreiding, weinig bont materiaal, Grind: uiterst veel fijn grind, veel heldere
kwarts, weinig kwartsiet, spoor witte kwarts, spoor zandsteen, Schelpen:
weinig schelpen, spoor hele schelpen, weinig schelpresten, spoor Macoma sp.,
spoor ijzerconcreties

350 0 1 99 10 0 3

2.40 2.82 zand zwak siltig, sterk grindig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer
grof, zeer grote spreiding, weinig bont materiaal, Grind: zeer veel fijn grind,
spoor matig grof grind, spoor zeer grof grind, veel heldere kwarts, veel
kwartsiet, weinig witte kwarts, spoor zandsteen, spoor ijzeroxide, zwak gelaagd

410 0 1 99 15 2 3
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2.82 2.90 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: zeer grof, zeer grote spreiding,
weinig bont materiaal, spoor ijzerconcreties, weinig gelaagd, scheve
gelaagdheid

350 0 1 99 0 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, donker-grijs, spoor glimmer

2.90 3.40 zand zwak siltig, sterk grindig, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: uiterst grof, zeer
grote spreiding, weinig bont materiaal, Grind: veel fijn grind, matig afgerond,
niet bont, veel heldere kwarts, veel kwartsiet, spoor rode kwarts, weinig
vuursteen, weinig witte kwarts, weinig zandsteen

650 0 1 99 25 0 3

3.40 3.88 grind sterk zandig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: uiterst grof, zeer
grote spreiding, weinig bont materiaal, Grind: veel fijn grind, weinig matig grof
grind, spoor zeer grof grind, matig afgerond, matig bont, veel heldere kwarts,
veel kwartsiet, spoor lydiet, spoor rode kwarts, weinig vuursteen, weinig witte
kwarts, weinig zandsteen, spoor ijzeroxide

1200 0 1 39 60 1 3

3.88 4.15 zand zwak siltig, sterk grindig, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: uiterst grof, zeer
grote spreiding, weinig bont materiaal, Grind: veel fijn grind, matig afgerond,
matig bont, veel heldere kwarts, veel kwartsiet, spoor rode kwarts, weinig
vuursteen, weinig witte kwarts, weinig zandsteen

1200 0 1 99 25 0 3

4.15 4.34 grind matig zandig, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: uiterst grof, zeer grote spreiding,
weinig bont materiaal, Grind: zeer veel fijn grind, weinig matig grof grind, matig
afgerond, matig bont, veel heldere kwarts, veel kwartsiet, spoor lydiet, spoor
rode kwarts, weinig vuursteen, weinig witte kwarts, weinig zandsteen

1200 0 1 19 80 0 3

4.34 4.42 zand zwak siltig, sterk grindig, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: uiterst grof, zeer
grote spreiding, weinig bont materiaal, Grind: veel fijn grind, matig afgerond,
matig bont, veel heldere kwarts, veel kwartsiet, spoor rode kwarts, weinig
vuursteen, weinig witte kwarts, weinig zandsteen

1200 0 1 99 25 0 3

4.42 4.51 zand zwak siltig, licht-bruin, 10YR6/3, Zand: uiterst grof, zeer grote spreiding, matig
afgerond, spoor bont materiaal, weinig gelaagd

1000 0 0 10
0

0 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, zwak humeus, donker-bruin, spoor
ijzeroxide

4.51 4.77 grind sterk zandig, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: uiterst grof, zeer grote spreiding,
weinig bont materiaal, Grind: zeer veel fijn grind, weinig matig grof grind, matig
afgerond, matig bont, veel heldere kwarts, veel kwartsiet, spoor lydiet, spoor
rode kwarts, weinig vuursteen, weinig witte kwarts, weinig zandsteen, spoor
ijzerconcreties, weinig gelaagd

1500 0 1 49 50 0 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, zwak humeus, donker-bruin

4.77 5.09 zand zwak siltig, matig grindig, licht-bruin-grijs, 10YR6/2, Zand: uiterst grof, zeer
grote spreiding, weinig bont materiaal, Grind: uiterst veel fijn grind, spoor matig
grof grind, matig afgerond, matig bont, veel heldere kwarts, veel kwartsiet,
spoor rode kwarts, weinig vuursteen, weinig witte kwarts, weinig zandsteen,
spoor ijzeroxide

1200 0 1 99 10 0 3

5.09 5.20 zand zwak siltig, matig grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, weinig bont materiaal, Grind: uiterst veel fijn grind, spoor matig grof
grind, matig afgerond, matig bont, veel heldere kwarts, veel kwartsiet, spoor
rode kwarts, weinig vuursteen, weinig witte kwarts, weinig zandsteen

1200 0 1 99 5 0 3
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NITG-Boornummer BP180731

X-coordinaat 563786

Y-coordinaat 5762538

Maaiveld (m tov NAP)

Datum boring 20-07-2011

Plaatsnaam

Provincie

Kaartblad

Soort boring

Einddiepte (m) 4.40

Uitvoerder Marine Sampling Holland BV

Boormethode Vibrocorer

Opmerkingen

Coordinatenstelsel World Geodetic System 1984 -
Universele Transversale Mercator
projectie - zone 31

Bepaling lokatie

Beschrijvingsmethode Standaard Boor
Beschrijvingsmethode, versie 5.3

Vertrouwelijkheid Openbaar

Werknummer VC-L7-05-2011

Lithologie
Beschrijver lagen Mensink. H,

Organisatie beschrijver TNO

Nat/droog Nat en droog sediment

Laagbeschrijving
Boven Onder Grondsoort Omschrijving M63 LU SI ZA GR OR CA

0.00 0.28 zand zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 2.5Y6/2, Zand: matig fijn, matig
grote spreiding, geen bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, weinig
schelpresten, spoor leembrokjes, veel veenbrokjes

200 0 2 98 0 2 3

0.28 1.88 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, 2.5Y6/2, Zand: matig
fijn, matig grote spreiding, geen bont materiaal, Grind: spoor heldere kwarts,
spoor kwartsiet, Schelpen: Sch.perc.: 1, spoor schelpen, spoor hele schelpen,
weinig schelpresten, spoor ijzeroxide, spoor kleibrokjes, zwak gelaagd, Opm.:
gelaagheid vertikaal, spoor Arca Nodulosa

200 0 2 98 1 2 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, licht-grijs

1.88 2.80 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, 2.5Y6/2, Zand: matig fijn, matig kleine spreiding,
matig afgerond, weinig bont materiaal, Schelpen: spoor schelpen, spoor
schelpgruis, weinig glimmer, weinig donkere korrels, weinig gelaagd, weinig
detrituslagen, Opm.: gelaagheid vertikaal

200 0 3 97 0 0 3

2.80 3.59 zand matig siltig, zwak humeus, donker-grijs, 5Y4/1, Zand: uiterst fijn, weinig bont
materiaal, veel glimmer, scheve gelaagdheid, weinig detrituslagen, weinig
leemlagen, Opm.: deels vervloeid, van 332-337 geen monster

100 0 15 85 0 2 3

Sublaag: met weinig leemlagen, donker-grijs

3.59 3.66 zand zwak siltig, matig grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: zeer grof, zeer grote
spreiding, matig afgerond, spoor bont materiaal, Grind: veel vuursteen,
Schelpen: spoor schelpen, veel schelpresten, veel Ostrea edulis, zwak gelaagd

350 0 1 99 10 0 3

Sublaag: met weinig leemlagen, zeer dun, donker-grijs

3.66 4.14 zand zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht-bruin, 10YR6/3, Zand: uiterst grof,
zeer grote spreiding, spoor bont materiaal, Grind: zeer veel fijn grind, weinig
matig grof grind, weinig heldere kwarts, veel kwartsiet, weinig witte kwarts,
spoor zandsteen, Schelpen: spoor schelpen, spoor schelpresten, spoor
ijzeroxide, weinig gelaagd

500 0 1 99 3 1 3

Sublaag: met weinig zandlagen, zeer dun, donker-bruin, spoor kleibrokjes

4.14 4.40 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, 10YR7/2, Zand: uiterst grof, zeer grote
spreiding, spoor bont materiaal, Grind: spoor fijn grind, spoor matig grof grind,
spoor zeer grof grind, weinig heldere kwarts, spoor witte kwarts, spoor
ijzeroxide, spoor leembrokjes

420 0 1 99 2 0 3
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Bijlage 4: Specialistische rapportages van de pollen analyse, 

macrobotanische analyse, visrest analyse, microfauna analyses en grind 

analyse 
 

Deze bijlage bevat de specialistische rapportages van de pollen analyse (4.1), 

macrobotanische analyse (4.2), malacologische analyse (4.3), visrest analyse (4.4), 

microfauna analyse (4.5) en grind analyse (4.6). Van iedere specialistische analyse wordt 

eerst kort de gebruikte methode (preparatie, telling, aannames) beschreven, gevolgd door de 

algemene resultaten en de resultaten gegroepeerd per stratigrafische eenheid. Beschrijvingen 

en/of opmerkingen per boring(interval) zijn in een aparte paragraaf (4.7) aan het eind van 

deze bijlage toegevoegd. De resultaten van de zware mineralenanalyse en Optische 

Gestimuleerde Luminescentie (OSL) dateringen waren bij de totstandkoming van dit rapport 

nog niet beschikbaar en zijn derhalve niet verwerkt. 
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4.1 Pollen (Frans Bunnik) 
 

4.1.1 Methoden 
Als indirecte ouderdomsindicatie en ter inschatting van het afzettingsmilieu zijn zeventien 

kleiige monsters uit zestien kernen op een semi-kwalitatieve manier geanalyseerd (‘gescand’). 

Negen  monsters uit drie kernen zijn volledig kwalitatief geanalyseerd. Alle monsters zijn 

volgens het TNO-standaard protocol in het Geolab opgewerkt (het protocol is op aanvraag 

verkrijgbaar) en microscopisch geanalyseerd. Van elk monster is een volledig preparaat 

(dekglas 21x26 mm) onderzocht.  

Bij de semi-kwalitatieve analyse is  van elk voorkomend pollentype een inschatting gemaakt 

van de abundantie, concentratie en conserveringstoestand. Naast pollen en sporen is ook gelet 

op het voorkomen van dinoflagellaten, diatomeeën, foraminiferen, schimmelsporen en andere 

(botanische) resten die aanvullende informatie kunnen leveren over het afzettingsmilieu. De 

semi-kwalitatieve pollenanalyse (uitgedrukt als hoge, matige, of geringe concentratie), de 

pollenconservering (goed, matig, slecht) en de mate waarin de palynomorfen zijn 

aangetroffen zijn, geordend naar stratigrafische eenheid, afgebeeld in Tabel B4.1A. De 

resultaten van de volledig  kwalitatieve analyse zijn, geordend naar stratigrafische eenheid, 

afgebeeld in Tabel B4.1B.  

 

4.1.2 Algemene resultaten 
Bijna alle monsters bevatten voldoende palynomorfen voor het geven van een indicatie van 

ouderdom en afzettingsmilieu (Tabel B4.1). De interpretatie van de monsters met 

laboratoriumnummer 2, 7, 14 en 15, met een geringe pollenconcentratie en/of slechte 

conserveringstoestand, laat enige ruimte voor discussie. Bij de interpretatie en datering van 

pollen uit verslagen klei, veen of leembrokjes, wat het geval is bij alle monsters behalve die 

uit Eenheid MV2-1, moet er rekening worden gehouden met het feit dat de datering op grond 

van de pollenassemblages van onderzochte monsters niet hoeft overeen te komen met het 

moment van depositie van het omliggende (zandige) sediment. Vooral in sterk dynamisch 

fluviatiel en/of estuarien milieu, zoals in het onderzoeksgebied het geval is, kunnen oudere 

afzettingen (klei, veen) door herwerking in jongere sedimenten terecht zijn gekomen. Wel is 

in elk geval dan duidelijk dat depositie niet eerder heeft plaatsgevonden dan de 

biostratigrafische dateringen aangeven, m.a.w. de pollen resultaten geven alleen een 

maximale ouderdom weer van de betreffende stratigrafische eenheid. 

 

4.1.3 Overzicht analyseresultaten per stratigrafische eenheid 
 

Eenheid MV2-1 
Een kleilaag uit kern BP180732 vormt een rijk monster met uitstekende conservering. De zeer 

diverse pollenassemblage met Fagus, Carpinus en Cerealia, naast Quercus, Fraxinus, Ulmus 

en Tilia wijst op een landschap met graanvelden zoals dat vanaf de Bronstijd in West-Europa 

is ontstaan. De zeer sterke mariene invloed met, naast foraminiferen en dinoflagellaten, zeer 

veel uitstekend geconserveerde vol-mariene diatomeeën zoals Aulacodiscus argus, 

Hyalodiscus sp. en Actinocyclus sp., wijst op een onder mariene omstandigheden afgezette 

klei. Datering: Subatlanticum.  

Een kleilaag uit kern BP180733 vormt een divers, goed geconserveerd monster met veel 

pollen van thermofiele loofbomen. Met Fagus en Cerealia weerspiegelt het een bosrijk 

landschap met graanakkers. Grote hoeveelheden dinoflagellaten en foraminiferen geven met 

de talrijke mariene diatomeeën een afzetting aan in een marien milieu met een duidelijke 

zoetwaterinflux (veel Pediastrum). De aanwezigheid van Fagus geeft bij afwezigheid van 

Carpinus een bronstijdlandschap weer. Datering: Laat-Subboreaal. 

Een kleilaag uit kern BP180718 vormt een zeer rijk en goed geconserveerd monster met 

diverse pollenassemblage. Pollen van thermofiele bomen zijn dominant. De combinatie van 

Fagus, Carpinus en Juglans wijst, met een aantal pollen van granen en graslandsoorten, op 

een (post)Romeinse vegetatie en landschap. De in zeer grote aantallen aangetroffen mariene 

elementen (mariene diatomeeën, foraminiferen en dinoflagellaten) maken duidelijk dat het 
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een mariene afzetting betreft. Ook de zoutminnende plantensoorten (Chenopodiaceae, 

Armeria) duiden op de nabijheid van kweldervegetaties. Opmerkelijk is de aanwezigheid van 

een exemplaar van het watervarentje Azolla filiculoides, die in het Holoceen pas weer in onze 

streken voorkomt vanaf het begin van de 20e eeuw. Waarschijnlijk betreft het een uit oudere 

afzettingen (Eemien) ingespoeld exemplaar. Datering: Subatlanticum. 

 

Eenheid MV2-2 

Eenheid MV2-2 is geanalyseerd aan de hand van vijf pollenpreparaten.  

Een kleibrok uit kern BP180722 vormt een monster met uitstekende conservering. De 

pollenassemblage, met dominantie van Pinus, relatief veel Corylus en Quercus; Ulmus en 

Hedera aanwezig. De lokale flora is kenmerkend voor zoetwater met oevervegetaties 

(rietkraag).  

Een veenbrok uit kern BP180723 vormt een pollenarm monster met een slechte conservering. 

De aanwezigheid van grote aantallen sporen van Selaginella selaginoides, naast veel Pinus en 

worteltjes van Cyperaceae, duidt op een open landschap bij een subarctisch klimaat. 

Selaginella (boreo-alpine soorten) wordt veel aangetroffen in Vroeg-Weichselien afzettingen 

en andere Weichselien(inter)stadialen.  

Een kleibrok uit kern BP180724 vormt een monster met een redelijke pollenconcentratie en –

conservering. Pinus dominant, daarnaast een enkele korrel van Quercus, Corylus en Tilia. 

Zoetwaterflora met Salvinia microsporenkapsels, een thermofiele watervarentje uit het 

Eemien. De thermofiele oever/waterplanten als Valeriana officinalis en Polygonum 

amphibium wijzen eveneens op warme klimaatsomstandigheden. De grote hoeveelheid 

schimmels in het monster geven aan dat de klei langere tijd aan het oppervlakte heeft gelegen. 

De overmaat aan Pinus-pollen, een buitengewoon resistent pollentype, kan worden 

geïnterpreteerd als een gevolg van de slechtere conservering waarbij zwakkere pollentypes 

niet meer herkenbaar aanwezig zijn. Ophioglossum bereikt in het Nederlandse kustgebied 

relatief hoge percentages in het Vroeg-Holoceen. Datering: waarschijnlijk Vroeg-Holoceen 

(overgang Preboreaal-Boreaal) met verspoelde Eemien elementen.  

 

Eenheid MV2-3 
Eenheid MV2-3 is geanalyseerd aan de hand van negen pollenpreparaten.  

Monsters van een (in-situ) kleilaag uit kern BP180725 (één monster in Tabel B4.1A; zes 

monsters in Tabel B4.1B) vormen een rijke en diverse assemblage met goede conservering. 

Pinus dominant, Picea en Betula aanwezig in relatief hoge percentages, een enkele Abies en 

Hippophaë. De kruiden- en waterflora wijzen op relatief koele omstandigheden, met name de 

aanwezigheid van Selaginella selaginoides en Polygonum viviparum wijzen op boreale 

omstandigheden. Dinoflagellaten en Foraminifera (Tabel 4.1B) wijzen mogelijk op kustnabije 

condities. Binnen de kleilaag zijn geen trends of duidelijke veranderingen in samenstelling 

van de assemblage waargenomen. Datering: Weichselien. De combinatie met de kustnabije 

indicatoren maakt een Vroeg-Weichsel ouderdom zeer waarschijnlijk.  

Een kleibrok uit kern BP180727 vormt een redelijk geconserveerd monster met een matige 

pollenconcentratie. Pinus dominant, Picea in redelijke percentages. Zoetwaterflora met 

Pediastrum, Botryococcus, Sparganium en Cyperaceae. Redelijk diverse kruidenflora met 

Artemisia, Centaurea jacea, Brassicaceaea, Lycopdium clavatum, Tubuliflorae en 

Liguliflorae wijzen op een open landschap onder koele omstandigheden. De grote 

hoeveelheden schimmels wijzen erop dat het materiaal langere tijd boven het 

grondwaterniveau heeft gelegen. Datering: Weichselien.  

Een kleibrok uit kern BP180701 vormt een grof organisch monster met veel schimmels, 

geringe pollenconcentratie en slechte conservering. Naast dominant Pinus, zijn er enkele 

pollen van Cyperaceae, Calluna en sporen van Sphagnum, Osmunda, Dryopteris en Riccia en 

een enkele zoetwateralg (Botryococcus) aangetroffen. Wijzend op zoetwaterafzetting. 

Datering: Weichselien. 

 

Eenheid MV2-4 
Eenheid MV2-4 is geanalyseerd aan de hand van vier pollenpreparaten.  
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Een kleibrok uit kern BP180700 is tamelijk pollenarm met een matige conservering, veel 

verschimmeld grof organisch materiaal. Dominantie van Pinus met redelijke hoeveelheden 

Picea. Veel Cyperaceae en een enkele Pediastrum wijzen op een zoetwater milieu. Het 

boreale naaldbomenkarakter met Selaginella wijst op een koel klimaat. De enkele 

aangetroffen dinoflagellaat moet in deze context als geremaniëerd worden beschouwd. 

Datering: Weichselien.  

Een (verslagen) mengsel van klei, zand en veen uit kern BP180729 vormt een zeer divers 

monster met een goede conservering en hoge concentratie. Pinus dominant, Picea aanwezig, 

maar ook veel thermofiele boomsoorten als Alnus, Corylus en Quercus naast thermofiele 

schaduwtolerante soorten als Carpinus, Ilex en Abies. Deze laatste soorten zijn kenmerkend 

voor de laatste fase van een interglaciaal, in dit geval zeer waarschijnlijk Eemien (E5 en E6). 

Ook de zoetwaterflora heeft een thermofiel karakter met o.a. Typha latifolia. De 

aanwezigheid van een aantal boreale plantensoorten als Selaginella en Artemisia en de 

aanwezigheid van Ericales en Calluna, geeft een laat interglaciaal/vroeg glaciale invloed aan. 

Mariene elementen (een enkele dinoflagellaat, Chenopodiaceae en Plantago alpina/maritima) 

zijn mogelijk verspoeld afkomstig uit het mariene deel van het Eemien. Datering: Laat-

Eemien/Vroeg-Weichselien.  

Gemengd leem/fijn zand uit kern BP180730 vormt een monster met zeer geringe 

pollenconcentratie maar wel een goede conservering. Vrijwel uitsluitend pollen van Pinus, 

een enkele Nyssa en Cyperaceae. De geringe hoeveelheid pollen (in totaal 8 Pinus, 1 Nyssa 

en 1 Cyperaceae), maakt een interpretatie van dit monster moeilijk. Nyssa (komt uit pre-

Kwartaire afzettingen) wijst op verspoeling. Datering: waarschijnlijk glaciaal.  

Leem uit kern BP180731 vormt een pollenarm monster met veel schimmels en grof organisch 

materiaal en matige conservering. De dominantie van Pinus met redelijk wat Picea een enkele 

Carpinus en Ilex geeft een vegetatietype aan behorend bij een boreale, laat interglaciale/vroeg 

glaciale fase. Datering: Laat-Eemien/Vroeg-Weichselien. 

 

Eenheid MV2-5 
Eenheid MV2-5 is geanalyseerd aan de hand van twee pollenpreparaten.  

Een veenbrok uit kern BP180703 (Bijlage 4.1A & 4.1B) vormt een monster met matige 

conservering en concentratie. Pinus dominant met Betula, Picea en een enkele Ulmus, 

Carpinus en Quercus. Calluna, Anthemis, Centaurea jacea en Poaceae en Cyperaceae, 

weerspiegelen een open landschap. Datering: Weichselien.  

Een kleibrok uit kern BP180707 vormt een monster met goede conservering en hoge 

concentratie aan pollen. Zeer diverse pollenassemblage met, naast Pinus, Picea en Abies, ook 

thermofiele bomen als Carpinus, Corylus, Ulmus en relatief hoge percentages Hippophaë. 

Ook het kruidenspectrum is rijk en divers. Het totale percentage NAP (Non-Arboreal-Pollen) 

is relatief hoog. Zoetwaterindicatoren zijn duidelijk aanwezig (Pediastrum, Salvinia) maar 

ook zijn er indicatoren voor zoutminnende vegetaties (Hippophaë, Chenopodiaceae, Armeria, 

Plantago maritima) en enkele foraminiferen en dinoflagellaten. De duidelijke aanwezigheid 

van Selaginella selaginoides, Botrychium en Calluna maakt duidelijk, met de hoge NAP-

percentages en Picea, dat hier het laatste deel van een interglaciaal is gerepresenteerd. 

Datering: Laat-Eemien (E6/EW). 

 

Eenheid MV2-6 
Eenheid MV2-6 is geanalyseerd aan de hand van twee pollenpreparaten.  

Een leembrokje uit kern BP180701 vormt een monster met geringe concentratie en slechte 

conservering. Alleen veel Pinus, een enkele Picea, geven met Dryopteris een boreaal 

landschap weer. Datering: Weichselien.  

Een kleibrok uit kern BP180709 vormt een monster met geringe pollenconcentratie en een 

matige conservering. Hier alleen pollen van Pinus en enkele Picea’s, naast enkele sporen van 

Dryopteris, een enkele korrel van het Cyperaceae type, een van het Caryophyllaceae type en 

een Thalictrum. Datering: Weichselien. 

 

Eenheid MV2-7 
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Eenheid MV2-7 is geanalyseerd aan de hand van twee pollenpreparaten.  

Twee kleilaagjes uit kern BP180718 (Tabel 4.1B) tonen een diverse pollenassemblage met 

naast Pinus en Picea ook thermofiele bomen als Carpinus en heidesoorten. Opvallend is de 

aanwezigheid van Tsuga en Pterocarya. Datering: Midden- of Vroeg-Pleistoceen.   
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Tabel B4.1A. De semi-kwalitatief onderzochte pollenmonsters met stratigrafische positie en 

biostratigrafische datering. In deze tabel zijn de pollentypes als volgt gegroepeerd: 

 

1) Boreale bomen: Pinus, Picea en Betula, boomsoorten met zwaartepunt van verspreiding in 

boreale (naald)bossen. 

 

2) Thermofiele bomen: soorten (naast zilverspar uitsluitend loofbomen) die voorkomen in 

gebieden met een gematigd klimaat en kenmerkend voor interglaciale omstandigheden. 

 

3) Heide: Struikheide en andere heidesoorten, i.h.a. kenmerkend voor open landschappen 

zoals tijdens (inter)stadiale/laat glaciale perioden, maar mogelijk ook dominant aanwezig in 

oligotrofe vegetaties (hoogvenen). 

 

4) Akkerplanten: In enkele monsters komen pollen van Cerealia (tarwe, haver, gerst) in 

hogere aantallen voor, wijzend op graanverbouw en daarmee op jong-holocene 

(subboreale/subatlantische) dateringen. 

 

5) Kruiden: alle niet houtige gewassen van open landschappen. 

 

6) Water/oever: soorten van oevervegetaties en (zoet)open water. 

 

7) Sporenplanten: sporen van varens, mossen en wolfsklauwen. 

 

8) Zoutflora/mariene elementen: soorten van kweldervegetaties en mariene diatomeeën, 

dinoflagellaten en foraminiferen. 
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Boreale boomsoorten                                   

Pinus (den) +++ 
++

+ 
++ 

+++

+ 

+++

+ 

+++

+ 

+++

+ 

+++

+ 

++

+ 

++

+ 

+++

+ 

+++

+ 

+++

+ 

+++

+ 

++

+ 

++

+ 

++

+ 

Picea (fijnspar) r r +       ++ ++   + +   ++ r ++ + + 

Betula (berk) +           ++       ++     +       

Thermofiele bomen                                   

Abies (zilverspar)             r       +   +   +     

Alnus (els)     +               +             

Carpinus (haagbeuk) +   +               +   + r +     

Cornus samguinea 

(rode kornoelje) 
    r       r                     

Corylus (hazelaar) ++ ++ ++ ++   r         +       +     

Fagus (beuk) ++ + ++                             

Fraxinus (es) +   +                             

Hedera (klimop)       r                           

Hippophae (duindoorn) + r         +               ++     

Ilex aquifolia (hulst)                     r   r         

Juglans regia (walnoot)     r                             

Nyssa (tupeloboom, 

reworked) 
                    r r           

Prunus type (kers) r                                 

Quercus (eik) +++ 
++

+ 
++ ++   r         +     r       

Tilia (linde) + +       r                       

Ulmus (iep) + + + +             +     r r     

Heide                                   

Calluna (struikheide)   + r       +   + + ++     + +     

Ericales (heide-

achtigen) 
            ++       +             

Akkerplanten                                   

Cerealia (haver/tarwe) + + +                             

Kruiden                                   

Anthemis (kamille 

achtigen) 
                          r       

Arctium lappa (klis)                             r     

Artemisia (bijvoet)   r           r     +             

Brassicaceae 

(kruisbloemigen) 
+   r r       r     +             

Centaurea jacea (grote 

centaurie/knoopkruid) 
       r      r    

Dipsacus fulonum 

(kaardebol) 
                            r     

Poaceae (grassen) ++ + + ++     +       +     + 
++

+ 
    

Caryophyllaceae (anjer-

familie) 
          +       r         r   + 

Geranium molle type 

(ooievaarsbek) 
                              r     

Liguliflorae 

(paardenbloem-

achtigen) 

r           r r             +     

Mentha type (munt)   r                               

Plantago lanceolata 

(smalle weegbree) 
  r                               

Plantago 

maritima/alpina 

(zeeweegbree) 

                    r       r     

Plantago major/media        r                             

Plantago sp. 

(weegbree) 
                              r   

Polygonum bistorta 

(adderwortel) 
                            r     

Polygonum viviparum              r                     

Ranunculus acris type 

(boterbloem-achtigen) 
r                           r     

Rumex 

acetosa/acetosella 

(zuring) 

                    r             

Scabiosa (duifkruid)                             r     

Thalictrum (ruit)                                 r 

Tubuliflorae (aster-

achtigen) 
+ r         + r             r     
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Water/oever                                   

Azolla filiculoides 

(kroosvaren) 
    r                             

Botryococcus (algje)       +     + + r                 

Cyperaceae (zegge-

familie) 
      +   +   ++ + 

++

+ 
++ r   + +     

Equisetum 

(paardenstaart) 
  + +     r   r     +     r       

Euphorbia palustris 

(moeraswolfsmelk) 
      r                           

Eu-Rumex 

(waterzuring) 
                            r     

Nymphaea (waterlelie)       +                           

Pediastrum 

(zoetwateralg) 
+ ++ + +   + ++ +   + +       ++     

Polygonum amphibium 

(veenwortel) 
          r                       

Salvinia (watervarentje)           r                 r     

Sparganium (egelskop) +     +   r   r     +     r       

Valeriana officinalis 

(grote valeriaan) 
          r                       

Typha latifolia (grote 

lisdodde) 
                    r             

Sporenplanten                                   

Dryopteris (varens) ++ ++ ++ +   ++ ++ + +   +++   ++ ++ + + ++ 

Anthoceros (hauwmos)   r                                 

Botrychium 

(maanvarentje) 
                            ++     

Phaoeceros (hauwmos)     r                               

Selaginella 

selaginoides 

(mosvaren) 

        
+++

+ 
  r     + +       ++     

Ophioglossum 

(addertong) 
      r   +                       

Osmunda regalis 

(koningsvaren) 
            r r r   +   r   r     

Polypodium (eikvaren) + + r                     r       

Pteridium 

(adelaarsvaren) 
  r   +     +                     

Riccia (levermos)                 r                 

Sphagnum (veenmos)   r             r   ++       r     

Lycopodium clavatum 

(wolfsklauw) 
            r r                   

Zoutflora/Mariene 

elementen 
                                  

Chenopodiaceae 

(ganzevoet-achtigen) 
+ ++ + r             +     r r     

Armeria (Engels 

gras/lamsoor) 
    +                       r     

dinoflagellaten 
+++

+ 

++

+ 

+++

+ 
                      +     

mariene diatomeeën 
+++

+ 
++ 

+++

+ 
                            

foraminiferen ++ + ++                       r     

Organische resten                                   

Cyperaceae radicellen 

(zeggeworteltjes) 
        +++ ++                     + 

Monocotylen epidermis                           ++       

Bladmossen     +       ++       +             

Schimmels 

(sporen/vruchtlichamen

) 

  

              +++   
++

+ 
    +++         
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Tabel B4.1B. De volledig kwalitatief onderzochte pollenmonsters met stratigrafische positie 

en biostratigrafische datering. 
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Artemisia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Betula 2 4 0 1 0 1 1 0 0 

Botryococcus 1 6 7 0 0 1 2 0 2 

Calluna 2 7 7 7 5 7 2 7 4 

Chenopodiaceae 2 1 1 0 0 1 1 0 0 

Corylus 2 1 1 0 0 0 0 0 0 

Cyperaceae 18 3 4 3 6 5 1 1 2 

Dryopteris type 2 157 157 4 1 2 0 3 1 

Ericales 1 28 26 0 2 1 0 1 0 

Picea 3 17 24 33 45 38 56 32 40 

Pinus 60 128 147 161 154 160 139 164 154 

Poaceae 13 6 1 0 2 1 1 2 1 

Poaceae >40 µ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Quercus 1 14 18 0 1 0 0 1 1 

Ranunculus acris type 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sphagnum 1 10 4 0 2 4 1 2 2 

Abies 0 4 1 5 1 2 3 4 2 

Acer 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Alnus 0 6 6 0 1 0 2 1 1 

Asteraceae Tubuliflorae 0 2 3 0 0 0 0 0 1 

Carpinus 0 4 4 1 1 0 1 1 2 

Carpinus 3p 0 3 1 0 0 0 0 0 0 

Ceratophyllum spines 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

Dinoflagellaten 0 1 1 6 4 2 1 2 3 

Drosera intermedia type 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Empetrum 0 2 3 0 0 0 0 0 0 

Foraminifera 0 2 3 1 0 1 1 2 1 

Osmunda  0 49 56 0 1 0 0 1 2 

Pediastrum 0 46 75 11 7 12 6 4 8 

Salvinia massulae 0 3 1 0 0 0 0 0 0 

Tsuga breed 0 3 0 0 0 0 0 1 0 

Typha latifolia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Ulmus 0 3 0 0 1 0 0 0 1 

Anthemis type 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Azolla /Salvinia fragment 0 0 1 1 1 0 0 1 0 

Caryophyllaceae 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Myriophyllum verticillatum 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
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Asteraceae Liguliflorae 0 0 0 2 0 1 0 0 2 

Hippophae 0 0 0 3 1 0 1 1 1 

Nymphaeaceae basal hair cells 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Polygonum aviculare  0 0 0 1 1 0 0 1 1 

Polypodium 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Succisa  0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Trilete spore indet. 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

Nymphaeaceae trichosclereids 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Riccia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Polygonum bistorta  0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Botrychium lunaria type 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Diporotheca 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Spergula  0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Tasmanites 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Selaginella selaginoides 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Sparganium type 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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4.2 Macrobotanie (Erica van Hees) 
 

4.2.1 Methoden 
Als indirecte ouderdomsindicatie en ter inschatting van het vegetatietype zijn 

macrobotanische resten geanalyseerd. Om deze resten bijeen te brengen, zijn boorkernen per 

lithologische eenheid droog gezeefd met zeven van verschillende maaswijdtes, te weten 

0,5mm, 1mm, 2mm, 4 mm en 10mm. De resulterende 21 residuen uit acht boorkernen (Tabel 

B4.2) zijn per laag en fractie bekeken onder een stereomicroscoop (maximale vergroting 25x). 

De macrofossielen zijn eruit gehaald en onder de stereomicroscoop gedetermineerd met 

behulp van de vergelijkingscollectie uit het botanische laboratorium van de Faculteit der 

Archeologie van de Universiteit Leiden en de binnen deze faculteit aanwezige persoonlijke 

expertise. Voor de naamgeving is, waar mogelijk, Heukels’ Flora van Nederland gevolgd (van 

der Meijden, 2005). Zaden, vruchten, vruchtkegels, sporen en knopschubben zijn 

gedetermineerd. Hout en mossen, welke een indicatie kunnen geven van de mate van 

conservering en tafonomische processen, zijn niet gedetermineerd. 

De onderzochte macrobotanische monsters met milieu indicatie, geordend naar stratigrafische 

eenheid, zijn afgebeeld in Tabel B4.2. De (ruwe) analyseresultaten per boring(interval) zijn 

beschikbaar in Tabel B4.12 (zie einde bijlage). 

 

4.2.2 Algemene resultaten 
Van de in totaal 27 monsters uit acht boringen bevatten sommige onderzochte fracties geen 

plantaardige macrofossielen. In vrijwel alle lagen die plantaardige macroresten bevatten, 

komt fragmentatie voor. De resten zijn droog geconserveerd en over het algemeen gerold, dat 

vooral zichtbaar is aan het hout. 

In alle lagen met determineerbare macrobotanische fossielen zijn resten van waterplanten 

aangetroffen. De meeste associaties hebben fluviatiele invloeden, dat niet alleen is af te leiden 

uit de soorten die zijn gevonden, maar ook uit de afronding van het materiaal. In sommige 

gevallen lijken er ook invloeden van de kust of zelfs mariene invloeden een rol te hebben 

gespeeld door het naast elkaar voorkomen van zoet‐ en zoutminnende planten. In diverse 

lagen komen naast waterplanten ook oudere en warmteminnende soorten voor. Het naast 

elkaar voorkomen van soorten uit verschillende tijdvakken duidt op geremaniëeerde 

afzettingen. Ook het naast elkaar voorkomen van bijvoorbeeld water‐ en landplanten duidt op 

omwerking van het sediment. Door de omwerking is het moeilijk iets te zeggen over de 

vegetatie of het klimaat. Het is onduidelijk waar enkele soorten vandaan komen; Stratiotes cf. 

kaltonnordheimensis (een Krabbenscheersoort) kan mogelijk ver zijn meegevoerd door 

rivierafzettingen. Enkele soorten wijzen op een interglaciaal klimaat, terwijl indicatorsoorten 

voor koude perioden (glacialen), zoals Pinus sylvestris (Grove den) (Kuijper & Kuijper, 1988, 

46), ontbreken. 

 

4.2.3 Overzicht analyseresultaten per stratigrafische eenheid 

 

Eenheid MV2-2 

Eenheid MV2-2 is geanalyseerd aan de hand van vijf monsters, waarvan drie determineerbare 

macroresten bevatten.  

In boring BP180722 zijn uitsluitend overblijfselen van Cypergrassen (Cyperaceae) gevonden. 

Er zijn vier vruchtjes gevonden van Heen (Bolboschoenus maritimus), die voorkomt op natte, 

zoete tot enigszins zilte zeer voedselrijke grond aan waterkanten en op schorren en kwelders. 

Van Bies (Schoenoplectus sp.) zijn negen vruchten aangetroffen en van Zegge (Carex sp.) één.  

In boring BP180730 is één fragment van een zaad van de waterplant Zannichellia 

(Zannichellia palustris) gevonden. 

 

Eenheid MV2-3 
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Eenheid MV2-3 is geanalyseerd aan de hand van vier monsters, waarvan slechts één 

determineerbare macroresten bevatte. Tien zaden van Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata) 

zijn gevonden in boring BP180728. 

 

Eenheid MV2-4 
Eenheid MV2-4 is geanalyseerd aan de hand van zes monsters, waarvan vijf determineerbare 

macroresten bevatten.  

In boring BP180703 is één fossiele vrucht van de waterplant Fonteinkruid (Potamogeton sp.) 

gevonden. Deze waterplant groeit, afhankelijk van de soort, in zoete tot brakke wateren.  

De meeste macroresten in boring 722, waaronder hout, konden niet worden gedetermineerd 

vanwege tafonomische processen waaraan de resten onderhevig zijn geweest. De eenheid 

bevatte veel resten van mossen. Er was één macrofossiel dat niet eenduidig was onder te 

brengen in een soort of genus, maar waarvan de morfologie duidelijke, plantaardige 

kenmerken bezit (Afbeelding 1: 5a, 5b en 5c). Overblijfselen van waterplanten uit deze laag 

zijn één oögonium van Kranswier (Chara sp.); één spore van Engels mos (Selaginella sp.); 

twee zaden van Waterweegbree (Alisma sp.); drie zaden en vier fragmenten van zaad van 

Zannichellia (Zannichellia palustris); één fragment en 58 steenkernen van Fonteinkruid 

(Potamogeton sp.); zeven vruchten van Lidsteng (Hippuris vulgaris); één zaad en tien 

fragmenten van Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata); veertien vruchten van waterranonkel 

(Ranunculus subg. Batrachium); één zaad van Vederkruid (Myriophyllum sp.) en één 

fragment van warmteminnend Groot nimfkruid (Najas marina). Oeverplanten zijn in deze 

laag vertegenwoordigd door Galigaan (Cladium maricus) met één zaad; Heen (Bolboschoenus 

maritimus) met twee vruchten; Bies (Schoenoplectus sp.) met 109 vruchten en vijftien 

fragmenten; Gewone waterbies (Eleocharis palustris) met twaalf vruchten, Zegge (Carex sp.), 

waarvan twaalf vruchten zijn gevonden en Poelruit (Thalictrum flavum) waarvan zes zaden 

zijn gevonden in dit monster. Van de warmteminnende, houtige klimmer Wilde druif (Vitis 

sylvestris) die vaak op rivieroevers groeit, zijn in dit monster twee fragmenten gevonden. Een 

andere kruid‐ struik‐ of boomachtige die vochtige ondergrond opzoekt is de Gewone braam 

(Rubus fruticosus), waarvan in deze laag één zaad is gevonden. Ook zeven vruchtkegels van 

Els (Alnus sp.), twee knopschubben van Wilg (Salix sp.) en één knopschub van Populier 

(Populus sp.), die allen in vochtig tot natte gebieden groeien, zijn gevonden. Een andere 

boom waarvan in deze laag één fragment is gevonden, is de in het Holsteinien uitgestorven 

(Holsteinien = MIS11 en/of 9, zie Busschers et al., 2008), warmte minnende Vleugelnoot 

(Pterocarya cf. fraxinifolia).  

In boring BP180722 is de aanwezigheid van landplanten opvallend. Van de Paardenbloem 

(Taraxacum officinale s.l.), die op droge tot vochtige, voedselarme tot voedselrijke graslanden 

voorkomt is één achene aangetroffen en van Leeuwentand (Leontodon sp.) die op open, 

vochtige, soms brakke grond en op bermen groeit, één vrucht. Silene (Silene sp.) is ook een 

plant die groeit op open, soms omgewerkte, grond, variërend van droog tot vochtig en 

waarvan zes zaden en zeven fragmenten zijn aangetroffen. Van Hardbloem (Scleranthus sp.) 

zijn vier fragmenten van de kelk gevonden; ook deze plant gedijt in open gronden, meestal 

droog, kalkarm en soms omgewerkt. Van Wolfsmelk (Euphorbia sp.), dat op open, soms 

omgewerkte, meestal vochtige grond gedijt, zijn in deze laag negen fragmenten aangetroffen. 

Ook op omgewerkte, vochtige grond gedijt Duivenkervel (Fumaria cf. officinalis), waarvan 

één fragment is aangetroffen. Van Grote leeuwenbek (Antirrhinum cf. majus), een exoot uit 

het Middellandse Zeegebied, zijn twee zaden aangetroffen in deze laag. Van Viooltje (Viola 

sp.) zijn drie zaden en één fragment gevonden in deze laag. De verspreiding van het Viooltje 

verschilt van droge tot natte, voedselrijke tot voedselarme grond, afhankelijk van de soort, die 

hier niet kon worden vastgesteld. Ook de verspreiding van Klaver (Trifolium sp.) is 

afhankelijk van de soort; hiervan werd één kelk gevonden. Naast één vrucht van 

Egelboterbloem (Ranunculus flammula), die op natte, open grasland groeit, is er ook één 

vrucht van Boterbloem (Ranunculus sp.), die niet verder gedetermineerd kon worden, 

gevonden. Van Ganzerik (Potentilla sp.) zijn vier zaden gevonden en daarnaast is één zaad 

gedetermineerd als Zilverschoon (Potentilla anserina), die op natte tot vochtige, brakke tot 
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zilte grasgrond groeit. Van Schapenzuring (Rumex acetosella), dat groeit op droge, zure, maar 

stikstofrijke grond, is ook één zaad gevonden.  

In boring BP180725 is één zaadklep van Stratiotes kaltonnordheimensis gevonden en één 

fragment van Waternoot (Trapa natans); beide soorten zijn tegenwoordig uitgestorven.  

In boring BP180730 zijn zeven fragmenten van Zegge (Carex sp.) gevonden in 

gemineraliseerde toestand. 

 

Eenheid MV2-5 
Eenheid MV2-5 is geanalyseerd aan de hand van drie monsters, waarvan twee 

determineerbare macroresten bevatten.  

Boring BP180703 was rijk aan macrobotanische resten. Door mineralisatie en afronding van 

het materiaal kon er aan 48 resten geen determinatie worden ontleend. De zestien fossielen 

die wel gedetermineerd konden worden, zijn water‐ en oeverplanten en wijzen op een natte, 

zoet tot brakke, vegetatie. Er werd één vrucht van Fonteinkruid (Potamogeton sp.), één zaad 

van Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata) en één vrucht van Fijne waterranonkel 

(Ranunculus cf. aquatilis), allen waterplanten, aangetroffen. Verder bevat deze laag vier 

vruchten van Gewone waterbies (Eleocharis palustris), die groeit aan waterkanten, in vennen, 

moerassen en natte duinvalleien; zeven vruchten van Bies (Schoenoplectus sp.), die in een 

natte omgeving gedijt en één vrucht van Melkkruid (Glaux maritima), dat behalve op een 

natte, ook op een zoute invloed duidt, hoewel soms standhoudend in zoet milieu. Van de Vlier 

(Sambucus sp.), een struik, is een steenkern aangetroffen. Deze struik komt, afhankelijk van 

de soort, zowel op vochtige, als op droge grond voor.  

In boring BP180722 is één steenkern van Fonteinkruid (Potamogeton sp.) aangetroffen. 

 

Eenheid MV2-6 
Eenheid MV2-6 is geanalyseerd aan de hand van twee monsters, welke echter geen 

determineerbare macroresten bevatten. 

 

Eenheid MV2-7 

Eenheid MV2-7 is geanalyseerd aan de hand van zeven monsters, die allemaal 

determineerbare macroresten bevatten. Veel resten, vooral hout, waren gefragmenteerd of 

gerold en daardoor niet te determineren.  

In boring BP180716: waterplanten. Witte waterlelie (Nymphae alba), waarvan één fragment 

is aangetroffen en de Plomp (Nuphar sp.), waarvan twee fragmenten zijn gevonden; beide 

voorkomend in diep tot vrij diep, stilstaand tot zwak stromend, voedselrijk water. Van 

Fonteinkruid (Potamogeton sp.) zijn 35 vruchten en vijf steenkernen aangetroffen die niet 

gefragmenteerd zijn. Het Tenger fonteinkruid (Potamogeton cf. pusillus), waarvan in deze 

laag één vrucht is aangetroffen, is een waterplant in ondiep, zoet, voedselrijk water voorkomt. 

Bovendien één zaad van Paarbladig fonteinkruid (Groenlandia densa) en één zaad van 

Schedefonteinkruid (Potamogeton pectinatus). De Lidsteng (Hippuris vulgaris) komt voor in 

zwak brak en matig voedselrijk water en van deze soort zijn hier zes vruchten geïdentificeerd. 

Eén fragment is afkomstig van Fijn hoornblad (Ceratophyllum cf. submersum), een 

ondergedoken waterplant in diep tot ondiep, stilstaand, zeer voedselrijk, zoet of brak water. 

Een ander fragment is afkomstig van Krabbenscheer (Stratiotes sp.), een ondergedoken of 

drijvende waterplant in voedselrijke, zoete en zwak brakke, luwe wateren. Bijzonder in deze 

laag is het voorkomen van de Krabbenscheer (Stratiotes aloides), waarvan in deze laag acht 

zaden en één fragment zijn aangetroffen naast één fragment van Stratiotes cf. 

kaltennordheimensis. Deze twee soorten komen niet tegelijkertijd voor (Cook et al. 1983, 

224); Stratiotes kaltennordheimensis is uitgestorven in het midden van het Plioceen, 5,3 

miljoen jaar geleden, (van der Hamm et al. 2008, 137), terwijl de Stratiotes aloides pas in de 

tweede helft van het Kwartair verschijnt (Sille et al. 2006, 283). De Stratiotes 

kaltennordheimensis komt voor als git (Figuur B4.1: 4a en 4b). Een fragment en 32 zaden die 

uit deze laag afkomstig zijn, behoren tot Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata), een 
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zoutmijdende plant die voorkomt in ondiep water in veenmoerasen, vennen en duinvalleien en 

soms in moerasbos. Waterweegbree (Alisma sp.), waarvan één zaad is aangetroffen en 

Pijlkruid (Sagittaria cf. sgittifolia), waarvan twee zaden zijn gevonden gedijen in stilstaand of 

zwak stromend, ondiep tot vrij diep, voedselrijk water. Ook het Fijn hoornblad 

(Ceratophyllum submersum), waarvan in deze laag drie vruchten zijn aangetroffen is een 

waterplant die groeit in zoet of brak water, net als Vederkruid (Myriophyllumn sp.), dat met 

één zaad vertegenwoordigd is. Van Grote egelskop (Sparganium erectum), die aan en in zoet 

water groeit, elf steenvruchten. Waterranonkel (Ranunculus cf. aquatilis), die voorkomt in 

ondiep, stilstaand tot zwak stromend, vijf vruchten. Van Kranswier (Chara sp.) zijn drie 

oögonien met een goed geconserveerde, stevige buitenlaag gevonden. Oeverplanten die in 

deze laag aanwezig zijn, zijn de Bies (Schoenoplectus sp.), waarvan 54 vruchten zijn 

gevonden en Mattenbies (Schoenoplectus lacustris), waarvan zeventien vruchten zijn 

geïdentificeerd en die specifiek voorkomt in of langs zoet tot brak water (van der Meijden, 

2005). Ook Torkruid (cf. Oenanthe sp.), waarvan drie splitvruchten zijn aangetroffen, groeit 

op natte grond of in ondiep water, dat, afhankelijk van de soort, varieert van zoet tot zilt. In 

rietlanden en langs waterkanten groeit Moeraswolfsmelk (Euphorbia cf. palustris), waarvan 

in deze laag één zaad en één fragment zijn aangetroffen. Bilzekruid (Hyoscyamus Niger) 

komt weliswaar op droge grond voor, maar ook op dijkhellingen, in bermen en in de duinen; 

hiervan is één fragment aangetroffen in deze laag. Esdoornganzevoet (Chenopodium 

hybridum) groeit op vochtige plaatsen; hiervan is één vrucht gevonden. Van de Kruipende 

boterbloem (Ranunculus cf. repens), die voorkomt op vochtige tot natte grond, zijn drie 

vruchten gevonden. Van Zegge (Carex sp.) zijn acht vruchten gevonden; deze kruidachtige 

plant die zowel bladverliezend als groenblijvend voorkomt, komt veel en in vele soorten voor, 

met name in koude en gematigde streken met een voorkeur voor vochtige grond. Beklierde 

duizendknoop (cf. Persicaria lapathifolia), waarvan één fragment is gevonden en die 

voorkomt op vochtige tot natte grond en op rivieroevers. De twee gevonden zaden van 

Galigaan (Cladium mariscus) zijn van een oeverplant die hier opvallend te noemen is, omdat 

de resten in dezelfde context zijn aangetroffen als de twee fragmenten van Waternoot (Trapa 

natans), een waterplant, die tegenwoordig uitgestorven is in Nederland (Figuur B4.1: 1a en 

1b). De Waternoot gedijt bij een gemiddelde minimum juli temperatuur van 18 °C (Litt et al. 

1996, 248). Galigaan verdwijnt waar Waternoot verschijnt; terwijl de Waternoot met name 

gedijt in een post‐glaciale warme periode (Subboreaal), geeft Galigaan de voorkeur aan een 

meer maritiem klimaat (Boreaal/Atlanticum) (Iversen 1944, 463). Landplanten: Rode 

Kornoelje (Cornus sanguinea) is een warmteminnende boom of struik die op vochtige grond 

groeit en de enige landplant waarvan in deze laag vijf steenkernen zijn aangetroffen, net als 

de Els (Alnus sp.), ook een boom of struik, waarvan 55 vruchtkegels en twee zaden zijn 

aangetroffen en de Populier (Populus sp.), waarvan zich drie knopschubben in deze laag 

bevinden. Ook de kruidachtige struik Vlier (Sambucus sp.) is in deze laag vertegenwoordigd; 

van de Kruidvlier (Sambucus ebulus), die op vochtige, omgewerkte grond en op dijken en in 

bermen voorkomt, is één steenkern aangetroffen; van de Gewone vlier (Sambucus niger), die 

op vochtig tot droge grond, in aanspoelselgordels, op drooggevallen platen en achter de 

zeereep voorkomt, zijn vier steenkernen gevonden. De Framboos (Rubus idaeus) en de 

Gewone braam (Rubus cf. fruticosus), waarvan van beide soorten één zaad is gevonden in 

deze laag, komen als kruid, struik of boom voor op vochtige tot natte grond. Onder de boom‐ 

of struikachtigen valt ook de Vleugelnoot (Pterocarya cf. fraxinifolia) (Figuur B4.1: 2) 

waarvan één fragment is gevonden. Deze soort is lokaal uitgestorven na het Holsteinien (van 

der Hammen et al. 1971) en komt tegenwoordig in Nederland voor door aanplanting. Een 

houtachtige klimmer is de wilde druif (Vitis sylvestris), in Nederland inmiddels uitgestorven, 

dan wel gecultiveerd of aangeplant, die tegenwoordig alleen in Centraal en Zuid-Europa 

voorkomt op rivieroevers en overstromingsvlakte in een gematigd klimaat (Arnold 2005, 

1508). Hiervan zijn hier acht fragmenten aangetroffen (Figuur B4.1: 3). In Nederland wordt 
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wilde druif fossiel gevonden in sedimenten uit interglacialen gedurende het hele Pleistoceen. 

Gedurende het Plioceen wordt Vitis sylvestris in heel Europa aangetroffen. 

In boring BP180719 vinden we van Bies (Scirpus sp.) drie vruchten, van Krabbenscheer 

(Stratiotes aloides) één zaad en van Wilde druif (Vitis sylvestris) één zaad en één fragment, 

wat duidt op een nat en warm milieu. Ook aanwezig is één helft van een zaad van Stratiotes cf. 

kaltennordheimensis, een fossiel dat waarschijnlijk afkomstig is uit het Tertiair. Het is 

gepreserveerd als git en waarschijnlijk door omwerking hier terecht gekomen. 

 

Figuur B4.1. 1a: fragment van Waternoot (Trapa natans); 1b: fragment van Waternoot 

(Trapa natans); 2: zaad van Vleugelnoot (Pterocarya fraxinifolia); 3: fragment van Wilde 

druif (Vitis sylvestris); 4a: zaad van git van Stratiotes kaltonnordheimensis (buitenkant); 4b: 

zaad van git van Stratiotes kaltonnordheimensis (binnenkant); 5a, 5b en 5c: onbekende 

botanische resten. 

 

 

Tabel B4.2. De onderzochte macrobotanische monsters met milieu indicaties. 

 

 
Boring Diepte top 

(m) 

Diepte basis 

(m) 

Diepte top 

(m -NAP) 

Diepte basis 

(m -NAP) 

Strat. 

Eenh.  

Aantal 

resten 

(determ

ineerb.) 

Milieu indicatie 

BP180703 1.94 2.36 26.87 27.29 2 9 (0) - 

  2.36 2.59 27.29 27.52 2 2 (0) - 

BP180722 0.9 1 26.61 26.71 2 9 (9) waterkant, schor, kwelder; zoet 

tot enigszins zilt 

  1 2.77 26.71 28.48 2 6 (5) vochtig 

BP180730 0.23 0.67 28.63 29.07 2 1 (1) ondiep, zoet of brak water 
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BP180703 3.1 3.21 28.03 28.14 3 0 - 

BP180725 2.26 4 28.92 30.66 3 0 - 

BP180728 0.07 0.89 27.9 28.72 3 0 - 

  1.32 1.66 29.15 29.49 3 10 (10) poel, meer, veengebied 

BP180703 3.21 4.19 28.14 29.12 4 (1) zoet tot brak water 

BP180722 3.14 3.6 28.85 29.31 4 (300) water, vochtige tot natte (rivier-) 

oever; warmteminnend; na 

Holstein uitgestorven 

Vleugelnoot; droog tot vochtig 

land, zoet tot zilt 

  3.6 3.76 29.31 29.47 4 (17) water en oever (droog tot nat); 

zoet tot zilt 

BP180725 4 4.14 30.66 30.8 4 (2) meer, poel; gematigd tot warm; 

in Plioceen uitgestorven 

Krabbenscheersoort 

BP180730 1.3 1.75 29.7 30.15 4 0 - 

BP180731 1.88 2.8 28.56 29.48 4 (7) vochtig en nat land 

BP180703 4.36 4.55 29.29 29.48 5 64 (16) water, oever; zoet tot brak; ven, 

moeras, natte duinvallei 

BP180722 4.07 4.55 29.78 30.26 5 (1) water 

BP180730 2.4 2.82 30.8 31.22 5 0 - 

BP180725 4.14 4.8 30.8 31.46 6 0 - 

BP180730 4.15 4.34 32.55 32.74 6 0 - 

BP180716 0.85 1.05 41.41 41.61 7 (6) ondiep tot diep water; zoet tot 

brak; stilstaand; veenmoeras, 

ven, duinvallei, moerasbos 

  1.05 1.9 41.61 42.46 7 (4) ondiep water; zoet tot zwak brak; 

vochtig land 

  2.15 2.59 42.71 43.15 7 (246) ondiep tot diep water; stilstaand 

tot zwak stromend; zoet tot brak; 

natte oever; vochtige en natte 

grond; rietland, drooggevallen 

plaat, zeereep rivieroever, 

overstromingsvlakte; koude en 

gematigde streken; gemiddelde 

minimum julitemperatuur van 18 

°C (Waternoot); maritiem 

klimaat (Galigaan); 

warmteminnend; na Holstein 

uitgestorven Vleugelnoot 

  3.7 4.1 44.26 44.66 7 (34) water; zoet tot zwak brak; 

vochtige tot natte oever; Eemien 

(Wilde Druif) ; in Plioceen 

uitgestorven en in tweede helft 

van Kwartair verschenen 

Krabbenscheersoorten 

BP180719 0.69 0.92 42.01 42.24 7 (1) in Plioceen uitgestorven 

Krabbenscheersoort 

  1.55 2.4 42.87 43.72 7 (5) nat; warm; in tweede helft van 

Kwartair verschenen 

Krabbenscheersoort 

  3 3.59 44.32 44.91 7 (1) rivieroever; overstromingsvlakte; 

Eemien (Wilde Druif) 
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4.3 Malacologie (Frank Wesselingh) 
 

4.3.1 Methoden 
Vier boorkernen zijn malacologisch onderzocht (BP180703, BP180725, BP180728 en 

BP180730). De boorkernen zijn per lithologische eenheid droog gezeefd. De residuen zijn per 

laag en fractie (0,5-1 mm, 1-2 mm, 2-4 mm en 4-10 mm) uitgepikt. Van alle 45 monsters uit 

de boringen is de fauna geïnspecteerd en kwalitatief gekarakteriseerd voor zowel de mariene 

en brakwatersoorten (Tabel B4.5). De land- en zoetwater mollusken van alle vier de boringen 

zijn volledig uitgeteld (Tabel B4.6). De (ruwe) analyseresultaten per boring(interval) zijn 

beschikbaar in Tabel B4.13 (zie einde bijlage). 

Bij de tellingen is aangehouden dat elk fragment van een slak met daarin een stuk van de spil 

(columella) als “1” is geteld. Elk fragment van een tweekleppige waarin meer dan de helft 

van het slot (scharnier) bewaard is, is als “1/2” geteld (daar twee kleppen een exemplaar 

vormen), en doubletjes zijn als “1” geteld. Soorten waarvan alleen een fragment is gevonden 

dat niet aan de bovenstaande criteria voldoet, zijn opgenomen als respectievelijk “1” of “1/2” 

exemplaar. Aantallen zijn naar boven afgerond. 

Daarnaast is er gekeken naar tafonomische kenmerken: karakteristieke fossilisatiesporten 

achtergelaten door afzettingsmilieus en omwerkingsprocessen. Een soort kan in verschillende 

lagen voorkomen en in sterk verschillende conservatietoestanden. De combinatie van de soort 

en de conservatietoestand is in het (veelal omgewerkte) materiaal onderzocht en als 

uitgangspunt genomen voor de soort/monster matrix. Om dit mogelijk te maken is een zestal 

kwalitatieve tafonomisch-ecologische klassen gedefinieerd (Tabel B4.3). Het werken met 

deze aanpak is experimenteel en is onderwerp van verder onderzoek. 

In het schelpenmateriaal dat door verzamelaars op Maasvlakte I is verzameld zijn kleine 

hoeveelheden oudere fossiele soorten gekomen die een aanwijzing geven voor de herkomst 

van de rivieren waarin ze zijn omgewerkt (Moerdijk et al., 2010 en referenties daarin). Er zijn 

zes groepen die een indicatie van de herkomst geven (Tabel B4.4). Vertegenwoordigers van 

drie groepen zijn aangetroffen in het boringenmateriaal. 

 

Tabel B4.3. Tafonomisch-ecologische klassen voor het Maasvlakte materiaal 

 
Groep Kenmerk 

1 Terrestrische slakken: materiaal is dunschalig, ondoorzichtig, oppervlakte sculptuurdetails zijn redelijk tot goed 

bewaard gebleven. 

2 Zoetwater slakken en tweekleppigen en amfibische slakken: materiaal is over het algemeen dunschalig, 

ondoorzichtig, oppervlakte details zijn vaak in meer of mindere mate goed geconserveerd maar kunnen ook 

afgesleten zijn. Alle korfmosselen (Corbicula), die overigens ook een estuarien paleomilieu kunnen 

vertegenwoordigen, zijn zonder uitzondering zeer sterk afgesleten. 

3 Soorten waarvan het biotoopoptimum in het mesohaliene spectrum (brakwater) ligt. Materiaal is over het 

algemeen redelijk geconserveerd en ondoorzichtig. Het gaat hierbij om witgrijze, doffe schelpen en slakjes, 

oppervlakte sculptuur is vaak lokaal redelijk tot goed aanwezig al komt het veel voor dat schelpoppervlaktes zijn 

verdwenen. Er komen exemplaren voor waarvan het schelpoppervlak gedeeltelijk of geheel is afgesleten. 

4 Mariene soorten (met een) deels zeer goede conservering van het schelpoppervlak; de schelpen zijn 

ondoorzichtig. De kleur is grijs tot blauw, kleurverschillen kunnen zelfs binnen schelpen voorkomen. Op veel 

van de schelpen zijn aan de buitenkant en/of in de slotband nog resten van de opperhuid (periostracum) te zien. 

Op de buitenzijde zijn plaatselijk fijne sculptuurdetails goed bewaard, er is aldaar nauwelijks tot geen slijtage. 

Wel komen er kleine ondiepe, ronde depressies in voor die vermoedelijk als oplossingsgaatjes kunnen worden 

geïnterpreteerd. De binnenkant van schelpen uit deze groep heeft vaak een ietwat gecorrodeerd voorkomen. Alle 

soorten met een vrij koud voorkomen zijn in groep 4 te vinden. 

5 Mariene soorten; ondoorzichtige, meest grijs-witte soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgerold; oppervlakte van 

schelp vaak gladgeslepen, randen van fragmenten afgerond. Binnen deze groep komen ook soorten voor die 

vooralsnog als indicatorsoorten voor “Eemien” fauna’s worden geacht. Deze zijn aangeduid met E. 

6 Mariene soorten; schelpen goed geconserveerd met oppervlakte details vaak redelijk tot goed bewaard, enigszins 

doorschijnend tot doorschijnend; diverse kleuringen; periostracum (opperhuid) komt voor; tweekleppigen soms 

als doubletten. Het gaat hier om holocene/recente soorten. 
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Tabel B4.4. Fluviatiele herkomst van omgewerkte oudere fossiele soorten uit het Maasvlakte 

gebied (Moerdijk et al., 2010 en referenties daarin). 

 
Groep Stratigrafie (cf. Westerhoff et al., 2003) en geografische herkomst 

A Formatie  van Maassluis, Gelasien (Vroeg-Pleistoceen) – dagzoomt in ondiepe ondergrond in Midden Zeeland – 

indicatief voor “Oerschelde” afzettingen (Formatie van Koewacht: Kiden et al., 2010). 

B Formatie van Oosterhout, Piacenzien (Plioceen) – dagzoomt in ondiepe ondergrond Westerschelde gebied en de 

omgeving van Antwerpen – indicatief voor voornoemde “Oerschelde” (Pleistoceen) of voor moderne Schelde 

(vroeg Holoceen). 

C Formatie van Breda (Mioceen-Vroeg Plioceen) – dagzoomt in Zuid en Oost Nederland en in vergelijkbare 

afzettingen in Belgische lithostratigrafische eenheden in de omgeving van Antwerpen – vondsten meest 

indicatief voor Rijn. 

D Grafenberg zanden, Chattien (Oligoceen) – dagzoomt in ondiepe ondergrond omgeving Krefeld-Keulen – 

indicatief voor Rijn. 

E Formatie van Tongeren, Rupelien (Oligoceen) – dagzoomt in omgeving Tongeren-Maastricht – indicatief voor 

Maas. 

F Formatie van Aalter (Ypresien-Lutetien, Eoceen) – dagzoomt in de omgeving Gent-Brugge – indicatief voor 

“Oerschelde” afzettingen (Formatie van Koewacht). 

 

De malacologische resultaten zijn, geordend naar stratigrafische eenheid, afgebeeld in 

Tabellen 4.5 (mariene soorten) en 4.6 (zoetwater en terrestrische soorten). De (ruwe) 

analyseresultaten per boring zijn beschikbaar in Tabel B4.13. 

 

4.3.2 Algemene resultaten 

De fossiele molluskenfauna wordt gedomineerd door afgesleten gerekristalliseerde grijs tot 

grijsblauwe mariene soorten uit het Laat-Pleistoceen (Tabel B4.5). Een klein deel van de 

betreffende soorten is indicatief voor het Eemien, maar waarschijnlijk heeft het merendeel 

van de overige mariene soorten ook een Eemien ouderdom. Het consequent sterk versleten 

karakter van de fauna is een indicatie voor intensieve omwerking. Vertegenwoordigers van 

twee andere fossiele mollusken groepen komen regelmatig voor. Brakwatersoorten (met name 

de brakwaterkokkel, maar ook het brakwaterhorentje en de platte slijkgaper) komen in 

wisselende aantallen voor, en ook in wisselende conservatietoestand, al zijn er vaak redelijk 

goed geconserveerde exemplaren te vinden in wat diepere intervallen in de vier onderzochte 

boringen die wijzen op relatief weinig transport (lokale omwerking of mogelijk in situ). De 

andere groep betreft mariene soorten die relatief goed geconserveerd zijn (vaak met 

oppervlakte sculptuur details en resten van opperhuid, maar ook met gecorrodeerde 

oppervlaktes, maar met weinig slijtage). Hierin komen midden-hoog boreale soorten zoals 

Astarte borealis, A. montagui, Alteneum dawsoni en Mytilus trossulus voor. Het voorkomen 

van doubletjes van enkele van deze soorten in verschillende van de onderzochte monsters 

toont aan dat de betreffende “koele” fauna’s in situ in de ondergrond van de winplaatsen 

voorkomen. Dit is een belangrijke nieuwe vondst voor de zuidelijke Noordzee. 

Verse mollusken (doorschijnend, vaak met redelijk tot goed bewaard gebleven 

oppervlaktedetails) komen in wisselende aantallen voor. Deze representeren holocene 

zeebodems die al dan niet in een verrommelde deklaag kunnen voorkomen. 

Zoetwater mollusken en landslakjes komen in wisselende, maar over het algemeen lage 

aantallen voor (Tabel B4.6). Het betreft vrijwel allemaal dunschalige soorten, met 

uitzondering van de korfmossel, Corbicula fluminalis (die ook in estuaria voorkwam) Deze 

laatste soort is vaak sterk afgesleten en een indicator voor afzettingen uit het Vroeg- en 

Midden-Pleistoceen. De andere soorten zijn indicatief voor Laat-Pleistoceen en Holoceen. 

Opvallend is het voorkomen van enkele terrestrische slakkensoorten die kenmerkend zijn 

voor koude perioden (glacialen, koude begin/eind perioden interglacialen): Columella 

columella, Vallonia tenuilabris en Vertigo genesii. 

Tenslotte komen er hele lage aantallen voor van stratigrafisch veel oudere mariene soorten die 

allen zeer sterk versleten zijn. Het betreft soorten die vermoedelijk uit de vroeg-pleistocene 

Formatie van Maassluis en/of laat-pliocene Formatie van Oosterhout stammen (Yoldia indet., 

Macoma praetenuis, Arctica islandica, Dosina cf. casina). De betreffende formaties komen 

voor in de ondiepe ondergrond van het zuidelijke Zeeuwse deltagebied (Oosterschelde en 

Westerschelde gebied). Aldaar zijn ze tijdens het Kwartair deels aan rivier erosie onderhevig 



 19 

geweest. Daarnaast zijn enkele sterk afgesleten eocene schelpjes aangetroffen (Omalaxis 

serratus, Haustator solanderi) die bekend zijn uit de Formatie van Aalter (Eoceen: laat 

Ypresien-vroeg Lutetien) die dagzoomt in een zone van Gent tot Brugge in België. 

 

4.3.3 Overzicht analyseresultaten per stratigrafische eenheid 
 

Eenheid MV2-1 

Eenheid MV2-1 is geanalyseerd aan de hand van zeven monsters uit vier boringen (Tabel 

B4.5 en B4.6). 

De eenheid bevat een zeer diverse malacologische samenstelling. Zeer kenmerkend voor de 

eenheid zijn verse juveniele doubletjes van Spisula en (soms) Kurtiella wat wijst op een 

recentelijk vermengde deklaag met zeer recente nieuwe kolonisatie. 

Verder bevat de eenheid een (bij)gemengde fauna gedomineerd door afgesleten 

gerekristalliseerde mariene soorten (waaronder enkele Eemien indicatoren), maar ook met 

redelijke aantallen deels doorschijnende goedgeconserveerde mariene soorten (inclusief verse 

holocene exemplaren) en daarnaast brakwater, land- en zoetwater soorten. Oesters (Ostrea 

edulis) zijn redelijk algemeen. Plaatselijk zijn er aanwijzingen voor zuidelijke fluviatiele 

invloed (“Oerschelde”).  

 

Eenheid MV2-2 
Eenheid MV2-2 is geanalyseerd aan de hand van negen monsters uit drie boringen (Tabel 

B4.5 en B4.6).  

Boring BP180703, net buiten de winput, bevat veel schelpmateriaal. De gemengde fauna 

wordt gedomineerd door (deels) doorschijnende en (redelijk) verse (holocene) schelpen, met 

een kleinere aandeel afgesleten gerekristalliseerde mariene (laat-pleistocene) soorten die door 

mariene omwerking van oudere lagen zijn gerecycleerd. Het gaat hier om holocene 

zeebodemafzettingen. Aan de basis neemt het percentage deels gerekristalliseerde en 

afgesleten mariene soorten (Pleistoceen) toe en zijn ook enkele deels gerekristalliseerde 

zoetwatersoorten te vinden. 

Boring BP180725 wordt gedomineerd door redelijk geconserveerd tot zeer sterk versleten, 

gerekristalliseerd schelpen en schelpfragmenten. Oesters (Ostrea edulis) zijn redelijk 

algemeen. Het betreft een proximaal omgewerkte gemengde fauna van warm en gematigd 

mariene soorten, brakwater soorten en zoetwater soorten. Tevens zijn er aanwijzingen voor 

voor “Oerschelde” invloed. 

In boring BP180730 is de eenheid gekenmerkt door een gemengde fauna gedomineerd door 

grijze afgesleten gerekristalliseerde mariene soorten, met verder brakwater- en (relatief veel) 

zoetwatersoorten. Licht doorlatende schelpen, al dan niet met periostracum, zijn redelijk 

algemeen, evenals gerekristalliseerde brakwaterkokkels (Cerastoderma glaucum). Het betreft 

hier vermoedelijk een gemengde moderne holocene zeebodemfauna en omgewerkte 

pleistocene mariene, brakwater, zoetwater en terrestrische fauna’s met daarin ondermeer 

Eemien indicatoren. Mogelijk gaat het om de basale holocene laag waarin fluviatiel 

omgewerkte fauna’s zijn opgenomen, maar het is niet uit te sluiten dat het een recent 

vermengde deklaag betreft. 

In boring BP180730 bestaat Eenheid MV2-2 uit een gemengde fauna gedomineerd door 

grijze afgesleten gerekristalliseerde mariene soorten, met relatief veel zoetwaterschelpen. Het 

gaat om een gemengde omgewerkte pleistocene mariene (inclusief Eemien indicatoren), 

brakwater, zoetwater en terrestrische fauna’s en een moderne holocene zeebodemfauna. 

Gezien de vrij grote aantallen zoetwater soorten omvat dit monster mogelijk de basale 

holocene laag waarin fluviatiel omgewerkte pleistocene schelpen zijn opgenomen, of waarin 

de top van het pleistocene interval aanwezig is. Aan de basis van de eenheid komt een 

fluviatiel omgewerkte laat-pleistocene gemengde associatie voor. 

 

Eenheid MV2-3 

Eenheid MV2-3 is geanalyseerd aan de hand van tien monsters uit drie boringen (Tabel B4.5 

en B4.6).  
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Veel tot zeer veel schelpen en schelpfragmenten vormen in boring BP180703 een gemengde 

fauna met gerekristalliseerde en afgesleten mariene soorten (Pleistoceen), inclusief warm 

gematigde (Eemien) indicatoren, redelijk geconserveerde  koud gematigde mariene soorten, 

redelijk geconserveerde brakwatersoorten en enkele deels gerekristalliseerde zoetwatersoorten, 

waaronder de zoetwaterneriet (Theodoxus fluviatilis) en een klep van de schildersmossel 

(Unio pictorum) met periostracum. Kokkels (Cerastoderma spp.) zijn algemeen. Het gaat hier 

vermoedelijk om fluviatiel omgewerkte pleistocene fauna’s.  

Boring BP180725 bevat veel tot zeer veel schelpen en schelpfragmenten die een gemengde 

fauna vormen gedomineerd door goed geconserveerde  koud gematigde soorten, maar ook 

met matig tot redelijk geconserveerde gematigde tot warm gematigde mariene soorten 

(inclusief Eemien indicatoren) en daarnaast goed geconserveerde brak- en zoetwatersoorten. 

Er zijn vrij veel oesters (Ostrea edulis) aangetroffen en doubletjes van Alteneum dawsoni en 

Astarte montagui komen ook voor. Het gaat vermoedelijk om een gemengd interval met in 

situ  koud gematigde fauna en fluviatiel omgewerkte Eemien mariene soorten. De 

brakwaterassociatie is mogelijk eveneens omgewerkt, vermoedelijk van zeer nabij.  

Boring BP180728 bevat redelijk tot zeer veel schelpen en schelpfragmenten. De betreffende 

fauna is een mengeling van verschillende conservatietoestanden (inclusief verse schelpen, 

redelijk geconserveerde gekristalliseerde schelpen en sterk gerekristalliseerde en afgesleten 

grijze schelpen) en ecologische indicatoren (marien, brakwater (over het algemeen vrij sterk 

afgesleten), zoetwater en terrestrisch); geen van de groepen domineert. Enkele Eemien 

indicatoren zijn aanwezig. Dieper komt een enkel zeer sterk afgesleten exemplaar van de 

pliocene of vroeg-pleistocene Dosina cf. casina en een eveneens zeer sterk afgesleten 

exemplaar van Arctica islandica voor. Samenvattend bestaat de schelpen associatie in deze 

boring uit een fluviatiel vermengde pleistocene fauna. De Arctica en Dosina suggereren een 

zuidelijke herkomst (b.v. Formatie van Maassluis, Zeeuws Deltagebied) van de fluviatiele 

invloed. 

 

Eenheid MV2-4 
Eenheid MV2-4 is geanalyseerd aan de hand van negen monsters uit drie boringen.  

In boring BP18003 vormen weinig schelpen en schelpfragmenten een gemengde fauna met 

gerekristalliseerde en afgesleten mariene soorten (Pleistoceen), inclusief warm gematigde 

(Eemien) indicatoren en zoetwatersoorten. Het gaat hier vermoedelijk om fluviatiel 

omgewerkte pleistocene fauna’s.  

In boring BP180728 vormen veel schelpen en schelpfragmenten een fauna met verschillende 

conservatietoestanden, gedomineerd door gerekristalliseerde en afgesleten grijze schelpen 

(waaronder enkele Eemien indicatoren), soms met een roodachtige bijkleuring. Redelijk 

geconserveerde gerekristalliseerde schelpen, waaronder de koel-gematigde Astarte montagui, 

komen ook voor. Ecologische indicatoren voor marien, brakwater en zoetwater zijn alle 

aanwezig. Vermoedelijk betreft het fluviatiel vermengde pleistocene fauna’s. Naar de basis 

toe is het niet uit te sluiten dat de koud gematigde faunacomponent proximaal omgewerkt is. 

In boring BP180730 vormen zeer weinig tot redelijk veel schelpen en schelpfragmenten een 

gemengde fauna gedomineerd door grijze afgesleten gerekristalliseerde mariene soorten 

(inclusief vrij veel redelijk goed geconserveerde Eemien indicatoren), een aantal redelijk 

geconserveerde gematigde tot  koud gematigde soorten, en enkele (redelijk geconserveerde) 

brakwater- en (goed geconserveerde) zoetwatersoorten. Oesters (Ostrea edulis) zijn redelijk 

algemeen. Verder is een sterk afgesleten exemplaar van de eocene Haustator solanderi 

aangetroffen. Het betreft een “Oerschelde” indicator, vermoedelijk in een fluviatiel 

omgewerkte laat-pleistocene gemengde associatie. 

 

Eenheid MV2-5 
Eenheid MV2-5 is geanalyseerd aan de hand van acht monsters uit drie boringen (Tabel B4.5 

en B4.6).  

In boring BP180703 vormen weinig tot heel veel schelpen en schelpfragmenten een 

gemengde fauna met gerekristalliseerde en afgesleten mariene soorten (Pleistoceen), inclusief 

warm gematigde (Eemien) indicatoren, redelijk goed tot goed geconserveerde  koud 
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gematigde soorten waaronder een doubletje van Goodallia, redelijk mooi geconserveerde 

Spisula en penhorens (Turritella communis), redelijk geconserveerde brakwatersoorten en 

redelijk veel land- en zoetwatersoorten. Een sterk afgesleten ondetermineerbare schelp zou 

gezien de ietwat asgrijze kleur mogelijk een eocene herkomst kunnen hebben. Het gaat hier 

vermoedelijk om fluviatiel omgewerkte pleistocene fauna’s. De mogelijkheid dat de koud-

gematigde fauna component in situ is kan niet worden uitgesloten en is vooral naar de diepte 

waarschijnlijk, waarbij Eemien mariene soorten door omwerking zijn geïncorporeerd.  

In boring BP180728 vertegenwoordigen de zeer weinige zeer sterk versleten schelpen en 

schelpfragmenten vooral mariene soorten, met een enkele (afgerolde) Eemien indicator. Een 

paar mariene schelpen zijn goed geconserveerd, inclusief periostracum, waaronder een klep 

van Tellina tenuis en een enkele Macoma. Enkele redelijk geconserveerde brakwaterkokkels 

(Cerastoderma glaucum) en andere brakwaterfragmenten, inclusief een met periostracum, 

zijn eveneens aanwezig, net als een fragment van Abra nitida met goede oppervlaktesculptuur 

en opperhuidresten. Twee zoetwaterslakjes, enkele sterk versleten opercula van de 

zoetwaterslak Bithynia zijn ook aangetroffen. Vermoedelijk betreft het een fluviatiel 

vermengde pleistocene fauna. Het is niet uit te sluiten dat de brakwater faunacomponent en de 

Abra proximaal omgewerkt zijn.  

In boring BP180730 vormen zeer tot vrij weinig schelpen en schelpfragmenten een gemengde 

fauna gedomineerd door grijze afgesleten gerekristalliseerde mariene soorten, inclusief vrij 

veel Eemien indicatoren. Enkele  koud gematigde soorten, brakwater soorten, een zoetwater 

slak (Bithynia) en een enkel landslakje komen ook voor. Vermoedelijk betreft het een 

fluviatiel omgewerkte laat-pleistocene gemengde associatie. 

 

Eenheid MV2-6 

Eenheid MV2-6 is geanalyseerd aan de hand van één monster (Tabel B4.5 en B4.6). In boring 

BP180730 bevinden zich enkele afgesleten opercula van Bithynia. Deze maken vermoedelijk 

deel uit van een fluviatiel omgewerkte associatie. 

 

Tabel B4.5. De onderzochte mariene mollusken monsters met milieu indicaties. 

 

 
Boring Diepte 

top (m) 

Diepte 

basis (m) 

Diepte top 

(m -NAP) 

Diepte basis 

(m -NAP) 

Strat. 

Eenh. 

Samenstelling Interpretatie 

BP180703 0.09 0.24 25.02 25.17 1 vers marien dominant, 

afgesleten gerekristalliseerd 

marien secundair 

recentelijk vermengde 

deklaag 

BP180725 0.48 0.73 27.14 27.39 1 afgesleten gerekristalliseerd 

marien dominant, vers 

marien secundair, oud brak- 

en zoetwater 

recentelijk vermengde 

deklaag met nieuwe 

kolonisatie 

  0.73 0.9 27.39 27.56 1 afgesleten gerekristalliseerd 

marien dominant (Eemien 

component), vers marien en 

oud brakwater secundair, 

oud zoetwater 

recentelijk vermengde 

deklaag met nieuwe 

kolonisatie 

  0.9 1.1 27.56 27.76 1 afgesleten gerekristalliseerd 

marien dominant (Eemien 

component), vers marien, 

oud brak- en zoetwater, 

koel-gematigd 

fluviatiel omgewerkt 

laat Pleistoceen met 

zuidelijke 

‘Oerschelde’ invloed 

en recente kolonisatie 

BP180730 0.08 0.23 28.48 28.63 1 afgesleten gerekristalliseerd 

marien dominant (Eemien 

component), oud brak- en 

zoetwater, vers marien 

gemengde deklaag 

met (recent) Holoceen 

en omgewerkt 

Pleistoceen 
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BP180728 0.07 0.89 27.9 28.72 1 afgesleten gerekristalliseerd 

marien (Eemien 

component), oud brak- en 

zoetwater, vers marien 

gemengde deklaag 

met (recent) Holoceen 

en omgewerkt 

Pleistoceen 

  0.89 1.32 28.72 29.15 1 afgesleten gerekristalliseerd 

marien (Eemien 

component), oud zoetwater, 

oud terrestrisch, vers 

marien, pliocene of vroeg-

pleistocene soort (Dosina cf. 

casina) 

gemengde deklaag 

met (recent) Holoceen 

en omgewerkt 

Pleistoceen met 

zuidelijke invloed 

BP180703 0.24 0.75 25.17 25.68 2 vers marien holocene mariene 

afzetting 

  0.75 1.52 25.68 26.45 2 vers marien holocene mariene 

afzetting 

  1.52 1.8 26.45 26.73 2 vers marien holocene mariene 

afzetting 

  1.8 1.94 26.73 26.87 2 vers marien dominant, 

afgesleten gerekristalliseerd 

marien secundair 

door holocene 

transgressie 

gevormde menglaag 

met pleistocene 

elementen 

  1.94 2.36 26.87 27.29 2 vers marien holocene mariene 

afzetting 

BP180725 1.1 1.3 27.76 27.96 2 geconserveerd tot afgesleten 

warm- en koud-gematigd 

marien, brak- en zoetwater, 

eocene soort (Omalaxis 

serratus) 

fluviatiel omgewerkt 

laat Pleistoceen met 

zuidelijke 

‘Oerschelde’ invloed, 

proximale omwerking 

  1.3 1.54 27.96 28.2 2 - - 

BP180730 0.23 0.67 28.63 29.07 2 afgesleten gerekristalliseerd 

marien dominant (Eemien 

component), oud zoetwater 

secundair, oud brakwater en 

terrestrisch, vers marien 

door holocene 

transgressie 

gevormde menglaag 

met pleistocene 

elementen 

  0.67 0.78 29.07 29.18 2 afgesleten gerekristalliseerd 

marien dominant, oud brak- 

en zoetwater 

fluviatiel omgewerkt 

laat Pleistoceen 

BP180703 2.36 2.59 27.29 27.52 3 afgesleten gerekristalliseerd 

marien, vers marien, oud 

zoetwater soorten 

door holocene 

transgressie 

gevormde menglaag 

met pleistocene 

elementen 

  2.59 3.05 27.52 27.98 3 afgesleten gerekristalliseerd 

marien dominant (Eemien 

component), geconserveerd 

koud-gematigd marien, oud 

brak- en zoetwater 

fluviatiel omgewerkt 

laat Pleistoceen 

  3.05 3.1 27.98 28.03 3 afgesleten gerekristalliseerd 

marien dominant (Eemien 

component), geconserveerd 

koud-gematigd marien 

fluviatiel omgewerkt 

laat Pleistoceen 

  3.1 3.21 28.03 28.14 3 afgesleten gerekristalliseerd 

marien dominant (Eemien 

component), geconserveerd 

koud-gematigd marien, oud 

zoetwater 

fluviatiel omgewerkt 

laat Pleistoceen 

BP180725 1.54 2.26 28.2 28.92 3  -  - 

  2.26 2.64 28.92 29.3 3 geconserveerd koud-

gematigd en warm-gematigd 

(Eemien component) 

marien, geconserveerd oud 

brakwater 

in situ  koud 

gematigde fauna met 

fluviatiel omgewerkte 

Eemien mariene 

soorten; 

brakwaterassociatie 
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mogelijk lokaal 

omgewerkt 

  2.64 2.92 29.3 29.58 3 geconserveerd koud-

gematigd marien dominant, 

geconserveerd warm-

gematigd marien (Eemien 

component), geconserveerd 

oud brak- en zoetwater 

in situ  koud 

gematigde fauna met 

fluviatiel omgewerkte 

Eemien mariene 

soorten; 

brakwaterassociatie 

mogelijk lokaal 

omgewerkt 

  2.92 3 29.58 29.66 3 geconserveerd koud-

gematigd marien dominant, 

geconserveerd warm-

gematigd marien (Eemien 

component), geconserveerd 

oud brakwater 

in situ  koud 

gematigde fauna met 

fluviatiel omgewerkte 

Eemien mariene 

soorten; 

brakwaterassociatie 

mogelijk lokaal 

omgewerkt 

  3 3.18 29.66 29.84 3 geconserveerd koud-

gematigd marien dominant, 

geconserveerd warm-

gematigd marien (Eemien 

component), geconserveerd 

oud brakwater 

in situ  koud 

gematigde fauna met 

fluviatiel omgewerkte 

Eemien mariene 

soorten; 

brakwaterassociatie 

mogelijk lokaal 

omgewerkt 

BP180728 1.32 1.66 29.15 29.49 3 afgesleten gerekristalliseerd 

marien (Eemien component) 

en brakwater, oud 

geconserveerd zoetwater en 

terrestrisch 

fluviatiel omgewerkt 

Pleistoceen met 

zuidelijke invloed 

(b.v. Maassluis 

Formatie) 

BP180703 3.21 4.19 28.14 29.12 4 afgesleten gerekristalliseerd 

marien (Eemien 

component), oud zoetwater 

fluviatiel omgewerkt 

Pleistoceen 

BP180728 1.66 2.29 29.49 30.12 4 afgesleten gerekristalliseerd 

marien (Eemien component) 

dominant, oud brak- en 

zoetwater 

fluviatiel omgewerkt 

Pleistoceen 

  2.29 2.89 30.12 30.72 4 afgesleten gerekristalliseerd 

marien (Eemien component) 

dominant, oud brak- en 

zoetwater en terrestrisch 

fluviatiel omgewerkt 

Pleistoceen,  koud 

gematigde component 

mogelijk proximaal 

omgewerkt 

  2.89 3 30.72 30.83 4 afgesleten gerekristalliseerd 

marien (Eemien component) 

dominant, oud brak- en 

zoetwater 

fluviatiel omgewerkt 

Pleistoceen,  koud 

gematigde component 

mogelijk proximaal 

omgewerkt 

BP180730 0.78 1.09 29.18 29.49 4 afgesleten gerekristalliseerd 

marien (Eemien component) 

dominant, oud brak- en 

zoetwater 

fluviatiel omgewerkt 

laat Pleistoceen 

  1.3 1.75 29.7 30.15 4 afgesleten gerekristalliseerd 

marien (Eemien component) 

dominant, oud brak- en 

(geconserveerd) zoetwater 

fluviatiel omgewerkt 

laat Pleistoceen 

  1.75 1.92 30.15 30.32 4 afgesleten gerekristalliseerd 

marien (Eemien component) 

dominant, oud brakwater, 

oud (geconserveerd) 

gematigd tot koud-gematigd 

fluviatiel omgewerkt 

laat Pleistoceen 
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  1.92 2.18 30.32 30.58 4 afgesleten gerekristalliseerd 

marien (geconserveerde 

Eemien component) 

dominant, oud brak- en 

zoetwater, oud 

(geconserveerd) gematigd 

tot koud-gematigd, eocene 

soort (Haustator solanderi) 

fluviatiel omgewerkt 

laat Pleistoceen met 

zuidelijke 

‘Oerschelde’ invloed 

  2.18 2.28 30.58 30.68 4 afgesleten gerekristalliseerd 

marien (Eemien component) 

dominant, oud brak- en 

zoetwater, oud 

(geconserveerd) gematigd 

tot koud-gematigd 

fluviatiel omgewerkt 

laat Pleistoceen 

BP180730 2.28 2.4 30.68 30.8 5 afgesleten gerekristalliseerd 

marien (Eemien component) 

dominant, oud brak- en 

zoetwater, oud 

(geconserveerd) koud-

gematigd 

fluviatiel omgewerkt 

laat Pleistoceen 

BP180703 4.19 4.28 29.12 29.21 5 afgesleten gerekristalliseerd 

marien (Eemien component) 

dominant, oud brak- en 

zoetwater, oud terrestrisch, 

oud (geconserveerd) koud-

gematigd, mogelijk eocene 

soort 

fluviatiel omgewerkt 

Pleistoceen 

  4.28 4.36 29.21 29.29 5 afgesleten gerekristalliseerd 

marien dominant, oud brak- 

en zoetwater, oud 

terrestrisch, oud 

(geconserveerd) koud-

gematigd 

fluviatiel omgewerkt 

Pleistoceen, koude 

fauna mogelijk in situ 

  4.36 4.55 29.29 29.48 5 afgesleten gerekristalliseerd 

marien (Eemien component) 

dominant, oud zoetwater, 

oud (geconserveerd) koud-

gematigd 

fluviatiel omgewerkt 

Pleistoceen, koude 

fauna in situ 

BP180728 3.09 3.15 30.92 30.98 5 afgesleten gerekristalliseerd 

marien (Eemien component) 

dominant, oud brakwater 

fluviatiel omgewerkt 

Pleistoceen, 

brakwatercomponent 

mogelijk proximaal 

omgewerkt 

  3.15 3.23 30.98 31.06 5 afgesleten gerekristalliseerd 

marien (Eemien component) 

dominant, oud brak- en 

zoetwater 

fluviatiel omgewerkt 

Pleistoceen 

  3.23 3.43 31.06 31.26 5 oud marien dominant, oud 

zoetwater 

fluviatiel omgewerkt 

Pleistoceen 

  3.43 3.65 31.26 31.48 5 afgesleten gerekristalliseerd 

marien (Eemien 

component), oud brak- en 

zoetwater 

fluviatiel omgewerkt 

Pleistoceen 

BP180730 2.4 2.82 30.8 31.22 5 afgesleten gerekristalliseerd 

marien, zoetwater 

fluviatiel omgewerkt 

Pleistoceen 

BP180730 2.9 3.4 31.3 31.8 6 Zoetwater   
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Tabel B4.6 Zoetwater en terrestrische mollusken uit de boringen (exclusief Corbicula). 
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Zoetwatermollusken                                   

stromend                                   

Theodoxus fluviatilis - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 

Pisidium amnicum - - - 1 1 - - 2 1 1 - - - - - - 1 

Pisidium henslowanum - - - - - - - - - 5 - - - - - - - 

Pisidium supinum - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Pisidium cf 

moitessierianum - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 

stromend en stilstaand                                   

Bithnia tentaculata - 

opercula 4 8 6 5 3 5 2 2 3 - - 1 10 3 - 2 6 

Bithnia tentaculata - - - - 1 - - - - - - 3 11 3 - - - 

Valvata piscinalis 4 - 1 - 1 - - - - - - 3 26 2 1 - - 

Radix ovata - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - 

Radix auricularia - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 

Lymnaeidae - - - 1 - - - - - - - - 1 - - - - 

Pisidium sp. - - 1/2 4/2 - 2/2 - - 1/2 - - 1/2 - - - 1/2 - 

Sphaerium corneum - - - - - - - - - - - - - 1/2 - - - 

Unio tumidus - - - - - - - - - - - - - - 1/2 - - 

stilstaand / droogvallend                                   

Stagnicola palustris - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Galba truncatula - - 1 1 - - - - - - - - 2 - 1 - 1 

Planorbis planorbis - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 

Gyraulus cf 

rossmaessleri - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Landmollusken                                   

Vallonia tenuilabris - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 

Vallonia sp. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Vertigo genesii - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 

Pupilla muscorum - - 1 - - 1 - - 1 - 1 - - 1 - - - 

Pupilla sp. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Columella columella - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Oxyloma sp. - - - 2 3 1 - - - - - - 4 2 - - - 

Succinella oblonga 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 5 4 - - - 

Zonitidae - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 

Trichia hispida 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - 

Arianta arbustorum - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 

 



 26 

Tabel B4.6 (vervolg) Zoetwater en terrestrische mollusken uit de boringen (exclusief 

 Corbicula). 
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Strat. Eenheid 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
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Zoetwatermollusken                           

stromend                           

Theodoxus fluviatilis - - - - - - - - - - - - - 

Pisidium amnicum - - - - - - 1 - - 3 - - 1 

Pisidium henslowanum - - - - - - - - - - - - - 

Pisidium supinum - - - 1 - - - - - - - - - 

Pisidium cf 

moitessierianum - - - - - - - - - - - - - 

stromend en stilstaand                           

Bithnia tentaculata - 

opercula - - - - 3 - - - 1 2 1 - - 

Bithnia tentaculata - - - - - - - - - 1 - - - 

Valvata piscinalis - 1 - - - - - - - 4 - 2 - 

Radix ovata - - - - - - - - - 5 - - - 

Radix auricularia - - - - - - - - - - - - - 

Lymnaeidae - - - - - - - - - - - - - 

Pisidium sp. - - 1/2 - - 1/2 - - - 8/2 - - - 

Sphaerium corneum 1/2 - - - - - - - - - - - 1/2 

Unio tumidus - - - - - - - - - - - - - 

stilstaand / droogvallend                           

Stagnicola palustris - - - - - - - - - 7 - - - 

Galba truncatula - - - - - - - - - 2 - - - 

Planorbis planorbis - - - - - - - - 1 - - - - 

Gyraulus cf 

rossmaessleri - - - - - - - 1 - 16 - - - 

Landmollusken                           

Vallonia tenuilabris - - - - - - - - - 1 - - - 

Vallonia sp. - - - - - - - - - 1 - - - 

Vertigo genesii - - - - 1 - - - - 5 - - 4 

Pupilla muscorum - - - - - - - - 1 14 - - - 

Pupilla sp. - - - - - - - - - 1 - - - 

Columella columella - - - - - - - - - 2 - - - 

Oxyloma sp. - - 1 - - - - - 1 1 - - - 

Succinella oblonga 3 1 - - 2 - 1 1 2 123 - - 5 

Zonitidae - - - - - - - - - - - - - 

Trichia hispida 1 - - - - - - - - 5 - - - 

Arianta arbustorum - - - - - - - - - - - - 1 
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4.4 Visrest analyse (Franka Kerklaan) 
 

4.4.1 Methoden 
Uit twaalf kernen zijn 36 monsters met 87 complete of gefragmenteerde skeletelementen van 

vis beschreven. Het materiaal is gedetermineerd met behulp van de vergelijkingscollectie van 

het AAC (Amsterdams Archeologisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam). Hierbij 

is gebruik gemaakt van een microscoop omdat het materiaal met een grootte van 1-2 mm zeer 

klein was. Slechts aan één element kon een meting voor lengtereconstructie worden 

uitgevoerd, waarbij een formule opgesteld door Lepiksaar en Heinrich (1977) is gebruikt.  

Aan de hand van de determinaties is een aantal opmerkingen te maken bij het vondstmateriaal. 

Ten eerste zijn bijna alle elementen tenzij anders vermeld zeer klein (1-2mm). Bovendien zijn 

er relatief veel tandstructuren aangetroffen. Dat zou kunnen komen doordat deze delen van 

het skelet beter geconserveerd worden door een laagje dentine en een tand veel dentine bevat. 

Veel van de tanden waren niet uit de kaak maar uit de keel (de kieuwboog) van de vis 

afkomstig. Die worden dan ook keeltanden (ossae pharyngea inf.) genoemd en zijn alleen 

aanwezig bij Cyprinidae (witvisfamilie). Bij het determineren van de elementen is ook gelet 

op soorten die eerder vastgesteld zijn door Gaemers (Gaemers 1988). Gaemers heeft visresten 

gedetermineerd uit een boring van Zuurland-2 te Brielle, geschat op ongeveer dezelfde 

ouderdom als het materiaal dat voor dit onderzoek is bekeken. Dit heeft er voor gezorgd dat 

één element dat veel op snoekbaars leek ook aan deze soort is toegeschreven. Gaemers maakt 

melding van het voorkomen van deze vis in zijn materiaal (Gaemers 1988, 64), terwijl de 

snoekbaars in onze huidige Nederlandse ichthyofauna een laat 19
e
 eeuwse introductie is 

(Nijssen & De Groot 1987, 41/2). Het herkomstgebied is Centraal-Europa ten oosten van de 

Elbe. 

De visrest analyse resultaten zijn, geordend naar stratigrafische eenheid, afgebeeld in Tabel 

4.8. De (ruwe) analyseresultaten per boring zijn beschikbaar in Tabel B4.14. 

 

 4.4.2 Algemene resultaten 
De elementen uit de boormonsters waren, indien compleet, goed aan een soort toe te wijzen. 

Een aantal elementen had sporen van afronding wat duidt op mogelijke eolische verplaatsing 

van deze elementen door de tijd heen. Deze elementen waren afkomstig uit boorkernen 

BP180716, BP180719, BP180724 en BP180730.  

De soorten die in het materiaal voorkomen staan vermeld in Tabel B4.7. Een aantal resten had 

sporen van afronding of andere slijtage, hetgeen duidt op mogelijke verplaatsing van het 

skeletmateriaal in de loop van de tijd. Behoudens de verplaatsing en de daardoor ontstane 

mengfauna’s is het om een tweede reden niet mogelijk de fauna’s aan een geologische 

periode te verbinden. De soorten zijn door de tijd heen niet sterk veranderd, hoogstens is hun 

verspreidingspatroon veranderd als gevolg van klimaatveranderingen of paleogeografische 

ontwikkelingen.  

Het merendeel van de vastgestelde vissoorten als brasem, blankvoorn en zeelt leeft in een 

zoetwatermilieu. Hoewel enkele aangetroffen soorten (bijvoorbeeld kabeljauw, tarbot, haring 

en rog) in principe alleen in een marien milieu plegen voor te komen, zijn die soms wel in hun 

juveniele fase in het brakke water te vinden (kabeljauw, haring, platvis). Daarnaast zijn er 

aanwijzingen voor een uitgesproken kustgebied. Daar wijst in de eerste plaats de anadrome 

spiering op, maar ook de katadrome bot. Het bleek niet mogelijk de soort(-en) uit de 

subfamilie der Coregonen (deel van de zalmfamilie of Salmonidae) vast te stellen. Mocht het 

om de houting gaan, komt er in het materiaal nog een anadrome vis bij. Welke van de 

morenen eventueel in aanmerking komt, of wellicht beide soorten, blijft onzeker. In 

tegenstelling tot de houting kwamen zij in het begin van de 20
e
 eeuw zelden in Nederlandse 

wateren voor. De verspreide populaties in Europa kunnen worden opgevat als relictpopulaties 

uit een periode met veel lagere temperaturen dan in het Holoceen en met een veel bredere 

verspreiding. 

De vissoorten zijn niet met een geologische periode te verbinden vanwege onvoldoende 

kennis van de evolutie van vissen en ook omdat de soorten door de tijd heen niet sterk lijken 

te zijn veranderd. Zo wordt aangenomen, dat zich tijdens het Holoceen geen veranderingen in 
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de skeletopbouw en in het soortenspectrum heeft voorgedaan, hoogstens veranderingen in het 

verspreidingspatroon veroorzaakt door klimaatveranderingen of (landschappelijke) ingrepen 

van de mens.  

Op grond van het voorkomen van vissoorten is een voorzichtige uitspraak mogelijk over hun 

leefomstandigheden en daarmee over de landschappelijke en klimatologische omstandigheden. 

Elke vissoort is toegerust op een expliciet leefgebied, zoals al dan niet sterk stromend water, 

zoet of zout water, al dan geen beschutting van waterplanten, de aanwezigheid van een harde 

of een zachte bodem. Daarmee hangt ook hun foerageergedrag samen, maar ook hun 

voortplantingsmogelijkheden. Het moment van de paai wordt bepaald door de 

watertemperatuur en wanneer die voorwaarde wegvalt, zal door onvolkomen aantallen nieuwe 

generaties een soort langzamerhand verdwijnen, terwijl andere soorten die plaats zullen 

innemen. Om die reden zijn de marenen uiteindelijk uit de meeste wateren van West-Europa 

verdwenen en treffen wij ze alleen nog in echt koude wateren van Midden- en Noord-Europa 

aan in helder koud water met een vaste bodem. Een soort die zich in dat opzicht goed heeft 

kunnen aanpassen is de snoek, die net als de marenen in echt koud water de eieren afzet, maar 

zowel in West- en Noord-Europa algemeen is. De vis die het beste floreert bij een wat hogere 

gemiddelde jaartemperatuur is de zeelt, die bij een watertemperatuur rond 18̊ C paai-actief 

wordt. Daarvoor zijn geen lange warme perioden in het jaar nodig, want de zeelt is toegerust 

op het bewonen van ondiepe, besloten wateren waarin de temperatuur gemakkelijk kan 

oplopen. 

Geen van de elementen vertoonde sporen van menselijke aanwezigheid. Al zou in een 

uitzonderlijk geval het samen voorkomen van een zout- en zoetwatervis in één segment 

verklaard kunnen worden door de aanname dat mensen die de vis ter plaatse hebben 

samengebracht, achten wij dit zeer onwaarschijnlijk.  

 

Tabel B4.7. Vastgestelde soorten en paaiperiode en- temperatuur. 

 

Soort Familie Soort (lat.) Paai bij Paaiseizoen 

rog Rajidae onbekend     

paling Anguillidae Anguilla anguilla     

haring Clupeidae Clupea harengus   feb-okt 

cypriniden Cyprinidae onbekend     

brasem Cyprinidae Abramis brama 18 °C april-juni 

blankvoorn Cyprinidae Rutilus rutilus 14 °C april-juni 

zeelt Cyprinidae Tinca tinca 18 °C april-aug 

snoek Esocidae Esox lucius 7 °C feb-april 

spiering Osmeridae Osmerus eperlanus 4-12 °C maart 

marene (fam.) Coregonidae onbekend 7 °C dec-jan 

kabeljauw (fam.) Gadidae onbekend     

kabeljauw Gadidae Gadus morhua 4-7 °C   

tiendoornige stekelbaars Gasterosteidae Pungitius pungitius 11 °C feb-maart 

baars Percidae Perca fluviatilis 7-8 °C maart-juni 

snoekbaars Percidae Stizostedion lucioperca 12-15 °C april-mei 

tarbot Bothidae Scophthalmus maximus     

onbekend onbekend onbekend nvt nvt 
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4.4.3 Overzicht analyseresultaten per stratigrafische eenheid 

 

Eenheid MV2-1 
Eenheid MV2-1 is geanalyseerd aan de hand van één monster. De determineerbare resten in 

boring BP180719 betreffen baars (Perca fluviatilis), indicatief voor helder, stilstaand tot 

langzaam stromend zoetwater met een vrij harde (zand-/steen-) bodem. 

 

Eenheid MV2-2 
Eenheid MV2-2 is geanalyseerd aan de hand van achttien monsters uit acht boringen.  

De determineerbare resten in boring BP180703 betreffen juveniele paling (Anguilla anguilla),  

blankvoorn (Rutilus rutilus), juveniele zeelt (Tinca tinca) en 2 keeltanden van Cyprinidae. De 

soorten zouden samen kunnen voorkomen in zoet tot brak binnenwater (Redeke 1941) met 

een slikrijke bodem, stilstaand tot langzaam stromend langs dichtbegroeide oevers 

(bijvoorbeeld een riviermonding; Gerstemeier & Romig 2000). Eén keeltand vertoont 

afronding. De determineerbare resten in boring BP180705 betreffen brasem (Abramis brama), 

witvis (Cyprinidae; mogelijk ook brasem), snoek (Esox lucius), snoekbaars (Stizostedion 

lucioperca), en mogelijk zeelt (Tinca tinca). De soorten zouden samen kunnen voorkomen in 

zoete en brakke ondiepe binnenwateren die in de zomer opwarmen, een zachte tot 

middelharde bodem, begroeiing (Gerstemeier & Romig 2000), en niet al te helder water 

(Nijssen & De Groot 1987). Voor de jagers moet witvisbroed aanwezig zijn.  

De determineerbare resten in boring BP180722 betreffen brasem (Abramis brama), juveniele 

haring (Clupea harengus) en volwassen paling (Anguilla anguilla). De zoet- en zoutwatervis 

zou samen kunnen voorkomen in een brakke riviermonding met langzaam stromend water  

(Ruting 1958; Lythgoe & Lytgoe 1976; Gerstemeier en Romig 2000).  

De determineerbare resten in boring BP180723 betreffen kabeljauw (Gadus morhua) en een 

juveniel lid van de kabeljauwfamilie (soort niet met zekerheid vast te stellen). Jonge 

kabeljauw komt in ondiep kustwater voor. Volwassen kabeljauw geeft de voorkeur aan de 

open zee.  

De determineerbare resten in boring BP180724 betreffen juveniele paling (Anguilla anguilla), 

witvis (Cyprinidae), zeelt (Tinca tinca), en brasem (Abramis brama). De soorten zouden 

samen kunnen voorkomen in zoet tot brak, stilstaand tot langzaam stromend binnenwater 

(Redeke 1941), waarschijnlijk met een zachte bodem en veel begroeiing. Een deel van de 

resten is afgerond.  

De determineerbare resten in boring BP180725 betreffen baars (Perca fluviatilis) en 

tiendoornige stekelbaars (Pungitius pungitius). De soorten zouden samen kunnen voorkomen 

in zoet tot brak, stilstaand tot stromend water met een harde bodem (grind/zand; Ruting 1958) 

en rijk aan waterplanten (Nijssen & De Groot 1987).  

De determineerbare resten in boring BP180726 betreffen witvis (Cyprinidae) en juveniele 

zeevis. De aanwezigheid van witvis duidt op zoetwater en waarschijnlijk een zachte bodem, 

de zeevis op brakwater omdat sommige juveniele zoutwatervissen zich langs de kust tot diep 

in de estuaria ophouden.  

De determineerbare resten in boring BP180730 betreffen witvis (Cyprinidae), een indicatie 

voor de aanwezigheid van voornamelijk zoet- tot mogelijk brakwater met een zachte bodem 

en veel begroeiing. Het water is stilstaand tot langzaam stromend, zoals bij een oude 

rivierarm. De aanwezigheid van zoet- en zoutwatersoorten en de afronding van 

gefossiliseerde resten wijzen op extensief transport (ver) na de dood van de organismen. 

 

Eenheid MV2-3 

Eenheid MV2-3 is geanalyseerd aan de hand van vijf monsters uit drie boringen.  

De determineerbare resten in boring BP180725 betreffen volwassen baars (Perca fluviatilis), 

brasem (Abramis brama) en  witvis (kopvoorn (Leuciscus cephalus), serpeling (Leuciscus 

leuciscus), alver (Alburnus alburnus), blankvoorn (Rutilus rutilus) of rietvoorn (Rutilus 

eurythrophthalmus). De soorten zouden samen kunnen voorkomen in zoet tot brak, stilstaand 

tot stromend binnenwater met een zachte tot harde bodem (grind/zand; Ruting 1958) en 

begroeiing (Gerstemeier & Romig 2000).  
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De determineerbare resten in boring BP180727 betreffen witvis (Cyprinidae) en juveniele 

zeelt (Tinca tinca). De soorten zouden samen kunnen voorkomen in stilstaand tot langzaam 

stromend zoetwater en waarschijnlijk een zachte slikbodem met sterke begroeiing 

(bijvoorbeeld dichtbegroeide rivierbochten).  

De determineerbare resten in boring BP180728 betreffen juveniele zeelt (Tinca tinca), welke 

leeft in stilstaand tot langzaam stromend water met een sterke begroeiing en een slikbodem, 

maar zich ook goed kan aanpassen aan licht brak water. De afronding van een aantal 

gefossiliseerde resten wijst op extensief transport (ver) na de dood van de organismen. 

 

Eenheid MV2-4 
Eenheid MV2-4 is geanalyseerd aan de hand van drie monsters uit drie boringen, waarvan 

twee determineerbare resten bevatten.  

De determineerbare resten in boring BP180723 betreffen witvis (mogelijk zeelt (Tinca tinca)). 

Zeelt duidt op stilstaand tot langzaam stromend zoetwater of licht brak water met sterke 

begroeiing en een zachte bodem.  

De determineerbare resten in boring BP180728 betreffen platvis (Pleuronectidae). Platvis kan 

voorkomen in open zee, kust- en (zoete) binnenwateren. 

 

Eenheid MV2-5 

Eenheid MV2-5 is geanalyseerd aan de hand van één monster. De determineerbare resten in 

boring BP180703 betreffen witvis (Cyprinidae), marene of houting (Coregonus spec.). Witvis 

en marene duiden op aanwezigheid van zoetwater, maar de Coregonen zijn een uiterst 

variabele en moeilijk te definiëren soort. De aanwezigheid van een juveniele Coregoon samen 

met een witvis is een aanwijzing voor zoet tot mogelijk lichtbrak water. De fragmentatie van 

de gefossiliseerde resten wijst op extensief transport (ver) na de dood van de organismen. 

 

Eenheid MV2-6 
Eenheid MV2-6 is geanalyseerd aan de hand van 2 monsters (waarvan één met 

determineerbare resten) uit één boring. Een gefossiliseerde tand van een rog (Rajidae) vormt 

een indicatie voor zeewater en grotere dieptes. De fragmentatie en slijtage van de 

gefossiliseerde resten wijzen op extensief transport (ver) na de dood van de organismen. 

 

Eenheid MV2-7 
Eenheid MV2-7 is geanalyseerd aan de hand van zes monsters uit twee boringen.  

De determineerbare resten in boring BP180716 betreffen spiering (Osmerus eperlanus), tarbot 

(Scophthalmus maximus) en witvis (Cyprinidae). De soorten (zeevis en zoetwatervis) zouden 

niet samen kunnen voorkomen. Slijtage van de gefossiliseerde resten kan duiden op 

verplaatsing van het skeletmateriaal door de tijd heen.  

De determineerbare resten in boring BP180719 betreffen brasem (Abramis brama), indicatief 

voor zoete tot brakke binnenwateren die in de zomer opwarmen, een zachte bodem en 

begroeiing (Gerstemeier & Romig 2000). 
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Tabel B4.8. De onderzochte visrest monsters met milieuindicaties. 

 
Boring Diepte 

top (m) 

Diepte 

basis 

(m) 

Diepte 

top (m -

NAP) 

Diepte 

basis (m 

-NAP) 

Strat. 

Eenheid 

Soorten Milieu indicatie 

BP180719 0.38 0.43 41.7 41.75 1 baars helder zoet, stilstaand tot langzaam 

stromend water, harde (zand-/steen-) 

bodem; langs de oever in ondiep 

water 

BP180703 0.09 0.24 41.36 41.51 2 paling, karpers zoet tot brak binnenwater 

  0.24 0.75 41.66 42.17 2 blankvoorn stromend tot stilstaand binnenwater 

langs dichtbegroeide oevers, 

riviermonding 

  1.94 2.36 27.65 28.07 2 zeelt stilstaand tot langzaam stromend 

water met sterke begroeiing en 

slikbodem, lichtbrak water, 

dichtbegroeide rivierbochten 

BP180705 0.07 0.39 27.73 28.05 2 brasem, snoek zoete en brakke ondiepe 

binnenwateren die in de zomer 

opwarmen, zachte bodem en 

begroeiing  

  0.65 1 26.96 27.31 2 snoekbaars, 

karper 

(mogelijk 

brasem) 

zoetwater, niet al te zachte bodems en 

niet al te helder water 

  1 1.19 27.6 27.79 2 zeelt langzaam stromend tot stilstaand 

dichtbegroeid zoet water, mogelijk 

licht brak 

  1.19 1.62 27.88 28.31 2 indet. - 

BP180722 0.08 0.62 28.64 29.18 2 brasem, haring brakke binnenwateren, grote 

riviermonding met niet al te snel 

uitstromend water 

  1 2.77 28.94 30.71 2 paling zoet of licht brak binnenwater van 

riviermonding, zachte bodem en veel 

begroeiing 

BP180723 0.08 0.5 26.76 27.18 2 kabeljauw ondiep kustwater en open zee 

BP180724 0.6 0.8 28.82 29.02 2 indet. - 

  2 2.36 28.35 28.71 2 paling, karper zoet tot brak binnenwater, 

waarschijnlijk een zachte bodem 

  2.36 2.5 30.19 30.33 2 zeelt, brasem zoet stilstaand tot langzaam stromend 

en mogelijk licht brak water met een 

zachte bodem en veel begroeiing; het 

materiaal is afgerond, wat op 

verplaatsing van het element duidt 

BP180725 0.48 0.73 27.16 27.41 2 indet. - 

  1.3 1.54 29.7 29.94 2 baars, 

tiendoornige 

stekelbaars 

stilstaand tot stromend zoet water met 

een harde bodem (grind/zand) en rijk 

aan planten 

BP180726 0.9 2.32 26 27.42 2 karpers zoet water en waarschijnlijk een 

zachte bodem 

  2.32 2.61 29.08 29.37 2 zeevis 

(juveniel) 

zout- tot brakwatermilieu 

BP180730 0.67 0.78 0.67 0.78 2 karpers voornamelijk zoet- tot mogelijk brak 

stilstaand of langzaam stromend 

water, zachte bodem en veel 

begroeiing 

BP180725 2.26 2.64 2.26 2.64 3 baars; normale 

grootte 

stilstaand tot stromend zoet of 

plaatselijk brak water met een harde 

bodem (grind/zand) 

  2.64 2.92 2.64 2.92 3 witvis, brasem zoete en brakke binnenwateren, 

zachte bodem en begroeiing 

BP180727 1.2 1.88 1.2 1.88 3 karpers, zeelt zoet water en waarschijnlijk een 

zachte bodem. 

  2.55 3.09 2.55 3.09 3 zeelt stilstaand tot langzaam stromend 

water met sterke begroeiing en 

slikbodem, mogelijk licht brak water, 

dichtbegroeide rivierbochten 

BP180728 1.32 1.66 1.32 1.66 3 zeelt stilstaand tot langzaam stromend 
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water met sterke begroeiing en 

slikbodem, mogelijk licht brak water, 

dichtbegroeide rivierbochten 

BP180723 2.45 3.24 2.45 3.24 4 zeelt stilstaand tot langzaam stromend 

water met sterke begroeiing en 

slikbodem, mogelijk licht brak water, 

dichtbegroeide rivierbochten 

BP180728 2.89 3 2.89 3 4 platvis marien of zoetwatermilieu 

BP180730 2.18 2.28 2.18 2.28 4 indet. - 

BP180703 4.36 4.55 4.36 4.55 5 karpers, marene 

of houting 

zoet tot mogelijk lichtbrak water 

BP180730 3.4 3.88 3.4 3.88 6 indet. - 

  4.77 5.09 4.77 5.09 6 rog zout water en grotere dieptes 

BP180716 0.42 0.85 0.42 0.85 7 indet. - 

  1.05 1.9 1.05 1.9 7 spiering langs de kust en in de zeegaten, paai 

in zoetwater 

  2.15 2.59 2.15 2.59 7 zoetwatervis zoetwater 

  3.7 4.1 3.7 4.1 7 tarbot, karpers open zee en kustwateren, zoetwater; 

verplaatsing van het skeletmateriaal 

door de tijd heen 

BP180719 3 3.58 3 3.58 7 indet. - 

  3.58 4.1 3.58 4.1 7 brasem zoete tot brakke binnenwateren, 

zachte bodem en begroeiing 
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4.5 Microfauna analyse (Margot Kuitems, Thijs van Kolfschoten) 

 

4.5.1 Inleiding 
Uit eerder onderzoek aan sediment afkomstig uit geologische boringen blijkt dat met name in 

West-Nederland de ondergrond rijk is aan fossiele vertebratenresten. Daarbij gaat het niet 

alleen om resten van grotere dieren zoals mammoet e.d. maar met name ook om 

overblijfselen van kleinere vertebraten (vissen, amfibieën, reptielen en kleine zoogdieren); 

een fossiele record die potentieel informatie levert over regionale milieuomstandigheden 

waarin de sedimenten zijn afgezet. De fossielen zijn in veel gevallen geconcentreerd in de 

vorm van braakballen die door roofvogels bijeengebracht zijn en derhalve een reflectie zijn 

van de fauna uit het jachtgebied van de roofvogels en niet zozeer een weergave van soorten 

die in de nabije omgeving van de plaats van depositie hebben geleefd. Een andere belangrijke 

wetenschappelijke bijdrage die potentieel op basis van de aangetroffen resten geleverd kan 

worden is informatie over de ouderdom van de afzettingen. Meerdere soorten zoogdieren uit 

het Kwartair laten een relatief snelle evolutionaire ontwikkeling zien en met name de 

woelmuizen vormen goede biostratigrafische markers. Dit biedt de mogelijkheid om de 

boringen in het Maasvlakte-2 gebied in een stratigrafisch kader te plaatsen en o.a. te 

correleren met de zuurlandboringen in Brielle. De beroemde zuurlandboringen hebben een 

grote hoeveelheid data opgeleverd: de 14 boringen die tot nu toe zijn gezet en bemonsterd 

hebben gezamenlijk o.a. duizenden woelmuiskiezen afkomstig uit verschillende 

stratigrafische niveaus opgeleverd. De zuurlandboringen vormen om die reden een belangrijk 

referentiepunt.  

Reden genoeg om de sedimenten uit de boringen gezet in het kader van het Maasvlakte-2 

onderzoek te screenen op het voorkomen van fossiele overblijfselen van gewervelde dieren. 

 

4.5.2 Methoden 

Op basis van de lithologische beschrijving en de voorlopige lithostratigrafische indeling van 

de boringen zijn dertien boorkernen geselecteerd om op aanwezigheid van fossiele 

vertebratenresten te onderzoeken (Tabel B4.9). Van deze dertien boringen is steeds het 

sediment van de ‘dikke helft’ (twee-derde van de boorkern) per (reeds vastgestelde) 

stratigrafische eenheid verzameld en bij 60°C o/n gedroogd. Alle lithologische eenheden, 

behalve de zeer kleiige lagen, zijn vervolgens gezeefd met zeven van verschillende 

maaswijdtes, en residuen apart verzameld per zeeffractie (0,5-1mm, 1-2mm, 2-4mm, 4-10mm 

en >10mm).  

In de Faculteit der Archeologie van Universiteit Leiden heeft André Ramcharan het sediment 

met behulp van een binoculair doorzocht op aanwezigheid van resten van kleine vertebraten. 

De fossiele resten zijn gedetermineerd door André Ramcharan en Thijs van Kolfschoten 

(Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden). Bij de determinatie is gebruik gemaakt van 

de vergelijkingscollectie van de faculteit. De zoogdierresten waarvan de soort niet meer kon 

worden vastgesteld, zijn ingedeeld naar diergrootte: onder het formaat ‘klein zoogdier’ 

worden dieren verstaan ter grootte van muis, eekhoorn en mol en tot de categorie 

‘middelgroot zoogdier’ behoren dieren als katachtige, hondachtige en kleine roofdieren zoals 

de otter. De resten waarvan onzeker is of zoogdieren betreft, zijn aangeduid met ‘indet.’ (niet 

te determineren). 

De microfauna analyse resultaten zijn, geordend naar stratigrafische eenheid, afgebeeld in 

Tabel B4.9. De (ruwe) analyseresultaten per boring zijn beschikbaar in Tabel B4.15. 

 

4.5.3 Algemene resultaten 

In alle dertien boorkernen zijn skeletelementen van vertebraten gevonden. Lang niet alle 

lithologische lagen bevatten echter resten van microfauna: de vondsten zijn zeer onregelmatig 

over de boringen verdeeld. Vrijwel alle skelet- en gebitselementen zijn gefragmenteerd en het 

merendeel is zelfs sterk gefragmenteerd. De botelementen zijn hierdoor niet of nauwelijks te 

determineren. In de boorkernen zijn vooral fragmenten aangetroffen van kiezen van 

woelmuizen, een groep die in pleistocene fauna’s vaak domineert. Op basis van de morfologie 

van met name de voorste onderkaakskies (m1) en op basis van grootte en de aan- of 
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afwezigheid van wortels, kunnen de verschillende soorten gedetermineerd worden. In de 

Maasvlakte-2 boringen is een aantal fragmenten van een grotere vorm met ongewortelde 

kiezen aangetroffen. Dit zijn kiezen (kiesfragmenten) behorende tot de species Arvicola 

terrestris. De andere gedetermineerde resten behoren tot het genus Microtus (Figuur B4.2). 

 

Figuur B4.2. Microtus sp. M2 uit boorkern BP180719, laag 3.00 - 3.58m. Tekening: A. 

Ramcharan 

 

 
 

 

4.5.4 Overzicht analyse resultaten per stratigrafische eenheid 
In Tabel B4.9 is per stratigrafische eenheid een overzicht gegeven van de aangetroffen 

vertebratenresten. Behalve mollusken en visresten bevatten de boorkernen slechts weinig 

microfauna. Het gaat daarbij voornamelijk om muizen en er kan aan deze informatie geen 

conclusie worden ontleend, behalve dat sprake is van mengfauna’s. De zoogdierresten worden 

namelijk vaak samen met mariene mollusken aangetroffen. 

 

Tabel B4.9. De onderzochte monsters met zoogdierresten weergegeven per stratigrafische 

eenheid. 

 

Boring 
Diepte 

top (m) 

Diepte 

basis (m) 

Diepte top 

(m -NAP) 

Diepte basis 

(m -NAP) 

Strat. 

Eenheid 
Soorten Milieu indicatie 

BP180703 0.09 0.24 25.02 25.17 2 
23 botfragmenten, 2 kiezen 

indet. 
land 

  0.24 0.75 25.17 25.68 2 9 botfragmenten   

  0.75 1.52 25.68 26.45 2 20 botfragmenten   

  1.80 1.94 26.73 26.87 2 2 botfragmenten   

  1.94 2.36 26.87 27.29 2 5 botfragmenten   

BP180705 0.07 0.39 24.87 25.19 2 25 botfragmenten   

  0.52 0.65 25.32 25.45 2 4 botfragmenten   

  0.65 1.00 25.45 25.80 2 6 botfragmenten   

  1.00 1.19 25.80 25.99 2 5 botfragmenten   

  1.19 1.62 25.99 26.42 2 12 botfragmenten   

  1.71 2.13 26.51 26.93 2 4 botfragmenten   
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BP180722 0.08 0.62 25.79 26.33 2 4 botfragmenten   

  0.90 1.00 26.61 26.71 2 3 botfragmenten   

  1.00 2.77 26.71 28.48 2 3 botfragmenten   

  2.77 3.00 28.48 28.71 2 
kiesfragment (M1 dex.) 

Arvicola sp. (woelmuis) 
land 

BP180723 0.08 0.50 27.74 28.16 2 1 botfragment   

BP180724 0.10 1.00 26.41 27.31 2 2 botfragmenten   

  1.00 2.36 27.31 28.67 2 botfragmenten   

  2.36 2.50 28.67 28.81 2 
botfragment, pijpbeen klein 

zoogdier, incisief muis 
land 

BP180726 0.90 2.32 27.1 28.52 2 
2 botfragmenten, 

kiesfragment muis 
land 

  2.32 2.61 28.52 28.81 2 4 botfragmenten   

  2.91 3.32 29.11 29.52 2 2 botfragmenten   

BP180727 0.43 1.20 27.03 27.8 2 
5 botfragmenten, 3 

kiesfragmenten muis 
land 

BP180730 0.08 0.23 28.48 28.63 2 
4 botfragmenten, incisief 

muis 
land 

  0.23 0.67 28.63 29.07 2 3 botfragmenten   

BP180725 2.64 2.92 29.3 29.58 3 

kies (M2 dex.) Microtus 

agrestis (woelmuis), 

kiesfragment (M3) Arvicola 

sp. (woelmuis) 

land 

BP180727 1.20 1.88 27.8 28.48 3 incisieffragment land 

  2.55 3.09 29.15 29.69 3 6 botfragmenten   

BP180728 0.07 0.89 27.9 28.72 3 5 botfragmenten   

  0.89 1.32 28.72 29.15 3 5 botfragmenten   

  1.32 1.66 29.15 29.49 3 5 botfragmenten   

BP180723 1.67 2.45 29.33 30.11 4 3 botfragmenten   

BP180724 3.40 3.56 29.71 29.87 4 incisief muis   

BP180726 3.78 4.28 29.98 30.48 4 
2 botfragmenten, incisief 

muis 
land 

BP180728 1.66 2.29 29.49 30.12 4 3 botfragmenten   

  2.89 3.00 30.72 30.83 4 
9 botfragmenten, 3 

incisieffragmenten muis 
land 

BP180731 0.28 1.88 26.96 28.56 4 
2 botfragmenten, pijpbeen 

klein zoogdier 
land 

BP180703 4.19 4.28 29.12 29.21 5 10 botfragmenten   

  4.36 4.55 29.29 29.48 5 
2 kiesfragmenten Microtus 

sp., 3 botfragmenten 
land 

BP180728 3.43 3.65 31.26 31.48 5 incisieffragment muis land 

BP180730 4.15 4.34 32.55 32.74 6 incisief muis land 

  4.77 5.09 33.17 33.49 6 incisief muis land 

BP180731 4.14 4.40 30.82 31.08 6 botfragment   

BP180716 0.42 0.85 40.98 41.41 7 

4 kiesfragmenten 

woelmuis, 11 

botfragmenten 

land 

  1.05 1.90 41.61 42.46 7 3 botfragmenten   

  2.15 2.59 42.71 43.15 7 2 botfragmenten   

BP180719 1.55 2.40 42.87 43.72 7 
1 botfragment, 1 

kiesfragment woelmuis 
land 
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  2.40 3.00 43.72 44.32 7 1 rib van klein zoogdier land 

  3.00 3.58 44.32 44.90 7 

1 kies (M3) Microtus sp., 1 

kieslamel woelmuis, 3 

botfragmenten 

land 

  3.58 4.10 44.90 45.42 7 3 botfragmenten   

 

 

4.5.5. Relatie tot Zuurland 
De Maasvlakte-2 boringen liggen hemelsbreed ca. 20km van de zuurlandboringen en het is 

dus vanzelfsprekend dat de zuurlandrecord als referentiekader dient. In Tabel B4.10 is een 

overzicht gegeven van de belangrijkste vijf fauna-eenheden die zijn vertegenwoordigd in de 

zuurlandboorkern (Tabel B4.10). Deze fauna-eenheden zijn gebaseerd op het wel of niet 

voorkomen van woelmuissoorten. Het feit dat woelmuisresten van het genus Arvicola zijn 

aangetroffen in de boorkernen van het zandwingebied van Maasvlakte-2, lijkt erop te wijzen 

dat de fauna’s die vertegenwoordigd zijn in deze boringen te correleren zijn met Unit 1 en 2 

in Zuurland. In de onderste drie fauna-eenheden van Zuurland (Unit 3-5) is het genus 

Arvicola afwezig.  

Er kunnen echter andere conclusies worden getrokken. Een belangrijk verschil tussen de 

zuurlandboringen (waarin grote hoeveelheden vertebratenresten zijn gevonden) en de 

boorkernen van het zandwingebied van Maasvlakte-2 is de omvang van de onderzochte 

monsters. Het volume van de boorkernen van de Maasvlakte-2 is vele malen kleiner dan dat 

van de zuurlandboringen. Het vinden van de juiste soorten in dergelijke kleine 

sedimentmonsters is puur toeval. 

Normaal  gesproken (en idealiter) bestaat een testmonster voor kleine vertebratenonderzoek 

uit ongeveer 300 liter sediment. Dit komt ongeveer overeen met het totale volume van de 

sedimentmonsters van de 13 boorkernen: 295 liter. Levert een testmonster met die omvang 

fossielen op, dan worden er grotere monsters genomen die in omvang variëren van 10-50 keer 

het testvolume, afhankelijk van het belang.  

Het geringe aantal determineerbare vertebratenresten dat het huidige onderzoek heeft 

opgeleverd, is vooral te verklaren door de kleine hoeveelheid sediment dat is doorzocht. Met 

een andere verzameltechniek, waarbij grotere monsters van de verschillende lithologische 

eenheden zouden kunnen worden verzameld, is de verwachting dat ook het zandwingebied 

meer vertebratenresten op zou leveren. De resultaten van dit huidige onderzoek gecombineerd 

met die van de zuurlandboringen, wijzen op het potentieel van het sediment in het 

zandwingebied van de Maasvlakte-2 voor kleine vertebraten onderzoek. Een efficiëntere 

verzameltechniek zou in de toekomst een belangrijke vereiste zijn voor dergelijk onderzoek; 

een onderzoek dat gezien de hoeveelheid fossielen potentieel heeft. 

 

Tabel B4.10 Overzicht van de belangrijkste vijf fauna-eenheden van de zuurlandboorkern, 

gebaseerd op het voorkomen van woelmuissoorten 

 
Fauna Soorten Periode/kenmerken Voorkomen 

Unit 1 Microtus oeconomus, Microtus gr. arvalis, 

en Arvicola terrestris 

-laatste deel Laat-Pleistoceen tot 

Holoceen 

In de bovenste niveaus (ca. 

14-26m.) 

Unit 2 Arvicola sp., Microtus gr. arvalis, 

Dicrostonyx sp., Lemmus sp., Mimomys 

savini, Clethrionomys cf. acrorhiza, 

Microtus gregaloides, Mimomys gr. reidi-

pusillus, Allophaiomys sp. 

- gecombineerd voorkomen van laat- 

Pleistocene, vroeg midden-pleistocene 

en vroeg-pleistocene soorten  

- vgl. stage 6 op het land 

- veel omwerking 

27-37m, met concentratie 

tussen 28 en 32m. 

 

Unit 3  Mimomys savini, Mimomys gr. reidi-pusillus, 

Allophaiomys deucalion, Ungaromys dehmi,  

Lemmus kowalskii, Clethrionomys kretzoii,  

Craseomys aff. major, and Mimomys  

pliocaenicus.   

- Vroeg-Pleistoceen 

- Allophaiomys deucalion is 

dominante soort (+/- 1,8-2 MA) 

39-54m, met concentratie 

tussen 42 en 44m. 

Unit 4  Lemmus kowalskii, Clethrionomys kretzoii, 

Ungaromys dehmi, Borsodia newtoni, 

Mimomys pliocaenicus, Mimomys tigliensis, 

Mimomys pitymyoides, Mimomys hordijki, 

Mimomys reidi 

- Allaphaiomys komt hier al niet meer 

voor 

-Tegelen ouderdom (Vroeg-

Pleistoceen) 

- Rijkste assemblage van Zuurland 

boring 

61-65m. 



 37 

Unit 5  Clethrionomys kretzoii, Mimomys tigliensis, 

Mimomys reidi, Mimomys cf. 

praepliocaenicus 

- Nog wel Kwartair (Vroeg-

Pleistoceen), maar primitiever dan 

Tegelen-fauna 

91-101m. 
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4.6.1 Grind analyse (Hans van Essen) 

 

4.6.1 Methoden 

Grind en stenen vormen de meest grofkorrelige componenten in de rivierzanden die in het 

zandwingebied van de Maasvlakte 2 voorkomen. Grind en stenen zijn samengesteld uit 

verschillende gesteentesoorten en de analyse daarvan kan indicaties opleveren voor de 

herkomstgebieden van de afzettingen waaruit het grind afkomstig is.  

Binnen dit project zijn monsters genomen voor grindanalyse uit de steekboringen van de 

buitencontour. Uit de steekkernen zijn in totaal 102 monsters geanalyseerd. Van de 

buitencontour monsters zijn in totaal 39 monsters geanalyseerd. Alle analyses zijn gedaan op 

de grindfractie groter dan 4 mm. In de analyses is onderscheid gemaakt in de volgende 

groepen: 

  

1) Melkkwarts / gangkwarts (Rijn-Maas) 

2) Restkwarts (Schelde, oostelijke aanvoer) 

3) Gerolde vuursteen (veelal aanwezig in de Maas terrassen in ZO-Nederland) 

4) Niet gerolde vuursteen 

5) Porfier (midden-Duitse rivieren) 

6) Kwarts-witte/grijze veldspaat en graniet (kenmerkend voor glaciale afzettingen) 

7) Lydiet / radiolariet (midden-Duitse rivieren) 

8) Oöliet 

9) Bontzandsteen (Rijn en Weser) 

10) Zandsteen (Rijn, restgroep) 

11) Kwartsiet (restgroep) 

12) Schist (Rijn, restgroep) 

13) Overige (restgroep) 

14) Kalksteen (kenmerkend voor glaciale afzettingen 

 

4.6.2 Resultaten per stratigrafische eenheid en buitencontour 
De resultaten van de grindanalyses van de monsters uit de steekkernen en de buitencontour 

zijn samengevat in Tabel B4.11. In deze tabel zijn de gemiddelde percentages per 

stratigrafische eenheid weergegeven. Voor de individuele telling resultaten wordt hier 

verwezen naar Tabel B4.16 achter in deze bijlage. Tevens zijn de percentages weergeven voor 

de vakken van de buitencontour, wat een vergelijking mogelijk maakt tussen de resultaten van 

de buitencontour en de analyses per stratigrafische eenheid uit de zuigput.  

De resultaten van de analyses uit de zuigput tonen een ‘standaard’ Rijn grind associatie met 

name bestaande uit melkkwarts, zandstenen en kwartsiet. Er is een lichte toename waar te 

nemen in het melkkwarts percentage in de oudere stratigrafische eenheden MV2-5 & 6 

(percentage voor Eenheid MV2-7 onbekend). Met betrekking tot de andere grind groepen zijn 

er geen systematische verschillen tussen de stratigrafische eenheden waarneembaar. Met 

betrekking tot de buitencontour resulaten kan er worden gezegd dat een aantal buitencontour 

subvakken (A t/m E) vrij hoge percentages melkkwarts laat zien (bv. 99A), wat er op zou 

kunnen wijzen dat deze subvakken materiaal vertegenwoordigen wat gewonnen is uit eenheid 

MV2-5 en/of oudere onderliggende eenheden.    
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Tabel B4.11. Tellingsresultaten (%) van de grindanalyse van monsters uit de steekboringen 

en van de buitencontour. Resultaten met een * zijn niet geanalyseerd of niet 

bruikbaar/diagnostisch door een (veel) te laag aantal (N) geanalyseerde grinden. Voor  de 

buitencontour zijn dit veelal analyses waarbij alleen naar het grove grind is gekeken 

(basisdata wel beschikbaar in Tabel B4.16)  
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Stratigrafische eenheid                             

MV2-1 62.2 1.7 0.0 1.7 0.0 0.0 1.7 0.0 0.6 23.3 5.2 1.7 1.7 0.0 

MV2-2 65.4 2.8 0.4 1.6 0.8 0.2 1.7 0.4 1.0 20.2 3.5 0.9 0.9 0.2 

MV2-3 62.3 1.1 0.9 1.5 0.2 0.2 2.0 0.4 0.4 21.7 5.2 2.0 2.0 0.2 

MV2-4 62.3 0.7 0.6 1.4 0.4 0.1 2.2 0.1 1.2 21.3 5.8 1.9 1.9 0.2 

MV2-5 66.1 1.9 0.3 1.6 0.6 0.1 1.8 0.1 1.1 20.1 4.2 1.0 1.0 0.0 

MV2-6 69.8 1.4 0.4 1.4 0.5 0.1 1.2 0.3 1.0 18.2 4.6 0.6 0.6 0.1 

MV2-7*                             

                              

Buitencontour                             

99A-FG 72.6 2.1 0.0 1.1 0.0 0.0 1.1 0.0 1.1 14.7 5.3 1.1 1.1 0.0 

99B-FG 64.7 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 17.6 6.9 2.0 2.0 1.0 

99C-FB 64.4 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 3.8 0.0 1.0 13.5 5.8 3.8 3.8 1.9 

99E-GG*                             

99F-GG*                             

                              

100A-FG 66.7 1.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.2 3.0 0.0 0.0 3.0 

100C-FG 62.6 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0 1.0 1.0 23.2 2.0 2.0 2.0 2.0 

100D-FG 73.5 3.1 0.0 1.0 2.0 0.0 3.1 0.0 1.0 13.3 2.0 0.0 0.0 1.0 

100E-GG*                             

100F-GG*                             

                              

101B-FG 71.1 1.0 0.0 2.1 3.1 0.0 3.1 1.0 1.0 10.3 3.1 2.1 2.1 0.0 

101C-FG 67.7 1.0 0.0 3.0 1.0 0.0 2.0 1.0 1.0 13.1 8.1 1.0 1.0 0.0 

101D-FG 70.4 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.1 0.0 1.0 17.3 4.1 1.0 1.0 0.0 

101E-GG*                             

101F-GG*                             

                              

102A-FG 65.3 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 1.0 1.0 1.0 19.8 4.0 2.0 2.0 0.0 

102B-FG 71.7 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 18.2 2.0 0.0 0.0 1.0 

102D-FG 72.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 11.0 9.0 3.0 3.0 0.0 

102E-GG*                             

102F-GG*                             

                              

103A-FG 67.7 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 16.7 8.3 0.0 0.0 1.0 

103B-FG 69.7 2.0 0.0 3.0 0.0 0.0 2.0 1.0 1.0 20.2 1.0 0.0 0.0 0.0 

103C-FG 69.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 3.0 0.0 1.0 17.0 6.0 1.0 1.0 0.0 

103D-FG 70.7 2.0 0.0 4.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 15.2 0.0 2.0 2.0 0.0 

103E-GG*                             

                              

1A-FG 60.6 2.0 0.0 3.0 1.0 0.0 6.1 0.0 1.0 21.2 3.0 1.0 1.0 0.0 

1B-FG 61.4 0.0 0.0 2.0 3.0 0.0 5.0 0.0 3.0 13.9 5.0 3.0 3.0 1.0 
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1C-FG*                             

1D-FG 61.0 1.0 0.0 4.0 0.0 0.0 5.0 1.0 1.0 13.0 8.0 2.0 2.0 2.0 

                              

2A-FG 68.8 3.1 0.0 2.1 1.0 0.0 3.1 0.0 1.0 18.8 2.1 0.0 0.0 0.0 

2B-FG 64.6 2.1 0.0 1.0 2.1 1.0 4.2 1.0 0.0 13.5 0.0 5.2 5.2 0.0 

2C-FG 68.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.1 0.0 0.0 18.6 1.0 2.1 2.1 2.1 

2D-FG 60.6 2.0 0.0 1.0 3.0 0.0 1.0 0.0 1.0 20.2 3.0 2.0 2.0 4.0 

                              

4A-FG 63.2 2.1 1.1 1.1 2.1 2.1 2.1 0.0 1.1 21.1 4.2 0.0 0.0 0.0 

4B-FG 66.3 1.1 0.0 1.1 4.3 0.0 4.3 0.0 2.2 17.4 3.3 0.0 0.0 0.0 

4C-FG 62.1 0.0 0.0 4.0 2.5 0.5 5.1 1.0 1.5 17.7 2.5 1.0 1.0 1.0 

4D-FG 61.6 0.0 0.0 7.1 0.0 0.0 3.0 0.0 1.0 23.2 4.0 0.0 0.0 0.0 

                              

5C-FG 56.6 2.0 0.0 3.0 0.0 1.0 4.0 0.0 1.0 30.3 2.0 0.0 0.0 0.0 

5D-FG 67.0 1.0 0.0 2.1 2.1 1.0 2.1 0.0 0.0 15.5 3.1 3.1 3.1 0.0 
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4.7 Tabellen met de specialistische analyse resultaten per boring(interval) 

 

 

Tabel B4.12 Macrobotanische analyse 

 
BP180703 

• 194‐236 cm 

Deze laag bevat negen botanische macroresten waaraan geen determinaties konden worden ontleend door de mate van 

mineralisatie en afronding van het materiaal. 

• 236‐259 cm 

De twee aangetroffen fragmenten in deze laag zijn afgerond en gemineraliseerd. Hieraan konden geen determinaties 

worden ontleend vanwege de slechte mate van conservatie. 

• 310‐321 cm 

Geen botanische macroresten gevonden in deze laag. 

• 321‐419 cm 

In deze laag is één fossiele vrucht van de waterplant Fonteinkruid (Potamogeton sp.) gevonden. Deze waterplant 

groeit, afhankelijk van de soort, in zoete tot brakke wateren. 

• 436-455 cm 

Van deze boorkern is deze laag het rijkst aan macrobotanische resten. Door mineralisatie en afronding van het 

materiaal kon er aan 48 resten geen determinatie worden ontleend. De zestien fossielen die wel gedetermineerd 

konden worden, zijn water- en oeverplanten en wijzen op een natte, zoet tot brakke, vegetatie. Er werd één vrucht van 

Fonteinkruid (Potamogeton sp.), één zaad van Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata) en één vrucht van Fijne 

waterranonkel (Ranunculus cf. aquatilis), allen waterplanten, aangetroffen. Verder bevat deze laag vier vruchten van 

Gewone waterbies (Eleocharis palustris), die groeit aan waterkanten, in vennen, moerassen en natte duinvalleien; 

zeven vruchten van Bies (Schoenoplectus sp.), die in een natte omgeving gedijt en één vrucht van Melkkruid (Glaux 

maritima), wat behalve op een natte, ook op een zoute invloed duidt, hoewel soms standhoudend in zoet milieu. Van 

de Vlier (Sambucus sp.), een struik, is een steenkern aangetroffen. Deze struik komt, afhankelijk van de soort, zowel 

op vochtige, als op droge grond voor. 

 

BP 180 716 

• 85-105 cm 

Alle zes, in deze laag aangetroffen, fossielen zijn afkomstig van waterplanten. Van Fonteinkruid (Potamogeton sp.) 

zijn drie vruchten aangetroffen die niet gefragmenteerd zijn. Eén fragment is afkomstig van Fijn hoornblad 

(Ceratophyllum cf. submersum), een ondergedoken waterplant in diep tot ondiep, stilstaand, zeer voedselrijk, zoet of 

brak water. Een ander fragment is afkomstig van Krabbenscheer (Stratiotes sp.), een ondergedoken of drijvende 

waterplant in voedselrijke, zoete en zwak brakke, luwe wateren. Een derde fragment dat uit deze laag afkomstig is, 

behoort tot Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata), een zoutmijdende plant die voorkomt in ondiep water in 

veenmoerasen, vennen en duinvalleien en soms in moerasbos. 

• 105-190 cm 

De vier resten uit deze laag zijn niet gefragmenteerd of gemineraliseerd. Het Tenger fonteinkruid (Potamogeton cf. 

pusillus), waarvan in deze laag één vrucht is aangetroffen, is een waterplant in ondiep, zoet, voedselrijk water 

voorkomt. De Lidsteng (Hippuris vulgaris) komt voor in zwak brak en matig voedselrijk water en van deze soort zijn 

hier twee vruchten geïdentificeerd. Rode Kornoelje (Cornus sanguinea) is een boom of struik die op vochtige grond 

groeit en de enige landplant waarvan in deze laag één steenkern is aangetroffen. 

• 215-259 cm 

Van deze boorkern is deze laag het rijkst aan fossielen. De meeste resten, waaronder veel hout, waren gefragmenteerd 

of gerold en daardoor niet te determineren. Er zijn 246 resten gedetermineerd. De gevonden waterplanten zijn de 

Witte waterlelie (Nymphae alba), waarvan één fragment is aangetroffen en de Plomp (Nuphar sp.), waarvan twee 

fragmenten zijn gevonden; beide voorkomend in diep tot vrij diep, stilstaand tot zwak stromend, voedselrijk water. 

Ook Krabbenscheer (Stratiotes aloides), waarvan in deze laag zes zaden en één fragment zijn aangetroffen, 

Waterweegbree (Alisma sp.), waarvan één zaad is aan getroffen en Pijlkruid (Sagittaria cf. sgittifolia), waarvan twee 

zaden zijn gevonden gedijen in stilstaand of zwak stromend, ondiep tot vrij diep, voedselrijk water. Ook het Fijn 

hoornblad (Ceratophyllum submersum), waarvan in deze laag 3 vruchten zijn aangetroffen is een waterplant die groeit 

in zoet of brak water, net als Vederkruid (Myriophyllumn sp.), dat met één zaad vertegenwoordigd is. Van Lidsteng 

(Hippuris vulgaris) zijn drie vruchten gevonden, van Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata) 24 zaden en van Grote 

egelskop (Sparganium erectum), die aan en in zoet water groeit, negen steenvruchten. Verder zijn er 32 vruchten van 

Fonteinkruid (Potamogeton sp.) gevonden, en kan bovendien één zaad van Paarbladig fonteinkruid (Groenlandia 

densa) worden onderscheiden en één zaad van Schedefonteinkruid (Potamogeton pectinatus). Van de Fijne 

waterranonkel (Ranunculus cf. aquatilis), die voorkomt in ondiep, stilstaand tot zwak stromend, zoet tot zwak-brak 

water, zijn vijf vruchten gevonden. Van Kranswier (Chara sp.) zijn drie oogonien met een goed geconserveerde, 

stevige buitenlaag gevonden. Oeverplanten die in deze laag aanwezig zijn, zijn de Bies (Schoenoplectus sp.), waarvan 

54 vruchten zijn gevonden en Mattenbies (Schoenoplectus lacustris), waarvan 13 vruchten zijn geïdentificeerd en die 

specifiek voorkomt in of langs zoet tot brak water (van der Meijden, 2005). Ook Torkruid (cf. Oenanthe sp.), waarvan 

drie splitvruchten zijn aangetroffen, groeit op natte grond of in ondiep water, dat, afhankelijk van de soort, varieert 

van zoet tot zilt. In rietlanden en langs waterkanten groeit Moeraswolfsmelk (Euphorbia cf. palustris), waarvan in 

deze laag één zaad en één fragment zijn aangetroffen. Bilzekruid (Hyoscyamus Niger) komt weliswaar op droge grond 

voor, maar ook op dijkhellingen, in bermen en in de duinen; hiervan is één fragment aangetroffen in deze laag. 

Esdoornganzevoet (Chenopodium hybridum) groeit op vochtige plaatsen; hiervan is één vrucht gevonden. Van de 

Kruipende boterbloem (Ranunculus cf. repens), die voorkomt op vochtige tot natte grond, zijn twee vruchten 

gevonden. Van Zegge (Carex sp.) zijn acht vruchten gevonden; deze kruidachtige plant die zowel bladverliezend als 

groenblijvend voorkomt, komt veel en in vele soorten voor, met name in koude en gematigde streken met een 

voorkeur voor vochtige grond.  De twee gevonden zaden van Galigaan (Cladium mariscus) zijn van een oeverplant 

die hier opvallend te noemen is, omdat de resten in dezelfde context zijn aangetroffen als de twee fragmenten van 
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Waternoot (Trapa natans), een waterplant, die tegenwoordig uitgestorven is in Nederland (Afbeelding 1: 1a en 1b). 

De Waternoot gedijt bij een gemiddelde minimum juli temperatuur van 18 °C (Litt 1996, 248). Galigaan verdwijnt 

waar Waternoot verschijnt; terwijl de Waternoot met name gedijt in een postglaciale warme periode (Subboreaal), 

geeft Galigaan de voorkeur aan een meer maritiem klimaat (Boreaal/Atlanticum) (Iversen 1944, 463). Rode Kornoelje 

(Cornus sanguinea), waarvan vier steenkernen zijn gevonden, is een warmteminnende boom of struik die op vochtige 

grond groeit, net als de Els (Alnus sp.), ook een boom of struik, waarvan 49 vruchtkegels en twee zaden zijn 

aangetroffen en de Populier (Populus sp.), waarvan zich drie knopschubben in deze laag bevinden. Ook de 

kruidachtige struik Vlier (Sambucus sp.) is in deze laag vertegenwoordigd; van de Kruidvlier (Sambucus ebulus), die 

op vochtige, omgewerkte grond en op dijken en in bermen voorkomt, is één steenkern aangetroffen; van de Gewone 

vlier (Sambucus niger), die op vochtig tot droge grond, in aanspoelselgordels, op drooggevallen platen en achter de 

zeereep voorkomt, zijn vier steenkernen gevonden. De Framboos (Rubus idaeus) en de Gewone braam (Rubus cf. 

fruticosus), waarvan van beide soorten één zaad is gevonden in deze laag, komen als kruid, struik of boom voor op 

vochtige tot natte grond. Onder de boom- of struikachtigen valt ook de Vleugelnoot (Pterocarya cf. fraxinifolia) 

(Figuur B4.1: 2) waarvan één fragment is gevonden. Deze soort is uitgestorven na het Holsteinien (van der Hammen 

1971) en komt tegenwoordig in Nederland voor door aanplanting. Fossielen zijn in Nederland gevonden in 

sedimenten uit het Plioceen en interglaciale in het Pleistoceen zoals het Eemien (van der Ham, 2008, 130). Een 

houtachtige klimmer is de Wilde druif (Vitis sylvestris) die tegenwoordig alleen in Centraal en Zuid-Europa voorkomt 

op rivieroevers en overstromingsvlaktes in een gematigd klimaat (Arnold 2005, 1508) en waarvan zeven fragmenten 

zijn gevonden (Figuur B4.1: 3). 

• 370-410 cm 

In deze laag zijn de 34 gedetermineerde resten overwegend afkomstig van water- en oeverplanten gevonden met een 

zoet tot zwak brakke habitat. De oeverplanten in deze laag zijn Els (Alnus sp.), waarvan zes vruchtkegels zijn 

gevonden; Mattenbies (Schoenoplectus lacustris), waarvan vier vruchten zijn gevonden, Kruipende boterbloem 

(Ranunculus repens) waarvan één vrucht is gevonden en Beklierde duizendknoop (cf. Persicaria lapathifolia), 

waarvan één fragment is gevonden en die voorkomt op vochtige tot natte grond en op rivieroevers. In deze laag 

bevindt zich ook één fragment van de in Nederland inmiddels uitgestorven, dan wel gecultiveerde of aangeplante, 

Wilde druif (Vitis sylvestris), die hier fossiel ook wordt aangetroffen in sedimenten uit het Eemien (van der Ham 

2008, 136). Resten van de hier aangetroffen waterplanten zijn behoren tot de Lidsteng (Hippuris vulgaris), hiervan is 

één vrucht gevonden; het Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata), waarvan acht zaden zijn gevonden; Grote egelskop 

(Sparganium cf. erectum), waarvan twee steenkernen zijn gevonden en Fonteinkruid (Potamogeton sp.), waarvan vijf 

steenkernen zijn gevonden. Bijzonder in deze laag is het voorkomen van de Krabbenscheer (Stratiotes aloides), 

waarvan twee zaden zijn aangetroffen naast één fragment van Stratiotes cf. kaltennordheimensis. Deze twee soorten 

komen niet tegelijkertijd voor (Cook 1983, 224); Stratiotes kaltennordheimensis is uitgestorven in het midden van het 

Plioceen, 5,3 miljoen jaar geleden, (van der Hamm 2008 137), terwijl de Stratiotes aloides pas in de tweede helft van 

het Kwartair verschijnt (Sille 2006, 283). De Stratiotes kaltennordheimensis is komt voor als git (Figuur B4.1: 4a en 

4b). 

 

BP 180 719 

• 69-92 cm 

In deze laag bevindt zich één helft van een zaad van Stratiotes cf. kaltennordheimensis, een fossiel dat waarschijnlijk 

afkomstig is uit het Tertiair. Het is gepreserveerd als git en waarschijnlijk door omwerking hier terecht gekomen. 

• 155-240 cm 

Van Bies (Scirpus sp.) vinden we in deze laag drie vruchten, van Krabbenscheer (Styratiotes aloides) één zaad en van 

Wilde druif (Vitis sylvestris) één zaad, wat duidt op een nat en warm milieu. 

• 300-359 cm 

In deze laag zijn enkele resten aangetroffen, maar door mineralisatie en fragmentatie kon alleen één fragment 

gedetermineerd worden. Dit is een fragment van Wilde druif (Vitis sylvestris). 

 

BP 180 722 

• 90-100 cm 

In deze laag zijn negen overblijfselen van Cypergrassen (Cyperaceae) gevonden. Er zijn vier vruchtjes gevonden van 

Heen (Bolboschoenus maritimus), die voorkomt op natte, zoete tot eingszins zilte zeer voedselrijke grond aan 

waterkanten en op schorren en kwelders. Van Bies (Schoenoplectus sp.) zijn vier vruchten aangetroffen en van Zegge 

(Carex sp.) één. 

• 100-277 cm 

Deze laag bevat vijf vruchten van Bies (Schoenoplectus sp.) en één fragment, dat niet gedetermineerd kon worden. 

• 314-360 cm 

De meeste macroresten in deze, waaronder hout, konden niet worden gedetermineerd vanwege tafonomische 

processen waaraan de resten onderhevig zijn geweest. De laag bevatte veel resten van mossen. Er was één 

macrofossiel dat niet eenduidig was onder te brengen in een soort of genus, maar waarvan de morfologie duidelijke, 

plantaardige kenmerken bezit (Afbeelding 1: 5a, 5b en 5c). Er zijn in totaal in deze laag 300 gedetermineerde resten. 

Overblijfselen van waterplanten uit deze laag zijn één oogonium van Kranswier (Chara sp.); één spore van Engels 

mos (Selaginella sp.); twee zaden van Waterweegbree (Alisma sp.); één fragment van een vrucht van Zannichellia 

(Zannichellia palustris); één fragment en 56 steenkernen van Fonteinkruid (Potamogeton sp.); zeven vruchten van 

Lidsteng (Hippuris vulgaris); één zaad en tien fragmenten van Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata); veertien 

vruchten van waterranonkel (Ranunculus subg. Batrachium); één zaad van Vederkruid (Myriophyllum sp.) en één 

fragment van warmteminnend Groot nimfkruid (Najas marina). Oeverplanten zijn in deze laag vertegenwoordigd 

door Galigaan (Cladium maricus) met één zaad; Heen (Bolboschoenus maritimus) met twee vruchten; Bies 

(Schoenoplectus sp.) met 106 vruchten en vijftien fragmenten; Gewone waterbies (Eleocharis palustris) met tien 

vruchten, Zegge (Carex sp.), waarvan tien vruchten zijn gevonden en Poelruit (Thalictrum flavum) waarvan zes zaden 

zijn gevonden in dit monster. Van de warmteminnende, houtige klimmer Wilde druif (Vitis sylvestris) die vaak op 

rivieroevers groeit, zijn in dit monster twee fragmenten gevonden. Een andere kruid- struik- of boomachtige die 

vochtige ondergrond opzoekt is de Gewone braam (Rubus fruticosus), waarvan in deze laag één zaad is gevonden. 

Ook zeven vruchtkegels van Els (Alnus sp.), twee knopschubben van Wilg (Salix sp.) en één knopschub van Populier 

(Populus sp.), die allen in vochtig tot natte gebieden groeien, zijn gevonden. Een andere boom waarvan in deze laag 
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één fragment is gevonden, is de in het Holsteinien uitgestorven, warmteminnende Vleugelnoot (Pterocarya cf. 

fraxinifolia). In dit monster opvallend is de aanwezigheid van landplanten. Van de Paardenbloem (Taraxacum 

officinale s.l.), die op droge tot vochtige, voedselarme tot voedselrijke graslanden voorkomt is één achene 

aangetroffen en van Leeuwentand (Leontodon sp.) die op open, vochtige, soms brakke grond en op bermen groeit, één 

vrucht. Silene (Silene sp.) is ook een plant die groeit op open, soms omgewerkte, grond, variërend van droog tot 

vochtig en waarvan zes zaden en zeven fragmenten zijn aangetroffen. Van Hardbloem (Scleranthus sp.) zijn vier 

fragmenten van de kelk gevonden; ook deze plant gedijt in open gronden, meestal droog, kalkarm en soms 

omgewerkt. Van Wolfsmelk (Euphorbia sp.), dat op open, soms omgewerkte, meestal vochtige grond gedijt, zijn in 

deze laag negen fragmenten aangetroffen. Ook op omgewerkte, vochtige grond gedijt Duivenkervel (Fumaria cf. 

officinalis), waarvan één fragment is aangetroffen. Van Grote leeuwenbek (Antirrhinum cf. majus), een exoot uit het 

Middellandse Zeegebied, zijn twee zaden aangetroffen in deze laag. Van Viooltje (Viola sp.) zijn drie zaden en één 

fragment gevonden in deze laag. De verspreiding van het Viooltje verschilt van droge tot natte, voedselrijke tot 

voedselarme grond, afhankelijk van de soort, die hier niet kon worden vastgesteld. Ook de verspreiding van Klaver 

(Trifolium sp.) is afhankelijk van de soort; hiervan werd één kelk gevonden. Naast één vrucht van Egelboterbloem 

(Ranunculus flammula), die op natte, open grasland groeit, is er ook één vrucht van Boterbloem (Ranunculus sp.), die 

niet verder gedetermineerd kon worden, gevonden. Van Ganzerik (Potentilla sp.) zijn drie zaden gevonden en 

daarnaast is één zaad gedetermineerd als Zilverschoon (Potentilla anserina), die op natte tot vochtige, brakke tot zilte 

grasgrond groeit. 

• 360-376 cm 

In deze laag zijn 17 resten van vooral water- en oeverplanten gevonden met een tolerantie voor zowel zoet als brak tot 

zilt water. Er zijn drie zaden en drie fragmenten van zaad van Zannichellia (Zannichellia palustris) gevonden en twee 

steenkernen van Fonteinkruid (Potamogeton sp.). Gewone waterbies (Eleocharis palustris), waarvan twee vruchten 

zijn gevonden, Bies (Schoenoplectus sp.), met drie vruchten in deze laag vertegenwoordigd, en Zegge (Carex sp.), 

waarvan hier twee vruchten zijn gevonden, zijn oeverplanten. Van Ganzerik (Potentilla sp.), dat meestal op open natte 

grond groeit, is één zaad gevonden, net als van Schapenzuring (Rumex acetosella), dat groeit op droge, zure, maar 

stikstofrijke grond. 

• 407-455 cm 

In deze laag één steenkern van Fonteinkruid (Potamogeton sp.). 

 

BP 180 725 

• 226-400 cm 

Geen botanische macroresten gevonden in deze laag. 

• 400-414 cm 

In deze laag is één zaadklep van Stratiotes kaltonnordheimensis gevonden en één fragment van Waternoot (Trapa 

natans); beide soorten zijn tegenwoordig uitgestorven. 

• 414-480 cm 

Geen botanische macroresten gevonden in deze laag. 

 

BP 180 728 

• 07-89 cm 

Geen botanische macroresten gevonden in deze laag. 

• 166-229 cm overgang 132-166 cm 

Tien zaden van Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata) zijn gevonden in deze laag. 

 

BP 180 730 

• 23-67 cm 

In deze laag is één fragment van een zaad van de waterplant Zannichellia (Zannichellia palustris) gevonden. 

• 130-175 cm 

In deze laag zijn zeven fragmenten van Zegge (Carex sp.) gevonden in gemineraliseerde toestand. 

• 240-282 cm 

Geen botanische macroresten gevonden in deze laag. 

• 415-434 cm 

Geen botanische macroresten gevonden in deze laag. 

 

BP 180 731 

• 188-280 cm 

Geen botanische macroresten gevonden in deze laag. 
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Tabel B4.13 Malacologische analyse 

 
BP180703 

 

BP180703, 9-24 cm diepte 

Karakterisering: Veel schelpmateriaal, gemengde fauna gedomineerd door doorschijnende en verse (holocene) schelpen, 

alsmede afgesleten gerekristalliseerde mariene soorten.  

Interpretatie: Mogelijk betreft het een recentelijk vermengde deklaag. 

 

BP180703, 24-75 cm diepte 

Karakterisering: Redelijk veel schelpmateriaal, bestaat vrijwel helemaal uit (deels) doorschijnende en vaak redelijk verse 

(holocene) schelpen.  

Interpretatie: Holocene zeebodem afzetting. 

 

BP180703, 75-152 cm diepte 

Karakterisering: Redelijk veel schelpmateriaal, bestaat vrijwel helemaal uit (deels) doorschijnende en vaak redelijk verse 

(holocene) schelpen.  

Interpretatie: Holocene zeebodem afzetting. 

 

BP180703, 152-180 cm diepte 

Karakterisering: Redelijk veel schelpmateriaal, bestaat vrijwel helemaal uit (deels) doorschijnende en vaak redelijk verse 

(holocene) schelpen.  

Interpretatie: Holocene zeebodem afzetting. 

 

BP180703, 180-194 cm diepte 

Karakterisering: Weinig schelpmateriaal, gemengd, gedomineerd door (deels) doorschijnende en vaak redelijk verse 

(holocene) schelpen en daarnaast ook gerekristalliseerde versleten mariene (laat-pleistocene) schelpen.  

Interpretatie: Holocene zeebodem afzetting met pleistocene component, mogelijk beïnvloed door transgressie/ kustcondities. 

 

BP180703, 194-236 cm diepte 

Karakterisering: Redelijk veel schelpmateriaal, bestaat vrijwel helemaal uit (deels) doorschijnende en vaak redelijk verse 

(holocene) schelpen.  

Interpretatie: Holocene zeebodem afzetting. 

 

BP180703, 236-259 cm diepte 

Karakterisering: Redelijk veel tot veel schelpen en schelpfragmenten, gemengde fauna met deels doorschijnende en verse 

schelpen (Holoceen), deels gerekristalliseerde en afgesleten mariene soorten (Pleistoceen) en enkele deels 

gerekristalliseerde zoetwater soorten.  

Interpretatie: Mengfauna van holocene zeebodem en mogelijk fluviatiel of transgressief-fluviatiel omgewerkte pleistocene 

fauna’s. 

 

BP180703, 259-305 cm diepte 

Karakterisering: Veel tot zeer veel schelpen en schelpfragmenten, gemengde fauna met gerekristalliseerde en afgesleten 

mariene soorten (Pleistoceen), inclusief warm gematigde (Eemien) indicatoren, redelijk geconserveerde  koud gematigde 

mariene soorten, redelijk geconserveerde brakwater soorten en enkele zoetwater soorten, waaronder de zoetwaterneriet 

(Theodoxus fluviatilis). Kokkels (Cerastoderma spp.) algemeen.  

Interpretatie: Vermoedelijk fluviatiel omgewerkte pleistocene fauna’s. 

 

BP180703, 305-310 cm diepte 

Karakterisering: Veel schelpen en schelpfragmenten, gemengde fauna met gerekristalliseerde en afgesleten mariene soorten 

(Pleistoceen), inclusief warm gematigde (Eemien) indicatoren en enkele redelijk geconserveerde  koud gematigde mariene 

soorten.  

Interpretatie: Vermoedelijk fluviatiel omgewerkte pleistocene fauna’s. 

 

BP180703, 310-321 cm diepte 

Karakterisering: Veel schelpen en schelpfragmenten, gemengde fauna met gerekristalliseerde en afgesleten mariene soorten 

(Pleistoceen), inclusief warm gematigde (Eemien) indicatoren en enkele redelijk-goed geconserveerde  koud gematigde 

mariene soorten. Daarnaast zoetwater soorten, waaronder een klep van de schildersmossel (Unio pictorum) met 

periostracum.  

Interpretatie: Vermoedelijk fluviatiel omgewerkte pleistocene fauna’s. 

 

BP180703, 321-419 cm diepte 

Karakterisering: Weinig schelpen en schelpfragmenten, gemengde fauna met gerekristalliseerde en afgesleten mariene 

soorten (Pleistoceen), inclusief warm gematigde (Eemien) indicatoren en zoetwater soorten.  

Interpretatie: Vermoedelijk fluviatiel omgewerkte pleistocene fauna’s. 

 

BP180703, 419-428 cm diepte 

Karakterisering: Redelijk veel schelpen en schelpfragmenten, gemengde fauna met gerekristalliseerde en afgesleten 

mariene soorten (Pleistoceen), inclusief warm gematigde (Eemien) indicatoren, redelijk-goed geconserveerde  koud 

gematigde soorten, redelijk geconserveerde brakwater soorten en enkele land- en zoetwater soorten. Een sterk afgesleten 

ondetermineerbare schelp die gezien de ietwat as-grijze kleur mogelijk een eocene herkomst zou kunnen hebben.  

Interpretatie: Vermoedelijk fluviatiel omgewerkte pleistocene fauna’s. 
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BP180703, 428-436 cm diepte 

Karakterisering: Weinig schelpen en schelpfragmenten, gemengde fauna met gerekristalliseerde en afgesleten mariene 

soorten (Pleistoceen), goed geconserveerde koud gematigde soorten, redelijk geconserveerde brakwater soorten en enkele 

land- en zoetwater soorten.  

Interpretatie: Vermoedelijk fluviatiel omgewerkte pleistocene fauna’s. De mogelijkheid dat de koude fauna component in-

situ is kan niet worden uitgesloten. 

 

BP180703, 436-455 cm diepte 

Karakterisering: Heel veel schelpen en schelpfragmenten, gemengde fauna met gerekristalliseerde en afgesleten mariene 

soorten (Pleistoceen), redelijk veel goed geconserveerde koud gematigde soorten waaronder doublet van Goodallia, 

redelijk mooi geconserveerde Spisula en penhorens (Turritella communis) en redelijk veel zoetwater soorten.  

Interpretatie: Een gemengd interval met in-situ  koud gematigde fauna, en fluviatiele fauna met daarin omgewerkt Eemien 

mariene soorten. 

 

BP180725 

 

BP180725, 48-73 cm diepte 

Karakterisering: Redelijk veel schelpen en schelpfragmenten. Een gemengde fauna gedomineerd door afgesleten 

gerekristalliseerde mariene soorten, maar ook met redelijke aantallen deels doorschijnende goed-geconserveerde mariene 

soorten (inclusief verse exemplaren) en daarnaast brakwater, land- en zoetwater soorten. Oesters (Ostrea edulis) redelijk 

algemeen. Verse juveniele doubletjes van Spisula.  

Interpretatie: Mogelijk betreft het een recentelijk vermengde deklaag met nieuwe kolonisatie van Spisula. 

 

BP180725, 73-90 cm diepte 

Karakterisering: Redelijk veel schelpen en schelpfragmenten. Een gemengde fauna gedomineerd door afgesleten 

gerekristalliseerde mariene soorten (waaronder enkele Eemien indicatoren), maar ook met redelijke aantallen redelijk 

geconserveerde brakwater soorten en daarnaast enkele gerekristalliseerde zoetwater soorten. Alleen schelpen onder 5 mm. 

Interpretatie: Fluviatiel omgewerkte laat-pleistocene fauna’s met recent gekoloniseerde Spisula en Kurtiella. 

 

BP180725, 90-110 cm diepte 

Karakterisering: Redelijk veel tot veel schelpen en schelpfragmenten, meest sterk versleten mariene soorten met matgrijs 

oppervlak (waaronder enkele Eemien indicatoren), maar ook enige blauwige exemplaren. Enkele goed geconserveerde 

koel gematigde soorten, enkele brakwater soorten en enkele zoetwater soorten. Daarnaast lage aantallen juveniele verse 

doubletjes van Spisula. Het voorkomen van extreem afgerolde Macoma praetenuis en Yoldia indet. duidt vermoedelijk op 

een zuidelijke herkomst (Maassluis Formatie, Zeeuws deltagebied). 

Interpretatie: Fluviatiel omgewerkte laat-pleistocene fauna’s met recent gekoloniseerde Spisula, aanwijzingen voor 

zuidelijke fluviatiele invloed (“Oerschelde”). 

 

BP180725, 110-130 cm diepte 

Karakterisering: Redelijk veel schelpen en schelpfragmenten, redelijk geconserveerd to zeer sterk versleten. Schelpen 

meest grijs en gerekristalliseerd, maar blauwe schelpen komen ook voor. Oester fragmenten redelijk algemeen. Gemengde 

ecologische (warm gematigd marien, koud gematigd marien, brakwater (redelijk goed geconserveerd), zoetwater) en 

stratigrafische herkomst, inclusief een eocene soort (Omalaxis serratus) 

Interpretatie: Fluviatiel omgewerkte laat-pleistocene mariene fauna. De goede conservatie van de brakwater en de koude 

fauna componenten suggereert  omwerking uit lagen die vlakbij de winplaats liggen (proximale omwerking). De Omalaxis 

is een eocene soort die vermoedelijk uit de Aalter Formatie uit de buurt van Gent komt, en is derhalve een duidelijk 

indicatie voor “Oerschelde” invloed.  

 

BP180725, 130-154 cm diepte 

Karakterisering: Redelijk veel schelpen en schelpfragmenten, redelijk geconserveerd to zeer sterk versleten. Schelpen 

meest grijs en gerekristalliseerd, maar blauwe schelpen komen ook voor. Oester fragmenten redelijk algemeen. Gemengde 

ecologische (warm gematigd marien, koud gematigd marien, brakwater (redelijk goedgeconserveerd), zoetwater) en 

stratigrafische herkomst, inclusief een eocene soort (Omalaxis serratus) 

Interpretatie: Fluviatiel omgewerkte laat-pleistocene mariene fauna. De goede conservatie van de brakwater en de koude 

fauna componenten suggereert proximale omwerking. De Omalaxis is een eocene soort die vermoedelijk uit de Aalter 

Formatie uit de buurt van Gent komt, en is derhalve een duidelijk indicatie voor “Oerschelde” invloed.  

 

BP180725, 226-264 cm diepte 

Karakterisering: Veel tot zeer veel schelpen en schelpfragmenten. Een gemengde fauna gedomineerd door goed 

geconserveerde  koud gematigde soorten, maar ook met matig tot redelijk geconserveerde gematigde tot warm gematigde 

mariene soorten (inclusief Eemien indicatoren) en daarnaast goed geconserveerde brakwater soorten. Doubletjes van 

Alteneum dawsoni. 

Interpretatie: Een gemengd interval met in-situ  koud gematigde fauna, fluviatiele omgewerkte Eemien mariene soorten. 

Brakwater associatie mogelijk omgewerkt, vermoedelijk van zeer nabij. 

 

BP180725, 264-292 cm diepte 

Karakterisering: Veel tot zeer veel schelpen en schelpfragmenten. Een gemengde fauna gedomineerd door goed-zeer goed 

geconserveerde  koud gematigde soorten, maar ook met matig tot redelijk geconserveerde gematigde tot warm gematigde 

mariene soorten (inclusief Eemien indicatoren) en daarnaast goed geconserveerde brakwater- en zoetwater soorten. 

Doubletjes van Alteneum dawsoni en Astarte montagui. Vrij veel oesters (Ostrea edulis). 

Interpretatie: Een gemengd interval met in-situ  koud gematigde fauna, fluviatiele omgewerkte Eemien mariene soorten. 

Brakwater associatie mogelijk omgewerkt, vermoedelijk van zeer nabij. 

 

BP180725, 292-300 cm diepte 
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Karakterisering: Veel tot zeer veel schelpen en schelpfragmenten. Een gemengde fauna gedomineerd door goed 

geconserveerde  koud gematigde soorten, maar ook met matig tot redelijk geconserveerde gematigde tot warm gematigde 

mariene soorten (inclusief Eemien indicatoren) en daarnaast goed geconserveerde brakwater soorten. Doubletjes van 

Alteneum dawsoni. Vrij veel oesters (Ostrea edulis). 

Interpretatie: Een gemengd interval met in-situ  koud gematigde fauna, fluviatiele omgewerkte Eemien mariene soorten. 

Brakwater associatie mogelijk omgewerkt, vermoedelijk van zeer nabij. 

 

BP180725, 300-318 cm diepte 

Karakterisering: Veel tot zeer veel schelpen en schelpfragmenten. Een gemengde fauna gedomineerd door goed 

geconserveerde  koud gematigde soorten, maar ook met matig tot redelijk geconserveerde gematigde tot warm gematigde 

mariene soorten (inclusief Eemien indicatoren) en daarnaast goed geconserveerde brakwater soorten. Doubletjes van 

Alteneum dawsoni en Astarte montagui. Vrij veel oesters (Ostrea edulis). 

Interpretatie: Een gemengd interval met in-situ  koud gematigde fauna, fluviatiele omgewerkte Eemien mariene soorten. 

Brakwater associatie mogelijk omgewerkt, vermoedelijk van zeer nabij. 

 

BP180728 

 

BP180728, 7-89 cm diepte 

Karakterisering: Veel tot zeer veel schelpen en schelpfragmenten. Fauna mengeling van verschillende 

conservatietoestanden (inclusief verse schelpen, sterk gerekristalliseerde en afgesleten schelpen) en ecologische 

indicatoren (marien, brakwater, zoetwater), geen van de groepen domineert. Enkele Eemien indicatoren. Fragmenten van 

irregulaire zee-egels (zeeklit, Echinocardium cordatum) zeer vers. 

Interpretatie: Mogelijk betreft het een recentelijk vermengde deklaag. 

 

BP180728, 89-132 cm diepte 

Karakterisering: Veel tot zeer veel schelpen en schelpfragmenten. Fauna mengeling van verschillende 

conservatietoestanden (inclusief verse schelpen, sterk gerekristalliseerde en afgesleten schelpen) en ecologische 

indicatoren (marien, zoetwater en terrestrisch, maar geen brakwater indicatoren). Geen enkele groep dominant. Enkele 

Eemien indicatoren. Een enkel zeer sterk afgesleten exemplaar van de pliocene of vroeg-pleistocene Dosina cf. casina. 

Interpretatie: Mogelijk betreft het een recentelijk vermengde deklaag, anders zou het de basis van het holocene interval 

kunnen zijn waarin ook fluviatiel vermengde pleistocene fauna’s voorkomen waarin recentelijk kolonisatie heeft 

plaatsgehad. De Dosina suggereert een zuidelijke herkomst (Antwerpen of Zeeuws Deltagebied) van de fluviatiele invloed. 

 

BP180728, 132-166 cm diepte 

Karakterisering: Redelijk veel schelpen en schelpfragmenten. Fauna mengeling van verschillende conservatietoestanden 

(sterk gerekristalliseerde en afgesleten grijze schelpen alsmede redelijk geconserveerde gerekristalliseerde schelpen) en 

ecologische indicatoren (marien, brakwater (over het algemeen vrij sterk afgesleten), zoetwater en terrestrisch). Enkele 

Eemien indicatoren. Een zeer sterk afgesleten exemplaar van de Noordkromp (Arctica islandica). 

Interpretatie: Vermoedelijk betreft het fluviatiel vermengde pleistocene fauna’s. De Arctica suggereert een zuidelijke 

herkomst (b.v. Maassluis Formatie, Zeeuws Deltagebied) van de fluviatiele invloed. 

 

BP180728, 166-229 cm diepte 

Karakterisering: Schelpen en schelpfragmenten algemeen. Fauna mengeling van verschillende conservatietoestanden, 

gedomineerd door gerekristalliseerde en afgesleten grijze schelpen. Redelijk geconserveerde gerekristalliseerde schelpen 

komen ook voor. Ecologische indicatoren voor marien, brakwater en zoetwater. Enkele Eemien indicatoren. 

Interpretatie: Vermoedelijk betreft het fluviatiel vermengde pleistocene fauna’s. 

 

BP180728, 229-289 cm diepte 

Karakterisering: Schelpen en schelpfragmenten algemeen. Fauna mengeling van verschillende conservatietoestanden, 

gedomineerd door gerekristalliseerde en afgesleten grijze schelpen (waaronder enkele Eemien indicatoren). Redelijk 

geconserveerde gerekristalliseerde schelpen, waaronder de koel gematigde Astarte montagui komen ook voor. Ecologische 

indicatoren voor marien, brakwater, zoetwater en terrestrische milieus. 

Interpretatie: Vermoedelijk betreft het fluviatiel vermengde pleistocene fauna’s, het is niet uit te sluiten dat de koud 

gematigde fauna component proximaal omgewerkt is. 

 
BP180728, 289-300 cm diepte 

Karakterisering: Schelpen en schelpfragmenten algemeen. Fauna mengeling van verschillende conservatietoestanden, 

gedomineerd door gerekristalliseerde en afgesleten grijze schelpen (waaronder enkele Eemien indicatoren), vaak met een 

rooiige bijkleuring. Redelijk geconserveerde gerekristalliseerde schelpen komen ook voor. Ecologische indicatoren voor 

marien, brakwater en zoetwater milieus. 

Interpretatie: Vermoedelijk betreft het fluviatiel vermengde pleistocene fauna’s, het is niet uit te sluiten dat de koud 

gematigde fauna component proximaal omgewerkt is. 

 

BP180728, 309-315 cm diepte 

Karakterisering: zeer weinig zeer sterk versleten schelpen en schelpfragmenten. Vooral mariene soorten, een enkele 

Eemien indicator. Enkele redelijk geconserveerde brakwaterkokkels (Cerastoderma glaucum). Een fragment van Abra 

nitida met goede oppervlakte sculptuur en opperhuid resten.  

Interpretatie: Vermoedelijk betreft het fluviatiel vermengde pleistocene fauna, het is niet uit te sluiten dat de brakwater 

fauna component en de Abra proximaal omgewerkt zijn. 

 
BP180728, 315-323 cm diepte 

Karakterisering: Weinig zeer sterk versleten schelpen en schelpfragmenten. Vooral mariene soorten, met enkele Eemien 

indicatoren. Enkele redelijk geconserveerde brakwater fragmenten inclusief een met periostracum. Enkele sterk versleten 

opercula van de zoetwaterslak Bithynia en een enkele goed geconserveerde Macoma.  

Interpretatie: Vermoedelijk betreft het fluviatiel vermengde pleistocene fauna. 
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BP180728, 323-343 cm diepte 

Karakterisering: Zeer weinig schelpen en schelpfragmenten. Vooral mariene soorten, maar ook twee zoetwaterslakjes. 

Enkele mariene schelpen goed geconserveerd, inclusief periostracum.  

Interpretatie: Interpretatie moeilijk gezien lage aantallen schelpen en fragmenten; vermoedelijk betreft het een fluviatiel 

vermengde pleistocene fauna. 

 

BP180728, 343-365 cm diepte 

Karakterisering: Zeer weinig schelpen en schelpfragmenten. Een afgerolde mariene Eemien indicator, afgesleten opercula 

van de zoetwaterslak Bithynia , een fragment van een redelijk geconserveerde brakwaterkokkel en een goed 

geconserveerde klep van de mariene Tellina tenuis.  

Interpretatie: Interpretatie moeilijk gezien lage aantallen schelpen en fragmenten; vermoedelijk betreft het fluviatiel 

vermengde pleistocene fauna. 

 

BP180730 

 

BP180730, 8-23 cm diepte 

Karakterisering: Schelpen en schelpfragmenten aanwezig. Een gemengde fauna gedomineerd door grijze afgesleten 

gerekristalliseerde mariene soorten, met verder brakwater en zoetwatersoorten. Geen goed geconserveerde koude mariene 

soorten gezien. Lichtdoorlatende schelpen al dan niet met periostracum redelijk algemeen, evenals gerekristalliseerde 

brakwaterkokkels (Cerastoderma glaucum).  

Interpretatie: Het gaat om een gemengde moderne holocene zeebodemfauna en omgewerkte pleistocene mariene, 

brakwater, zoetwater en terrestrische fauna’s met daarin ondermeer Eemien indicatoren. Mogelijk betreft het de basale 

holocene laag waarin fluviatiel omgewerkte fauna’s zijn opgenomen maar niet uit te sluiten valt dat het een recent 

vermengde deklaag betreft. 

 

BP180730, 23-67 cm diepte 

Karakterisering: Vrij weinig schelpen en schelpfragmenten. Een gemengde fauna gedomineerd door grijze afgesleten 

gerekristalliseerde mariene soorten, met relatief veel zoetwaterschelpen. 

Interpretatie: Het gaat om een gemengde omgewerkte pleistocene mariene (inclusief Eemien indicatoren), brakwater, 

zoetwater en terrestrische fauna’s en een moderne holocene zeebodemfauna. Gezien de vrij grote aantallen zoetwater 

soorten omvat dit monster mogelijk de basale holocene laag waarin fluviatiel omgewerkte pleistocene schelpen zijn 

opgenomen, of waarin de top van het pleistocene interval aanwezig is. 

 

BP180730, 67-78 cm diepte 

Karakterisering: Vrij weinig schelpen en schelpfragmenten. Kokkel (Cerastoderma edule) domineert het fauna beeld. Een 

gemengde fauna gedomineerd door grijze afgesleten gerekristalliseerde mariene soorten, met brakwater- en enkele 

zoetwatersoorten. 

Interpretatie: Vermoedelijk een fluviatiel omgewerkte laat-pleistocene gemengde associatie. 

 

BP180730, 78-109 cm diepte 

Karakterisering: Zeer weinig schelpen en schelpfragmenten. Een gemengde fauna gedomineerd door grijze afgesleten 

gerekristalliseerde mariene soorten (inclusief Eemien indicatoren), met enkele brakwater- en zoetwatersoorten. 

Interpretatie: Vermoedelijk een fluviatiel omgewerkte laat-pleistocene gemengde associatie. 

 

BP180730, 130-175 cm diepte 

Karakterisering: Weinig schelpen en schelpfragmenten. Een gemengde fauna gedomineerd door grijze afgesleten 

gerekristalliseerde mariene soorten, met enkele brakwater- en enkele goed geconserveerde zoetwatersoorten. 

Interpretatie: Vermoedelijk een fluviatiel omgewerkte laat-pleistocene gemengde associatie. 

 

BP180730, 175-192 cm diepte 

Karakterisering: Vrij weinig schelpen en schelpfragmenten. Een gemengde fauna gedomineerd door grijze afgesleten 

gerekristalliseerde mariene soorten, met enkele brakwater soorten en enkele redelijk-goed geconserveerde gematigde tot  

koud gematigde soorten. 

Interpretatie: Vermoedelijk een fluviatiel omgewerkte laat-pleistocene gemengde associatie. 

 

BP180730, 192-218 cm diepte 

Karakterisering: Redelijk veel schelpen en schelpfragmenten. Een gemengde fauna gedomineerd door grijze afgesleten 

gerekristalliseerde mariene soorten, inclusief vrij veel redelijk goed geconserveerde Eemien indicatoren. Ook redelijk 

geconserveerde gematigde tot  koud gematigde soorten. Daarnaast wat redelijk geconserveerd brakwater materiaal en 

enkele zoetwater soorten. Tenslotte een sterk afgesleten exemplaar van de eocene Haustator solanderi. 

Interpretatie: Vermoedelijk een fluviatiel omgewerkte laat-pleistocene gemengde associatie met daar in een “Oerschelde” 

indicator. 

 

BP180730, 218-228 cm diepte 

Karakterisering: Redelijk veel schelpen en schelpfragmenten. Een gemengde fauna gedomineerd door grijze afgesleten 

gerekristalliseerde mariene soorten, inclusief vrij veel Eemien indicatoren. Ook redelijk geconserveerde gematigde tot  

koud gematigde soorten, redelijk geconserveerd brakwater materiaal en enkele zoetwater soorten. Oesters (Ostrea edulis) 

redelijk algemeen. 

Interpretatie: Vermoedelijk een fluviatiel omgewerkte laat-pleistocene gemengde associatie. 

 

BP180730, 228-240 cm diepte 

Karakterisering: Vrij weinig schelpen en schelpfragmenten. Een gemengde fauna gedomineerd door grijze afgesleten 

gerekristalliseerde mariene soorten, inclusief vrij veel Eemien indicatoren. Enkele  koud gematigde soorten, brakwater 

soorten, een zoetwater slak (Bithynia ) en een enkel landslakje. 
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Interpretatie: Vermoedelijk een fluviatiel omgewerkte laat-pleistocene gemengde associatie. 

 

BP180730, 240-282 cm diepte 

Karakterisering: Zeer weinig schelpen en schelpfragmenten. Zeer sterk afgesleten mariene soorten en enkele opercula van 

Bithynia .  

Interpretatie: Vermoedelijk een fluviatiel omgewerkte associatie. 

 

BP180730, 290-340 cm diepte 

Karakterisering: Enkele afgesleten opercula van Bithynia .  

Interpretatie: Vermoedelijk een fluviatiel omgewerkte associatie. 
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Tabel B4.14 Visrest analyse 
 
BP180703 

• 9-24 cm  

Één paling (Anguilla anguilla) en drie elementen waarvan vissoort niet kan worden vastgesteld (2 keeltanden = fam. 

Cyprinidae;  1 vinstekel). Alle elementen zijn gefossiliseerd. Één tand van een onbekende vis vertoont afronding. 

Op grond van de grootte van het element van de paling gaat het om een juveniel exemplaar, dat voorkomt in zoet tot 

brak binnenwater (Redeke 1941). 

• 24-75 cm 

Één blankvoorn (Rutilus rutilus) en twee fragmenten van niet te bepalen vissoort. Gefossiliseerd. 

De blankvoorn leeft in langzaam stromend tot stilstaand binnenwater langs dichtbegroeide oevers. Het water is vaak 

zoet tot licht brak wanneer de vis zich in een riviermonding ophoudt (Gerstemeier & Romig 2000, 204). Paai tussen 

april en juni bij een watertemperatuur rond 14°C (Emmerik & De Nie 2006, 84). 

• 194-236 cm 

Één zeelt (Tinca tinca) en één fragment van niet te bepalen vissoort. Zeelt gefossiliseerd. 

De zeelt leeft in stilstaand tot langzaam stromend water met sterke begroeiing en slikbodem, maar kan zich ook goed 

aanpassen aan lichtbrak water. In rivieren komt de vis voor in langzaam stromend water zoals dichtbegroeide 

rivierbochten. 

Vanwege de grootte van het element kan uitgegaan worden van een juveniel exemplaar, de paai vindt plaats bij een 

temperatuur van 18°C tussen april en augustus (Gerstemeier & Romig 2000, 282). 

• 436-455 cm 

Één fragment van niet te bepalen vissoort, één witvis (Cyprinidae) en één lid uit de subfamilie der Coregoninae, de 

marene of houting (Coregonus spec.). Witvis en fragment van niet te bepalen vissoort gefossiliseerd. Alle 

gefragmenteerd. 

Witvis en marene duiden op aanwezigheid van zoet water, maar de Coregonen zijn een uiterst variabele en moeilijk te 

definiëren soort. Zo zijn er zowel stand- als trekkende populaties en komt de Grote marene (Coregonus lavaretus; tot 

60 cm) tegenwoordig voornamelijk in diepe bergmeren en in Zweden voor. Zij prefereren echt koud water en paaien 

tussen december en januari net als de zalmen boven grindbodems bij een watertemperatuur rond 7°C. Dat geldt ook 

voor de Kleine marene (Coregonus albula; tot 30 cm) met een paai tussen november en januari. De houting 

(Coregonus oxyrhynchus; tot 50 cm) is een anadrome vis uit het kustgebied en trekt voor de paai naar estuaria om in 

benedenlopen van rivieren te paaien tussen eind oktober en eind november (Redeke 1941; Ruting 1958, 52/7; Nijssen 

& De Groot 1987, 102/4). De aanwezigheid van een juveniele Coregoon samen met een witvis is een aanwijzing voor 

zoet tot mogelijk lichtbrak water. 

  

 

Figuur B4.3. De snoek (Nijssen & de Groot 1987) 

 

BP180705  

• 7-39 cm 

Brasem (Abramis brama; één losse gefossiliseerde keeltand), snoek (Esox lucius; één losse gefossiliseerde tand uit de 

kaak) en fragmenten van niet te bepalen vissoort (één  kopelement, één wervelfragment en vier ondetermineerbare 

fragmenten, alle gefossiliseerd).  

Brasem leeft in zoete en brakke binnenwateren die in de zomer opwarmen; houdt van zachte bodem en begroeiing 

(Gerstemeier & Romig 2000, 251). Paai bij een watertemperatuur rond 18°C (Ruting 1958, 89). Ook snoek duidt op 

begroeiing en ondiep water (Gerstemeier & Romig 2000, 198). De paai van de snoek vindt plaats van februari tot in 

april kort na het verdwijnen van het winterijs bij een watertemperatuur rond 7°C. 

• 65-100 cm 

Vijf elementen, waaronder drie fragmenten van niet te bepalen vissoort, één snoekbaars (Stizostedion lucioperca; 

fragment) en één witvis (Cyprinidae; mogelijk brasem). Alle gefossiliseerd.   

Snoekbaars houdt van een relatief hoge watertemperatuur tussen 18 en 22°C in de zomer en jaagt op witvisbroed. Het 

water waarin hij leeft is zoet. Snoekbaars heeft een voorkeur voor niet al te zachte bodems en niet al te helder water 

(Nijssen & De Groot 1987, 150). Paai van april tot in mei bij een watertemperatuur tussen 12 en 15°C (Emmerik & 

De Nie 2006, 207). 

• 100-119 cm 

Twee losse keeltanden, mogelijk van zeelt (Tinca tinca), verder vier fragmenten van niet te bepalen vissoort. Tanden 

zeelt gefossiliseerd. 

De zeelt zet zijn eieren af bij een watertemperatuur van minstens 18°C in langzaam stromend tot stilstaand 

dichtbegroeid zoet water. Mogelijk licht brak (Gerstemeier & Romig 2000, 282). 

• 119-162 cm 
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Één wervelfragment waarvan soort niet vast te stellen was. 

 

 

Figuur B4.4. De brasem (Nijssen & de Groot 1987) 

 

BP180716 

• 42-85 cm 

Één gefossiliseerd wervelfragment en twee gefossiliseerde en afgeronde elementen die niet te determineren waren; 

soorten onbekend. 

• 105-190 cm 

Één wervel van de spiering (Osmerus eperlanus). De anadrome spiering komt voor langs de kust en in de zeegaten. 

De paai vindt plaats in zoet water achter de zeereep in maart bij een watertemperatuur van 4 tot 12°C (Nijssen & De 

Groot 1987, 101). 

• 215-259 cm 

Één gefossiliseerd wervelfragment van een zoetwatervis. 

• 370-410 cm 

Één iets afgeronde huidverbening van een tarbot (Scophthalmus maximus), één gefossiliseerde wervel van een witvis 

(Cyprinidae) en twee afgesleten elementen van een niet te bepalen vissoort. 

Tarbot is een zeevis die langs de Nederlandse kust algemeen voorkomt (Nijssen & De Groot 1987, 181). Het 

voorkomen van zowel zeevis als witvis is opmerkelijk. De huidverbening is echter afgesleten, wat kan duiden op 

verplaatsing van het skeletmateriaal door de tijd heen. De aanwezigheid van witvis duidt op een zoet tot mogelijk 

lichtbrak milieu met stilstaand tot langzaam stromend water. Een en ander wijst op een kustgebied. 

 

BP180719 

• 38-43 cm 

Één compleet kaakfragment van de baars (Perca fluviatilis). 

Baars duidt op helder zoet, stilstaand tot langzaam stromend water, want de baars zoekt zijn prooi op zicht. Deze vis 

prefereert een harde (zand-/steen-) bodem. Jonge dieren (zoals dit exemplaar) leven langs de oever in ondiep water. 

Paai tussen maart en juni bij 7 tot 8°C watertemperatuur (Nijssen & De Groot 1987, 326-327). 

• 300-358 cm 

Twee ondetermineerbare elementen waarvan er één afgerond en gefossiliseerd is. 

Afronding duidt erop dat het materiaal in de loop van de tijd is verplaatst. 

• 358-410 cm 

Één losse keeltand van een brasem (Abramis brama). 

Brasem leeft in zoete tot brakke binnenwateren die in de zomer opwarmen en houdt van zachte bodem en begroeiing 

(Gerstemeier & Romig 2000, 251). Paai in de periode tussen april en juni bij een watertemperatuur rond 18°C (Ruting 

1958, 89). 

 

BP180722 

• 8-62 cm 

Twee ondetermineerbare wervelfragmenten, één losse keeltand van een brasem (Abramis brama) en één rompwervel 

van een haring (Clupea harengus; heel klein). 

Het lijkt vreemd om zoet- en zoutwatervis samen aan te treffen, maar van brasem is bekend dat de vis in brakke 

binnenwateren kan leven (Gerstemeier en Romig 2000, 251) en scholen zeer jonge haring komen in grote aantallen 

voor in de grote riviermondingen (Lythgoe & Lytgoe 1976, 166). Waarschijnlijk gaat het hier om een riviermonding 

met niet al te snel uitstromend water. Van de haring komen verschillende deelpopulaties in de Noordzee voor met 

ieder een eigen paaigebied en eigen paaiperiode ergens tussen februari en oktober (Nijssen & De Groot 1987, 70/1). 

• 100-277 cm 

Één fragment van niet te bepalen vissoort en één wervel van een paling (Anguilla anguilla) waarvan de 

gereconstrueerde lengte 23,2 cm is (Lepiksaar & Heinrich 1977). Bij de paling gaat het om een bijna volwassen 

exemplaar uit het zoete of lichtbrakke binnenwater van riviermondingen en binnenwateren met een zachte bodem en 

veel begroeiing (Ruting 1958, 144/6). 

 

BP180723 

• 8-50 cm 

Één halswervel van een kabeljauw (Gadus morhua) en één wervel van een juveniel lid van de kabeljauwfamilie (soort 

niet met zekerheid vast te stellen). Jonge exemplaren van de kabeljauw komen in ondiep kustwater voor. Eenmaal 
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volwassen geven zij de voorkeur aan water van 4 tot 7 graden, maar kabeljauw wordt gevonden in water van -4 tot 

+16°C (Lytgoe & Lythgoe 1976, 184). 

• 245-324 cm 

Één losse keeltand van een witvis, mogelijk zeelt (Tinca tinca). Zeelt duidt op stilstaand tot langzaam stromend water 

met sterke begroeiing en zachte bodem, mogelijk lichtbrak water. Paai van april tot augustus bij een watertemperatuur 

van minstens 18°C (Gerstemeier & Romig 2000, 282). 

 

BP180724 

• 60-80 cm 

Één ondetermineerbaar fragment. 

• 200-236 cm 

Één gecalcineerde wervel van een paling (Anguilla anguilla), één schub van een witvis (Cyprinidae), één wervel van 

een niet vast te stellen vissoort en één afgerond ondetermineerbaar fragment. 

Op grond van de grootte van het element gaat het hier om een juveniele paling uit zoet tot brak binnenwater (Redeke 

1941). De aanwezigheid van witvis duidt ook op zoet water en waarschijnlijk een zachte bodem. 

• 236-250 cm 

Één afgeronde keeltand van een zeelt (Tinca tinca), één gefossiliseerde keeltand van een brasem (Abramis brama) en 

één ondetermineerbaar fragment. 

Zeelt en brasem duiden op zoet stilstaand tot langzaam stromend en mogelijk licht brak water met een zachte bodem 

en veel begroeiing. Ook geeft de aanwezigheid van zeelt aan dat de watertemperatuur op een watertemperatuur van 

april tot en met augustus minstens 18°C bereikt (ideale paaitemperatuur; Gerstemeier & Romig 2000, 282). De zeelt 

zou echter ook van elders kunnen komen aangezien het materiaal is afgerond, wat op verplaatsing van het element 

duidt. 

 

BP180725 

• 48-73 cm 

Twee gefossiliseerde rompwervels van een baars (Perca fluviatilis) en één gefossiliseerde staartwervel van een 

tiendoornige stekelbaars (Pungitius pungitius). 

Baars duidt op stilstaand tot stromend water met een harde bodem (grind/zand; Ruting 1958, 174-175). Deze vis 

houdt van zoet water, maar is plaatselijk ook in brak water te vinden. Paai tussen maart en juni bij een 

watertemperatuur van 7 tot 8°C. (Ruting 1958, 326/8). Het tiendoornige stekelbaarsje is een aanwijzing voor zoet 

water dat rijk aan planten is (Nijssen & De Groot 1987, 129). Dit veel voorkomende kleine stekelbaarsje tot rond 7 

cm paait in het vroege voorjaar bij een watertemperatuur rond 11°C (Emmerik & De Nie 2006, 216). 

• 130-154 cm 

Twee ondetermineerbare gefossiliseerde fragmenten. 

• 226-264 cm 

Één fragment van een gefossiliseerde rompwervel van een baars (Perca fluviatilis; normale grootte1) en één afgerond 

en gefossiliseerd kaakfragment van een niet te bepalen vissoort. 

Baars duidt op stilstaand tot stromend water met een harde bodem (grind/zand; Ruting 1958, 174-175). De baars 

houdt van zoet water, maar komt plaatselijk ook in brak water voor. Paai van maart tot in juni bij een 

watertemperatuur van 7 tot 8°C (Ruting 1958, 326/8). 

• 264-292 cm 

Één gefossiliseerde rompwervel van een witvis2, één gefossiliseerde keeltand van een brasem (Abramis brama) en 

twee gefossiliseerde wervels, waarvan één uit de romp en één uit de staart waarvan de soort niet te determineren is. 

Brasem leeft in zoete en brakke binnenwateren die in de zomer opwarmen en houdt van zachte bodem en begroeiing 

(Gerstemeier & Romig 2000, 251). Paai tussen april en juni bij een watertemperatuur rond 18°C (Ruting 1958, 89). 

Dit beeld wordt ondersteund door de aanwezigheid van nog meer witvis (Cyprinidae).  

 

Figuur B4.5. De baars (Nijssen & de Groot 1987) 

 

BP180726 

                                                 
1 Dit is bijzonder omdat het merendeel van het vondstmateriaal afkomstig blijkt te zijn van juveniele individuen. Deze 

rompwervel is van een volwassen exemplaar. Een baars heeft gedurende de volwassen leeftijd een gemiddelde lengte van 20 tot 

35cm. 
2 Door Le Gall (1984) is vastgesteld dat er twee groepen Cyprinidae zijn te onderscheiden. Bij de ene groep vergroeien (meestal) 

de eerste (voorste) twee wervels met elkaar en bij de tweede groep gebeurt dit niet. De wervel die hier is aangetroffen zit in de 

laatste groep en kan dus behoren aan de kopvoorn (Leuciscus cephalus), de serpeling (Leuciscus leuciscus), de alver (Alburnus 

alburnus), de blankvoorn (Rutilus rutilus) of de rietvoorn (Rutilus eurythrophthalmus). 
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• 90-232 cm 

Fragment van een keeltand van een witvis (Cyprinidae). De aanwezigheid van witvis duidt op zoet water en 

waarschijnlijk een zachte bodem. 

• 232-261 cm 

Één wervel van een zeevis (soort onbekend; determinatie op grond van botstructuur) en twee ondetermineerbare 

fragmenten. 

Aanwijzing voor zout- tot brakwatermilieu. Brakwater omdat sommige juveniele zoutwatervissen zich langs de kust 

tot diep in de estuaria ophouden en dit een wervel van een juveniel exemplaar lijkt te zijn. 

 

BP180727 

• 120-188 cm 

Één schub van een witvis (Cyprinidae). 

De aanwezigheid van witvis wijst op zoet water en waarschijnlijk een zachte bodem. 

• 255-309 cm 

Één afgeronde en gefossiliseerde keeltand van een zeelt (Tinca tinca). 

De zeelt leeft in stilstaand tot langzaam stromend water met sterke begroeiing en slikbodem, maar kan zich ook goed 

aanpassen aan lichtbrak water. In rivieren komt de vis voor in langzaam stromend water zoals dichtbegroeide 

rivierbochten. 

Vanwege de grootte van het element kan uitgegaan worden van een juveniel exemplaar. De paai vindt plaats bij een 

temperatuur van 18⁰C in de maanden april t/m augustus (Gerstemeier & Romig 2000, 282). 

 

 

BP180728 

• 132-166 cm 

Één gefossiliseerde keeltand van een zeelt (Tinca tinca). 

De zeelt leeft in stilstaand tot langzaam stromend water met een sterke begroeiing en een slikbodem, maar kan zich 

ook goed aanpassen aan lichtbrak water. In rivieren komt de vis voor in langzaam stromend water zoals 

dichtbegroeide rivierbochten. De zeelt is bestand tegen lagere zuurstofwaarden in het water, veroorzaakt door sterke 

opwarming in de zomer. 

Vanwege de grootte van het element kan uitgegaan worden van een juveniel exemplaar. De paai vindt plaats tussen 

april en augustus bij een temperatuur van 18°C (Gerstemeier & Romig 2000, 282). 

• 289-300 cm 

Twee wervelfragmenten van een niet te bepalen vissoort en één onderkaakfragment van een platvis (Pleuronectidae). 

Platvis is milieutechnisch een lastig te plaatsen vis aangezien de bot (Platichthys flesus) in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld de schol (Pleuronectus platessa) ook tot ver in het zoete water door kan dringen en daar ook meestal tot 

wasdom komt. In dat opzicht is er overeenstemming met de katadrome paling, die ook in het zoete water volwassen 

wordt om vervolgens voor de paai weer naar zee te trekken. Het is hier dus ongewis of er sprake is van een marien of 

zoetwatermilieu. 

 

BP180730 

• 67-78 cm 

Één thoracale wervel van een witvis (Cyprinidae). 

De aanwezigheid van witvis is een indicatie voor de aanwezigheid van voornamelijk zoet- tot mogelijk brakwater met 

een zachte bodem en veel begroeiing. Het water is stilstaand tot langzaam stromend, zoals bij een oude rivierarm. 

• 218-228 cm 

Één gefossiliseerd cranium fragment van een niet te bepalen vissoort. 

• 340-388 cm 

Één afgerond en afgesleten niet te determineren fragment. 

• 477-509 cm 

Één gefossiliseerde tand van een rog (Rajidae), soort niet te bepalen door ontoereikend referentiemateriaal. Indicatie 

voor zout water en grotere dieptes. Roggen zijn in tegenstelling tot vroeger tegenwoordig langs de Nederlandse kust 

zeldzaam (Nijssen & De Groot 1987, 62/6). 



 53 

 

Tabel B4.15 Microfauna analyse 

 
Microfauna analyse gegevens per boring. 

 
Boring Diepte top 

(m) 

Diepte basis 

(m) 

Diepte top 

(m -NAP) 

Diepte basis 

(m -NAP) 

Volume (liter) Elementen 

0.00 0.24 24.93 25.17 0,79 23 botfragmenten indet., 2 

kiezen indet. 

0.24 0.75 25.17 25.68 2,67 9 botfragmenten indet. 

0.75 1.52 25.68 26.45 4,03 20 botfragmenten indet. 

1.52 1.80 26.45 26.73 1,47 0 

1.80 1.94 26.73 26.87 0,73 2 botfragmenten indet. 

1.94 2.36 26.87 27.29 2,20 5 botfragmenten indet. 

2.36 2.59 27.29 27.52 1,20 0 

2.59 3.05 27.52 27.98 2,41 0 

3.05 3.10 27.98 28.03 0,26 0 

3.10 3.21 28.03 28.14 0,58 0 

3.21 4.19 28.14 29.12 5,13 0 

4.19 4.28 29.12 29.21 0,47 10 botfragmenten indet. 

4.28 4.36 29.21 29.29 0,42 0 

BP180703 

4.36 4.55 29.29 29.48 0,99 2 kiesfragmenten van Microtus 

sp. 3 botfragmenten indet.  

0.07 0.39 24.87 25.19 1,68 25 botfragmenten indet. 

0.39 0.52 25.19 25.32 0,68 0 

0.52 0.65 25.32 25.45 0,68 4 botfragmenten indet. 

0.65 1.00 25.45 25.80 1,83 6 botfragmenten indet. 

1.00 1.19 25.80 25.99 0,99 5 botfragmenten indet. 

1.19 1.62 25.99 26.42 2,25 12 botfragmenten indet. 

1.62 1.71 26.42 26.51 0,47 0 

1.71 2.13 26.51 26.93 2,20 4 botfragmenten indet. 

2.13 2.34 26.93 27.14 1,10 0 

2.34 2.82 27.14 27.62 2,51 0 

2.82 3.20 27.62 28.00 1,99 0 

3.20 3.40 28.00 28.20 1,05 0 

3.40 3.50 28.20 28.30 0,52 0 

3.50 4.53 28.30 29.33 5,39 0 

BP180705 

4.53 4.75 29.33 29.55 1,15 3 botfragmenten indet.  

0.06 0.13 40.62 40.69 0,37 0 

0.27 0.29 40.83 40.85 0,10 0 

0.42 0.85 40.98 41.41 2,25 4 kiesfragmenten van een 

woelmuis, 11 botfragmenten 

indet. 

0.85 1.05 41.41 41.61 1,05 0 

1.05 1.90 41.61 42.46 4,45 3 botfragmenten indet. 

1.90 2.15 42.46 42.71 1,31 0 

2.15 2.59 42.71 43.15 2,30 2 botfragmenten indet. 

2.59 2.76 43.15 43.32 0,89 0 

2.76 3.70 43.32 44.26 4,40 0 

3.70 4.10 44.26 44.66 2,09 0 

BP180716 

4.10 4.30 44.66 44.86 1,05 0 

0.19 0.32 41.51 41.64 0,68 0 

0.32 0.35 41.64 41.67 0,16 0 

0.38 0.43 41.70 41.75 0,26 0 

0.43 0.50 41.75 41.82 0,37 0 

0.63 0.69 41.95 42.01 0,31 0 

0.69 0.92 42.01 42.24 1,20 0 

0.92 1.55 42.24 42.87 3,30 0 

1.55 2.40 42.87 43.72 4,45 1 botfragment indet., 1 

kiesfragment van een woelmuis 

2.40 3.00 43.72 44.32 3,14 1 rib van klein zoogdier 

3.00 3.58 44.32 44.90 3,04 1 kies (M3) van Microtus sp., 1 

kieslamel van een woelmuis, 3 

botfragmenten indet. 

3.58 4.10 44.90 45.42 2,72 3 botfragmenten indet. 

BP180719 

4.10 4.35 45.42 45.67 1,31 0 

0.08 0.62 25.79 26.33 2,83 4 botfragmenten indet. 

0.62 0.87 26.33 26.58 1,31 0 

0.90 1.00 26.61 26.71 0,52 3 botfragmenten indet. 

1.00 2.77 26.71 28.48 9,27 3 botfragmenten indet. 

BP180722 

2.77 3.00 28.48 28.71 1,20 1 kiesfragment (M1 dex.) van 
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Arvicola sp. 

3.14 3.60 28.85 29.31 2,41 0 

3.60 3.76 29.31 29.47 0,84 0 

3.76 4.07 29.47 29.78 1,52 0 

4.07 4.45 29.78 30.16 1,99 0 

0.08 0.50 27.74 28.16 2,20 1 botfragment indet. 

0.67 2.45 28.33 30.11 9,32 3 botfragmenten indet. 

2.45 3.24 30.11 30.90 3,87 0 

3.24 3.30 30.90 30.96 0,31 0 

3.30 3.32 30.96 30.98 0,10 0 

3.32 4.67 30.98 32.33 8,64 0 

BP180723 

4.67 4.80 32.33 32.46 0,68 0 

0.10 1.00 26.41 27.31 4,71 2 botfragmenten indet. 

1.00 2.36 27.31 28.67 7,12 Botfragmenten indet. 

2.36 2.44 28.67 28.75 0,42 1 botfragment indet., 1 pijpbeen 

indet., 1 incisief van een muis 

2.44 2.95 28.75 29.26 2,67 0 

2.95 3.56 29.26 29.87 3,19 1 incisieffragment van een muis 

3.56 3.79 29.87 30.10 1,26 0 

3.79 4.05 30.10 30.36 1,36 0 

BP180724 

4.05 4.15 30.36 30.46 0,52 0 

0.05 0.19 26.71 26.85 0,73 0 

0.19 0.73 26.85 27.39 2,83 0 

0.73 1.54 27.39 28.20 4,24 0 

2.26 2.64 28.92 29.30 1,99 0 

2.64 2.92 29.30 29.58 1,47 1 kies (M2 dex.) van Microtus 

agrestis, 1 kiesfragment (M3) 

van Arvicola sp. 

2.92 3.18 29.58 29.84 1,36 0 

3.18 3.82 29.84 30.48 3,35 0 

3.82 4.14 30.48 30.80 3,35 0 

4.14 4.54 30.80 31.20 2,09 0 

BP180725 

4.54 4.80 31.20 31.46 1,36 0 

0.06 0.17 26.26 26.37 0,58 0 

0.17 0.22 26.37 26.42 0,62 0 

0.22 0.90 26.42 27.10 3,35 0 

0.90 2.32 27.10 28.52 7,44 7 botfragmenten indet., 1 

kiesfragment van een muis 

2.32 2.61 28.52 28.81 1,52 12 botfragmenten indet. 

2.61 2.91 28.81 29.11 1,57 0 

2.91 3.32 29.11 29.52 2,15 2 botfragmenten indet. 

3.32 3.78 29.52 29.98 2,41   

3.78 4.28 29.98 30.48 2,62 2 botfragmenten indet., 1 

incisief van een muis 

BP180726 

4.28 4.65 30.48 30.85 1,94 0 

0.07 0.38 26.67 26.98 1,62 0 

0.43 1.20 27.03 27.80 4,03 5 botfragmenten indet., 3 

kiesfragmenten van een muis 

1.20 1.88 27.80 28.48 3,56 1 incisieffragment van een muis 

1.88 1.98 28.48 28.58 0,52 0 

1.98 2.55 28.58 29.15 2,98 0 

2.55 3.09 29.15 29.69 2,83 6 botfragmenten indet. 

3.09 3.54 29.69 30.14 2,36 0 

3.54 3.69 30.14 30.29 0,79 0 

3.69 3.87 30.29 30.47 0,94 0 

3.87 3.98 30.47 30.58 0,58 0 

3.98 4.42 30.58 31.02 2,30 0 

4.42 4.66 31.02 31.26 1,26 0 

BP180727 

4.66 4.85 31.26 31.45 0,99 0 

0.07 0.89 27.90 28.72 4,29 5 botfragmenten indet. 

0.89 1.32 28.72 29.15 2,25 5 botfragmenten indet. 

1.32 1.66 29.15 29.49 1,78 5 botfragmenten indet. 

1.66 2.29 29.49 30.12 3,30 3 botfragmenten indet. 

2.29 2.89 30.12 30.72 3,14   

2.89 3.00 30.72 30.83 0,58 9 botfragmenten indet., 3 

incisieffragmenten van een 

muis 

3.09 3.15 30.92 30.98 0,31 0 

3.15 3.23 30.98 31.06 0,42 0 

3.23 3.43 31.06 31.26 1,05 0 

BP180728 

3.43 3.65 31.26 31.48 1,15 0 

BP180730 0.08 0.23 28.48 28.63 0,79 4 botfragmenten indet., 1 
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incisief van een muis 

0.23 0.67 28.63 29.07 2,30 3 botfragmenten indet. 

0.67 0.78 29.07 29.18 0,58 0 

0.78 1.09 29.18 29.49 0,99 0 

1.09 1.30 29.49 29.70 1,10 0 

1.30 1.75 29.70 30.15 2,36 0 

1.75 1.92 30.15 30.32 0,89 0 

1.92 2.18 30.32 30.58 1,36 0 

2.18 2.28 30.58 30.68 0,52 0 

2.28 2.40 30.68 30.80 0,63 0 

2.40 2.82 30.80 31.22 2,20 0 

2.82 2.90 31.22 31.30 0,42 0 

2.90 3.40 31.30 31.80 2,62 0 

3.40 3.88 31.80 32.28 2,51 0 

3.88 4.15 32.28 32.55 1,41 0 

4.15 4.34 32.55 32.74 0,99 1 incisief van een woelmuis 

4.34 4.42 32.74 32.82 0,42 0 

4.42 4.51 32.82 32.91 0,47 0 

4.51 4.77 32.91 33.17 1,36 0 

4.77 5.09 33.17 33.49 1,68 1 incisieffragment van een muis 

5.09 5.20 33.49 33.60 0,58 0 

0.28 1.88 26.96 28.56 8,38 1 pijpbeen van klein zoogdier, 2 

botfragmenten indet. 

1.88 2.80 28.56 29.48 4,82 0 

2.80 3.59 29.48 30.27 4,14 0 

3.59 3.66 30.27 30.34 0,37 0 

3.66 4.14 30.34 30.82 2,51 0 

BP180731 

4.14 4.40 30.82 31.08 1,36 1 botfragment indet. (wsch. van 

middelgroot zoogdier) 
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Tabel B4.16 Grind analyse (deel1) 

 
Ruwe telgegevens en berekende gemiddelden geordend per stratigrafische eenheid en buitencontour vak.  
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BP180716 19 M 6-13 0.06 0.13 40.62 40.69 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

BP180722 25 M 8-62 0.08 0.62 25.79 26.33 1 36 22 0   2   0 2 0 

BP180722 26 M 62-87 0.62 0.87 26.33 26.58 1 5 4 0 0 0 0 0 1 0 

BP180725 47 M 5-19 0.05 0.19 26.71 26.85 1 11 6 0       0     

BP180725 48 M 19-73 0.19 0.73 26.85 27.39 1 20 16 3 0   0 0 0 0 

BP180726 56 M 17-22 0.17 0.22 26.37 26.42 1 1   0       0     

BP180726 57 M 22-90 0.22 0.9 26.42 27.1 1 5     0   0 0 0 0 

BP180727 65 M 7-38 0.07 0.38 26.67 26.98 1 3 2 0       0     

BP180728 76 M 7-89 0.07 0.89 27.9 28.72 1 12 5 0   1   0     

BP180728 77 M 89-132 0.89 1.32 28.72 29.15 1 77 50   0     0     

BP180731 96 M 0-28 0 0.28 26.68 26.96 1 1 1 0       0     

Mean (%)        172 62.2 1.7 0.0 1.7 0.0 0.0 1.7 0.0 

                 

BP180703 1 M 9-24 0.09 0.24 25.02 25.17 2 9 8 0       0     

BP180703 2 M 75-152 0.75 1.52 25.68 26.45 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

BP180703 3 M 194-236 1.94 2.36 26.87 27.29 2 1   0 0 0   0 0 0 

BP180705 11 M 7-39 0.07 0.39 24.87 25.19 2 5 4 0       0     

BP180705 12 M 171-213 1.71 2.13 26.51 26.93 2 1 0   0 0 0 0 0 0 

BP180705 13 M 234-282 2.34 2.82 27.14 27.62 2 2 1 0 0 0   0 0 0 

BP180722 27 M 100-277 1 2.77 26.71 28.48 2 53 37 3 0 1 1 1 0 0 

BP180722 28 M 277-300 2.77 3 28.48 28.71 2 14 9 0 0   0 0 0 0 

BP180723 32 M 8-50 0.08 0.5 27.74 28.16 2 11 4 0     1 0     

BP180724 39 M 10-100 0.1 1 26.41 27.31 2 6 3 0       0     

BP180724 40 M 100-236 1 2.36 27.31 28.67 2 31 18 1 0 1 0 0 0 0 

BP180724 41 M 236-250 2.36 2.5 28.67 28.81 2 24 19 0 1 0   0 0 0 

BP180724 42 M 250-295 2.5 2.95 28.81 29.26 2 74 44 2 0 1 0 0 1 1 

BP180724 43 M 295-356 2.95 3.56 29.26 29.87 2 5 2     0   0 0 0 

BP180726 58 M 90-232 0.9 2.32 27.1 28.52 2 46 28   1 0 1 0 1 1 

BP180726 59 M 232-261 2.32 2.61 28.52 28.81 2 17 12   0   0 0     

BP180726 60 M 261-291 2.61 2.91 28.81 29.11 2 60 44 3   1   0   0 

BP180726 61 M 291-332 2.91 3.32 29.11 29.52 2 741 489 21 3 13 5 1 16 2 

BP180727 66 M 43-120 0.43 1.2 27.03 27.8 2 148 95 5 0 3 1 1 3 1 

BP180730 87 M 8-23 0.08 0.23 28.48 28.63 2 10 8 0       0     

BP180730 88 M 23-67 0.23 0.67 28.63 29.07 2 9 4 0 0 0 0 0 0 0 

BP180730 89 M 67-78 0.67 0.78 29.07 29.18 2 4 3 0 0 0 1 0 0 0 

Mean (%)        1272 65.4 2.8 0.4 1.6 0.8 0.2 1.7 0.4 

                 

BP180703 4 M 236-259 2.36 2.59 27.29 27.52 3 11 9 0 0   0 0 0 0 

BP180703 5 M 259-305 2.59 3.05 27.52 27.98 3 41 28 1   0 1 0 0 0 

BP180703 6 M 305-310 3.05 3.1 27.98 28.03 3 36 22 0   2 0 0 1 0 

BP180703 7 M 310-321 3.1 3.21 28.03 28.14 3 26 17 1   0 0 1   1 

BP180705 14 M 282-320 2.82 3.2 27.62 28 3 40 24 2 0 1 0 0 0 0 
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BP180705 15 M 320-340 3.2 3.4 28 28.2 3 50 35     0 0 0 2 1 

BP180705 16 M 340-350 3.4 3.5 28.2 28.3 3 22 15 0   1 0 0 1 0 

BP180725 50 M 264-292 2.64 2.92 29.3 29.58 3 6 3 1 0   0 0     

BP180725 51 M 292-318 2.92 3.18 29.58 29.84 3 34 19   1 1   0 2 0 

BP180727 67 M 188-198 1.88 1.98 28.48 28.58 3 4 1 0 0 0   0 0 0 

BP180727 68 M 198-255 1.98 2.55 28.58 29.15 3 27 15 0 1   0 0 2 0 

BP180727 69 M 255-309 2.55 3.09 29.15 29.69 3 102 63     1   0 1 0 

BP180728 78 M 132-166 1.32 1.66 29.15 29.49 3 59 35 0 2 0   0 0 0 

BP180728 79 M 132-166 1.32 1.66 29.15 29.49 3 3 1 0   1 0 0   0 

Mean (%)        461 62.3 1.1 0.9 1.5 0.2 0.2 2.0 0.4 

                 

BP180703 8 M 321-419 3.21 4.19 28.14 29.12 4 36 25 0 0 0 0 0 0 0 

BP180705 17 M 350-453 3.5 4.53 28.3 29.33 4 5 3     0 0 0   1 

BP180722 29 M 314-360 3.14 3.6 28.85 29.31 4 49 41 0   0 0 0 0 0 

BP180722 30 M 376-407 3.76 4.07 29.47 29.78 4 9 5 0   0 0 0 0 0 

BP180723 34 M 245-324 2.45 3.24 30.11 30.9 4 17 12   0 1 1 0 0 0 

BP180723 35 M 324-330 3.24 3.3 30.9 30.96 4 31 19 1 0   0 0 2 0 

BP180724 44 M 356-379 3.56 3.79 29.87 30.1 4 55 35 0     0 0 2 0 

BP180724 45 M 379-405 3.79 4.05 30.1 30.36 4 37 22   1 1 1 0 3   

BP180724 46 M 405-415 4.05 4.15 30.36 30.46 4 15 9 0 0 0 0 0 0 0 

BP180725 52 M 318-382 3.18 3.82 29.84 30.48 4 99 53 1 1 3 0 0 2 0 

BP180725 53 M 382-414 3.82 4.14 30.48 30.8 4 102 62   1 2   1 3   

BP180725 54 M 414-454 4.14 4.54 30.8 31.2 4 44 25 1 0 0 1 0 0 0 

BP180726 62 M 332-378 3.32 3.78 29.52 29.98 4 15 11   0 0   0     

BP180726 63 M 378-428 3.78 4.28 29.98 30.48 4 76 46 2 1 1   0 2 0 

BP180726 64 M 428-465 4.28 4.65 30.48 30.85 4 15 8         0 1   

BP180728 80 M 166-229 1.66 2.29 29.49 30.12 4 107 61     2   0 4 0 

BP180728 81 M 229-289 2.29 2.89 30.12 30.72 4 375 248 4   7 3 0 8   

BP180728 82 M 289-300 2.89 3 30.72 30.83 4 120 78   1 2 0 0 1   

BP180730 90 M 175-192 1.75 1.92 30.15 30.32 4 8 3 0 0 1 0 0 0 0 

BP180730 91 M 192-218 1.92 2.18 30.32 30.58 4 43 25 0 1 0 0 0 1 0 

BP180730 92 M 218-228 2.18 2.28 30.58 30.68 4 72 42 0 2 1 0 1 2 0 

BP180730 93 M 228-240 2.28 2.4 30.68 30.8 4 101 65 1 1 0 0 0 1 0 

BP180731 98 M 188-280 1.88 2.8 28.56 29.48 4 2 1 0   0   0 0 0 

BP180731 99 M 280-359 2.8 3.59 29.48 30.27 4 1 1 0     0 0   0 

BP180731 100 M 359-366 3.59 3.66 30.27 30.34 4 41 19         0   0 

Mean (%)        1475 62.3 0.7 0.6 1.4 0.4 0.1 2.2 0.1 

                 

BP180703 9 M 419-428 4.19 4.28 29.12 29.21 5 11 10 0 0   0 0   0 

BP180703 10 M 428-436 4.28 4.36 29.21 29.29 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

BP180705 18 M 453-475 4.53 4.75 29.33 29.55 5 15 11 0 0 1 0 0 0 0 

BP180723 36 M 330-332 3.3 3.32 30.96 30.98 5 56 40 0   2 0 0 2 0 

BP180723 37 M 332-467 3.32 4.67 30.98 32.33 5 218 147 2 2 5 4 1 3 1 

BP180728 83 M 309-315 3.09 3.15 30.92 30.98 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 

BP180728 84 M 315-323 3.15 3.23 30.98 31.06 5 23 18 2 0 0 0 0 1 0 

BP180728 85 M 323-343 3.23 3.43 31.06 31.26 5 14 7 0 0 1 0 0   0 

BP180728 86 M 343-365 3.43 3.65 31.26 31.48 5 154 99 3 0 1 1 0 3 0 

BP180730 94 M 282-290 2.82 2.9 31.22 31.3 5 14 6 0 0 0 0 0 0 0 

BP180730 95 M 442-451 4.42 4.51 32.82 32.91 5 73 51 0 0 2 0 0 2 0 

BP180731 101 M 366-414 3.66 4.14 30.34 30.82 5 178 113 5   1   0 3   

BP180731 102 M 414-440 4.14 4.4 30.82 31.08 5 27 14 3     0 0     

Mean (%)        788 66.1 1.9 0.3 1.6 0.6 0.1 1.8 0.1 

                 

BP180723 38 M 467-480 4.67 4.8 32.33 32.46 6 139 85 0 1 1 0 1 2 1 

BP180725 55 M 454-480 4.54 4.8 31.2 31.46 6 810 577 14 3 12 5 0 8 1 

BP180727 70 M 309-354 3.09 3.54 29.69 30.14 6 34 24 0     0 0   1 

BP180727 71 M 354-369 3.54 3.69 30.14 30.29 6 7 4     0 0 0     

BP180727 72 M 369-387 3.69 3.87 30.29 30.47 6 1   0 0 0 0 0 0 0 

BP180727 73 M 387-398 3.87 3.98 30.47 30.58 6 3 2 0 0   0 0   0 



 58 

BP180727 74 M 442-466 4.42 4.66 31.02 31.26 6 24 17 0 0 1 0 0 2 0 

BP180727 75 M 466-485 4.66 4.85 31.26 31.45 6 7 6 0 0 0 0 0 0 0 

Mean (%)        1025 69.8 1.4 0.4 1.4 0.5 0.1 1.2 0.3 

                 

BP180716 20 M 85-105 0.85 1.05 41.41 41.61 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 

BP180716 21 M 105-190 1.05 1.9 41.61 42.46 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 

BP180719 22 M 300-358 3 3.58 44.32 44.9 7 1   0 0 0 0 0 0 0 

BP180719 23 M 358-410 3.58 4.1 44.9 45.42 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 

BP180719 24 M 410-435 4.1 4.35 45.42 45.67 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 

Mean (%)        16 68.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Buitencontour                

99A-FG 103 - - - - - - 95 69 2 0 1 0 0 1 0 

99B-FG 104 - - - - - - 102 66 2 0 0 0 0 2 0 

99C-FB 105 - - - - - - 104 67 0 0 1 1 0 4 0 

99E-GG 106 - - - - - - 23 3 0 0 4 0 1 0 0 

99F-GG 107 - - - - - - 6 1 0 1 1 0 0 0 0 

Mean (%)        330 62.4 1.2 0.3 2.1 0.3 0.3 2.1 0.0 

Buitencontour                

100A-FG 108 - - - - - - 99 66 1 0 2 1 0 0 0 

100C-FG 109 - - - - - - 99 62 0 0 0 1 0 3 1 

100D-FG 110 - - - - - - 98 72 3 0 1 2 0 3 0 

100E-GG 111 - - - - - - 5 1 0 0 1 0 0 0 0 

100F-GG 112 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean (%)        301 66.8 1.3 0.0 1.3 1.3 0.0 2.0 0.3 

Buitencontour                

101B-FG 113 - - - - - - 97 69 1 0 2 3 0 3 1 

101C-FG 114 - - - - - - 99 67 1 0 3 1 0 2 1 

101D-FG 115 - - - - - - 98 69 1 0 1 0 0 3 0 

101E-GG 116 - - - - - - 21 6 0 1 1 0 0 0 0 

101F-GG 117 - - - - - - 27 5 0 0 3 1 0 0 1 

Mean (%)        342 63.2 0.9 0.3 2.9 1.5 0.0 2.3 0.9 

Buitencontour                

102A-FG 118 - - - - - - 101 66 0 0 2 0 2 1 1 

102B-FG 119 - - - - - - 99 71 0 0 4 0 0 3 0 

102D-FG 120 - - - - - - 100 72 0 0 1 0 0 1 0 

102E-GG 121 - - - - - - 32 2 0 0 10 0 2 1 0 

102F-GG 122 - - - - - - 10 1   0     1 0   

Mean (%)        342 62.0 0.0 0.0 5.0 0.0 1.5 1.8 0.3 

Buitencontour                

103A-FG 123 - - - - - - 96 65 0 0 4 0 0 2 0 

103B-FG 124 - - - - - - 99 69 2 0 3 0 0 2 1 

103C-FG 125 - - - - - - 100 69 0 0 1 1 0 3 0 

103D-FG 126 - - - - - - 99 70 2 0 4 1 0 3 0 

103E-GG 127 - - - - - - 8 1 0   1 0 1   0 

Mean (%)        402 68.2 1.0 0.0 3.2 0.5 0.2 2.5 0.2 

Buitencontour                

1A-FG 128 - - - - - - 99 60 2 0 3 1 0 6 0 

1B-FG 129 - - - - - - 101 62 0 0 2 3 0 5 0 

1C-FG 130 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1D-FG 131 - - - - - - 100 61 1 0 4 0 0 5 1 

Mean (%)        300 61.0 1.0 0.0 3.0 1.3 0.0 5.3 0.3 

Buitencontour                

2A-FG 132 - - - - - - 96 66 3 0 2 1 0 3 0 

2B-FG 133 - - - - - - 96 62 2 0 1 2 1 4 1 

2C-FG 134 - - - - - - 97 66 0 1 1 1 1 2 0 

2D-FG 135 - - - - - - 99 60 2 0 1 3 0 1 0 

Mean (%)        388 65.5 1.8 0.3 1.3 1.8 0.5 2.6 0.3 

Buitencontour                

4A-FG 136 - - - - - - 95 60 2 1 1 2 2 2 0 
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4B-FG 137 - - - - - - 92 61 1 0 1 4 0 4 0 

4C-FG 138 - - - - - - 198 123 0 0 8 5 1 10 2 

4D-FG 139 - - - - - - 99 61 0 0 7 0 0 3 0 

Mean (%)        484 63.0 0.6 0.2 3.5 2.3 0.6 3.9 0.4 

Buitencontour                

5C-FG 140 - - - - - - 99 56 2 0 3 0 1 4 0 

5D-FG 141 - - - - - - 97 65 1 0 2 2 1 2 0 

Mean (%)        196 61.7 1.5 0.0 2.6 1.0 1.0 3.1 0.0 

                 

Gemengde startigrafie, niet bruikbaar.             

BP180722 31 M 407-445 4.07 4.45 29.78 30.16 - 31 23 0   0 0 1 1 0 

BP180723 33 M 67-245 0.67 2.45 28.33 30.11 - 88 50 2 0 3 1 0 2 0 

BP180725 49 M 73-154 0.73 1.54 27.39 28.2 - 72 46 3    0   0 4 0 

BP180731 97 M 28-188 0.28 1.88 26.96 28.56 - 312 202 7 0 3 6 0 5 1 

 
  

Tabel B4.16 Grind analyse (deel2) 
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BP180716 19 M 6-13 0.06 0.13 40.62 40.69 1 0 0 0 0 0 0 0 

BP180722 25 M 8-62 0.08 0.62 25.79 26.33 1 10 0 9 1 0 0   

BP180722 26 M 62-87 0.62 0.87 26.33 26.58 1 0   0 0 0 0 0 

BP180725 47 M 5-19 0.05 0.19 26.71 26.85 1 5   1 2 1 1   

BP180725 48 M 19-73 0.19 0.73 26.85 27.39 1 1   1 0 0 0 0 

BP180726 56 M 17-22 0.17 0.22 26.37 26.42 1 1   1 0 0 0   

BP180726 57 M 22-90 0.22 0.9 26.42 27.1 1 5   4 1 0 0 0 

BP180727 65 M 7-38 0.07 0.38 26.67 26.98 1 1   1 0 0 0   

BP180728 76 M 7-89 0.07 0.89 27.9 28.72 1 6   3 3 0 0   

BP180728 77 M 89-132 0.89 1.32 28.72 29.15 1 27 1 20 2 2 2 0 

BP180731 96 M 0-28 0 0.28 26.68 26.96 1 0   0 0 0 0   

Mean (%)        56 1.8 71.4 16.1 5.4 5.4 0.0 

               

BP180703 1 M 9-24 0.09 0.24 25.02 25.17 2 1 1 0 0 0 0   

BP180703 2 M 75-152 0.75 1.52 25.68 26.45 2 0   0 0 0 0 0 

BP180703 3 M 194-236 1.94 2.36 26.87 27.29 2 1 0 1 0 0 0 0 

BP180705 11 M 7-39 0.07 0.39 24.87 25.19 2 1   1 0 0 0   

BP180705 12 M 171-213 1.71 2.13 26.51 26.93 2 1   1 0 0 0 0 

BP180705 13 M 234-282 2.34 2.82 27.14 27.62 2 1 0 1 0 0 0 0 

BP180722 27 M 100-277 1 2.77 26.71 28.48 2 10 0 9 1 0 0 0 

BP180722 28 M 277-300 2.77 3 28.48 28.71 2 5 0 4 1 0 0 0 

BP180723 32 M 8-50 0.08 0.5 27.74 28.16 2 6 0 3 3 0 0   

BP180724 39 M 10-100 0.1 1 26.41 27.31 2 3   2 1 0 0   

BP180724 40 M 100-236 1 2.36 27.31 28.67 2 11 2 8 1 0 0 0 

BP180724 41 M 236-250 2.36 2.5 28.67 28.81 2 4 0 4 0 0 0 0 

BP180724 42 M 250-295 2.5 2.95 28.81 29.26 2 25 0 24 0 0 0 1 

BP180724 43 M 295-356 2.95 3.56 29.26 29.87 2 3 0 3 0 0 0 0 

BP180726 58 M 90-232 0.9 2.32 27.1 28.52 2 14   9 1 2 2 0 

BP180726 59 M 232-261 2.32 2.61 28.52 28.81 2 5 0 4 1 0 0   



 60 

BP180726 60 M 261-291 2.61 2.91 28.81 29.11 2 12 0 11 1 0 0 0 

BP180726 61 M 291-332 2.91 3.32 29.11 29.52 2 191 9 138 26 8 8 2 

BP180727 66 M 43-120 0.43 1.2 27.03 27.8 2 39   31 8 0 0 0 

BP180730 87 M 8-23 0.08 0.23 28.48 28.63 2 2   1 1 0 0   

BP180730 88 M 23-67 0.23 0.67 28.63 29.07 2 5 1 2 0 1 1 0 

BP180730 89 M 67-78 0.67 0.78 29.07 29.18 2 0 0 0 0 0 0 0 

Mean (%)        340 3.8 75.6 13.2 3.2 3.2 0.9 

               

BP180703 4 M 236-259 2.36 2.59 27.29 27.52 3 2 0 2 0 0 0 0 

BP180703 5 M 259-305 2.59 3.05 27.52 27.98 3 11 0 5 2 2 2 0 

BP180703 6 M 305-310 3.05 3.1 27.98 28.03 3 11   6 1 2 2 0 

BP180703 7 M 310-321 3.1 3.21 28.03 28.14 3 6   5 1 0 0 0 

BP180705 14 M 282-320 2.82 3.2 27.62 28 3 13 0 9 4 0 0 0 

BP180705 15 M 320-340 3.2 3.4 28 28.2 3 12 1 8 3 0 0 0 

BP180705 16 M 340-350 3.4 3.5 28.2 28.3 3 5 1 2 2 0 0 0 

BP180725 50 M 264-292 2.64 2.92 29.3 29.58 3 2 0 1 0 0 0 1 

BP180725 51 M 292-318 2.92 3.18 29.58 29.84 3 11 0 9 2 0 0 0 

BP180727 67 M 188-198 1.88 1.98 28.48 28.58 3 3 0 3 0 0 0 0 

BP180727 68 M 198-255 1.98 2.55 28.58 29.15 3 9 0 6 1 1 1 0 

BP180727 69 M 255-309 2.55 3.09 29.15 29.69 3 37 0 27 6 2 2 0 

BP180728 78 M 132-166 1.32 1.66 29.15 29.49 3 22 0 16 2 2 2 0 

BP180728 79 M 132-166 1.32 1.66 29.15 29.49 3 1 0 1 0 0 0 0 

Mean (%)        145 1.4 69.0 16.6 6.2 6.2 0.7 

               

BP180703 8 M 321-419 3.21 4.19 28.14 29.12 4 11 0 11 0 0 0 0 

BP180705 17 M 350-453 3.5 4.53 28.3 29.33 4 1   1 0 0 0 0 

BP180722 29 M 314-360 3.14 3.6 28.85 29.31 4 8 0 6 2 0 0 0 

BP180722 30 M 376-407 3.76 4.07 29.47 29.78 4 4   2 2 0 0 0 

BP180723 34 M 245-324 2.45 3.24 30.11 30.9 4 3 0 3 0 0 0 0 

BP180723 35 M 324-330 3.24 3.3 30.9 30.96 4 9 0 8 1 0 0 0 

BP180724 44 M 356-379 3.56 3.79 29.87 30.1 4 18 1 12 2 1 1 1 

BP180724 45 M 379-405 3.79 4.05 30.1 30.36 4 9 1 5 1 1 1 0 

BP180724 46 M 405-415 4.05 4.15 30.36 30.46 4 6 1 2 3 0 0 0 

BP180725 52 M 318-382 3.18 3.82 29.84 30.48 4 39 4 22 8 2 2 1 

BP180725 53 M 382-414 3.82 4.14 30.48 30.8 4 33   26 5 1 1 0 

BP180725 54 M 414-454 4.14 4.54 30.8 31.2 4 17 2 10 1 2 2 0 

BP180726 62 M 332-378 3.32 3.78 29.52 29.98 4 4   4 0 0 0 0 

BP180726 63 M 378-428 3.78 4.28 29.98 30.48 4 24 1 18 5 0 0 0 

BP180726 64 M 428-465 4.28 4.65 30.48 30.85 4 6   6 0 0 0 0 

BP180728 80 M 166-229 1.66 2.29 29.49 30.12 4 40 1 24 11 2 2 0 

BP180728 81 M 229-289 2.29 2.89 30.12 30.72 4 105 3 71 24 3 3 1 

BP180728 82 M 289-300 2.89 3 30.72 30.83 4 38   33 5 0 0 0 

BP180730 90 M 175-192 1.75 1.92 30.15 30.32 4 4 0 2 0 1 1 0 

BP180730 91 M 192-218 1.92 2.18 30.32 30.58 4 16 0 10 2 2 2 0 

BP180730 92 M 218-228 2.18 2.28 30.58 30.68 4 24 1 11 2 5 5 0 

BP180730 93 M 228-240 2.28 2.4 30.68 30.8 4 33 1 19 7 3 3 0 

BP180731 98 M 188-280 1.88 2.8 28.56 29.48 4 1 1 0 0 0 0 0 

BP180731 99 M 280-359 2.8 3.59 29.48 30.27 4 0 0 0 0 0 0 0 

BP180731 100 M 359-366 3.59 3.66 30.27 30.34 4 22   8 4 5 5 0 

Mean (%)        475 3.6 66.1 17.9 5.9 5.9 0.6 

               

BP180703 9 M 419-428 4.19 4.28 29.12 29.21 5 1   0 1 0 0 0 

BP180703 10 M 428-436 4.28 4.36 29.21 29.29 5 0 0 0 0 0 0 0 

BP180705 18 M 453-475 4.53 4.75 29.33 29.55 5 3 0 3 0 0 0 0 

BP180723 36 M 330-332 3.3 3.32 30.96 30.98 5 12 2 6 4 0 0 0 

BP180723 37 M 332-467 3.32 4.67 30.98 32.33 5 53 4 37 10 1 1 0 

BP180728 83 M 309-315 3.09 3.15 30.92 30.98 5 0 0 0 0 0 0 0 

BP180728 84 M 315-323 3.15 3.23 30.98 31.06 5 2   2 0 0 0 0 

BP180728 85 M 323-343 3.23 3.43 31.06 31.26 5 6 0 4 0 1 1 0 
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BP180728 86 M 343-365 3.43 3.65 31.26 31.48 5 47 1 34 4 4 4 0 

BP180730 94 M 282-290 2.82 2.9 31.22 31.3 5 8 0 5 1 1 1 0 

BP180730 95 M 442-451 4.42 4.51 32.82 32.91 5 18 1 17 0 0 0 0 

BP180731 101 M 366-414 3.66 4.14 30.34 30.82 5 56 1 44 9 1 1   

BP180731 102 M 414-440 4.14 4.4 30.82 31.08 5 10   6 4 0 0 0 

Mean (%)        216 4.2 73.1 15.3 3.7 3.7 0.0 

               

BP180723 38 M 467-480 4.67 4.8 32.33 32.46 6 48   31 12 2 2 1 

BP180725 55 M 454-480 4.54 4.8 31.2 31.46 6 190 10 143 31 3 3 0 

BP180727 70 M 309-354 3.09 3.54 29.69 30.14 6 9   7 0 1 1 0 

BP180727 71 M 354-369 3.54 3.69 30.14 30.29 6 3   2 1 0 0 0 

BP180727 72 M 369-387 3.69 3.87 30.29 30.47 6 1 0 1 0 0 0 0 

BP180727 73 M 387-398 3.87 3.98 30.47 30.58 6 1   0 1 0 0 0 

BP180727 74 M 442-466 4.42 4.66 31.02 31.26 6 4 0 2 2 0 0 0 

BP180727 75 M 466-485 4.66 4.85 31.26 31.45 6 1 0 1 0 0 0 0 

Mean (%)        257 3.9 72.8 18.3 2.3 2.3 0.4 

               

BP180716 20 M 85-105 0.85 1.05 41.41 41.61 7 0 0 0 0 0 0 0 

BP180716 21 M 105-190 1.05 1.9 41.61 42.46 7 0 0 0 0 0 0 0 

BP180719 22 M 300-358 3 3.58 44.32 44.9 7 1 0 1 0 0 0   

BP180719 23 M 358-410 3.58 4.1 44.9 45.42 7 2 0 1 0 0 0 1 

BP180719 24 M 410-435 4.1 4.35 45.42 45.67 7 2 0 1 0 0 0 1 

Mean (%)        5 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 40.0 

Buitencontour              

99A-FG 103 - - - - - - 22 1 14 5 1 1 0 

99B-FG 104 - - - - - - 32 2 18 7 2 2 1 

99C-FB 105 - - - - - - 31 1 14 6 4 4 2 

99E-GG 106 - - - - - - 15 0 6 4 2 2 1 

99F-GG 107 - - - - - - 3 1 1 1 0 0 0 

Mean (%)        103 4.9 51.5 22.3 8.7 8.7 3.9 

Buitencontour              

100A-FG 108 - - - - - - 29   23 3 0 0 3 

100C-FG 109 - - - - - - 32 1 23 2 2 2 2 

100D-FG 110 - - - - - - 17 1 13 2 0 0 1 

100E-GG 111 - - - - - - 3 0 2 1 0 0   

100F-GG 112 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 

Mean (%)        81 2.5 75.3 9.9 2.5 2.5 7.4 

Buitencontour              

101B-FG 113 - - - - - - 18 1 10 3 2 2 0 

101C-FG 114 - - - - - - 24 1 13 8 1 1 0 

101D-FG 115 - - - - - - 24 1 17 4 1 1 0 

101E-GG 116 - - - - - - 13 0 9 2 1 1   

101F-GG 117 - - - - - - 17 0 9 6 0 0 2 

        96 3.1 60.4 24.0 5.2 5.2 2.1 

Buitencontour              

102A-FG 118 - - - - - - 29 1 20 4 2 2 0 

102B-FG 119 - - - - - - 21 0 18 2 0 0 1 

102D-FG 120 - - - - - - 26 0 11 9 3 3 0 

102E-GG 121 - - - - - - 17 1 6 4 3 3   

102F-GG 122 - - - - - - 8 0 3 3 0 0 2 

Mean (%)        101 2.0 57.4 21.8 7.9 7.9 3.0 

Buitencontour              

103A-FG 123 - - - - - - 25 0 16 8 0 0 1 

103B-FG 124 - - - - - - 22 1 20 1 0 0 0 

103C-FG 125 - - - - - - 26 1 17 6 1 1 0 

103D-FG 126 - - - - - - 19 0 15 0 2 2 0 

103E-GG 127 - - - - - - 5   1 3 0 0 1 

Mean (%)        97 2.1 71.1 18.6 3.1 3.1 2.1 

Buitencontour              
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1A-FG 128 - - - - - - 27 1 21 3 1 1 0 

1B-FG 129 - - - - - - 29 3 14 5 3 3 1 

1C-FG 130 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 

1D-FG 131 - - - - - - 28 1 13 8 2 2 2 

Mean (%)        84 6.0 57.1 19.0 7.1 7.1 3.6 

Buitencontour              

2A-FG 132 - - - - - - 21 1 18 2 0 0 0 

2B-FG 133 - - - - - - 23 0 13 0 5 5 0 

2C-FG 134 - - - - - - 25 0 18 1 2 2 2 

2D-FG 135 - - - - - - 32 1 20 3 2 2 4 

Mean (%)        101 2.0 68.3 5.9 8.9 8.9 5.9 

Buitencontour              

4A-FG 136 - - - - - - 25 1 20 4 0 0 0 

4B-FG 137 - - - - - - 21 2 16 3 0 0 0 

4C-FG 138 - - - - - - 49 3 35 5 2 2 2 

4D-FG 139 - - - - - - 28 1 23 4 0 0 0 

Mean (%)        123 5.7 76.4 13.0 1.6 1.6 1.6 

Buitencontour              

5C-FG 140 - - - - - - 33 1 30 2 0 0 0 

5D-FG 141 - - - - - - 24 0 15 3 3 3 0 

Mean (%)        57 1.8 78.9 8.8 5.3 5.3 0.0 

               

Gemengde startigrafie, niet bruikbaar.           

BP180722 31 M 407-445 4.07 4.45 29.78 30.16 - 6   6 0 0 0 0 

BP180723 33 M 67-245 0.67 2.45 28.33 30.11 - 30   19 5 3 3 0 

BP180725 49 M 73-154 0.73 1.54 27.39 28.2 - 19   17 0 1 1 0 

BP180731 97 M 28-188 0.28 1.88 26.96 28.56 - 88 1 61 13 6 6 1 
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