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1. Inleiding
In 2008 is begonnen met de aanleg van Maas-

vlakte 2 (centrum coördinaten 51° 58’ NB, 3° 59’ 
OL). Deze uitbreiding van de Rotterdamse haven 
wordt gecreëerd door zand uit de Noordzee op te 
zuigen en op te spuiten aansluitend aan de reeds 
bestaande Maasvlakte 1. Op deze manier wordt 
1000 hectare nieuw land gecreëerd. Het benodigde 
zand, zo’n 325 miljoen kubieke meter, is afkomstig 
van een speciaal daarvoor aangewezen wingebied, 
op ongeveer 11 kilometer uit de kust. De verwachting 
was dat zich in dit zand een grote hoeveelheid ar-
cheologisch en paleontologisch waardevol materiaal 
zou bevinden.

De Nederlandse Monumentenwet en de aanvulling 
in de vorm van het Verdrag van Valletta voorziet in 
de bescherming van het Nederlands archeologisch 
erfgoed. In dit kader is dan ook een convenant 
getekend tussen het HavenBedrijf, dat verantwoor-
delijk is voor de uitvoering van de aanleg van de 
Tweede Maasvlakte, en de Rijksdienst voor Cultu-
reel Erfgoed. De monumentenwet voorziet niet in de 
bescherming van het paleontologisch en geologisch 
erfgoed. Deze vormen echter wel een belangrijke 
context wat  betreft landschapsontwikkeling en 
bewoningsgeschiedenis. Uit de eerdere aanleg van 
Maasvlakte 1, in de jaren zeventig en de diverse 
zandsuppleties langs de Noordzeekust is bekend dat 
het zand dat uit de Noordzee opgezogen wordt vaak 
goedbewaarde resten van Pleistocene zoogdieren 
bevatten. Op het stort van de aanleg van Maas-
vlakte 2 werden dan ook al snel resten van fossiele 
zoogdieren aangetroffen. Om deze en toekomstige 
vondsten veilig te stellen is een convenant met het 
Natuurhistorisch te Rotterdam opgesteld. Hierin is 
vastgelegd dat de paleontologische vondsten te 
Rotterdam worden beheerd en geconserveerd en 
voor wetenschappelijke en publieke doeleinden 
beschikbaar zijn. In samenspraak met de betrokken 
instituten en uitvoerende instanties is besloten op 
de buitencontour van Maasvlakte 2 gericht te gaan 
zoeken naar paleontologisch en archeologisch ma-
teriaal, om zo inzicht te krijgen in de flora, fauna en 
menselijke bewoning van het gebied in het verleden. 
Dit rapport behandelt het onderzoek op de buiten-
contour voor de vondstcategorieën bot, hout, mol-
lusken en gesteenten. De categorie vuursteen wordt 
elders gerapporteerd (De Loecker 2012, deelrappor-
tage vuursteen).

Onderzoeksvragen
Aan het onderzoek op de buitencontour ligt een 

aantal onderzoeksvragen ten grondslag. Bij zowel de 
test met een Mega Beach Cleaner als de raapacties 
was het primaire doel het in kaart brengen van de 
vondsten op de buitencontour en deze te koppelen 
aan de stratigrafie in de zandwinput. De onderzoeks-
vragen werden als volgt geformuleerd:

• Geeft het materiaal een beeld van de samen-
stelling, variatie en herkomst van de vondsten?

• Kunnen de verschillende vondsten en vondst-
categorieën aan elkaar gekoppeld worden 
door middel van onderzoek naar herkomstge-
bied van het zand en zo gebruikt worden als 
basis voor gebiedsreconstructie?

• Geven de vondsten en data mbt koppeling aan 
de winput genoeg aanknopingspunten voor 
reconstructie van de stratigrafie in de winput?

Specifiek voor de test met de Mega Beach Cleaner 
werden de volgende aanvullende onderzoeksvragen 
geformuleerd: 

• Levert het werken met de Mega Beach Clea-
ner meer of andere vondsten op dan met de 
hand rapen?

• Kan de Mega Beach Cleaner een bruikbaar 
en efficiënt alternatief zijn voor met de hand 
rapen?

Test met de Mega Beach 
Cleaner

Omdat het voor de aannemer PUMA belangrijk 
was dat zij ongehinderd door konden gaan met het 
werk en het oppervlak relatief groot is, is besloten 
een proef te doen met een Mega Beach Cleaner 
(MBC). Op deze manier was het mogelijk een groot 
gedeelte van de buitencontour mechanisch te 
bemonsteren. Op 26 februari 2010 is er met deze 
MBC gewerkt, wat geresulteerd heeft in een aantal 
big bags met sediment. Helaas zijn deze big bags 
verloren gegaan. Op 9 juli 2010 werd echter een 
herkansing geboden en is wederom een MBC inge-
zet om materiaal te verzamelen. Er is besloten om 
naast het verzamelen met de MBC ook handmatig te 
verzamelen. Op deze manier is het mogelijk de op-
brengst van de twee verzamelmethoden met elkaar 
te vergelijken. Vooral van belang is de vraag of het 
verzamelen met de MBC ander materiaal oplevert 
dan met de hand verzamelen. Er wordt hierbij dan 

N. den Ouden
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vooral gedacht aan klein materiaal in de vorm van 
kleine zoogdierresten en kleine vuursteenafslagen. 

Deelnemers aan deze actie waren: Wil Borst 
(HbR), Jelle Reumer (NMR), Johan Opdebeeck 
(RCE), Dimitri De Loecker (UL), Anton Janse (NBC), 
Andrea Otte (RCE), Ruud van Dijk (BOOR), Henk 
Weerts (RCE) en Natasja den Ouden (NBC). De 
MBC werd geleverd door Van den Broek BV uit Stel-
lendam.

Locatie
De locatie van de proef is gelegen op het zachte, 

uit zand opgebouwde, deel van de buitencontour, 
tussen de zakbaken ZW-60 en ZW-80 (Fig. 1.1). De 
lengte van het onderzochte gebied is ongeveer 2000 
meter. Dit traject werd gemarkeerd door zakbaken, 
die om de 200 meter geplaatst waren. Deze zakba-
ken doen tevens dienst als markeerders van de door 
ons aangehouden vakindeling. De breedte van het 
onderzochte traject was ongeveer 200 meter. 

Fig. 1.1 Ligging van de vakken die 
bemonsterd zijn tijdens de test met 
de MBC
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Werking Mega Beach Cleaner (Figs. 
1.2-1.6)

De MBC heeft aan de voorkant een draaiende 
rol, die zand en alles wat daarin zit opschept. De rol 
heeft een breedte van 2,10 meter, de diepte is inge-
steld op 15 cm. Vervolgens komt het bovenop een 
trillende en draaiende zeef terecht, waarbij het zand 
door de zeef heen valt en alles wat groter is dan de 
maaswijdte van de zeef erop blijft liggen. Gekozen is 
voor een fijne zeef van vlechtdraad met een maas-
wijdte van 1,5 cm. Vanuit de zeef komt het materiaal 
in een verzamelbak terecht. De MBC verzamelt dus 
over een traject van 200 meter lang (de lengte van 
het vak) en 2,10 meter breed. Aan het eind van ieder 
vak is het in dat vak verzamelde materiaal in een big 
bag gestort.

In verband met de wens om naderhand een 
vergelijking te kunnen maken tussen de opbrengst 
van het machinaal (met de MBC) en met de hand 
(survey) verzamelen, is gekozen voor een opzet 
waarbij de MBC een enkel traject aflegt tussen het 
begin- en eindpunt van de vakken. Voor de MBC 
uit (in hetzelfde tracé) heeft een surveyer de grote 
vondsten opgeraapt. De overige surveyers hebben 
in de tijd dat de MBC zijn traject aflegde de rest van 
het vak bemonsterd, dat wil zeggen alle vondsten 
van de oppervlakte opgeraapt. De vondsten van 
de MBC, de surveyer voor de MBC uit en de losse 
survey zijn afzonderlijk per vak verzameld. Hiervoor 
is een aparte nummering aangehouden: vaknummer 
voor de losse surveyers, vaknummer plus letter voor 
de MBC en vaknummer plus Romeins cijfer voor de 
loper voor de MBC. 

Publieksparticipatie
Omdat de aanleg van Maasvlakte 2 en het vooruit-

zicht van een nieuwe vindplaats voor paleontologi-
sche en archeologische materialen op veel interesse 
van het grote publiek kan rekenen, is ervoor gekozen 
een extra big bag te vullen en die ter beschikking te 
stellen van de educatieve dienst van Naturalis Bio-
diversity Center. Omdat de verwerking van deze big 

Fig. 1.3 Detail van de Mega Beach Cleaner

Fig. 1.4 Detail van de Mega Beach Cleaner

Fig. 1.5 Het materiaal wordt in de big bags gestort

Fig. 1.2 De Mega Beach Cleaner Fig. 1.6 De tractor met de big bags
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bag niet gecontroleerd is gebeurd worden de resulta-
ten hiervan niet meegenomen in dit rapport. Mooi om 
hier wel te noemen is het grote succes dat geboekt 
is bij de verwerking van dit materiaal. In het weekend 
van 11 en 12 september 2010 heeft het publiek syn-
chroon aan de verwerking van de andere big bags 
door materiaalspecialisten en vrijwilligers van de ver-
schillende amateurverenigingen (WPZ – Werkgroep 
Pleistocene Zoogdieren en WTKG – Werkgroep 
voor Tertiaire en Kwartaire Geologie) mee kunnen 
werken aan het uitsorteren van de ‘educatiezak’ 
(Fig 1.7 en 1.8). Dit leverde zoveel belangstelling op 
dat er uiteindelijk zevenhonderd mensen aan deze 
activiteit mee hebben gedaan en zo meer te weten 
zijn gekomen over het werk op de Tweede Maas-
vlakte. Daarnaast was er veel aandacht van de pers: 
verschillende materiaalspecialisten zijn geïnterviewd 
door radio- en tv-verslaggevers en uiteindelijk zijn 
er rapportages uitgezonden op de NOS-journaals, 
diverse radioprogramma’s en werd er melding van 
gemaakt in een groot aantal landelijke dagbladen. 
Twee big bags zijn op 28 en 28 februari 2011 mee-
genomen naar het paleontologisch themaweekend 
in FutureLand, waarbij 2700 mensen kennis konden 
nemen van alles wat er op het gebied van paleonto-
logie in Nederland en met name op de Maasvlakte 
gebeurt. Velen van hen hebben ook meegedaan aan 
het uitzoeken van de big bags. Tenslotte is de laatste 
big bag op 17 en 18 december 2011 in Naturalis in 

het kader van het tentoonstellingsproject LiveSci-
ence door zo’n driehonderd enthousiaste museum-
bezoekers bekeken.

Raapacties op de 
buitencontour

Gezien het succes van de test met de MBC werd 
besloten nog driemaal op de buitencontour materiaal 
te verzamelen. Dit keer werd geen MBC ingezet, 
maar werd alleen met de hand verzameld. De drie 
raapdagen waren op 23 september, 7 oktober en 2 
december 2011. De nadruk lag bij deze campagne 
niet op de hoeveelheid bemonsterde vakken of 
de afgelegde hoeveelheid meters, maar op het zo 
uitvoerig mogelijk bemonsteren en uitkammen van 
ieder vak. De verwachting was dan ook dat we per 
keer een kleiner stuk van het strand konden bemon-
steren dan bij test met de MBC, maar wel uitvoeriger.

23 september
Op 23 september hebben we in het zuidelijk deel 

van de buitencontour bemonsterd (Fig. 1.9). Dit 
gebied werd geselecteerd omdat sleephopperzuiger 
de Barend Saanen hier als laatste heeft opgespoten 
vanuit een beperkt herkomstgebied. Tevens is de 
Barend Saanen een wat kleinere sleephopperzuiger 
die niet zo diep kan opzuigen. De vaartochten met 
de BRA-7 in het zandwingebied hebben aangetoond 
dat de laat-pleistocene vondstlagen zich op een 
diepte van 26-32 meter bevinden. Aangezien het 
eind van het project in zicht was en grote delen van 
de zandwinput inmiddels dieper waren, hebben we 
gekozen voor een vondstgebied waarvan we ver-
moedden dat de ons bekende vondstlaag vertegen-
woordigd was in het materiaal. 

Om ervoor te zorgen dat het rapen van vondsten 
systematisch gebeurde is een indeling in vakken 
gemaakt. Hiertoe heeft een landmeter van PUMA 
piketten uitgezet. Deze zijn om de 100 meter ge-
zet, waardoor vakken van 100 meter lang werden 
gecreëerd. De breedte van de vakken was ongeveer 
60 meter. De laatst bemonsterde vakken waren wat 
smaller in verband met het opkomend tij. Er werd on-
geveer 45 minuten per vak bemonsterd, waarna alle 
vondsten per vondstcategorie in gelabelde zakken 
werden verzameld. 

Deelnemers aan deze dag waren: Natasja den 
Ouden (NBC), Margot Kuitems (UL), Frank Wes-
selingh (NBC), Ronald Pouwer (NBC), Henk Weerts 
(RCE), Dimitri De Loecker (UL) en Francien Diele-
man (NBC).

7 oktober
Op 7 oktober hebben we het noordelijk deel van de 

Fig. 1.7 De vrijwilligers aan het werk op de binnen-
plaats van Naturalis

Fig.1.8 Kinderen op zoek naar fossielen in de educa-
tiezak
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buitencontour bemonsterd (Fig. 1.10). In dit gebied 
heeft sleephopperzuiger de Vox Maxima opgespo-
ten. Dit is het grootste schip uit de vloot en het zand 
dat hier is opgespoten komt naar schatting van een 
diepte van rond de 40 meter.

Ook dit keer zijn om de 100 meter piketten uitgezet 
door een medewerker van PUMA waardoor we in 
vakken met een lengte van 100 meter hebben ver-
zameld. Wederom hebben we een bemonsterings-
tijd van 45 minuten per vak aangehouden en alle 
vondsten per vak en per vondstcategorie in zakken 
verzameld en gelabeld.

Deelnemers aan deze dag waren: Natasja den Ou-
den (NBC), Margot Kuitems (UL), Dick Mol (NMR), 
Reanne van Kleef (NBC), Frank Wesselingh (NBC), 
Anton Janse (NBC), Andrea Otte (RCE) en Dimitri 
De Loecker (UL).

2 december
Op 2 december hebben we het gebied dat ligt 

tussen de gebieden die we op 23 september (zui-
den) en 7 oktober (noorden) hebben bemonsterd 
(Fig. 1.11). Het is een groot gebied, zo’n 3400 meter 
lang. Omdat dit gebied zo groot is, hebben we niet 
alles intensief kunnen bemonsteren. We hebben er 
daarom voor gekozen om in een enkele rij over het 
strand te lopen en daarbij alle vondsten op te rapen. 
Omdat het gebied zo groot is, heeft PUMA ervoor 
gekozen de piketten niet om de 100 meter, maar om 
de 250 meter te plaatsen waardoor vakken met een 
lengte van 250 meter ontstonden. Alle vondsten zijn 
per vak en vondstcategorie in zakken verzameld en 
gelabeld.

Deelnemers aan deze dag waren: Natasja den 
Ouden (NBC), Jelle Reumer (NMR), Kees van 
Hooijdonk (WPZ), Ivo Verheijen (NBC), Frank Wes-
selingh (NBC), Gab Mulder (NBC), Henk Mulder 
(WTKG), Ruud van Dijk (BOOR), Theo Dikstra 
(BOOR), Dimitri De Loecker (UL) en Wil Borst (HbR).

Fig. 1.9 Locatie van de raapdag op 23 september  2011

Fig. 1.10 Locatie van de raapdag op 7 oktober 2011

Fig. 1.11 Locatie van de raapdag op 2 december 2011
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2. Macrovertebraten
Hieronder worden de botvondsten uit de test met 

de Mega Beach Cleaner en de daarop volgende drie 
raapdagen besproken. 

Methoden
Alle botfragmenten hebben een volgnummer ge-

kregen en vervolgens zijn ze waar mogelijk gedeter-
mineerd op skeletelement en/of soort. Dit is gedaan 
met behulp van de determinatieatlassen van Schmid 
(1972), Pales en Lambert (1971a en b), Pales en 
Garcia (1981a en b) en de vergelijkingscollectie van 
NCB Naturalis. Waar diersoort niet meer te deter-
mineren was is wel een inschatting gemaakt van de 
grootte van het dier. Hierbij is gebruik gemaakt van 
een indeling in groottecategorieën:

S - ongeveer ter grootte van een haas of kat 
M - ter grootte van een hond of ree
L - ter grootte van een edelhert, paard of rund 
XL - mammoet of neushoorn
Naast bepaling van skeletelement en diersoort, is 

ook gekeken naar eventuele sporen op de botten die 
informatie konden geven over vindplaatsvormende 
processen. Zo is er gekeken naar aanwezigheid van 
sporen van dierlijke activiteit in de vorm van vraat-
sporen, menselijke activiteit in de vorm van snij- en 
haksporen, fluviale activiteit in de vorm van mate van 
afronding en in zijn algemeenheid naar de kleur en 
fossilisatiegraad van het materiaal. 

Mega Beach Cleaner, 26 
februari en 9 juli 2010

In totaal zijn dertien vakken zowel met de MBC 
als handmatig bemonsterd. Het MBC-materiaal van 
negen vakken is gesorteerd en naderhand geanaly-
seerd. Het overige materiaal is gebruikt voor edu-
catieve doeleinden. Hieronder worden de resulta-
ten per vak, materiaalcategorie en verzamelwijze 
besproken. 

Vak 2010-1
MBC

Uit de big bag voor dit vak kwamen in totaal 7 
botvondsten. Drie stuks zijn qua element en dier-
soort niet te determineren. Eén ervan was koffiebruin 
van kleur en afgerond, de overige twee fragmenten 
waren grijsbruin van kleur. Een schedelfragment valt 
in te delen in de groottecategorie S tot M. Een klein 
stukje ivoor is afkomstig van de mammoet. Ook twee 
visresten zijn gevonden: een bijna complete wervel 
van een vis en een tandfragment van vermoedelijk 
de witte haai (Carcharodon carcharias). 

Survey
Bij dit vak zijn zowel binnen het vak als net daar-

buiten botvondsten opgeraapt. Van binnen het 
vak hebben we een schedelfragment waarvan de 
diersoort niet nader te bepalen is, een stuk mam-
moetivoor, een tand van de fossiele makreelhaai 
(Cosmopolitodus hastalis), een aantal fragmenten 
van dieren in de groottecategorie L en een aantal 
fragmenten in de categorie XL. Van de fragmenten 
in categorie L heeft er één een aankoeksel van zand 
en schelpgruis, dat vaker voorkomt op laat-pleisto-
cene zoogdierresten. Vondsten van buiten het vak 
omvatten een wervelfragment, een stuk sponsbeen 
met sporen van carnivoren en een ondetermineer-
baar fragment, alle in de groottecategorie L/XL.

Interpretatie
Het overgrote deel van de botvondsten uit vak 1 is 

van laat-pleistocene datering. De conserveringstoe-
stand van de fragmenten wijst hierop. Er is wel een 
aantal uitzonderingen dat zowel bij de MBC als bij 
het surveyen naar voren kwam. Er is een koffiebruin 

Fig. 2.1 Tand van een fossiele makreelhaai ( Cosmo-
politodus hastalis) vak 2010-1

N. den Ouden
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fragment, dat gerold is. Dit is mogelijk een getrans-
porteerd fragment, dat door wateractiviteit is gerold 
en tussen het laat-pleistocene materiaal terecht is 
gekomen. Dat er herwerking heeft opgetreden blijkt 
ook uit de vondsten afkomstig van vissen. De fos-
siele vissenwervel is (nog) niet op soort gedetermi-
neerd en er kan op dit moment dus nog niet gezegd 
worden of de wervel afkomstig is van een zoetwa-
ter- of zoutwatervis. De vissen die duidelijk wel uit 
zoutwater afkomstig zijn, zijn de haaien. Allereerst 
de grote witte haai, waarvan de tanden die normaal 
gesproken langs de stranden gevonden worden 
uit het Plioceen stammen. De fossiele makreelhaai 
is een voorloper van de grote witte haai en komt 
in onze contreien in het Mioceen en Plioceen voor 
(Nolf, 1988). Het feit dat deze twee fauna elementen 
in het materiaal van vak 1 aangetroffen zijn, wijst op 
herwerking of aanwezigheid van veel oudere lagen 
in dit zoekvak.

Vak 2010-2
MBC

In het materiaal uit de big bag van dit vak zijn 26 
botvondsten aangetroffen. Het merendeel van deze 
vondsten betreft kleine fragmenten van niet nader 
te determineren diersoorten. Beter te determineren 
waren een drietal stukjes mammoetivoor, een frag-
mentje email van een herbivorenkies, twee fossiele 
vissenwervels en een opperarmfragment van een 
vogel.

Survey
Binnen het vak zijn in totaal vier botvondsten op-

geraapt: een fragment van een bekken van een dier 
in de groottecategorie XL en drie fragmenten in de 
categorie L.

Interpretatie
Het botmateriaal uit dit vak is zodanig gefragmen-

teerd dat over het algemeen weinig gezegd kan 
worden over de soorten die deze assemblage ken-
merken. Wat wel duidelijk is, is dat er dieren vanuit 
zowel een droog als een nat milieu in voorkomen,wat 
zou kunnen wijzen op ofwel de nabijheid van water, 
of een zekere mate van herwerking.

Vak 2010-3
MBC

Het materiaal uit de big bags (22 stuks in totaal) 
bestaat voornamelijk uit kleine fragmenten die niet 
verder te determineren zijn. Een uitzondering hierop 
vormen twee stukjes mammoetivoor en fragmentjes 
van een ellepijp en rib van een dier uit de grootte-

categorie M. Ook werd een fossiel vissenwerveltje 
gevonden en een stukje recent sponsbeen dat waar-
schijnlijk van slachtafval afkomstig is. Opvallend in 
dit vak is dat elf fragmenten afgerond zijn, wat duidt 
op transport in water.

Survey
Uit dit vak zijn slechts twee fragmenten opgeraapt. 

Beide zijn van groottecategorie L. Eén van deze 
stukken werd opgeraapt in het tracé van de MBC.

Interpretatie
De fragmenten die in dit vak zijn opgeraapt geven 

weinig aanknopingspunten voor een faunarecon-
structie. Wat duidelijk is, is dat er zeker een mate 
van recente vermenging heeft opgetreden, getuige 
de aanwezigheid van Laat-Pleistoceen materiaal en 
recent slachtafval. Daarnaast geeft de aanwezigheid 
van fossiele (waarschijnlijk Pleistocene) vissenres-
ten aan dat er wateractiviteit is geweest. Ook het 
hoge aantal gerolde fragmenten duidt op transport in 
water. 

Vak 2010-4
MBC

Het materiaal uit de big bag van dit vak is niet 
bekeken.

Survey
Binnen het vak werd slechts één stukje mammoe-

tivoor gevonden. Buiten het vak werden vier niet 
nader te determineren fragmenten, een schedelfrag-
ment en een ribfragment gevonden, alle uit de groot-
tecategorie L. Daarnaast werd nog een fragment 
uit de categorie L gevonden dat duidelijk zwaarder 
gefossiliseerd was.

Interpretatie
Er werd in dit vak maar heel weinig materiaal 

opgeraapt. De vondst van een stukje mammoetivoor 
geeft aan dat in ieder geval een deel van het mate-
riaal uit het (Laat-) Pleistoceen moet stammen. Een 
fragment dat zwaarder gefossiliseerd is duidt erop 
dat zich echter ook ouder materiaal in het assem-
blage bevindt.

Vak 2010-5
MBC

In de big bag van dit vak zijn in totaal dertien-
botvondsten gedaan. Over het algemeen zijn dit 
fragmenten van lange beenderen of niet nader te be-
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palen skeletelementen van dieren uit de groottecate-
gorie M/L. De beter te determineren stukken bestaan 
uit twee vissenwervels, een pijpbeen van een vogel 
en een kies van een bever. Daarnaast is ook een 
recent stuk wervel gevonden dat doormidden gehakt 
is. Dit stuk kan geïnterpreteerd worden als een stuk 
recent slachtafval.

Survey
Binnen het vak werden geen botvondsten opge-

raapt. Van buiten het vak komen een schouderblad 
van een beenvis, een fragment van een opperarm 
van een recent zoogdier uit de groottecategorie M/L 
en een aantal niet nader te determineren fragmen-
ten. Daarnaast is een sterk gefossiliseerd en gerold 
fragment van waarschijnlijk een scheenbeen uit de 
groottecategorie M/L gevonden.

Interpretatie
De botcomponent uit dit vak heeft een zeer 

gemengd karakter. De vondsten waren niet talrijk, 
maar omvatten zowel recent materiaal, als Laat-
Pleistoceen en ouder. Opmerkelijke vondst in dit vak 
is de kies van een bever. Bevers worden doorgaans 
gezien als een warme soort, en daardoor vaak in 
het Holoceen of Eemien geplaatst. De kies is donker 
van kleur, maar dit hoeft geen ouderdomsindicatie 
te zijn. In Nederland zijn bevers voornamelijk uit 
interglaciale context bekend. Bij de vindplaats De 
Groote Wielen is echter ook hout aangetroffen dat 
aangeknaagd is door bevers. Dit hout is door middel 
van radiokoolstof gedateerd op +/- 41.900 jaar oud. 
Deze datering valt in een iets warmer interval bin-
nen het Weichsel glaciaal, een periode die volgens 
de pollendiagrammen juist boomloos zou moeten 
zijn. Wat ook opvallend is aan deze vondst is dat 
het een stuk dennenhout is. Hedendaagse bevers 
knagen vooral wilgenhout en vermijden den. Dit is 
waarschijnlijk omdat dennenhout vele malen harder 
is dan wilg en vanwege de in de den aanwezige hars 
en bijbehorende sterke geur. Dat bevers in De Grote 
Wielen toch den hebben geknaagd, geeft aan dat 
een veelvuldige aanwezigheid van wilg en andere 
zachte boomsoorten, zoals els, geen voorwaarden 
zijn voor de aanwezigheid van bevers. Bovendien 
is het lang niet altijd noodzakelijk voor bevers om 
dammen en burchten te bouwen. Het belangrijkste 
is dat ze langs de beken en rivieren genoeg voed-
sel kunnen vinden. In de zomer vinden ze dat in de 
vorm van kruidige planten, in de winter vaak in de 
vorm van boomschors. Kleine struikachtige beplan-
ting voldoet dan ook.

Vak 2010-6
MBC

Het materiaal uit de big bag van dit vak is niet 

bekeken.

Survey
Binnen het vak werd slechts één fragment uit de 

categorie L opgeraapt. Skeletelement is niet nader 
te determineren. Buiten het vak was de opbrengst 
beter: een handwortelbeen van een mammoet, een 
fragment van een bekken, een proximaal fragment 
mogelijk van een opperarmbeen, twee wervelfrag-
menten, mogelijk een spaakbeen van mogelijk rund 
uit de categorie L en een wervel uit de categorie XL.

Interpretatie
Het botmateriaal uit dit vak geeft niet heel veel in-

formatie over de faunasamenstelling.Het handwortel-
been van een mammoet geeft aan dat er tenminste 
een pleistocene component in zit, maar het overige 
materiaal kon niet op soort gedetermineerd worden. 

Vak 2010-7
MBC

In de big bag uit dit vak werden 27 botvondsten 
gedaan. Het merendeel bestaat uit fragmenten die 
in een enkel geval toe te schrijven zijn aan groot-
tecategorie M of L. Daarnaast werden twee recente 
kieuwbogen van beenvissen gevonden, een bijna 
complete tand van een grote witte haai en een 
scheenbeen en ravenbeksbeen van een vogel.

Survey
In dit vak werden geen botvondsten opgeraapt. 

Buiten het vak werden twee stukken en ivoor van 
mammoet opgeraapt, een kies van een paard, een 
distaal fragment van een opperarmbeen van moge-
lijk een hertachtige, een fragment van een bekken uit 
de groottecategorie L en een aantal fragmenten uit 
de categorie L, waarvan er één grijsblauw van kleur 
is.

Interpretatie
Het botmateriaal uit dit vak laat een mengelmoes 

zien van recente, laat-pleistocene en pliocene 
elementen. Het merendeel van de fragmenten is 
grijsbruin van kleur en hoewel niet verder op soort 
determineerbaar, kunnen we er mogelijk toch van uit 
gaan dat dit van laat-pleistocene of vroeg-holocene 
ouderdom is. De tand van een witte haai is echter 
veel ouder, aangezien deze soort in het Plioceen 
in onze contreien voorkomt. De twee kieuwbogen 
van vissen zijn recent en kunnen in het assemblage 
terecht zijn gekomen als gevolg van het opzuigen en 
opspuiten van het sediment. Verder opmerkelijk in dit 
vak is een fragment waarvan de kleur sterk afwijkt, 
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deze is namelijk grijsblauw van kleur. Helaas is het 
stuk niet meer op skeletelement en diersoort te 
determineren.

Vak 2010-8
MBC

In de big bag van dit vak werden 23 botvondsten 
aangetroffen. Het merendeel bestaat uit niet determi-
neerbare fragmenten. Een aantal fragmenten is toe 
te schrijven aan de groottecategorie L/XL. Sommige 
hiervan zijn iets afgerond. Verder werden twee stuk-
jes mammoetivoor, vier vissenwervels en een vrijwel 
complete kies van een bever gevonden. 

Survey
Binnen het vak werden twee stukken mammoe-

tivoor en een aantal fragmenten uit de categorie L 
opgeraapt. In het tracé van de MBC werd tevens een 
stuk mammoetivoor gevonden. Van buiten het vak 
is een distaal fragment van een mammoetdijbeen, 
twee voetwortelbeenderen van Bos/Bison, een wer-
vel uit de categorie L, een aantal fragmenten en een 
gewrichtskop (opperarmbeen of dijbeen) van een 
mammoet. Deze gewrichtskop vertoont hyenavraat-
sporen.

Interpretatie
De op soort determineerbare stukken uit dit vak 

zijn voornamelijk afkomstig van de mammoet. Tus-
sen deze stukken bevindt zich een gewrichtskop die  
gezien de structuur niet met de diaphyse vergroeid 
is geweest. Dit stuk zou dus goed van een jonge 

mammoet geweest kunnen zijn. Er moet hierbij wel 
bedacht worden dat mammoetstieren vrijwel hun 
hele leven blijven groeien en dus heel lang niet-ver-
groeide gewrichtskoppen kunnen hebben. Daarnaast 
vertoont de gewrichtskop sporen van hyenavraat. 

Vak 2010-9
MBC

In totaal zijn 26 botvondsten afkomstig uit de big 
bag van dit vak. Het merendeel bestaat uit fragmen-
ten, waarvan er een aantal toegewezen kan worden 
aan categorieën S, M en L. Drie hiervan zijn iets 
afgerond. Verder werden een stukje mammoetivoor, 
een halve neushoornkies, een bijna complete vissen-
wervel, een fragment van een vogelopperarmbeen, 
twee recente krabbenscharen en een segment van 
een crinoïdenstengel gevonden.

Survey
In dit vak werden een draaier van een paard, een 

stuk mammoetivoor, een doornuitseeksel van een 
borstwervel van een bison/neushoorn, twee schedel-
fragmenten en een aantal fragmenten uit de catego-
rie L gevonden.

Interpretatie
Het botmateriaal uit dit vak geeft een typische 

mammoetfauna weer met mammoet, neushoorn en 
mogelijk steppenwisent. De crinoïdenstengel die in 
dit vak gevonden werd is veel ouder, maar is waar-
schijnlijk met het grind meegevoerd. Dit soort oude 
fossielen komen vaak mee met grind en zwerfste-
nen.

Vak 2010-10
MBC

In totaal zijn uit dit vak 33 botvondsten afkomstig. 
Het merendeel bestaat uit niet nader te determine-

Fig. 2.2 Tand van een witte haai ( Carcharodon car-
charias) vak 2010-7

Fig. 2.3 Ravenbeksbeen van een vogel, vak 2010-7
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ren fragmenten. Vier van deze fragmenten zijn sterk 
gefossiliseerd, maar wel licht van kleur. Onder de 
vondsten die wel determineerbaar waren, bevonden 
zich twee vissenwervels, een aantal fragmenten van 
een schedel van een klein zoogdier dat gezien de 
recente breuken goed van één en hetzelfde individu 
afkomstig zou kunnen zijn en een afgerond stukje 
mammoetivoor. Tevens werden een fragment van 
een kies en een ellepijp van een bever aangetroffen.

Survey
In dit vak werden twee stukken mammoetivoor, 

een kootje van een hertachtige, een opperarmbeen 
van een recente vogel (kip, Gallus gallus domesti-
cus) en een aantal fragmenten opgeraapt. Eén van 
deze fragmenten is zwart van kleur.

Interpretatie
Er zijn in dit vak veel botvondsten gedaan, maar 

het merendeel is niet determineerbaar. Wat we aan 
de wel determineerbare stukken kunnen aflezen is 
dat we onder andere te maken hebben met soor-
ten die in en om het water leven, zoals vissen en 
bevers. Er heeft in dit vak enige vermenging met 
oudere lagen plaatsgevonden, aangezien één van 
de fragmenten zwart van kleur is, wat kan duiden op 
een hogere ouderdom dan de rest van het materiaal. 
Hierbij moet wel de kanttekening geplaatst worden 
dat kleur alleen geen betrouwbare indicatie is.

Vak 2010-11
MBC

Het materiaal uit de big bag van dit vak is niet 
bekeken.

Survey
In dit vak werden een opperarmbeen van een vo-

gel, een bekkenfragment van een zwijn (Sus scrofa) 
en een zestal fragmenten opgeraapt.

Interpretatie
De opgeraapte botvondsten uit dit vak zijn niet 

talrijk. Desondanks zijn ze wel zeer interessant, voor-
namelijk om het voorkomen van een bekkenfragment 
van een zwijn. Het wild zwijn komt in Nederland alleen 
in interglacialen voor. Veel pleistocene overblijfselen 
zijn er niet. Van Maasvlakte 1 is wel materiaal be-
kend, maar dit wordt toegeschreven aan een vroeg-
pleistocene ondersoort, Sus scrofa mosbachensis 
(Van Kolfschoten & Vervoort-Kerkhof, 1999). Het hier 
aangetroffen stuk komt wat betreft kleur en fossilisa-
tiegraad overeen met het laat-pleistocene en vroeg-
holocene materiaal dat veelvuldig op Maasvlakte 2 

gevonden wordt. Het is dan ook zeer waarschijnlijk 
dat het hier gevonden zwijn een vertegenwoordiger is 
van de nu nog levende soort Sus scrofa en dat we het 
stuk gezien de klimatologische voorkeur in het Vroeg-
Holoceen moeten plaatsen. 

Vak 2010-12
MBC

Het materiaal uit de big bag van dit vak is niet 
bekeken.

Fig. 2.4 Opperarmbeenderen van vogels, vak 2010-
11 (links) en van 2010-13 (rechts)
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Survey
In het tracé van de BMC werd een stuk mammoet-

ivoor opgeraapt. Binnen het vak bestonden de vond-
sten uit een hielbeen van een zwijn, een stukje ivoor 
en een aantal fragmenten. Buiten het vak werden 
onder andere een stuk ivoor, een schedelfragment 
uit de categorie L/XL en een paardenkies gevonden.

Interpretatie
In dit vak werd wederom een stuk wild zwijn op-

geraapt, dit keer een hielbeen. Dit betekent dat er 
in ieder geval een gematigde component in dit vak 
vertegenwoordigd is. De overige vondsten kunnen 
echter niet eenduidig hierbij gevoegd worden. Het 
wilde paard, in dit vak vertegenwoordigd door een 
kies, komt algemeen in het Laat-Pleistoceen voor 
en maakt dan een groot deel uit van de mammoet-
fauna. Maar het wilde paard sterft aan het eind van 
het Pleistoceen niet uit, waardoor we hem ook in het 
Holoceen tegenkomen. Daarnaast is een andere 
duidelijke mammoetfaunasoort in dit vak aanwezig: 
de mammoet. We hebben hier dus te maken met 
een duidelijk pleistocene koude soort (mammoet), 
een holocene warme soort (wild zwijn) en een  soort 
die in beide periodes voorkomt (paard).

Vak 2010-13
MBC

In dit vak werden twintig vondsten gedaan, voorna-
melijk veel fragmenten. De determineerbare stukken 
bestaan uit een drietal stukjes mammoetivoor, en 
een kieuwboog, onderkaak en twee wervels van een 
recente vis. Onder de fragmenten zijn er twee die 
afgerond zijn, Eén van de afgeronde fragmenten is 
ook sterker gefossiliseerd. Een fragment van een 
pijpbeen van een dier uit de categorie M/L is donker-
bruin, glimmend er sterker gefossiliseerd.

Survey
In het tracé van de MBC werd een fragment uit 

de categorie L opgeraapt. De vondsten binnen het 
vak bestaan uit een stuk mammoetivoor, een op-
perarmbeen van een vogel, een vissenwervel en een 
aantal fragmenten. Buiten het vak werd een distaal 
fragment van een mammoetdijbeen en een complete 
atlas van een mammoet opgeraapt.

Interpretatie
In dit vak is vooral veel mammoetmateriaal gevon-

den. Dit betekent dat er in ieder geval materiaal van  
laat-pleistocene ouderdom aanwezig is. Maar er zijn 
ook aanwijzingen voor vermenging van het mate-
riaal uit andere perioden. Zo zijn er twee wervels 
van een recente vis, die mogelijk als gevolg van de 

opspuitwerkzaamheden in het materiaal terecht zijn 
gekomen. Uit een oudere periode hebben we een 
fragment dat sterker gefossiliseerd is. Dit fragment is 
ook afgerond, wat wijst op herwerking door stromend 
water. Ook een fragment van een middelgroot tot 
groot dier is sterker gefossiliseerd en vertoont tevens 
een donkerbruine kleur.

23 september

Vak 2011-1
In dit vak werden een valse kies van een paard, 

een fragment ivoor en een fragment van een borst-
wervel van een dier in de categorie L opgeraapt. 
Daarnaast werden nog negentien niet nader te 
determineren fragmenten opgeraapt. Op twee van 
deze fragmenten zat asfaltachtig aankoeksel en 
op drie stukken (twee fragmenten en de valse kies 
van een paard) was roestaanslag zichtbaar. Uit de 
vondsten uit dit vak kunnen we opmaken dat in ieder 
geval een deel ervan uit het Pleistoceen afkomstig 
is, dit is het fragment ivoor dat van een olifantachtige 
geweest moet zijn en de fragmenten met asfaltach-
tig aankoeksel. Dit aankoeksel vinden we over het 
algemeen op laat-pleistocene botten.

Vak 2011-2
In dit vak zijn geen botvondsten opgeraapt.

Vak 2011-3
In dit vak werd een schedelfragment gevonden van 

een olifantachtige, een spaakbeen van een vogel en 
negen niet nader te determineren fragmenten. Alle 
stukken hebben een grijsbruine kleur die kenmer-
kend is voor het Laat-Pleistoceen/Vroeg-Holoceen.

Vak 2011-4
Dit vak leverde niet veel botvondsten op: een frag-

ment van een spaakbeen van een steppenwisent, 
een stukje ivoor en twee niet nader te determineren 
fragmenten. Toch kunnen we van dit vak zeggen 
dat het typisch mammoetfaunamateriaal is, door 
de aanwezigheid van het ivoor en het asfaltachtige 
aankoeksel op de wisentradius.

Vak 2011-5
In dit vak werd een groot stuk mammoetivoor 

opgeraapt en een kiesfragment van een neushoorn. 
Het pokdalige oppervlak van het glazuur geeft aan 
dat het een wolharige neushoorn betreft. Verder 
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werden acht niet nader te determineren fragmenten 
gevonden en een fragment van een wervel van een 
zoogdier uit de categorie L. De vondsten van mam-
moet en wolharige neushoorn geven plaatsen dit 
assemblage in het Laat-Pleistoceen.

Vak 2011-6
In dit vak is slechts één fragment opgeraapt: een 

fragment van een diaphyse van een dier uit de cate-
gorie L. De kleur is grijsbruin, wat een laat-pleistoce-
ne of vroeg-holocene ouderdom aangeeft. 

Vak 2011-7
Ook in dit van werd slechts één fragment opge-

raapt: een fragment van een diaphyse van een dier 
uit de categorie L. Ook hier is de kleur grijsbruin, wat 
een laat-pleistocene of vroeg-holocene ouderdom 
aangeeft. 

7 oktober
Vak 2011-98

In dit vak werden een fragment van een doornuit-
steeksel van een borstwervel van een olifantachtige, 
een koot van een hertachtige en zes fragmenten van 
dieren uit de categorie L gevonden. Deze assem-
blage moet in ieder geval deels in het Pleistoceen 
geplaatst worden door de aanwezigheid van een 
olifantachtige. Alle stukken hebben een laat-pleisto-
cene/vroeg-holocene grijsbruine kleur.

Vak 2011-99
In dit vak werden vrij veel botvondsten gedaan. 

Naast een aantal niet op soort en element te deter-
mineren fragmenten werd er ook een geweifragment 
van een reuzenhert, een fragment van een bekken 
van een olifantachtige, een hielbeen en kootfragment 
van een hertachtige, een complete kies van een 
wolharige mammoet, een koot van een neushoorn 
en een middenhands/voetbeen van een etruskische 
neushoorn (Stephanorhinus etruscus) gevonden. 
Deze samenstelling van vondsten is interessant en 
geeft in de eerste plaats aan dat er vondsten uit 
verschillende perioden bij elkaar gevonden zijn. De 
mammoetkies is duidelijk van een wolharige mam-
moet en moet dus in het Laat-Pleistoceen geplaatst 
worden. De Etruskische neushoorn is echter veel 
ouder. Deze soort kwam in onze contreien voor het 
eerst in het Vroeg-Pleistoceen voor. In andere delen 
van Europa zijn al vondsten met een pliocene ouder-
dom bekend (Van Kolfschoten, 1989). Van deze 
soort zijn al eerder vondsten gedaan op de Maas-

vlakte (Maasvlakte 1), maar de soort is ook bekend 
uit Tegelen, de Oosterschelde en de Noordzee. Vaak 
wordt deze soort gevonden in combinatie met resten 
van de zuidelijke mammoet (Mammuthus meridio-
nalis). De Etruskische neushoorn was een bewoner 
van zowel open bossen als licht beboste savannen. 
De soort verdwijnt rond 400.000 jaar geleden uit het 
fossiele bestand. Wat opvalt aan het middenhands/
voetbeen is dat hij qua kleur niet echt afwijkt van 
laat-pleistocene vondsten. Hij is echter wel iets 
zwaarder gemineraliseerd. 

Vak 2011-100
In dit vak werd een groot aantal fragmenten opge-

raapt die naar schatting van dieren in de categorie 
L afkomstig zijn. Daarnaast werd een donkerbruin 
kiesfragment van een hertachtige, een schedelfrag-
ment van een olifantachtige, een wervel van een 
dolfijn (recent) en een zwarte vissenwervel gevon-
den. De dolfijnenwervel is afkomstig van een dier 
dat recentelijk aangespoeld is. De hertenkies en de 
vissenwervel zijn donkerder van kleur dan de overige 
vondsten, wat op een hogere ouderdom kan wijzen. 
De vissenwervel is in ieder geval niet uit hetzelfde 
milieu afkomstig als de vondsten van landdieren. Het 
is evenwel goed mogelijk dat we hier te maken heb-
ben met vondsten die langs een water samen zijn 
gebracht.

Fig. 2.5 Metapode van een Etruskische neushoorn
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Vak 2011-101
In dit vak werden typische elementen van de 

mammoetfauna gevonden: een kieswortel, sche-
delfragment en draaiervan de mammoet, een kies, 
sprongbeen en koot van de steppenwisent en een 
neushoornkoot. Daarnaast werd een geweifragment 
gevonden en een sprongbeenvan een bever. Het 
beversprongbeen is aan één zijde iets afgerond, 
maar dit kan ook door het opspuiten gekomen zijn. 
De mammoetdraaier is begroeid met zeepokken, wat 
betekent dat dit stuk enige tijd op de zeebodem ge-
legen heeft en dus niet direct uit een stratigrafische 
laag afkomstig is. 

Vak 2011-102
De vondsten uit dit vak bestaan voor een groot ge-

deelte uit fragmenten die niet goed determineerbaar 
zijn. Er zijn echter ook een aantal wel determineer-
bare stukken. De mammoet is vertegenwoordigd 
door een wervel, een schedelfragment en een deel 
van een schouderblad. Van paard is een spaakbeen 
gevonden, van de steppenwisent een kootgefrag-
ment, van de neushoorn een hielbeen en van een 
hertachtige een geweifragment. Dit geweifragment is 
mogelijk van een rendier afkomstig. Al deze soorten 
zijn binnen de typische laat-pleistocene mammoet-
fauna te plaatsen.

Vak 2011-103
In dit vak werden naast een aantal fragmenten een 

schedelfragment van de mammoet, een koot van 

een neushoorn en een kies van een paard gevon-
den. Dit zijn alle elementen van de pleistocene mam-
moetfauna.

Vak 2011-104
 In dit vak werd slechts één determineerbaar stuk 

gevonden: een fragment van een mammoettandkas. 
De overige stukken zijn allemaal fragmenten van 
dieren in de categorie L.

2 december
Vak 2011-200

In dit vak werden slechts drie stukken opgeraapt: 
een fragment van een wervel en twee niet op skelet-
element te determineren fragmenten. Alledrie zijn ze 
afkomstig van een dier in de categorie L.

Vak 2011-201
In dit vak werden veel stukken opgeraapt: ivoor en 

een fragment van een scheenbeen van een olifan-
tachtige, een fragment van een sprongbeen van een 
paard, een onderkaakfragment van vermoedelijk 
een hertachtige – de kiezen waren helaas niet meer 
aanwezig - en een aantal fragmenten. Van deze 
fragmenten zijn er vier iets zwaarder gemineraliseerd 
en één zwaar gemineraliseerd. Dit zwaar geminerali-
seerde fragment heeft tevens roestaanslag. Eenzelf-
de roestaanslag vinden we op een van de stukken 
ivoor. Op het andere stuk ivoor is een asfaltachtig 

Fig. 2.6 sprongbeen van een bever
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aankoeksel afgezet. We hebben in dit vak in ieder 
geval te maken met fauna van de mammoetsteppe 
getuige het ivoor met aankoeksel en het sprongbeen 
van een paard. Er is echter ook ouder, zwaarder 
gemineraliseerd materiaal aanwezig, wat op een 
zekere mate van vermenging - recent dan wel in het 
verleden-   wijst.

Vak 2011-202
Dit vak leverde elf stukken op, waarvan slechts 

één te determineren was en wel als tweede koot van 
een steppenwisent.

Vak 2011-203
In dit vak werd een stuk van een schedel van een 

neushoorn gevonden. Het gaat hierbij om het stuk 
waar de hoorn op aanhecht. Dit is goed te her-
kennen door het ruwe oppervlak. Om welke soort 
neushoorn het gaat is niet duidelijk. Tevens werden 
twee ribben van een dier uit de categorie XL gevon-
den, waarvan er een wat asfaltachtig aankoeksel 
had. Een mogelijk bekkenfragment van een dier uit 
de categorie L laat ook dit aankoeksel zien. Verder 
werd een hielbeen van een edelhert, een donker-
bruine wervel van een grote vis, een fragment van 
een vogelbot en een vijftal iets afgeronde fragmen-
ten gevonden. Deze assemblage kan in ieder geval 
deels in het Laat-Pleistoceen geplaatst worden door 
de aanwezigheid van asfaltachtig aankoeksel op 
een deel van de vondsten. Of dit ook een koude 
periode moet zijn is niet zeker. De vondst van het 
edelhertenhielbeen geeft een warme periode aan. 
Het neushoornfragment is niet noodzakelijk van een 
wolharige neushoorn en ook de grote ribben kun-
nen afkomstig zijn van een warme variant binnen de 
categorie XL. 

Vak 2011-204
In dit vakken werden twee stukken edelhert op-

geraapt: een kies en een koot. Daarnaast werd een 
donkerbruine wervel van een vis en tien fragmenten 
van dieren in de categorie L opgeraapt. De edelhert-
vondsten geven een warme periode aan. De frag-
menten zijn niet aan een periode toe te wijzen.

Vak 2011-205
In dit vak werden zeven fragmenten van dieren uit 

de categorie L opgeraapt. Deze zijn niet verder naar 
soort of skeletelement te determineren.

Vak 2011-206
In dit vak werd een stuk ivoor gevonden van een 

olifantachtige en twee schedelfragmenten die waar-
schijnlijk ook van een olifantachtige afkomstig zijn, 
gezien de grote holtes die erin zitten. Daarnaast wer-
den drie fragmenten gevonden van middenshands/
voetbeenderen of koten van dieren uit de categorie 
M of L. Deze zijn echter wel sterk gefragmenteerd. 
Interessant in dit vak zijn ook twee geweifragmen-
ten, waarvan er één een breuk heeft die wel erg 
recht loopt. Vermoedt wordt dat het hier gaat om een 
snijvlak. Dit mogelijke snijvlak is wel iets afgerond. 
Bewerkt botmateriaal gevonden op Maasvlakte 1 is 
vaak van Holocene ouderdom. Voorbeelden hiervan 
zijn de prachtig bewerkte harpoenpuntjes of stukken 
edelhertgewei waar duidelijk snijsporen opzitten die 
duiden op geweibewerking. Maar in dit vak zijn ook 
zeker pleistocene elementen gevonden, zoals de 
resten van olifantachtigen.

Vak 2011-207
In dit vak hebben we voornamelijk te maken met 

slecht determineerbare fragmenten die allen van een 
laat-pleistocene vroeg-holocene grijsbruine kleur 
zijn. Twee stukken zijn wel goed determineerbaar en 
dat is een kies van een wolharige neushoorn en een 
kies van een wolharige mammoet. De mammoetkies 
heeft een asfaltachtige aankoeksel wat zou wijzen 
op een laat-pleistocene ouderdom. 

Vak 2011-208
In dit vak werd een fragment van een onderkaak 

van een mammoet gevonden. In dit stuk zijn gaten 
aanwezig die gemaakt zijn door boormosselen. 
Daarnaast is er nog een fragment van een mam-
moetrib, een paardenkies en een sprongbeen van 
een hertachtige gevonden. De aanwezigheid van 
boormosselgaten in de mammoetonderkaak geeft 
aan dat dit stuk enige tijd op de zeebodem aan het 
oppervlak heeft gelegen. Het zou interessant zijn om 
te kijken of het materiaal uit dit vak afkomstig is van 
het talud of van de rand van de zandwinput.

Vak 2011-209
In dit vak werd weinig goed determineerbaar ma-

teriaal opgeraapt: een sprongbeen van een hertach-
tige en een fragment van het articulatievlak van een 
schouderblad van een dier uit de categorie L en niet 
nader te determineren fragmenten. Tien van deze 
fragmenten zijn iets afgerond. In dit vak werd ook 
wat versteend hout gevonden.

Vak 2011-210
In dit vak werden mammoetfauna elementen 

gevonden in de vorm van mammoetivoor, een distaal 
fragment van een steppenwisentspaakbeen en een 
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epiphyse van een wisentmiddenhands/voetbeen. 
Het spaakbeen is opvallend van kleur, omdat de 
buitenkant bruin/bruingrijs is, maar de binnenkant 
heel lichtgeel. Verder werd een aantal fragmenten 
gevonden die iets afgerond waren. Twee fragmenten 
hadden asfaltachtig aankoeksel en één fragment is 
sterker gemineraliseerd. 

Vak 2011-211
In dit vak werden voornamelijk fragmenten opge-

raapt van dieren in de categorie L of XL. Daarnaast 
werd een bruine kies van een paard gevonden. De 
XL-fragmenten geven aan dat tenminste een deel 
van deze assemblage uit het Laat-Pleistoceen af-
komstig moet zijn.

Vak 2011-212
In dit vak werd een mix van verschillende fauna 

elementen gevonden. De mammoetfauna is verte-
genwoordigd door een stuk mammoetivoor met grof 
asfaltachtig aankoeksel en een achterhoofdsge-
wrichtsknobbel van een mammoet. Daarnaast werd 
een koot van een hertachtige gevonden, die hele-
maal zwart is en zwaar gemineraliseerd. Verder werd 
een aantal fragmenten gevonden dat afkomstig is 
van dieren uit de categorie L. Hieronder bevindt zich 
ook een fragment met asfaltachtig aankoeksel, vijf 
fragmenten die iets afgerond en zwaarder geminera-
liseerd zijn en een fragment met boormosselgaten, 
wat erop wijst dat dit stuk enige tijd op de zeebodem 
gelegen heeft.

Vak 2011-213
In dit vak werden drie geweifragmenten gevonden, 

waarvan er één van reuzenhert of eland afkomstig 
is. Verder werd een sprongbeen van een paard op-
geraapt, een donkerbruin tot zwart voetwortelbeen, 
de zgn cuneiforme, van een dier uit de categorie L 
en een aantal fragmenten. Ook werd een wervel van 
een dolfijn opgeraapt, maar deze is recent. Deze 
assemblage is in ieder geval deels uit een warme 
periode afkomstig. De geweifragmenten zouden ook 
Vroeg-Holoceen kunnen zijn, maar een gedeelte 
van deze vondsten is Pleistoceen, gezien de vondst 
van twee ribfragmenten uit de categorie XL met 
asfaltachtig aankoeksel en de donkere kleur van de 
cuneiforme. 

Vak 2011-214
Deze assemblage komt in ieder geval deels uit het 

Laat-Pleistoceen: een tweede koot van een paard, 
vele ivoorfragmenten en een aantal fragmenten in 
de categorie XL. Daarnaast is een geweifragment 
gevonden. Daarnaast werden nog twee recente 

dolfijnen/bruinviswervels gevonden. Deze zijn waar-
schijnlijk afkomstig van recente strandingen.

Conclusie
Na bestudering van het materiaal uit de verschil-

lende vakken, blijkt dat geen van de vakken een 
fauna laat zien die eenduidig in een bepaalde 
periode geplaatst kan worden. Dit duidt op een grote 
mate van vermenging van materiaal. Daarnaast komt 
er in veel van de vakken materiaal voor dat meer of 
minder gemineraliseerd of geconserveerd is dan het 
typische laat-pleistocene materiaal. Dit betekent dat 
we niet alleen te maken hebben met een vermen-
ging die recent heeft plaatsgevonden, als gevolg van 
de werkzaamheden op Maasvlakte 2, maar ook met 
materiaal dat in het verleden al eens vermengd is 
geraakt als gevolg van bijvoorbeeld fluviatiele actie.
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3. Microvertebraten
Tijdens de survey op 23 september 2011 is door 

Francien Dieleman gericht gezocht naar resten van 
kleine zoogdieren. Hieronder worden de resultaten 
besproken.

Vak 2011-1
In dit vak zijn drie woelmuisfragmenten aangetrof-

fen, namelijk twee fragmenten van snijtanden en 
een gedeelte van de onderkaak (het zgn diasteem). 
Verder is een fragment van een vissentand gevonden, 
die mogelijk behoort tot een snoek.

Vak 2011-2 
In dit vak zijn geen kleine zoogdierresten gevonden 

Vak 2011-3 
In dit vak zijn opgeraapt: één vissentand, één keel-

tand van een karperachtige, één onderkaaksfragment 
van een klein knaagdier (diasteem), fragment van een 
onderkaakssnijtand van een klein knaagdier, twee-
maal een Echinocyamus pusillus (zeeëgel) en één 
Corbicula sp. (bivalve).

Vak 2011-4
In dit vak zijn opgeraapt: vier fragmenten van 

woelmuissnijtanden, één botje van een klein zoogdier, 
twee fragmenten van woelmuiskiezen, één fragment 
van een zoogdierkies (een stukje email), twee zoet-
waterslakjes, één Echinocyamus pusillus, één frag-
ment van een zeeleliestengel (ouderdom Krijt?).

Op een gruisveldje maximaal 10 meter 
buiten de piketpaal aan de landzijde 
van vak 2011-4

Hier zijn gevonden: één stuk emailband van een 
onderkaakssnijtand van een woelmuis, één staart-
beentje,  één complete woelmuiskies, één fragment 
van een woelmuiskies.

Nadere beschrijving van 
het materiaal van zoogdie-
ren

De snijtanden zijn niet determineerbaar en de 
ouderdom is niet in te schatten. Aan de vorm te zien 
(driehoekige doorsneden) lijken ze afkomstig van 
grote en kleine woelmuizen (of lemmingen). Aanwij-
zingen dat snijtanden tot eekhoorns of andere groe-
pen knaagdieren, zoals ware muizen hebben behoord 
zijn er niet. Het botje en het staartbeentje zijn afkom-
stig van kleine zoogdieren, maar niet te determineren. 
De diastemen zijn afkomstig van woelmuizen, en niet 
determineerbaar.

Anders staat het met de twee fragmenten van woel-
muiskiezen uit vak 2011-4 en de complete kies en 
fragmentaire kies die net buiten vak 2011-4 werden 
gevonden. Tenminste twee hiervan zijn met zekerheid 
tot op soort te determineren.

De twee fragmentaire kie-
zen uit vak 2011-4
Kies 1 

Mimomys savini  linker eerste bovenkaakskies (M1 
sin fragmentair).

Beschrijving: Het fragment is afkomstig van een 
M1 sin van een grote woelmuis. Het kiesje is iets 
gerold en beschadigd: de voorlob en een deel van T1 
ontbreken, T2, T3 en T4 zijn redelijk compleet, aan 
het resterende kauwvlak zijn afbrokkelingen te zien, 
het email is zwart verkleurd en het primaire dentine 
is crèmekleurig, het secundaire dentine ontbreekt, 
er zijn resten synclinaalcement aanwezig. De email-
band  heeft een Mimomys emaildifferentiatie. Aan 
de basis van de kies  is er een aanwijzing dat er zich 
wortels zouden gaan vormen: de synclinalen zijn bijna 
gesloten, de vorm van de basis van die synclinalen is 
scherp. De emailvrije stroken PRS en DS zijn niet te 
meten.

Bespreking: Door het fragmentaire karakter van de 
kies zijn de hoogten van de emailvrije stroken (meest-
al belangrijk voor de determinatie) niet te bepalen, de 
vorm evenmin. De vorm van de basis van de syncli-
nalen is scherp, bij een grote woelmuis is dit typisch 
voor M. savini, en het sluit oudere woelmuizen van de  
Mimomys pliocaenicus-lijn uit (Dieleman, 2011).

F. Dieleman
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kies 2 
Mimomys savini  (juveniel) of Arvicola cantiana 

linker eerste onderkaaks kies, m1 sin (fragmentair)
Beschrijving: Dit fragment bestaat uit een T1 t/m T3 

en de prismenkante, de achterlob ontbreekt en tevens 
een deel van de voorkap. De kleur van het kroonemail 
is zwart, basaal is echter nog geen verkleuring opge-
treden en oogt het email crèmekleurig. Het aanwe-
zige primaire dentine is eveneens crèmekleurig. Het 
meeste secundaire dentine en het overgrote deel van 
het synclinaalcement is verdwenen. De kies is licht 
gerold en vertoont een lichte kromming naar de buc-
cale zijde, is wortelloos en de synclinalen tonen geen 
duidelijke aanwijzing voor sluiting. De emailband ver-
toont aan het kauwvlak een Mimomys emaildifferenti-
atie en, naast afbrokkelingen, ook mogelijke sporen 
van digestie door een roofvogel. Er lijkt een restant 
van een flauwe mimomyskante aanwezig, richting ba-
saal op buccale zijde van de kies vervlakt deze snel, 
de ASD loopt steil naar beneden naar de basis van de 
kies en mimosinuid en prismosinuid ontbreken.

Bespreking: De emaildifferentiatie en het verloop 
van de ASD geeft aan dat we te maken hebben met 
Mimomys savini of met Arvicola cantiana. De afwe-
zigheid van aanwijzingen dat de synclinalen zich 
gaan sluiten, sluit niet uit dat wortels zich niet alsnog 
gevormd zouden kunnen hebben als het dier waarvan 
deze kies afkomstig is een hogere leeftijd had bereikt. 
Het zou dus een juveniel exemplaar van Mimomys 
savini kunnen betreffen. Anderzijds is het ook heel 
goed mogelijk dat wortels zich nooit gevormd zou-
den hebben. In dat geval hebben we te maken met 
Arvicola cantiana.

De kies en het fragment 
van een woelmuiskies  van 
net buiten vak 4
kies 3 

Mimomys savini rechter eerste bovenkaakskies , 
M1 dex 

Beschrijving: Dit kiesje is redelijk compleet en fraai 
geconserveerd, maar vertoont wel een lichte slijtage 
door afrolling en barsten door de emailvrije stroken 
in de voorlob. Het primaire dentine en het synclinaal 
cement zijn crèmekleurig, het secundaire dentine 
is bruin en het email is doorzichtig maar deels ook 
zwart verkleurd. Het kauwvlak bestaat uit een voorlob 
gevolgd door vier driehoekige dentinevelden. De om-
sluitende emailband heeft een Mimomys emaildiffe-
rentiatie en is afgerond door afrolling. Drie van de vier 
synclinalen sluiten scherp, er zijn nog geen wortels 
gevormd. Allevier de emailvrije stroken zijn hoog en 
aangesneden door het kauwvlak. De PRS is tamelijk 
smal, en blijft smal tot de basis van de kies, de AS 
versmalt duidelijk aan de basis van de kroon en de 

ASL is niet goed te beoordelen doordat stukjes email 
langs een barst ontbreken.

Bespreking: De grootte van de kies, de vorm en de 
hoogten van de emailvrije stroken, en de vorm van 
de sluiting van de synclinalen aan de kroonbasis, zijn 
typisch voor Mimomys savini (Dieleman, 2011).

Kies 4 
Mimomys savini of Arvicola cantiana linker eerste 

bovenkaakskies, M1 sin (fragmentair)
Beschrijving: Deze fragmentaire kies bestaat uit 

slechts een T2 en een T3. Het formaat van deze den-
tinevelden komt overeen met die van kies 3. Het email 
is zwart verkleurd, het primaire dentine is crèmekleu-
rig, het secundair dentine en synclinaalcement ont-
breken. De kies is wortelloos en er zijn geen tekenen 
van sluitende synclinalen. Het email is dunner dan 
gebruikelijk aan het kauwvlak, aan de basis van de 
kies is wel een goede Mimomys emaildifferentiatie 
waar te nemen.

Bespreking: Het dunne email aan het kauwvlak doet 
vermoeden dat de kies van een juveniel dier is. De 
Mimomys emaildifferentiatie maakt dezelfde determi-
natie als voor kies 2 waarschijnlijk.

Discussie
Twee kiezen zijn tot op soort te determineren, voor 

de andere twee blijven twee opties staan met verschil-
lende stratigrafische consequenties. Mimomys savini 
en Arvicola cantiana zijn beide voorlopers van de 
huidige woelrat Arvicola terrestris. Mimomys savini 
vervangt in het Vroeg-Pleistoceen de woelratten uit 
de Mimomys pliocaenicus-lijn. Wanneer dit precies 
gebeurde is niet bekend. Mimomys savini gaat over 
in Arvicola cantiana in het begin van het Cromerien 
complex ± 500.000 jaar geleden. Arvicola cantiana 
evolueert door naar Arvicola terrestris in het Saal-
ien rond ± 250.000 jaar geleden (van Kolfschoten, 
1990). De conclusie kan getrokken worden dat twee 
kiesjes in ieder geval een vroeg-pleistocene tot vroeg 
midden-pleistocene ouderdom hebben en de andere 
twee even oud of misschien jonger zijn, en een mid-
den pleistocene ouderdom hebben. 

Discussie & conclusie
Ook al lijkt het erop dat een groot deel van de 

macrofossielen (F. Wesselingh & R. Pouwer, pers. 
comm.) van laat-pleistocene oorsprong is, de woel-
muizenkiesjes zijn zeker ouder. 

Enkele woelmuiskiezen van de buitencontour zijn 
van vroeg-pleistocene tot vroeg midden-pleistocene 
ouderdom. Gezien de conservering en menging van 
kiezen van verschillende ouderdommen moet het om 
omgewerkte kiesjes gaan.
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Fig. 3.1 Kies 1 Mimomys savini, M1 sin
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Fig. 3.2 Kies 2 Mimomys savini (juveniel) of Arvicola cantiana, m1 sin
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Fig. 3.3 Kies 3 Mimomys savini, M1 dex
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Fig. 3.4 Kies 4 Mimomys savini (juveniel) of Arvicola cantiana, M1 sin
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Fig. 3.5 Schematische tekening van de linguale zijde 
van het Mimomys savini kiesje van de Kaloot met be-
noeming van de in de tekst genoemde onderdelen 

Fig. 3.6 Foto van het kauwvlak van de kies van 
de Kaloot met benoeming van de in de tekst 
genoemde onderdelen. Verklaring afkortingen: 
p= primair dentine, s= secundair dentine, prs= 
protosinus, asl= anterosinulus, sl1= eerste 
linguale synclinaal, sl2= tweede linguale 
synclinaal, sb1= eerste buccale synclinaal, 
sb2= tweede buccale synclinaal, la = voorlob= 
lobus anterior, t1, t2, t3, t4= eerste t/m vierde 
driehoekige dentineveld, c= synclinaalcement, 
een substantie die de synclinalen vult, me= dikke 
mesiale emailband, de= dunne distale emailband
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4. Hout
Alleen het hout uit de test met de MBC is syste-

matisch onderzocht en wordt hieronder beschreven. 
Houtvondsten uit andere vakken zijn niet in de ana-
lyse meegenomen.

De verschillende houtsoorten zijn van elkaar te 
onderscheiden door hun houtstructuur. De celstruc-
tuur wordt zichtbaar wanneer zeer dunne coupes 
van het hout gesneden worden, die vervolgens 
onder een doorvallend lichtmicroscoop (vergroting 
40-400x) worden bekeken. Het is belangrijk het hout 
in drie verschillende doorsnedes te bekijken: trans-
versaal, radiaal en tangentiaal. De drie doorsnedes 

tezamen vormen de basis voor de determinatie. Als 
determinatiesleutel is het werk van Schweingruber  
(1978) gebruikt. Bij hout uit archeologische of pale-
ontologische context kan de determinatie bemoeilijkt 
worden doordat het hout vaak deels is vergaan, door 
uitdroging (wat bij het materiaal van Maasvlakte 2 
het geval is), door vraat van micro-organismen en 
door ingroei van recente of minder recente wortels. 
Dit alles zorgt ervoor dat de karakteristieke kenmer-
ken binnen de houtstructuur minder goed zichtbaar 
worden. Tevens moet opgemerkt worden dat veel 
houtsoorten vaak niet verder dan genus-niveau ge-
determineerd kunnen worden en dat sommige soor-

Fig. 4.1 De drie doorsneden van hout (uit: Schweingruber, 1978)

N. den Ouden
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ten houtanatomisch niet van elkaar te onderscheiden 
zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij fijnspar (Picea) 
en lariks (Larix). In dat geval is de aanduiding Picea/
Larix aangehouden.

Vak 2010-1
In dit vak werden vier houtsoorten aangetroffen: 

grove den (Pinus), zilverspar (Abies alba),  wilg 
(Salix) en venijnboom (Taxus baccata). Het voorko-
men van grove den is te verwachten in een context 
die mogelijk van pleistocene ouderdom is. De soort 
is na het eind van de laatste ijstijd niet meer inheems 
in Nederland. De dennenbossen zoals wij die nu 
kennen van bijvoorbeeld de stuifzandgebieden zijn 
in de Nieuwe Tijd aangeplant (Hopf, 1967). Dit geldt 
overigens ook voor fijnspar en lariks. Daarvoor 
komen we in archeologische context ook wel grove 
den, fijnspar en lariks tegen, maar dit is dan altijd 
geïmporteerd uit Duitsland, Polen of Scandinavië. 
De wilg is een boom die het voornamelijk goed doet 
in gebieden met een relatief hoge grondwaterstand 
en groeit dan ook vaak dicht langs beken en rivieren. 
Dit in combinatie met de geroldheid van een aantal 
botvondsten, doet vermoeden dat het sediment uit 
dit vak in de nabijheid van stromend water is afge-
zet. De venijnboom, of taxus, komt in Nederland nu 
slechts heel sporadisch natuurlijk voor. Het overgrote 
deel van de bomen is aangeplant. Slechts in Limburg 
is hij af en toe in de bossen te vinden. In het verle-
den heeft deze soort in (noordelijk) Europa wel grote 
bossen gevormd. Hoewel de boom ook nu nog tot in 
Noorwegen natuurlijk voorkomt is het geen typische 
koude soort. Grove den, wilg en venijnboom kunnen 
dus alle vrij noordelijk voorkomen, waarbij wilg en 
venijnboom indicatief zijn voor een meer gematigd 
klimaat. De uitzondering uit dit vak is de zilverspar. 
Deze soort komt heden ten dage voor in de Europe-
se berggebieden: de Pyreneeën, Alpen en Karpaten. 
In West- en Noord-Europa vinden we hem niet. In 
het verleden heeft hij wel in onze contreien gegroeid, 
aangezien hij gevonden is in de assemblages van 
Tegelen (van den Burgh, 1974). Dit is echter wel in 
vroeg-pleistocene warme context. 

Vak 2010-2
In het materiaal uit dit vak zijn vier houtsoorten 

aangetroffen: grove den, eik (Quercus), els (Alnus) 
en esdoorn (Acer). Daarnaast is een larikskegel 
gevonden.

In Nederland komen twee soorten els voor, de 
zwarte (Alnus glutinosa) en de grauwe els (Alnus 
incana).  De grauwe els is niet zo veel voorkomend, 
maar de zwarte els is een van de meest algemene 
bomen in Nederland (Weeda, et al., 1985). Het 
onderscheid tussen de soorten is houtanatomisch 
niet te maken. De els is een lichtminnende soort en 
komt voor in gebieden met een niet te lage grond-

waterstand. De eik is eveneens lichtminnend en 
gedijt vooral goed in een open landschap en aan 
de randen van bossen. De lariks komt inheems op 
dit moment niet meer in Nederland voor. Hij komt 
voornamelijk in de Alpen en Karpathen voor, nabij de 
boomgrens. Alle na de ijstijd in Nederland aangetrof-
fen lariksen zijn ofwel aangeplant, ofwel geïmpor-
teerd. Van het type esdoorn zijn in onze streken twee 
soorten inheems: de Spaanse aak (Acer campestre) 
en de Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus). 
Beide zijn typische gematigde soorten en komen op 
dit moment niet noordelijker dan Zuid-Scandinavië 
voor. Dit betekent dat we in dit vak te maken hebben 
met een assemblage van houtsoorten dat over het 
algemeen een vrij gematigd karakter heeft en past 
bij een interglaciaal of een warme periode binnen 
een glaciaal. 

Vak 2010-3
In dit vak werden vier soorten aangetroffen die een 

min of meer gelijke conserveringstoestand had-
den: de grove den, picea/larix, els en wilg. Boven-
dien werd een stukje versteend hout aangetroffen 
waarvan de soort niet vastgesteld kon worden. Dit 
stukje versteend hout is duidelijk uit een oudere 
laag afkomstig. Ook bij de houtvondsten is dus een 
oudere component aanwezig, in de vorm van zwaar 
versteend hout. Dit zijn echter slechts kleine stuk-
ken, die mogelijk met het grind in dit vak zijn afgezet. 
Analyse van het grind kan helpen bij het bepalen van 
een mogelijk herkomstgebied  van het fossiele hout.

Vak 2010-4
Het materiaal uit de big bag van dit vak is niet 

bekeken.

Vak 2010-5
Het hout uit dit vak is zeer slecht geconserveerd. 

Er is nog te zien dat er zowel naaldhout- als loof-
houtsoorten in het assemblage aanwezig zijn. Een 
nadere determinatie is niet mogelijk. Het hout is erg 
vergaan en de kenmerkende structuren zijn verloren 
gegaan. Dit geeft aan dat er afbrekende processen 
hebben plaatsgevonden. Zeker in vergelijking met de 
andere vakken, heeft het hout in dit vak een zekere 
mate van verrotting ondergaan. Dit kan doordat 
het ten tijde van afzetting is gaan rotten, maar het 
kan ook door herwerking en herhaaldelijk drogen 
en weer nat worden van het hout. De afwijkende 
conserveringstoestand is in ieder geval een indicatie 
dat we in alle vakken te maken hebben met hout 
uit stratigrafische lagen en niet met afvalhout dat in 
de waterkolom heeft gedreven en dus eigenlijk als 
recent moet worden beschouwd.
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Vak 2010-6
Het materiaal uit de big bag van dit vak is niet 

bekeken.

Vak 2010-7
Het loofhout uit dit vak is zo slecht geconserveerd 

dat een nadere determinatie niet te maken is. Het 
naaldhout is iets beter geconserveerd en kan gede-
termineerd worden als Picea/Larix en venijnboom 
(Taxus baccata).

De slechte conservering van het loofhout geeft aan 
dat er een periode van rotting heeft plaatsgevon-
den. Dit kan geweest zijn direct na het afzetten van 
materiaal, maar ook in periodes erna of zelfs recent. 
Herhaaldelijk uitdrogen verslechtert de kwaliteit van 
het hout en kan ervoor zorgen dat diagnostische 
kenmerken onzichtbaar worden. Dat dit niet in alle 
vakken op dezelfde manier gebeurd is geeft aan dat 
de laatste uitdrogingsfase na het opspuiten van het 
materiaal niet alleen verantwoordelijk kan worden 
gehouden voor de slechte staat van het loofhout in 
dit vak. Het naaldhout is beter bewaard gebleven en 
bestaat uit Picea/Larix en venijnboom. Beide taxa 
geven een enigszins gematigd klimaat aan.

Vak 2010-8
De houtsoorten die in dit vak aangetroffen zijn zijn 

grove den, els en eik. Grove den kan zowel een kou-
de als gematigde indicator zijn. Els en eik zijn echter 
compleet gematigde soorten. De els komt veelal in 
beek- en rivierdalen voor en kan tegen een relatief 
hoge grondwaterstand. Dit is in overeenstemming 
met de vondst van de bevertand in het faunamateri-
aal van dit vak. De bever heeft plataardig materiaal 
nodig om van te leven en hedendaagse bevers eten 
in het voorjaar graag jonge scheuten van loofbomen 
als de wilg en de els. In de winter knagen ze vaak op 
schors van deze soorten omdat er te weinig ander 
plantmateriaal voorradig is. 

Vak 2010-9
In dit vak is alleen grove den aangetroffen. Dit is 

in overeenstemming met de mammoetfauna waaruit 
het botmateriaal bestaat. 

Vak 2010-10
In dit vak werden grove den en wegedoorn (Rham-

nus cathartica) aangetroffen. Het hout uit dit vak laat 
een gematigde voorkeur zien. De grove den is een 
algemeen voorkomende boom zodra het klimaat 
gematigd wordt. Interessanter hier is het voorko-
men van de wegedoorn. Deze boom komt in ons 

gebied niet algemeen voor, vanwege zijn voorkeur 
voor kalkhoudende grond. In de duinen komt hij in 
Nederland wel voor. In de ons omringende landen 
vinden we de wegedoorn voornamelijk in bossen of 
aan bosranden.

Vak 2010-11
Het materiaal uit de big bag van dit vak is niet 

bekeken.

Vak 2010-12
Het materiaal uit de big bag van dit vak is niet 

bekeken.

Vak 2010-13
In dit vak werd wederom grove den aangetroffen, 

maar ook loofhout. Helaas is het loofhout zo slecht 
geconserveerd dat een nadere determinatie niet 
mogelijk is. Wel geeft het aan dat de houtcomponent 
uit dit vak een enigszins gematigd klimaat vertegen-
woordigd. Dit is niet helemaal in overeenstemming 
met de fauna uit dit vak dat voornamelijk een koude 
mammoetsteppe laat zien. Maar wellicht is het hout, 
ook gezien de slechte staat van het loofhout, uit 
andere lagen afkomstig en hebben we hier ook voor 
wat betreft het hout te maken met herwerking van 
materiaal.

Conclusie
Van hout is moeilijk te bepalen uit welke periode 

het komt en of wat bij elkaar in één vak gevonden is 
ook daadwerkelijk bij elkaar hoort. Dit komt doordat 
hout erg gevoelig is voor rotting en de conserve-
ringstoestand erg snel achteruitgaat door uitdroging. 
Oud hout (wanneer dit niet versteend is) kan dus 
zeer moeilijk te onderscheiden zijn van recent hout. 
Wat opvalt in het materiaal uit deze test, is dat er 
vakken zijn waarbij het hout goed determineerbaar 
is en vakken waarbij alleen nog een onderscheid 
te maken valt tussen loofhout en naaldhout. Dit 
betekent dat recente uitdroging en invloed van de 
zon niet primair verantwoordelijk gehouden kunnen 
worden voor de slechte staat van het hout in som-
mige vakken, aangezien alle vakken aan dezelfde 
recente weersomstandigheden zijn blootgesteld. Het 
hout uit de verschillende vakken moet dus ook echt 
uit verschillende lagen afkomstig zijn geweest.



Test met de Mega Beach 
Cleaner

In deze pilotstudy is gekeken naar de samenstel-
ling van de fossiele molluskenfauna die door mid-
del van de Mega Beach Cleaner is verzameld op 
opgespoten strandvakken op de buitencontour van 
de Maasvlakte 2.

Methoden

We hebben op verschillende manieren mon-
sters verzameld. Acht van de dertien big-bags zijn 
verwerkt tijdens een weekend met liefhebbers en 
publiek te Naturalis in Leiden d.d. 11 en 12 septem-
ber 2011. Deelnemers werd gevraagd schelpen uit te 
zoeken die aan een bepaald profiel voldeden, die op 
een zoekkaart waren aangegeven. Oesters (Ostrea 
edulis), strandschelpen (Spisula soorten), kokkels 
(Cerastoderma soorten) en nonnetjes (Macoma 
balthica) werden genegeerd. Wat overbleef (de bij-
zondere vondsten) is door de auteurs geïnspecteerd. 
Hieruit is een beeld ontstaan van de minder alge-
mene en zeldzame onderdelen van de fauna. Naast 
de telmonsters en de grote big bag monsters heeft 
Anton Janse tijdens het monsteren ook losse schel-
pen op de Maasvlakte opgeraapt en twee gruismon-
sters van ongeveer een liter genomen die een beeld 
geven van de opbrengst van een goed ingevoerde 
verzamelaar. De gruismonsters zijn gezeefd op 1 
mm en uitgezocht. Van veel voorkomende soorten 
zijn de aantallen geschat. 

De schelpen in de monsters zijn gedetermineerd 
door Anton Janse en Frank Wesselingh. Bij de tel-
lingen 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 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 
criteria voldoet zijn opgenomen als respectievelijk “1” 
of “1/2” exemplaar. In de tabellen zijn de aantallen 
afgerond naar het eerste hele exemplaar.

De volgende afkortingen worden gebruikt:
cf. – vermoedelijke determinatie
f. – forma
indet. – niet determineerbaar tot op soort
sl. – determinatie in de ruime zin (zie bijschriften 

tabellen)
spp. – meerdere soorten

Zo omvat ‘Nassarius reticulatus s.l.’ de soort Nas-
sarius reticulatus en Nassarius nitidus. De juveniele 
stadia zijn in afgesleten materiaal vaak niet te on-
derscheiden. De slotfragmenten van Lutraria lutraria 
en L. angustior zijn ook niet te onderscheiden en 
bijeengebracht als Lutraria lutraria s.l.

Het onderzochte molluskenmateriaal bestaat dus 
uit: telmonsters van elk 3 kg uit acht big bags, losse 
geraapte vondsten en twee gruismonsters verzameld 
door Anton Janse en schelpen die tijdens speciaal 
georganiseerde dagen voor het publiek uit zeven big 
bags verzameld zijn door liefhebbers.

Resultaten

Telmonsters
In de uitgetelde monsters (Bijlage 7) zijn in totaal 

37 taxa (soorten en een herkenbare vorm van een 
soort; verder aan te duiden als soorten) gevonden. 
De aantallen schelpen variëren van 41 (vak 2010-3, 
2010-13) tot 191 (vak 2010-2). 

De fauna wordt gedomineerd door nonnetjes 
(Macoma balthica), oesters (Ostrea edulis), strand-
schelpen (Spisula subtruncata en S. solida) en 
kokkels (Cerastoderma edule en C. glaucum). 
Het merendeel van het materiaal heeft een fossiel 
uiterlijk (ondoorzichtig, grijze kleur, enigszins brosse 
breukvlakken). 

In het materiaal komen soorten voor die karakte-
ristiek zijn voor mariene Eemien afzettingen, zoals 
Ocenebra erinaceum, Mimachlamys varia, Anomia 
ephippium, Acanthocardia tuberculata, Mactra 
glauca en Solen marginatus. Materiaal van deze 
soorten is versleten tot zeer fors versleten. Het me-
rendeel van de soorten betreft mariene soorten die 
een holocene of laat-pleistocene herkomst hebben, 
al lijkt het gezien de conservering er op dat het over-
grote deel een pleistocene herkomst heeft. Voorts 
is de brakwaterkokkel (Cerastoderma glaucum) een 
indicator voor brakwater (meest mesohalien) milieus. 
De conservering duidt wederom op een pleistocene 
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ouderdom. Enkele exemplaren van de vroeg-midden 
pleistocene korfmossel (Corbicula cf. fluminalis) 
werden aangetroffen die allen sterk versleten zijn. 
Het betreft een soort die in rivieren en het meest 
zoet-brakke deel (oligohaliene deel) van estuaria en 
riviermondingen leefde. Tenslotte is er een “koude” 
(mid-boreaal tot subarctisch) mariene soort, Astarte 
borealis. Deze soort is vaak redelijk goed geconser-
veerd, soms met restanten van het opperhuid. Uit 
simultaan onderzoek aan boringen uit het gebied 
(elders gerapporteerd) blijkt dat deze koude soort 
een laat-pleistocene ouderdom heeft, vermoedelijk 
Laat-Eemien of Vroeg-Weichselien.

In de telmonsters zijn we geen uitzonderlijk zeld-
zame soorten tegengekomen. Ook hebben we geen 
omgewerkte fossielen gevonden die het herkomst-
gebied van eventuele rivieren aanduiden. Zeven 
Maasvlakte 2 monsters hebben zeer sterke over-
eenkomsten qua fauna samenstelling, in het achtste 
monster (vak 2010-13) ontbreken oesters en nonne-
tjes (vrijwel) geheel. 

Publieksacties

De vondsten zijn weergegeven in Bijlage 8. In 
totaal zijn er 50 soorten aangetroffen. Van de alge-
mene soorten die het publiek tijdens het uitzoekpro-
ces van de big bags moesten worden buitengesloten 
(kokkels, strandschelpen, oesters en nonnetjes) zijn 
desalniettemin kleinere aantallen in de uiteindelijke 
getelde monsters terechtgekomen. Hierdoor is een 
vergelijking mogelijk van de aantallen soorten tussen 
de publieksactie en de telmonsters: 50 soorten in de 
vele honderden kilo’s materiaal dat door het pu-
bliek is bewerkt versus 37 soorten in de zeven 3-kg 
telmonsters.

Alle groepen die in de telmonsters aanwezig zijn 
(mariene Eemien soorten, brakwater soorten, koude 
mariene soorten) zijn ook in de big bags aangetrof-
fen en bevestigen het karakter van de “Maasvlakte 
2” fauna. 

De aantallen exemplaren van de publieksactie 
leveren een beeld op van de “abundance” (aantallen 
exemplaren) van de niet-algemene soorten. Nas-
sarius reticulatus sl. en Donax vittatus blijken redelijk 
algemeen, Mimachlamys varia, Astarte borealis en 
Chamelea striatula zijn iets minder algemeen. 

Er zijn echter ook enkele zeer zeldzame omge-
werkte fossiele soorten die inzicht in de herkomst 
van de rivieren geven die ze hebben omgewerkt 
in het big bag materiaal aangetroffen. Een exem-
plaar van Dentalium polypleurum (vak 2010-7), een 
nieuwe vondst voor de Nederlandse kustzone, moet 
afkomstig zijn uit laat-oligocene afzettingen die in de 
buurt van Keulen-Krefeld ondiep in de ondergrond 
voorkomen en zijn derhalve te herleiden op een Rijn 
herkomst. Drie vondsten van de eocene Venericor 
planicosta (vakken 2010-2, 2010-9 en 2010-10) wij-
zen op een zuidelijke herkomst. Deze eocene soort 

komt massaal voor in vroeg-midden eocene afzet-
tingen die door een Oerschelde in de omgeving van 
Gent zijn geërodeerd. 

De onderlinge verschillen in de samenstelling van 
de verschillende big bag monsters is gering. Voor 
twee redelijk algemene soorten (Donax vittatus en 
Chamelea striatula) zijn enkele monsters met redelijk 
hoge aantallen t.o.v. de overige monsters aangetrof-
fen, maar gezien de conserveringstoestand betreft 
dit vrijwel zeker bijmenging van recente of holocene 
populaties. 

Los geraapt materiaal 

De fauna’samenstelling van de drie monsters is 
weergegeven in Bijlage 9.

Het geraapte monster (vak 2010-3) bevat 28 soor-
ten. Algemene soorten zijn niet opgeraapt. De ge-
raapte soorten geven wederom een goed beeld van 
het algemene karakter van de Maasvlakte 2 fauna. 
De fauna wordt gedomineerd door sterk afgesleten 
laat-pleistocene mariene soorten, waaronder ver-
schillende Eemien indicatoren. Daarnaast komen er 
laat-pleistocene brakwater indicatoren voor alsmede 
laat-pleistocene koude mariene soorten en holocene 
soorten. Tenslotte is er de midden-vroeg-pleistocene 
korfmossel aangetroffen. 

In het los verzamelde materiaal zijn twee specta-
culaire vondsten gedaan. Van Panopea glicimeris 
werd een halve klep aangetroffen. Deze soort is van 
laat-pliocene of vroeg-pleistocene herkomst (Oos-
terhout Formatie of Maassluis Formatie) en lijkt sterk 
qua conservatietoestand op exemplaren bekend 
van ondermeer het Roompotgebied en Domburg. 
Daarmee is een zuidelijke fluviatiele herkomst voor 
dit exemplaar (‘Oerschelde”) aannemelijk. Anadara 
sp. betreft vermoedelijk een tropische soort die in het 
wingebied terecht is gekomen bv. met sediment dat 
rond scheepsankers voorkomt of van een dek. Het is 
een nieuwe soortmelding voor Nederland. 

De twee gruismonsters (ACJ-MV1 en ACJ-MV2) 
bevatten minimaal 72 soorten. Landslakken en de 
zoetwater erwtenmossels zijn nog niet uitgesplitst en 
de totale soortenrijkdom zal vermoedelijk tegen de 
90 soorten bedragen. Het merendeel van de soorten 
is klein, derhalve de relatief grote soortenrijkdom in 
vergelijking met de andere methodes. 

De samenstelling van de gruismonsters geeft 
wederom een algemene indruk van de Maasvlakte 
2 fauna. De fauna wordt gedomineerd door veelal 
afgesleten laat-pleistocene gematigd-warme mariene 
soorten (inclusief verschillende Eemien indicatoren). 
Daarnaast komen er redelijk geconserveerde laat-
pleistocene brakwater soorten en redelijk goed ge-
conserveerde koel-gematigde soorten voor. Verder 
zijn er zoetwater soorten alsmede landsslakjes aan-
wezig. Tenslotte komen er ook levende of holocene 
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mariene soorten voor. In het gruis zijn verschillende 
vrij zeldzame soorten aangetroffen, zoals Cerithiop-
sis sp. en Pseudopythina macandrewi.

Samenstelling en herkomst van de 
Maasvlakte 2 fauna

De fossiele schelpenfauna van Maasvlakte 2 valt 
als volgt te karakteriseren:

Dominantie sterk afgesleten gerekristalliseerde 
(ondoorschijnende) mariene gematigde (boreale) 
soorten, vermoedelijk van laat-pleistocene ouder-
dom.

Voorkomen van sterk afgesleten gerekristalliseer-
de (ondoorschijnende) mariene warm-gematigde 
soorten, indicatief voor Eemien (Laat-Pleistoceen).

Voorkomen van afgesleten tot redelijk geconser-
veerde (ondoorschijnende) gematigde brakwater 
soorten, vermoedelijk van laat-pleistocene ouder-
dom.

Voorkomen van redelijk goed geconserveerde 
koel-gematigde soorten, zoals de Noordse Astarte 
(Astarte borealis). Uit parallel onderzoek blijkt dat 
deze fauna vermoedelijk van Laat-Eemien of Vroeg-
Weichselien ouderdom is (Laat-Pleistoceen).

Wisselende hoeveelheden van holocene (tot re-
cente) mariene soorten.

Vrij lage aantallen van sterk afgesleten midden tot 
vroeg-pleistocene korfmossels die fluviatiele of hoog-
estuarine milieus vertegenwoordigen.

Lage aantallen land- en zoetwatersoorten. Veelal 
betreft het vrij dunschalige soorten die deels ge-
rekristalliseerd zijn en slijtage tonen en deels zeer 
goed geconserveerd zijn en opperhuidresten ver-
tonen. Het gaat hier zowel om laat-pleistocene als 
deels vroeg-holocene soorten. 

Vrij lage aantallen terrestrische slakkensoorten, 
wederom dunschalig en deels gerekristalliseerd. 
Vermoedelijk zowel van laat-pleistocene als vroeg-
holocene herkomst.

Zeer zeldzaam oudere soorten (Vroeg-Pleistoceen, 
Laat-Plioceen, Laat-Oligoceen, Eoceen) die meest 
sterk tot zeer sterk zijn gerold en die fluviatiele om-
werking uit herkomstgebieden in de Zeeuwse delta 
en achterliggend Vlaanderen danwel het Rijngebied 
nabij Keulen aangeven. 

Het overgrote deel van de mariene soorten is sterk 
tot zeer sterk afgesleten. Deze fossilisatiegraad is te 
herleiden aan meerdere fasen van fluviatiel transport 
tijdens het Laat-Pleistoceen (zie b.v. Wesselingh et 
al., 2010). Gezien de redelijke tot goede conservatie 
van de laat-pleistocene brakwater fauna’s en koud-
gematigde fauna’s is het mogelijk dat deze in situ 
voorkomen in de lagen in het zandwingebied. Ook al 
zijn er kleine verschillen in de samenstelling van de 
fauna’s tussen de strandvakken is er in alle mon-
sters sprake van gemengde fauna’s als hierboven 

beschreven. Wij denken dat dit te relateren is aan 
uitgebreide omwerking door laat-pleistocene rivie-
ren, al valt het niet uit te sluiten dat verdere menging 
heeft plaatsgevonden in de vroeg-holocene trans-
gressiezone. 

Effectiviteit van de verzamelmetho-
den

De mogelijkheid om de opbrengst van de verschil-
lende verzamelmethoden te vergelijken is pas tijdens 
de loop van het onderzoek gebleken, dat in eerste 
instantie gericht was op het uitwerken van het mate-
riaal uit de big bags. Derhalve zijn de drie analyse-
methodes (big bags met hulp van publiek; telmon-
sters; geraapt materiaal inclusief gruis) niet een op 
een te vergelijken. Maar de uitkomsten geven wel 
een duidelijk kwalitatief beeld van de opbrengsten 
van de methodes.

De telmonsters (3 kg monsters) die uit de big bags 
zijn gehaald zijn met relatief weinig inzet te analyse-
ren. Zeven monsters hebben ongeveer drie mens-
weken aan werk opgeleverd. Het aantal soorten is 
niet erg hoog (37 soorten). Het grootste voordeel is 
dat er met niet al te veel inzet een goede karakteri-
sering te maken is (kwantitatief) van de samenstel-
ling van de fossiele fauna. Nadeel is dat zeldzamere 
soorten, waaronder belangrijke indicatoren voor be-
paalde milieus, tijdsintervallen en herkomstgebieden 
van rivieren, niet of nauwelijks gevonden worden.

De publieksacties rond de big bags geven ook een 
goed beeld van het karakter van de Maasvlakte 2 
fauna, een die goed overeenstemt met de resultaten 
van de telmonsters. De inzet was wel enorm, een 
schatting van het aantal uitzoekdagen, de verdere 
determinatie en het vervoeren en verzamelen van 
het materiaal ligt in de orde van grootte van drie 
mens-maanden werk. Het aantal gevonden soorten 
(58) is redelijk hoog en tevens werden er enkele 
bijzondere en zeldzame vondsten gedaan, waaron-
der een eerste nieuw-melding voor het Nederlandse 
strand (Dentalium polypleurum). Hieronder enkele 
exemplaren van soorten die ondubbelzinnig een 
“Oerschelde” en een Rijn herkomst hebben. Nadeel 
is dat deze methode moeilijk te kwantificeren resulta-
ten oplevert. 

De combinatie van het rapen van schelpen op het 
strand en het bestuderen van (kleine) gruismonsters 
is relatief laag-arbeids intensief. Naar schatting heeft 
hierin anderhalve mensweek aan werk gezeten. In 
totaal werden ruim 75 soorten gevonden, en vrijwel 
alle groepen die te verwachten zijn werden ook 
daadwerkelijk gevonden. Ook werden belangrijke 
indicatoren voor stratigrafische intervallen, verschil-
lende paleomilieus en fluviatiele herkomstgebieden 
gevonden. Een nadeel van met name gruismonsters 
is dat de samenstelling erg variabel is en gemak-
kelijk te beïnvloeden door b.v. transportprocessen 
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(fractioneren bij winning en opspuiting). Een ander 
nadeel is het wat lastig te kwantificeren aspect van 
dit soort verzamelmethoden, die sterk afhankelijk zijn 
van de kwaliteiten van individuele verzamelaars. 

Gezien de personele inzet is veruit de meest 
effectieve methode om fauna’s van opgespoten 
terreinen te karakteriseren het rapen op het terrein 
in combinatie met onderzoek aan gruismonsters. 
Ook al hebben acties met de big bags zeker nieuwe 
inzichten en vondsten opgeleverd, en is de waarde 
voor publieke bewustzijn ongeëvenaard, voor de in-
houdelijke inzichten vormt deze manier geen goede 
opbrengst voor het aantal geïnvesteerde mensuren. 

Menselijke resten

De hoop was dat bij de verwerking van het mate-
riaal sporen van de menselijke geschiedenis in de 
vorm van bewerkte schelpfragmenten aan het licht 
zouden komen. Daarvan zijn er geen geïdentificeerd 
in het materiaal. Het verzamelde materiaal is niet 
in stratigrafische context gevonden. In een parallel 
traject zijn fossiele schelpen uit boringen bestu-
deerd. Het strandmateriaal heeft de mogelijkheid om 
daaraan waardevolle aanvullingen te geven, bijvoor-
beeld door het voorkomen van grotere soorten die in 
boringen vaak gemist worden.

Vervolg

Tijdens het verwerken van de schelpenmonsters 
is ons gebleken dat de verschillen in conservatie-
toestand van de schelpen grote inzichten brengen 
in de mogelijke herkomst en afzettingsprocessen. 
Dientengevolge is een vervolgonderzoek gestart 
waar is gekeken naar de samenstelling en conser-
vatietoestand van fossiele schelpen in verschillende 
strandvakken waarover hierna wordt gerapporteerd. 
Samen met verdere inzichten van onafhankelijk on-
derzochte boringen zou het mogelijk moeten zijn om 
de verschillende componenten en herkomstgebieden 
van de fauna’s te duiden.

Conclusies

Verschillende verzamelmethodes geven over het 
algemeen een goed beeld van de samenstelling van 
de fossiele schelpen fauna’s van de Maasvlakte 2. 
De fauna wordt merendeels gevormd door fluviatiel 
omgewerkte laat-pleistocene mariene fauna’s, maar 
heeft ook brakwater- en zoetwatercomponenten en 
bevat ook vrij zeldzaam terrestrische elementen. 
Gezien de investering in menskracht is het verzame-
len (rapen) van materiaal op locatie aangevuld met 
gruisonderzoek veruit de meest efficiënte methode 
om met relatief weinig inzet een faunabeeld te schet-

sen. De gebruikte methodes hebben geen archeo-
logisch materiaal opgeleverd. Voor de landschaps-
reconstructies is stratigrafisch verzameld materiaal 
nodig, waarbij het materiaal van het strand wel een 
waardevolle aanvulling kan zijn voor het karakteri-
seren van landschappen in de mogelijke menselijke 
bewoningsgeschiedenis.

Raapacties

Inleiding

Doel van deze studie was een beeld te krijgen 
van de geologische opbouw in het algemeen en 
samenstelling van de fossiele mollusken fauna’s in 
het bijzonder door het analyseren van vastomlijnde 
(opgespoten) strandvakken waarvan bij benadering 
de winlocatie en -diepte bekend is, alsmede de geo-
logische opbouw van het wingebied. Ook al biedt het 
verzamelen op grote oppervlaktes een rijkdom aan 
vondsten, het grote probleem van dergelijke vonds-
ten is het ontbreken van een stratigrafische context 
en de vermenging. Doordat de herkomstgebieden 
van de deklagen die op Maasvlakte-2 zijn opgespo-
ten bij benadering bekend zijn, is het mogelijk om 
een relatie te onderzoeken tussen de strandvonds-
ten en de geologische opbouw van het wingebied. 

Het merendeel van de mollusken is van mariene 
oorsprong. Echter, de lagen waarin ze gevonden 
zijn hebben veelal een fluviatiele oorsprong, de 
schelpen zijn dus in meer of mindere mate omge-
werkt door rivieren (Wesselingh et al., 2011). Zowel 
de afzettingsmilieus als de omwerkingsprocessen 
hebben karakteristieke fossilisatiesporen achterge-
laten (zgn. tafonomische kenmerken). Een enkele 
soort kan in verschillende lagen voorkomen en in 
hele verschillende conservatietoestand. De combi-
natie 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 
5.1). Een vergelijkbare aanpak is uitgevoerd op fos-
siel schelpenmateriaal uit boringen die in een aparte 
deelstudie zijn onderzocht. De resultaten van dat 
onderzoek zijn gebruikt om de fauna’s van de strand-
vakken te inventariseren en interpreteren. In het 
schelpenmateriaal van de boringen zijn vier groepen 
gekarakteriseerd op grond van de samenstelling 
en het tafonomische karakter van de fossiele mol-
lusken fauna’s, te weten (a) fluviatiele vermoedelijk 
midden-vroeg pleistocene fauna’s, (b) een koel-
boreaal marien-kustzone fauna (vermoedelijk Laat-
Eemien of Vroeg-Weichselien ouderdom), (c) een 
fluviatiel omgewerkt gemengde fauna gedomineerd 
door sterk afgesleten pleistocene mariene soorten 
(Weichselien) en (d) een Holoceen marien interval. 
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Met behulp van de soorten en hun conservering is 
getracht het strandvakkenmateriaal tot de betref-
fende groepen te herleiden.

Resultaten

De uitgetelde monsters zijn weergegeven in tabel 
5.2. 

In de uitgetelde monsters (tabel 5.2) zijn in totaal 
46 taxa (soorten en herkenbare vormen van soorten, 
verder aan te duiden als soorten) gevonden. De aan-
tallen variëren van 34 (vak 100) tot 131 (vak 1).

De fauna wordt gedomineerd door gerekristal-
liseerde grijze afgesleten laat-pleistocene mariene 
soorten (groep 5 inclusief 5E: 61% van de aantallen 
schelpen). Daarnaast zijn redelijk goed geconser-
veerde mariene soorten (groep 4, met daarin de 
koel-gematigde indicatoren als Astarte borealis) 
redelijk algemeen (28%). De soorten die het meest 
zijn opgeraapt zijn de “grote” kokkel (Cerastoderma 
edule major), de pleistocene korfmossel (Corbicula 
fluminalis), de geknobbelde hartschelp (Acantho-
cardia tuberculata), de otterschelp (Lutraria lutraria 
s.l.), het nonnetje (Macoma balthica) en de stevige 
strandschelp (Spisula solida). 

Het voorkomen van vier schelpstukken van Lutra-
ria magna, normaal gesproken een zeer zeldzame 
Eemien indicator, is opvallend. Ook is er een bolle 
vorm van een tepelhoren gevonden die lijkt op 
Euspira catena, maar waarvan de identiteit nog niet 
is vast te stellen. Gezien de conservatie betreft het 
vermoedelijk een soort die onderdeel uitmaakt van 
de koel-gematigde faunacomponent (groep 4, tabel 
5.1).

Er is betrekkelijk weinig variatie in de samenstel-
ling van de fauna van de strandvakken binnen de 
twee verzameldata. Op elk van de dagen werd in 
aanliggende vakken gewerkt. Echter, tussen de twee 
data die twee redelijk ver uiteen liggende verzamel-
gebieden vertegenwoordigen zijn wel enkele ver-
schillen waar te nemen. Cerastoderma edule major 
is de meest algemene soort (25%) in het noordelijk 
verzamelgebied (monsters 99-104) en maakt maar 
4% van de fauna in het zuidelijke verzamelgebied 
uit (monsters 1-7). Over het algemeen zijn Eemien 
indicatoren algemener in het noordelijk verzamel-
gebied, bv. Mimachlamys varia 7% versus 2% en 
Acanthocardia tuberculata 9% versus 4%). Lutraria 
lutraria s.l. is algemener in de zuidelijke vakken (11% 
vs 3%). 

Groep 1 Terrestrische slakken: materiaal is dunschalig, ondoorzichtig, oppervlakte sculptuurdetails 
zijn redelijk tot goed bewaardgebleven. Deze groep is niet aangetroffen in de strandvak-
monsters.

Groep 2 Zoetwater slakken en tweekleppigen en amfibische slakken: materiaal is over het alge-
meen dunschalig, ondoorzichtig, oppervlakte details zijn vaak in meer of mindere mate 
geconserveerd maar kunnen ook afgesleten zijn.

Groep 3 Soorten waarvan het biotoopoptimum in het mesohaliene spectrum (cf. 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, meestal door 
breuk na corrosie. Er komen exemplaren voor waarvan het schelpoppervlak gedeeltelijk of 
geheel is afgesleten.

Groep 4 Mariene soorten met een deels zeer goede conservering van het schelpoppervlakte; 
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 
ligamentholtes van het slot nog resten van de opperhuid (periostracum) te zien. Op de 
buitenzijde zijn fijne plaatselijk 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 voor-
komen zijn in groep 4 te vinden.

Groep 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 “Ee-
mien” fauna’s worden geacht. Deze zijn aangeduid met E.   

Groep 6 Mariene soorten; schelpen goed geconserveerd met oppervlakte details vaak redelijk tot 
goed bewaard, enigszins doorschijnend tot doorschijnend; diverse kleuringen; periostra-
cum (opperhuid) komt voor; soms als doubletten. Het gaat hier om holocene soorten.

Tabel 5.1 Tafonomisch-ecologische klassen. Groep 1 is niet in het strandmateriaal aangetroffen maar wel in 
boringen.
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Binnen groep 5 (mariene afgesleten laat-pleisto-
cene soorten) zijn er mogelijk twee subgroepen te 
maken, al is dat aan de hand van de huidige gege-
vens niet cijfermatig hard te maken. Het merendeel 
van deze groep bestaat uit sterk afgesleten soorten, 
maar een deel, en met name de grotere dunscha-
lige soorten als de otterschelp (Lutraria lutraria, L. 
magna) en Mactra glauca zijn afgesleten maar veelal 
minder ernstig dan bij veel van de overige soorten. 
We vermoeden dat de betreffende soorten, mogelijk 
met enkele andere soorten, een eigen laat-pleisto-
cene (Eemien) levensgemeenschap zouden kunnen 
vertegenwoordigen die gezien de conservatie minder 
omwerking heeft ondergaan dan andere laat-pleisto-
cene mariene soorten.

Karakterisering van de deelvakken, 
faunagroepen uit tabel 5.1

De fauna’s van de deelvakken zijn gekarakteri-
seerd aan de hand van de tafonomisch-ecologische 
klassen van tabel 5.1. De aantallen zijn terug te 
vinden in tabel 5.2.

Vak 1. Schelpen zeer algemeen. Fauna gedomi-
neerd door gerolde mariene soorten (groep-5: 60%), 
gevolgd door koel gematigde goed geconserveerde 
soorten (groep-4: 28%). Vroeg- tot midden pleisto-
cene korfmossels (groep-2; 7%) en redelijk gecon-
serveerde tot afgesleten brakwatersoorten (groep-3: 
6%) zijn vrij zeldzaam. De Lutraria-Mactra subgroep 
(onderdeel van groep 5: 5%) is zeldzaam in dit vak 
in vergelijking met de andere vakken. 

Vak 3. Schelpen algemeen. Fauna gedomineerd 
door gerolde mariene soorten (groep-5: 53%), 
gevolgd door koel gematigde goed geconserveerde 
soorten (groep-4: 34%). Vroeg- tot midden pleisto-
cene korfmossels (groep-2; 9%) en redelijk gecon-
serveerde tot afgesleten brakwatersoorten (groep-3: 
4%) zijn vrij zeldzaam. 

Vak 4. Schelpen algemeen. Fauna gedomineerd 
door gerolde mariene soorten (groep-5: 61%), 
gevolgd door koel gematigde goed geconserveerde 
soorten (groep-4: 25%). Vroeg- tot midden pleis-
tocene korfmossels (groep-2; 12%) zijn redelijk 
zeldzaam, al is deze groep relatief goed vertegen-
woordigd in vergelijking met de andere strandvak-
ken. Redelijk geconserveerde tot afgesleten brakwa-
tersoorten (groep-3: 2%) zijn vrij zeldzaam. 

Vak 5. Schelpen redelijk algemeen. Fauna vrij 
sterk gedomineerd door gerolde mariene soorten 
(groep-5: 75%), gevolgd door koel gematigde goed 
geconserveerde soorten (groep-4: 14%) die in 
vergelijking met andere vakken ondervertegenwoor-
digd zijn. Vroeg- tot midden pleistocene korfmos-
sels (groep-2; 8%) en redelijk geconserveerde tot 
afgesleten brakwatersoorten (groep-3: 4%) zijn vrij 

zeldzaam. De Lutraria-Mactra subgroep (onderdeel 
van groep 5: 25%) is sterk vertegenwoordigd in dit 
vak in vergelijking met de andere vakken. 

Vak 6. Vrij lage aantallen schelpen. Fauna gedomi-
neerd door gerolde mariene soorten (groep-5: 70%), 
gevolgd door koel gematigde goed geconserveerde 
soorten (groep-4: 20%). Vroeg-Midden pleistocene 
korfmossels (groep-2; 2%) zijn zeer zeldzaam en 
redelijk geconserveerde tot afgesleten brakwater-
soorten (groep-3: 7%) zijn vrij zeldzaam. 

Vak 7. Vrij lage aantallen schelpen. Fauna gedomi-
neerd door gerolde mariene soorten (groep-5: 69%), 
gevolgd door koel gematigde goed geconserveerde 
soorten (groep-4: 23%). Vroeg- tot midden pleisto-
cene korfmossels (groep-2; 2%) zijn zeer zeldzaam 
en redelijk geconserveerde tot afgesleten brakwater-
soorten (groep-3: 6%) zijn vrij zeldzaam. 

Vak 99. Vrij lage aantallen schelpen. Fauna ge-
domineerd door gerolde mariene soorten (groep-5: 
65%), gevolgd door koel gematigde goed geconser-
veerde soorten (groep-4: 17%). Vroeg- tot midden 
pleistocene korfmossels (Corbicula spp., groep-2; 
10%) zijn niet zeldzaam, brakwatersoorten (groep-3: 
2%) zijn zeldzaam. Het aandeel Eemien indicatoren 
(groep 5E) is hoog (33%). 

Vak 100. Lage aantallen schelpen. Fauna gedo-
mineerd door gerolde mariene soorten (groep-5: 
50%) en door koel gematigde goed geconserveerde 
soorten (groep-4: 34%). Vroeg- tot midden pleisto-
cene korfmossels (Corbicula spp., groep-2; 13%) 
zijn redelijk algemeen, brakwatersoorten (groep-3: 
3%) zijn zeldzaam. Het aandeel Eemien indicatoren 
(groep 5E) is redelijk hoog (22%). 

Vak 101. Schelpen zeer algemeen. Fauna gedo-
mineerd door gerolde mariene soorten (groep-5: 
51%) en door koel gematigde goed geconserveerde 
soorten (groep-4: 36%). Vroeg- tot midden pleisto-
cene korfmossels (Corbicula spp., groep-2; 10%) zijn 
niet zeldzaam, brakwatersoorten (groep-3: 3%) zijn 
zeldzaam. Het aandeel Eemien indicatoren (groep 
5E) is hoog (29%). In dit monster zijn opvallend veel 
zeer goed geconserveerde Cerastoderma edule 
major aangetroffen (37%), en daarnaast redelijk 
hoge aantallen Acanthocardia tuberculata (16%) en 
Mimachlamys varia (8%).

Vak 102. Schelpen redelijk algemeen. Fauna ge-
domineerd door gerolde mariene soorten (groep-5: 
54%) en door koel gematigde goed geconserveerde 
soorten (groep-4: 38%). Vroeg- tot midden pleisto-
cene korfmossels (Corbicula spp., groep-2; 6%) en 
brakwatersoorten (groep-3: 3%) zijn redelijk zeld-
zaam. Het aandeel Eemien indicatoren (groep 5E) 
is hoog (35%). Cerastoderma edule major is zeer 
algemeen (25%), daarnaast zijn er redelijke aantal-
len van Mimachlamys varia (8%) aangetroffen.
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Vak 103. Schelpen redelijk algemeen. Fauna ge-
domineerd door gerolde mariene soorten (groep-5: 
58%) en door koel gematigde goed geconserveerde 
soorten (groep-4: 38%). Vroeg- tot midden pleisto-
cene korfmossels (Corbicula spp., groep-2; 2%) en 
brakwatersoorten (groep-3: 3%) zijn redelijk zeld-
zaam. Het aandeel Eemien indicatoren (groep 5E) is 
hoog (28%). Cerastoderma edule major is algemeen 
(18%).

Vak 104. Vrij lage aantallen schelpen. Fauna ge-
domineerd door gerolde mariene soorten (groep-5: 
52%) en door koel gematigde goed geconserveerde 
soorten (groep-4: 38%). Vroeg- tot midden pleisto-
cene korfmossels (Corbicula spp., groep-2; 10%) 
zijn redelijk algemeen, brakwatersoorten (groep-3) 
ontbreken. Het aandeel Eemien indicatoren (groep 
5E) is hoog (26%).

Conclusies en discussie

Het bestudeerde fossiele schelpenmateriaal laat 
een grote mate van menging van verschillende fau-
natypes zien in alle strandvakken. Dit kan duiden op:

(1) het voorkomen van vermengde fauna’s (door 
b.v. rivieren of in transgressiezones of beiden) in de 
lagen in de ondergrond, en/of,

(2) winning van verschillende lagen door de zand-
zuigers per trek.

Uit parallel onderzoek aan boringen blijkt dat flu-
viatiel omgewerkte en gemengde fauna’s inderdaad 
domineren. De dominantie van omgewerkte fauna’s 
in de ondergrond van het wingebied is terug te zien 
in de vrij homogene samenstelling van de fauna’s in 
de verschillende strandvakken. Voor de noordelijke 
strandvakken (vakken 99-104) is het aannemelijk dat 
Weichselien afzettingen met mogelijk in situ koel-
gematigde soorten in de ondergrond van het betref-
fende wingebied aanwezig moeten zijn. Daarnaast 
is het mogelijk gebleken om individuele schelpen op 
grond van de combinatie van conservatie (tafono-
mie) en soort te plaatsen in de verschillende fauna’s 
die zijn aangetroffen in de boringen in het gebied.
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Strandvakken 23-9-2011/7-1-2011
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4 Euspira spec. 1 1 1
6 Euspira catena 1 1 1 3
5 Buccinum undatum 1 3 4 2 3 1 2 1 17
6 Buccinum undatum 1 1 1 1 2 6
5 Nassarius nitidus 1 1 2
5 Nassarius reticulatus 1 4 5
5 Dentalium vulgare 1 1 2
5 Mytilus edulis s.l. 1 1 1 1 1 5
4 Modiolus modiolus 1 1
5 Modiolus modiolus 1 1
5 Ostrea edulis 5 4 5 4 2 8 2 3 2 1 36
6 Aequipecten opercularis 1 1 2
5E Mimachlamys varia 2 2 2 1 2 1 7 1 9 10 1 4 42
5E Anomia ephippium 8 6 3 5 1 3 2 4 2 6 2 42
4 Astarte borealis 12 8 3 3 1 2 4 1 3 2 2 2 43
3 Cerastoderma glaucum 7 4 2 3 3 3 1 1 4 1 2 31
4 Cerastoderma edule 1 1 1 3
5 Cerastoderma edule 7 6 3 1 2 1 1 1 5 2 1 30
6 Cerastoderma edule 1 1
4 Cerastoderma edule major 9 7 4 2 1 1 6 9 37 25 18 14 133
5E Acanthocardia tuberculata 12 4 2 3 1 1 3 3 16 11 7 2 65
5 Acanthocardia echinata 1 1
6 Acanthocardia echinata 1 1 1 3
5 Laevicardium oblongum 

castanea
6 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 22

5 Laevicardium oblongum 
crassum 

1 3 2 6

6 Laevicardium oblongum 
crassum 

1 1 1 1 1 1 2 1 9

5 Spisula subtruncata 2 1 1 2 1 7
6 Spisula subtruncata 3 5 4 3 1 1 17
5 Spisula solida 9 4 8 3 1 2 1 3 2 4 1 38
6 Spisula solida 4 1 2 4 11
5 Spisula elliptica 1 1 2
6 Spisula elliptica 1 2 1 1 5
4 Mactra stultorum cinerea 1 1
5 Mactra stultorum cinerea 1 2 2 1 6
5E Mactra stultorum plistoneer-

landica
2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 15

5E Mactra glauca 1 3 2 7 3 2 1 1 2 2 1 1 26
4 Lutraria lutraria s.l. 1 2 3 6
5 Lutraria lutraria s.l. 4 9 10 15 7 6 2 1 1 1 1 1 58
6 Lutraria lutraria s.l. 1 1 2
5E Lutraria magna 1 2 1 4
5E Solen marginatus 1 1 1 3
6 Ensis ensis 2 1 3
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Strandvakken 23-9-2011/7-1-2011
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4 Macoma balthica 6 19 16 2 2 5 1 3 1 2 57
5 Macoma balthica 1 2 1 1 1 1 2 2 4 1 16
5 Gari fervensis 1 1 1 1 1 1 6
5 Donax vittatus 3 1 1 1 1 1 1 9
6 Donax vittatus 1 1
3 Scrobicularia plana 1 1
2 Corbicula fluminalis 8 10 12 6 1 1 10 3 10 5 1 4 71
2 Corbicula fluminea 1 2 3
5 Chamelea striatula 1 2 1 1 1 1 7
6 Chamelea striatula 4 1 1 1 1 2 1 11
5 Dosinia lupinus 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 12
5 Dosinia exoleta 1 1 1 1 1 5
5E Venerupis senescens 4 1 5 2 3 1 2 1 19
6 Venerupis corrugata 1 1 2
5 Mya arenaria 1 1
4 Mya truncata 1 1
5 Mya truncata 2 1 2 1 1 1 1 9
6 Mya truncata 1 1
5 Zirfea crispata 5 2 2 4 3 3 1 1 21
5 Barnea candida 1 1
6 Barnea candida 1 1 1 3
5 indet grote bivalve 1 1

131 122 107 88 47 52 66 34 128 80 72 47 974

Tabel 5.2. Samenstelling van de molluskenfauna naar soort+tafonomische klasse (tabel 5.1) van de verschil-
lende strandvakken.
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Fig. 5.1 Astarte borealis (noordse Astarte). B 2 cm. Op het oppervlak zijn de lage ribben nog goed te zien 
en zijn fragmenten van het opperhuid te zien. Aan de top is de schelp sterk gecorrodeerd. Vertegenwoor-
diger van een koel marien interval. 2. Dentalium polypleurum. L 2 cm. Het rechterexemplaar is afkomstig 
van de Maasvlakte 2, het linker exemplaar uit laat-oligocene afzettingen van het Nederrijn gebied in West-
Duitsland. Het Maasvlakte exemplaar is met de Rijn omgewerkt uit Duitsland, en is een nieuwe vondst voor 
de Nederlandse kust. Foto Anton Janse. 3. Corbicula fluminalis (korfmossel). B 1,5 cm. Een vroeg- tot mid-
den- pleistocene zoetwater soort. Is niet heel zeldzaam in het Maasvlakte 2 materiaal, is wel altijd zeer sterk 
versleten. 4. Cerastoderma glaucum (brakwaterkokkel). B 1,5 cm. Een goed geconserveerd exemplaar van 
een typische brakwatersoort. 5. Arca sp. B 4 cm. Vermoedelijk een exoot die mogelijk afkomstig is van een 
van de schepen die in het wingebied heeft gewerkt of voor anker is gegaan. 6. Acanthocardia tuberculata 
(geknobbelde hartschelp). B 6 cm. Een typische vertegenwoordiger van de zogenaamde Eemien fauna (c. 
130.000 jaar oud). Deze soort leeft vandaag de dag van het Kanaal tot in de Middellandse Zee. (foto’s Frank 
Wesselingh tenzij anders vermeld).



Op de buitencontour zijn tijdens de verschillende 
zoekacties (zowel raapacties als beachcleanerope-
raties) zoekvakken gedefinieerd waarbinnen de 
vondsten verzameld zijn. De GPS-coördinaten van 
de hoekpunten van de verschillende zoekvakken 
zijn genoteerd. Om de vondsten te koppelen aan de 
locatie in de put zijn verschillende bronnen geraad-
pleegd, die bij de Projectorganisatie beschikbaar 
zijn, omdat over de zandwinning en het gebruik van 
het zand regelmatig dient te worden gerapporteerd 
aan het Bevoegd Gezag (Rijkswaterstaat).

De aannemer (PUMA) heeft op de gehele Maas-
vlakte 2, inclusief de zone langs de nieuwe oever, 
dumpvakken met een afmeting van ca. 25 bij 50 m 
gedefinieerd, waar de ladingen van de sleephopper-
zuigers gelost zijn. Van de aannemer werd een lijst 
ontvangen met de zwaartepunten van de dumpvak-
ken. Op de dumpvakken kan de lading gelost zijn 
d.m.v.: 

• storten (openen van de kleppen onderin de beun 
om zo in één keer de lading op de zeebodem te 
dumpen), 

• rainbowen (onder hoge druk wegspuiten van 
de lading om op enige afstand van het schip de 
bodem te verhogen totdat deze boven zeeniveau 
is),

• walpersen (via een pijpleiding de lading naar een 
locatie aan wal persen, waardoor verdere opho-
ging mogelijk wordt).

Het moge duidelijk zijn dat de locatie waar de la-
ding terecht komt in geen van deze gevallen precies 
één dumpvak is. In vrijwel alle gevallen zal de lading 
over een groter oppervlak verspreid worden.

Alle zoekvakken hebben een unieke identificatie-
code gekregen beginnende met BR (van beachclea-
ner/raapactie) gevolgd door een underscore (_) en 
de datum (jjjjmmdd) en vakaanduiding zoals vastge-
legd tijdens de zoekactie. Vervolgens is geautoma-
tiseerd per zoekvak een lijst gemaakt van de dump-
vakken (stortvakken), waarvan het midden binnen 
het zoekvak valt. 

Tenslotte is per zoekvak een schatting gemaakt 
van het aandeel in het oppervlak van zand van 
verschillende herkomst (geografische ligging en 
diepte). Een dergelijke schatting geeft, gezien de 
vele onzekerheden met betrekking tot de oppervlakte 
waarover de verschillende beunladingen verspreid 

zijn en de mogelijkheid dat ook vanaf stortvlakken 
in de omgeving zand op het zoekvak terecht komt, 
slechts een indicatie van de werkelijke herkomst van 
het zand. Er kan wel met betrekkelijk grote mate van 
zekerheid vastgesteld worden dat zand vanaf zekere 
locaties en daaraan gekoppelde diepte aanwezig is 
binnen een zoekvak, maar er kan ook zand van an-
dere herkomst liggen. Een schatting van de relatieve 
oppervlakte blijft dus te allen tijde onbetrouwbaar.

Een uitgebreider verslag van de methode is te 
vinden in Bijlage 10.
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Alvorens in te gaan op de beantwoording van de 
onderzoeksvragen zoals gesteld in de inleiding vol-
gen hier eerst nogmaals de conclusies uit de deel-
rapporten van de verschillende materiaalgroepen.

Macrovertebraten
Na bestudering van het materiaal uit de verschil-

lende vakken, blijkt dat geen van de vakken een fau-
na laat zien die eenduidig in een bepaalde periode 
geplaatst kan worden. Dit duidt op een grote mate 
van vermenging van materiaal. Daarnaast komt er 
in veel van de vakken materiaal voor dat een afwij-
kende mate van mineralisatie of conservering heeft. 
Dit betekent dat we niet alleen te maken hebben met 
een vermenging die recent heeft plaatsgevonden, 
als gevolg van de werkzaamheden op Maasvlakte 2, 
maar ook met materiaal dat in het verleden al eens 
vermengd is geraakt als gevolg van bijvoorbeeld 
fluviatiele actie.

Microvertebraten
Frank Wesselingh en Ronald Pouwer kwamen op 

basis van de inspectie van de schelpenfauna op de-
zelfde dag in dezelfde strandvakken tot de voorlopige 
conclusie dat het een Vroeg-Weichselien fauna betrof 
met ingespoelde Eemien en midden-pleistocene ele-
menten. De gevonden woelratkiezen zijn deels zeker 
ouder. De preservatie van alle kiesjes duidt ook op 
omwerking uit oudere afzettingen. 

Hout
Van hout is moeilijk te bepalen uit welke periode 

het komt en of wat bij elkaar in één vak gevonden is 
ook daadwerkelijk bij elkaar hoort. Dit komt doordat 
hout erg gevoelig is voor rotting en de conserve-
ringstoestand erg snel achteruitgaat door uitdroging. 
Oud hout (wanneer dit niet versteend is) kan dus 
zeer moeilijk te onderscheiden zijn van recent hout. 
Wat opvalt in het materiaal uit deze test, is dat er 
vakken zijn waarbij het hout goed determineerbaar 
is en vakken waarbij alleen nog een onderscheid 
te maken valt tussen loofhout en naaldhout. Dit 
betekent dat recente uitdroging en invloed van de 
zon niet primair verantwoordelijk gehouden kunnen 
worden voor de slechte staat van het hout in som-
mige vakken, aangezien alle vakken aan dezelfde 
recente weersomstandigheden zijn blootgesteld. Het 
hout uit de verschillende vakken moet dus ook echt 

uit verschillende lagen afkomstig zijn geweest.

Mollusken
Verschillende verzamelmethoden geven over het 

algemeen een goed beeld van de samenstelling van 
de fossiele schelpen faunas van de Maasvlakte 2. 
De fauna wordt merendeels gevormd door fluviatiel 
omgewerkte laat-pleistocene mariene faunas, maar 
heeft ook brakwater- en zoetwatercomponenten en 
bevat ook vrij zeldzaam terrestrische elementen. 
Gezien de investering in menskracht is het verzame-
len (rapen) van materiaal op locatie aangevuld met 
gruisonderzoek veruit de meest efficiënte methode 
om met relatief weinig inzet een faunabeeld te 
schetsen. De onderzochte methodes hebben geen 
archeologisch materiaal opgeleverd. Voor de land-
schapsreconstructies is stratigrafisch verzameld 
materiaal nodig, waarbij het materiaal van het strand 
wel een waardevolle aanvulling kan blijken te zijn 
voor het beoordelen van landschappen in de moge-
lijke menselijke bewoningsgeschiedenis.

Het bestudeerde fossiele schelpenmateriaal uit 
de raapacties laat een grote mate van menging van 
verschillende faunatypes zien in alle strandvakken. 
Dit kan duiden op:

(1) het voorkomen van vermengde fauna’s (door 
b.v. rivieren of in transgressiezones of beiden) in de 
lagen in de ondergrond, en/of,

(2) winning van verschillende lagen door de zand-
zuigers per trek.

Uit parallel onderzoek aan boringen blijkt dat flu-
viatiel omgewerkte en gemengde fauna’s inderdaad 
domineren. De dominantie van omgewerkte faunas 
in de ondergrond van het wingebied is terug te zien 
in de vrij homogene samenstelling van de  faunas in 
de verschillende strandvakken. Voor de noordelijke 
strandvakken (vakken 99-104) is het aannemelijk dat 
Weichselien afzettingen met mogelijk in-situ koel-
gematigde soorten  in de ondergrond van het betref-
fende wingebied aanwezig moeten zijn. Daarnaast 
is het mogelijk gebleken om individuele schelpen op 
grond van de combinatie van conservatie (tafono-
mie) en soort te plaatsen in de verschillende fauna’s 
die zijn aangetroffen in de boringen in het gebied.

Koppeling aan de put
Er kan met betrekkelijk grote mate van zekerheid 

vastgesteld worden dat zand vanaf zekere locaties 
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en daaraan gekoppelde diepte aanwezig is binnen 
een zoekvak, maar er kan ook zand van andere 
herkomst liggen. Een schatting van de relatieve op-
pervlakte blijft dus te allen tijde onbetrouwbaar.

Beantwoorden van de on-
derzoeksvragen
Geeft het materiaal een beeld van de 
samenstelling, variatie en herkomst 
van de vondsten?

Het materiaal laat zien dat er vondsten van ver-
schillende herkomst in een zoekvak gedaan zijn. De 
variatie is zoals verwacht en beslaat een groot deel 
van de soorten die gevonden kunnen worden in het 
Pleistoceen. Daarnaast zijn enkele vondsten uit oude-
re tijden (o.a. Mioceen en Plioceen) en jongere tijden 
(Holoceen) gedaan. Deze niet-pleistocene vondsten 
vallen te plaatsen in een beeld van een gebied waar 
Holocene lagen aan de oppervlakte liggen en oudere 
lagen door o.a. fluviatiele actie in pleistocene bodems 
zijn ingespoeld.

Kunnen de verschillende vondsten en 
vondstcategorieën aan elkaar gekop-
peld worden door middel van onder-
zoek naar herkomstgebied van het 
zand en zo gebruikt worden als basis 
voor gebiedsreconstructie?

Wanneer duidelijk is wat de precieze herkomst-
gebieden zijn van het zand per zoekvak, dan is het 
wellicht mogelijk om de verschillende vondsten op 
basis van taphonomie aan elkaar te koppelen. Op dit 
moment zijn helaas de herkomstdata nog niet zodanig 
dat dit mogelijk is.

Geven de vondsten en data mbt kop-
peling aan de winput genoeg aankno-
pingspunten voor reconstructie van 
de stratigrafie in de winput?

Op dit moment is deze onderzoeksvraag nog niet 
goed beantwoordbaar. Wanneer de data met betrek-
king tot de herkomstgebieden per zoekvak beschik-
baar is zal deze vraag nogmaals bekeken moeten 
worden.

Levert het werken met de Mega 
Beach Cleaner meer of andere vond-
sten op dan met de hand rapen?

Het inzetten van de MBC was een test om te bepa-

len of deze methode een goed alternatief is voor het 
regulier surveyen en om te bekijken of deze me-
thode structureel andere vondsten oplevert. Het idee 
hierachter was dat doordat de MBC een ingebouwde 
zeef heeft er misschien meer resten van kleine 
zoogdieren gevonden zouden worden. Na bestude-
ring van de vondsten valt te zeggen dat als het gaat 
om de hoeveelheid vondsten, de MBC wel degelijk 
meer aantallen opbrengt. Daartegenin te brengen is 
dat het bij het merendeel van deze vondsten gaan 
om niet nader te determineren kleine fragmenten 
van oorspronkelijk grotere botten. Het blijkt dat in het 
MBC materiaal inderdaad resten van kleinere dieren 
- zoals diverse vogelsoorten en bevers - aanwezig 
zijn, maar die bevinden zich ook tussen het materi-
aal dat met de hand geraapt is. Echt kleine soorten, 
zoals muizen, zijn niet in het MBC materiaal terug-
gevonden, omdat het zand ten tijde van de test zo 
droog was, dat dit met de kleinste fractie aan vondst-
materiaal door de mazen van de zeef heen is geglipt. 
De ervaring leert dat wanneer men getraind is op het 
zoeken naar zeer klein materiaal, dit met de hand 
ook goed te rapen is. Daarnaast is het uitzoeken 
van het MBC materiaal uitermate arbeidsintensief en 
tijdrovend. 

Kan de Mega Beach Cleaner een 
bruikbaar en efficiënt alternatief zijn 
voor met de hand rapen?

Het gebruik van de MBC levert geen wezenlijk 
andere vondsten dan het regulier surveyen en 
gezien de arbeidsintensiviteit van het uitzoeken van 
het MBC materiaal heeft het de voorkeur om met de 
hand te rapen. Dit geeft tevens het voordeel dat er 
tijdens het werk in het veld al een beeld ontstaat van 
de vondsten, wat de flexibiliteit in het veld verhoogt 
en ter plekke waar nodig de zoekstrategie aangepast 
kan worden. 

Conclusie
Het onderzoek op de buitencontour heeft mooie 

en vooral ook interessante vondsten opgeleverd. De 
vondsten, in combinatie met de mogelijkheid een 
stratigrafische koppeling te maken via de gegevens 
van de sleephopperzuigers, maakt het onderzoek 
op de buitencontour niet alleen uniek, maar ook 
uiterst belangrijk in de reconstructie van verleden 
landschappen in het Noordzeegebied. Ook de 
aanwezigheid van een combinatie van verschillende 
materiaalgroepen (bot en hout, maar ook mollusken 
en grind) opent een keur aan nieuwe mogelijkheden 
binnen het Noordzeeonderzoek, zoals het leggen 
van verbanden tussen deze materiaalgroepen en 
het reconstrueren van complete landschappen. Wij 
benadrukken dan ook het belang van de voortzetting 
van het onderzoek en de goede samenwerking tus-
sen de deelnemende partijen.
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Vakken 9-7-2010 (Lengte van de vakken 200 meter)

VAK ZEEkant-1_Z-01 VAK LANDkant-1_L-01
ZZ-80                       57769,5 440098,4 ZIW-80                      57849,6 440126,8
ZZ-78                       57702,6 440286,9 ZIW-78                      57782,7 440315,3
ZIW-78                      57782,7 440315,3 ZIS-78                      57829,9 440332,0
ZIW-80                      57849,6 440126,8 ZIS-80                      57896,7 440143,5
ZZ-80                       57769,5 440098,4 ZIW-80                      57849,6 440126,8

VAK ZEEkant-2_Z02 VAK LANDkant-2_L02
ZZ-78                       57702,6 440286,9 ZIW-78                      57782,7 440315,3
ZZ-76                       57635,8 440475,4 ZIW-76                      57715,9 440503,8
ZIW-76                      57715,9 440503,8 ZIS-76                      57763,0 440520,5
ZIW-78                      57782,7 440315,3 ZIS-78                      57829,9 440332,0
ZZ-78                       57702,6 440286,9 ZIW-78                      57782,7 440315,3

VAK ZEEkant-3_Z-03 VAK LANDkant-3_L-03
ZZ-76                       57635,8 440475,4 ZIW-76                      57715,9 440503,8
ZZ-74                       57568,9 440663,9 ZIW-74                      57649,0 440692,3
ZIW-74                      57649,0 440692,3 ZIS-74                      57696,2 440709,0
ZIW-76                      57715,9 440503,8 ZIS-76                      57763,0 440520,5
ZZ-76                       57635,8 440475,4 ZIW-76                      57715,9 440503,8

VAK ZEEkant-4_Z-04 VAK LANDkant-4_L-04
ZZ-74                       57568,9 440663,9 ZIW-74                      57649,0 440692,3
ZZ-72                       57502,1 440852,4 ZIW-72                      57582,2 440880,8
ZIW-72                      57582,2 440880,8 ZIS-72                      57629,3 440897,5
ZIW-74                      57649,0 440692,3 ZIS-74                      57696,2 440709,0
ZZ-74                       57568,9 440663,9 ZIW-74                      57649,0 440692,3

VAK ZEEkant-5_Z-05 VAK LANDkant-5_L-05
ZZ-72                       57502,1 440852,4 ZIW-72                      57582,2 440880,8
ZZ-70                       57435,2 441040,8 ZIW-70                      57515,4 441069,3
ZIW-70                      57515,4 441069,3 ZIS-70                      57562,5 441086,0
ZIW-72                      57582,2 440880,8 ZIS-72                      57629,3 440897,5
ZZ-72                       57502,1 440852,4 ZIW-72                      57582,2 440880,8
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bemonsterde vakken
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VAK ZEEkant-6_Z-06 VAK LANDkant-6_L-06
ZZ-70                       57435,2 441040,8 ZIW-70                      57515,4 441069,3
ZZ-68                       57368,4 441229,3 ZIW-68                      57448,5 441257,8
ZIW-68                      57448,5 441257,8 ZIS-68                      57495,6 441274,5
ZIW-70                      57515,4 441069,3 ZIS-70                      57562,5 441086,0
ZZ-70                       57435,2 441040,8 ZIW-70                      57515,4 441069,3

VAK ZEEkant-7_Z-07 VAK LANDkant-7_L-07
ZZ-68                       57368,4 441229,3 ZIW-68                      57448,5 441257,8
ZZ-66                       57301,5 441417,8 ZIW-66                      57381,7 441446,3
ZIW-66                      57381,7 441446,3 ZIS-66                      57428,8 441463,0
ZIW-68                      57448,5 441257,8 ZIS-68                      57495,6 441274,5
ZZ-68                       57368,4 441229,3 ZIW-68                      57448,5 441257,8

VAK ZEEkant-8_Z-08 VAK LANDkant-8_L-08
ZZ-66                       57301,5 441417,8 ZIW-66                      57381,7 441446,3
ZZ-64                       57239,2 441610,1 ZIW-64                      57321,2 441632,7
ZIW-64                      57321,2 441632,7 ZIS-64                      57369,4 441646,0
ZIW-66                      57381,7 441446,3 ZIS-66                      57428,8 441463,0
ZZ-66                       57301,5 441417,8 ZIW-66                      57381,7 441446,3

VAK ZEEkant-9_Z-09 VAK LANDkant-9_L-09
ZZ-64                       57239,2 441610,1 ZIW-64                      57321,2 441632,7
ZZ-62                       57194,7 441807,9 ZIW-62                      57278,4 441822,6
ZIW-62                      57278,4 441822,6 ZIS-62                      57327,7 441831,3
ZIW-64                      57321,2 441632,7 ZIS-64                      57369,4 441646,0
ZZ-64                       57239,2 441610,1 ZIW-64                      57321,2 441632,7

VAK ZEEkant-10_Z-10 VAK LANDkant-10_L-10
ZZ-62                       57194,7 441807,9 ZIW-62                      57278,4 441822,6
ZZ-60                       57169,2 442009,1 ZIW-60                      57254,0 442015,8
ZIW-60                      57254,0 442015,8 ZIS-60                      57303,8 442019,7
ZIW-62                      57278,4 441822,6 ZIS-62                      57327,7 441831,3
ZZ-62                       57194,7 441807,9 ZIW-62                      57278,4 441822,6

VAK ZEEkant-11_Z-11 VAK LANDkant-11_L-11
ZZ-60                     57169,2 442009,1 ZIW-60                      57254,0 442015,8
ZZ-58                       57163,0 442211,8 ZIW-58                      57248,0 442210,4
ZIW-58                      57248,0 442210,4 ZIS-58                      57298,0 442209,5
ZIW-60                     57254,0 442015,8 ZIS-60                      57303,8 442019,7
ZZ-60                     57169,2 442009,1 ZIW-60                      57254,0 442015,8

VAK ZEEkant-12_Z-12 VAK LANDkant-12_L-12
ZZ-58                       57163,0 442211,8 ZIW-58                      57248,0 442210,4
ZZ-56                       57176,0 442414,1 ZIW-56                      57260,5 442404,6
ZIW-56                      57260,5 442404,6 ZIS-56                      57310,2 442399,0
ZIW-58                      57248,0 442210,4 ZIS-58                      57298,0 442209,5
ZZ-58                       57163,0 442211,8 ZIW-58                      57248,0 442210,4

VAK ZEEkant-13_Z-13 VAK LANDkant-13_L-13
ZZ-56                       57176,0 442414,1 ZIW-56                      57260,5 442404,6
ZZ-54                       57208,3 442614,3 ZIW-54                      57291,5 442596,8
ZIW-54                      57291,5 442596,8 ZIS-54                      57340,4 442586,6
ZIW-56                      57260,5 442404,6 ZIS-56                      57310,2 442399,0
ZZ-56                       57176,0 442414,1 ZIW-56                      57260,5 442404,6
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Vakken 23-9-2011 (lengte van de vakken 100 meter)
Vak 1 4 hoekpunten
X=58178 y=438854
X=58126 y=438837
X=58159 y=438750
X=58211 y=438770
3m +NAP

Vak 2 ZO hoek
RD  x=58283 y=438582
Km 9.600

Vak 3 NO hoek
RD  x=58283 y=438582
Km 9.600

Vak 4 NO hoek
RD x=58305 y=438483
Km 9.700

Vak 5 NO hoek
RD x=58334 y=438388
Km 9.800
Offset 70m

Vak 6 NO hoek
RD x=58368 y=438294
Km 9.900
Offset 70m

Vak 7 NO hoek
RD x=58400 y=438200
Km 1.000
Offset 70m

Vak 8 NO hoek
RD x=58430 y=738104
Km 10.100
Offset 75m

Vakken 7-10-2011 (lengte van de vakken 100 meter)
Vak 98 NO hoek
Km 5800

Vak 99 NO hoek
Km 5700

Vak 100 NO hoek
Km 5600
Offset 135m
Mv=2+

Vak 101 ZO hoek
Km 5600
Offset 135m
Mv=2+
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Vak 102 ZO hoek
Km 5500
Offset 135m
Mv=2.20+

Vak 103 ZO hoek
Km 5400 
Offset 135m
Mv=2+

Vak 104 ZO hoek
Km 5300

Vakken 2-12-2011 (lengte van de vakken 250 meter), 
piket aan de zuidkant

piketpaal vaknummer Noorderbreedte (N) Oosterlengte (O)
Piket 5800 Vak 214 51°57.584 ʼ 003°57.773ʼ
Piket 6050 Vak 213 51°57.443 ʼ 003°57.784ʼ
Piket 6300 Vak 212 51°57.306 ʼ 003°57.826ʼ
Piket 6550 Vak 211 51°57.170 ʼ 003°57.893ʼ
Piket 6800 Vak 210 51°57.045 ʼ 003°57.969ʼ
Piket 7050 Vak 209 51°56.918 ʼ 003°58.046ʼ
Piket 7300 Vak 208 51°56.792 ʼ 003°58.124ʼ
Piket 7550 Vak 207 51°56.666 ʼ 003°58.200ʼ
Piket 7800 Vak 206 51°56.541 ʼ 003°58.280ʼ
Piket 8050 Vak 205 51°56.415 ʼ 003°58.356ʼ
Piket 8300 Vak 204 51°56.288 ʼ 003°58.433ʼ
Piket 8550 Vak 203 51°56.160 ʼ 003°58.508ʼ
Piket 8800 Vak 202 51°56.035 ʼ 003°58.586ʼ
Piket 9050 Vak 201 51°55.908 ʼ 003°58.663ʼ



Mammalia
Felidae
Panthera leo spelaea – Grottenleeuw

Bovidae
Bison priscus - Steppenwisent
Bos primigenius – Oerrund

Cervidae 
Alces alces – Eland
Cervus elaphus – Edelhert
Megaloceros giganteus – Reuzenhert
Rangifer tarandus – Rendier

Suidae
Sus scrofa – Wild zwijn

Rhinocerotidae
Coelodonta antiquitatis – Wolharige neushoorn
Stephanorhinus etruscus – Etruskische neushoorn

Equidae
Equus sp. – Paard

Elephantidae
Mammuthus primigenius – Wolharige mammoet

Castoridae
Castor fiber – Bever

Cricetidae
Arvicola cantiana
Mimomys savini

Phocoenidae
Phocoena phocoena – Bruinvis

Pisces
Teleostei
Verschillende beenvissen

Chondrichthyes
Carcharodon carcharias – Grote witte haai
Cosmopolitodus hastalis – Fossiele makreelhaai

Aves
Verschillende vogels (ter grootte van eend en 
meeuw)

Echinodermata
Echinoidea
Echinocyamus pusillus - Zeeboontje of Dwergzeeap-
pel

Crinoidea
Ongedetermineerde crinoide

Crustacea
Verschillende krabbensoorten

Mollusca
Gastropoda (slakken)
Diodora graeca
Gibbula magus
Gibbula cinerea
Theodoxus fluviatilis
Bithynia tentaculata - opercula
Bithynia tentaculata
Valvata piscinalis
Littorina littorea
Lacuna vincta 
Peringia ulvae  
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Ecrobia ventrosa     
Onoba semicostata 
Alvania lactea
Rissoa parva
Tornus subcarinatus     
Turritella communis
Cerithiopsis tubercularis 
Epitonium clathrus     
Balcis alba  
Euspira pulchella
Euspira catena
Euspira sp. 1
Buccinum undatum 
Ocenebra erinaceum     
Nucella lapillus
Nassarius pygmaeus     
Nassarius reticulatus sl    
Nassarius reticulatus
Nassarius nitidus
Nassarius spec.1
Oenopota turricula      
Haedropleura septangularis  
Odostomia scalaris     
Turbonilla crenata       
Philine aperta          
Stagnicola palustris
Radix ovata
Radix auricularia
Lymnaeidae
Galba truncatula
Planorbis planorbis
Gyraulus cf rossmaessleri
Ferrissia wautieri
Vallonia tenuilabris
Vallonia sp.
Vertigo genesii
Pupilla muscorum
Pupilla sp.
Columella columella
Oxyloma sp.
Succinella oblonga
Zonitidae indet
Trichia hispida
Arianta arbustorum

Bivalvia (tweekleppigen)
Anadara indet         
Arcopsis lactea         
Mytilus edulis sl        
Modiolus modiolus
Ostrea edulis          
Anomia ephippium 
Aequipecten opercularis 
Mimachlamys varia     
Flexopecten flexuosus 
Lucinella divaricata     
?Scacchia indet
Pseudopythina macandrewi  
Montacuta ferruginosa   

Kurtella bidentata 
Astarte borealis  
Astarte cf montagui
Venericor planicosta
Cerastoderma glaucum
Cerastoderma edule     
Cerastoderma edule major
Laevicardium oblongum oblongum
Laevicardium oblongum casartaneum
Acanthocardia tuberculata  
Acanthocardia echinata
Mactra stultorum      
Mactra plistoneerlandica 
Mactra glauca      
Spisula elliptica       
Spisula solida
Spisula subtruncata 
Lutraria lutraria sl
Lutraria magna            
Solen marginatus
Phaxas pellucidus      
Ensis magnus            
Ensis ensis            
Ensis minor           
Ensis phaxoides
Ensis siliqua
Ensis directus           
Donax vittatus        
Gari fervensis            
Gari depressa            
Angulus fabulus         
Angulus pygmaeus       
Macoma balthica      
Macoma obliqua            
Abra alba            
Abra prismatica        
Scrobicularia plana
Artica islandica
Corbicula fluminalis    
Corbicula fluminea
Pisidium amnicum
Pisidium henslowanum
Pisidium supinum
Pisidium cf moitessierianum
Pisidium sp.
Sphaerium corneum
Unio tumidus
Dosinia exoleta   
Dosinia lupinus         
Chamelea striatula     
Venerupis senescens    
Venerupis senegalensis       
Venerupis corrugata
Mya arenaria               
Mya truncata               
Varicorbula gibba         
Panopea glycimeris
Saxicavella jeffreysi    
Barnea candida       
Zirfea crispata     
Pholas dactylus
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Scaphopoda (stoottanden)
Dentalium vulgare     
Dentalium polypleurum
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Cervidae
Megaloceros giganteus (Blumenbach, 
1799) Reuzenhert
Netherlands, Zuid-Holland, Maasvlakte 2
Mega Beach Cleaner 2010-02-26
1 cervical vertebra dry specimen(s) velpon/aceton
005 Natural History Museum Rotterdam
NMR999100006924
Pleistocene
det. K. Post don. Havenbedrijf Rotterdam
10-010 FossilSpecimen
Vak 8 Z / vondstnummer 005

Netherlands, Zuid-Holland, Maasvlakte 2
Mega Beach Cleaner 2010-02-26
1 craniumfragment female dry specimen(s) velpon/
aceton
006 Natural History Museum Rotterdam
NMR999100006925
Pleistocene
det. K. Post don. Havenbedrijf Rotterdam
10-010 FossilSpecimen
Vak 9 Z / vondstnummer 006

Netherlands, Zuid-Holland, Maasvlakte 2
Mega Beach Cleaner 2010-02-26
1 mandibula dry specimen(s) velpon/aceton
113 Natural History Museum Rotterdam
NMR999100006931
Pleistocene
det. K. Post don. Havenbedrijf Rotterdam
10-010 FossilSpecimen
6 L/ vondstnummer 113

Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758) 
Rendier
Netherlands, Zuid-Holland, Maasvlakte 2

Mega Beach Cleaner 2010-02-26
1 lumbar vertebra dry specimen(s) velpon/aceton
011 Natural History Museum Rotterdam
NMR999100006927
Pleistocene
det. K. Post don. Havenbedrijf Rotterdam
10-010 FossilSpecimen
Vak 9 Z / vondstnummer 011

Elephantidae
Mammuthus primigenius (Blumen-
bach, 1799) Wolharige Mammoet
Netherlands, Zuid-Holland, Maasvlakte 2
Mega Beach Cleaner 2010-02-26
1 thoracic vertebra dry specimen(s) velpon/aceton
009 Natural History Museum Rotterdam
NMR999100006926
Pleistocene
det. K. Post don. Havenbedrijf Rotterdam
10-010 FossilSpecimen
Vak 9 Z / vondstnummer 009

Netherlands, Zuid-Holland, Maasvlakte 2
Mega Beach Cleaner 2010-02-26
1 molar dry specimen(s) velpon/aceton
108 Natural History Museum Rotterdam
NMR999100006929
Pleistocene
det. K. Post don. Havenbedrijf Rotterdam
10-010 FossilSpecimen
Laagte conc. / vondstnummer 108

Netherlands, Zuid-Holland, Maasvlakte 2
Mega Beach Cleaner 2010-02-26
1 ellepijp dry specimen(s) velpon/aceton
Natural History Museum Rotterdam
NMR999100006932
Pleistocene

Bijlage 3
NMR aanwinsten 
Mega Beach Cleaner 
feb 2010
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det. K. Post don. Havenbedrijf Rotterdam
10-010 FossilSpecimen

Rhinocerotidae
Coelodonta antiquitatis (Blumenbach, 
1799) Wolharige Neushoorn
Netherlands, Zuid-Holland, Maasvlakte 2
Mega Beach Cleaner 2010-02-26
1 molar dry specimen(s) velpon/aceton
002 Natural History Museum Rotterdam
NMR999100006923
Pleistocene
det. K. Post don. Havenbedrijf Rotterdam
10-010 FossilSpecimen
Vak 7 Z / vondstnummer 002

Equidae
Equus caballus Linnaeus, 1758 
Paard
Netherlands, Zuid-Holland, Maasvlakte 2
Mega Beach Cleaner 2010-02-26
1 metapode ; metacarpus dry specimen(s) velpon/
aceton
108 Natural History Museum Rotterdam
NMR999100006930
Pleistocene
det. K. Post don. Havenbedrijf Rotterdam
10-010 FossilSpecimen
Laagte conc. / vondstnummer 108

Felidae
Panthera leo spelaea (Goldfuss, 
1810) Grottenleeuw
Netherlands, Zuid-Holland, Maasvlakte 2
Mega Beach Cleaner 2010-02-26
1 astragalus dry specimen(s) velpon/aceton
014 Natural History Museum Rotterdam
NMR999100006928
Pleistocene
det. K. Post don. Havenbedrijf Rotterdam
10-010 FossilSpecimen
Vak 12 / vondstnummer 014

Niet opgenomen in NMR 
collectie: (Alles mammoet, 
tenzij anders vermeld.)

Vak 9Z / vondstnummer 007
1 schedelfragment 

Vak 10Z / vondstnummer 008
1 scheenbeen Paard

Laagte conc / vondstnummer 105
1 slagtandfragment 
2 ellepijp fragmenten 

Vak 10 L / vondstnummer 100
1 fragment rib 
1 distaal gewricht dijbeen Paard

Laagte conc. / vondstnummer 106
1 doornuitsteeksel lendewervel 

Laagte Zee naast conc. / vondstnummer 107
1 fragment schouderblad Steppenwisent

Vak 6 / Land
1 sacrum 

Laagte conc / vondstnummer 103
1 dijbeen fragment 
1 schedelfragment 

Laag na conc. / vondstnummer 104
1 borstwervel 
1 rib Mammoet

Geen aanvullende vindplaatsgegevens:
1 distaal gewricht scheenbeen 
1 distaal gewricht opperarm 
2 dijbeen fragmenten 

Vak 7Z / vondstnummer 112
3 fragmenten slagtand
8 fragmenten indet.

Vak 7L / vondstnummer 004
Fragment borstwervel
4 fragmenten indet

Vak 12L / vondstnummer 102
Fragment rib

Vak 8L / vondstnummer 111
2 fragmenten slagtand
10 fragmenten indet.

Laagte conc / vondstnummer 108
Fragment heup
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Fragment rib
10 fragmenten indet.
Fragment scheenbeen

Vak 9Z / vondstnummer 007
10 fragmenten indet

Vak 9Z / vondstnummer 006
Fragment triquetrium
10 fragmenten indet

Vak 9Z Concentratie / vondstnummer 009
5 fragmenten indet

Vak 7Z / vondstnummer 002
9 fragmenten indet

Vak 9L / vondstnummer 110
4 fragmenten indet

Vak 10 / vondstnummer 012
2 fragmenten indet

Laagte conc / vondstnummer 106
7 fragmenten indet

Vak 12 / vondstnummer 014
1 distaal fragment radius Rendier

Vak 11 / vondstnummer 013
2 fragmenten slagtand

Vak 6Z / vondstnummer 003
5 fragmenten indet

Laagte Zee naast conc / vondstnummer 107
2 fragmenten slagtand
Fragment scheenbeen

Laagte na conc / vondstnummer 103
2 fragmenten indet

Vak 6L / vondstnummer 113
Fragment wervel
Fragment schedel
Fragment gewricht

Vak 11L / vondstnummer 101
Fragment schedel
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Vak 8Z / vondstnummer 005
3 fragmenten indet
2 fragmenten slagtand

Geen aanvullende gegevens:
6 fragmenten indet

Laag na conc / vondstnummer 104
5 fragmenten indet
34 fragmenten indet

Vaknr Volgnr Species Element % Afronding andere sporen
1 1 cf Carcharodon carcharias tand 10
1 2 Mammuthus ivoor 1
1 3 vis vertebra 90
1 4 mammal small/medium cranium 2
1 5 indet indet afgerond koffiebruin
1 6 indet indet
1 7 indet indet
2 1 Mammuthus tusk 1
2 2 vis vertebra 90 fossiel
2 3 vis vertebra 10 fossiel
2 4 Mammuthus ivoor 1
2 5 Mammuthus ivoor 2
2 6 vogel? opperarm 20 fossiel
2 7 indet/small/medium cranium 2 recent?
2 8 medium mammal long bone 5
2 9 medium mammal long bone 6
2 10 medium mammal long bone 7
2 11 medium mammal long bone 8
2 12 indet/small/medium cranium 2
2 13 herbivoor tand/kies 5
2 14 indet indet
2 15 indet indet
2 16 indet indet
2 17 indet indet
2 18 indet indet
2 19 indet indet

Bijlage 4
MBC 9/7/2010, 
vertebraten big bags
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Vaknr Volgnr Species Element % Afronding andere sporen
2 20 indet indet
2 21 indet indet
2 22 indet indet
2 23 indet indet
2 24 indet indet
2 25 indet indet
2 26 indet indet
3 1 medium mammal ellepijp 20
3 2 Mammuthus ivoor 1
3 3 Mammuthus ivoor 1
3 4 ? tand 10
3 5 ?small/medium mammal ?tand 2
3 6 vis, oud
3 7 medium mammal   long bone 10 afgerond
3 8 medium mammal costa? 10
3 9 medium mammal ? iets afgerond
3 10 sponsbeen, recent afgehakt
3 11 vis indet
3 12 vis indet
3 13 indet (9x) indet afgerond
3 14 indet indet
3 15 indet indet
3 16 indet indet
3 17 indet indet
3 18 indet indet
3 19 indet indet
3 20 indet indet
3 21 indet indet
3 22 indet indet
5 1 vis, oud vertebra 90
5 2 vis, oud vertebra 75 iets afgerond
5 3 Casto fiber tand 75
5 4 medium mammal, recent vertebra 50 door midden gehakt
5 5 vogel long bone
5 6 medium mammal long bone
5 7 medium/large mammal scheenbeen? 10
5 8 large mammal long bone
5 9 medium/large mammal indet 10 afgerond
5 10 indet indet iets afgerond
5 11 indet (3x) indet
5 12 indet indet
5 13 indet indet
7 1 Carcharodon carcharias tand 90
7 2 vogel? scheenbeen? 30 gefossiliseerd
7 3 vis kieuwboog 20 recent
7 4 indet indet zwart
7 5 indet indet zwart
7 6 large mammal scheenbeen? iets afgerond
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Vaknr Volgnr Species Element % Afronding andere sporen
7 7 indet indet afgerond
7 8 indet indet sterk afgerond sterke fossilisatie
7 9 indet indet
7 10 indet indet
7 11 indet indet
7 12 indet indet
7 13 indet indet
7 14 indet indet
7 15 indet indet
7 16 indet indet
7 17 indet indet
7 18 indet indet
7 19 indet indet
7 20 vis kieuwboog recent (hoort mogelijk 

bij volgnummer 3)
7 21 vis vertebra 90 fossiel
7 22 large mammal long bone? afgerond sterk gefossiliseerd
7 23 medium/large mammal long bone? afgerond
7 24 indet indet
7 25 indet indet
7 26 indet indet
7 27 vogel? ravenbeks-

been
8 1 Castor fiber tand 90
8 2 XL mammal indet 1
8 3 Mammuthus ivoor 1
8 4 Mammuthus ivoor 2
8 5 vis vertebra 90
8 6 vis vertebra 90
8 7 vis vertebra 50
8 8 vogel dijbeen 30
8 9 vis vertebra? 75
8 10 medium mammal cranium 2
8 11 large/XL mammal long bone iets afgerond
8 12 large/XL mammal long bone iets afgerond
8 13 indet indet afgerond
8 14 indet indet iets afgerond
8 15 indet indet
8 16 indet indet
8 17 indet indet
8 18 indet indet
8 19 indet indet
8 20 indet indet
8 21 indet indet
8 22 indet indet
8 23 indet indet
9 1 neushoorn tand 40
9 2 krab, recent schaar
9 3 krab, recent schaar
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Vaknr Volgnr Species Element % Afronding andere sporen
9 4 crinoid stengel
9 5 vis vertebra 90
9 6 Mammuthus ivoor 1
9 7 mammal cranium 1
9 8 small/medium mammal long bone iets afgerond
9 9 small/medium mammal long bone iets afgerond
9 10 small/medium mammal long bone iets afgerond
9 11 small/medium mammal long bone
9 12 large mammal long bone 2
9 13 large mammal long bone 2
9 14 large mammal long bone 2
9 15 vogel? dijbeen? 20
9 16 indet indet
9 17 indet indet
9 18 indet indet
9 19 indet indet
9 20 indet indet
9 21 indet indet
9 22 indet indet
9 23 indet indet
9 24 indet indet
9 25 indet indet
9 26 indet indet
10 1 Castor fiber ellepijp 20
10 2 vis vertebra 90
10 3 vis vertebra 50
10 4 small mammal cranium recente breu-

ken
10 5 small mammal cranium recente breu-

ken
10 6 small mammal cranium recente breu-

ken
10 7 small mammal cranium recente breu-

ken
10 8 Mammuthus tusk 1 afgerond
10 9 Castor fiber? tand 25
10 10 indet indet afgerond sterk gefossiliseerd
10 11 indet indet afgerond sterk gefossiliseerd
10 12 indet indet afgerond sterk gefossiliseerd
10 13 groot zoogdier indet 2 iets afgerond
10 14 vis vertebra? 30
10 15 medium mammal costa? mogelijk afgesneden
10 16 indet indet sterker gefossiliseerd
10 17 indet indet afgerond
10 18 indet (16x) indet
10 19 indet indet
10 20 indet indet
10 21 indet indet
10 22 indet indet
10 23 indet indet
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Vaknr Volgnr Species Element % Afronding andere sporen
10 24 indet indet
10 25 indet indet
10 26 indet indet
10 27 indet indet
10 28 indet indet
10 29 indet indet
10 30 indet indet
10 31 indet indet
10 32 indet indet
10 33 indet indet
13 1 vis, recent kieuwboog
13 2 vis, recent mandibula
13 3 vis, recent vertebra 100
13 4 vis, recent vertebra 100
13 5 Mammuthus ivoor 1
13 6 Mammuthus 1
13 7 Mammuthus 1
13 8 small/medium mammal long bone 5 recente breuk past 

aan 9
13 9 small/medium mammal long bone 5 recente breuk past 

aan 8
13 10 mammal cranium? 1
13 11 medium/large mammal long bone 1 donker bruin, glim-

mend, gefossiliseerd
13 12 small/medium mammal long bone 5 lijkt op 8 en 9, maar 

iets groter
13 13 indet indet afgerond iets sterker gefossili-

seerd
13 14 indet indet afgerond
13 15 large mammal indet
13 16 indet indet
13 17 indet indet
13 18 indet indet
13 19 indet indet
13 20 indet indet
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Bijlage 5
MBC 9/7/2010, 
vertebraten survey
Vaknr. Binnen/Bui-

ten vak
Soort Element Kleur Sporen Vermoedelijke 

datering
Opmerking

1 in ondet schedelfr. grijsbruin Laat-Pleistoceen
1 in Mammuthus ivoor Laat-Pleistoceen
1 in Cosmo-

politodus 
hastalis

tand donkergrijs Mioceen/Plio-
ceen

1 in l fragmenten 
(4x)

grijsbruin aankoeksel 
op 1 fragm.

Laat-Pleistoceen

1 in l/xl fragmenten 
(6)

grijsbruin Laat-Pleistoceen

1 uit l/xl 1x vertebra, 
1x indet, 1x 
sponsbeen 

grijsbruin pitting op 
sponsbeen

Laat-Pleistoceen

2 in XL bekken grijsbruin Laat-Pleistoceen
2 in l fragmenten 

(3x)  
grijsbruin Laat-Pleistoceen

3 in l fragment grijsbruin Pleistoceen zwaarder 
gefossili-
seerd

3 Tracé l fragment grijsbruin Laat-Pleistoceen
4 in mammuthus ivoor lichtgeel Laat-Pleistoceen
4 uit l fragmenten 

(4x), 1x 
schedelfrag-
ment

grijsbruin Laat-Pleistoceen 1 fragm. 
zwaar gemi-
neraliseerd

4 uit l fragment, 
costa?

grijsbruin Laat-Pleistoceen

5 uit beenvis scapula  grijsbruin Laat-Pleistoceen fossiel
5 uit m/l opperarm grijsbruin Laat-Pleistoceen recent
5 uit l fragmenten 

(5x)
grijsbruin Laat-Pleistoceen

5 uit m/l fragment, 
mogelijk 
scheenbeen, 
sterk gefos-
siliseerd en 
gerold

grijsbruin Pleistoceen

6 uit Mammuthus carpale grijsbruin Laat-Pleistoceen
6 uit (talud) l fragmenten 

(4x)
grijsbruin Laat-Pleistoceen

6 uit l fragmenten 
(2x)

grijsbruin Laat-Pleistoceen
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Vaknr. Binnen/Bui-
ten vak

Soort Element Kleur Sporen Vermoedelijke 
datering

Opmerking

6 uit l fragment 
bekken

grijsbruin Laat-Pleistoceen

6 uit l vertebra grijsbruin Laat-Pleistoceen
6 in l fragmenten grijsbruin Laat-Pleistoceen
6 uit xl vertebra grijsbruin Laat-Pleistoceen
6 uit l vertebra grijsbruin Laat-Pleistoceen
6 uit l opperarm? grijsbruin Laat-Pleistoceen prox
6 uit l/rund? radius? grijsbruin Laat-Pleistoceen
7 uit Mammuthus ivoor grijsbruin Laat-Pleistoceen
7 in mammuthus ivoor grijsbruin Laat-Pleistoceen
7 in equus kies grijsbruin Laat-Pleistoceen
7 uit cf Mammu-

thus
schedelfr. grijsbruin Laat-Pleistoceen

7 uit ondet schedelfr. grijsbruin Laat-Pleistoceen
7 uit cervus? opperarm grijsbruin Laat-Pleistoceen distaal
7 uit l/xl fragment 

(4x)
grijsbruin Laat-Pleistoceen

7 in l fragment 
(5x)

4x grijsbruin, 
1x grijsblauw

Laat-Pleistoceen

7 uit l bekken grijsbruin Laat-Pleistoceen
8 uit Mammuthus dijbeen grijsbruin Laat-Pleistoceen distaal
8 in Mammuthus ivoor lichtgeel Laat-Pleistoceen
8 uit bos/bison cubonavicu-

lare (2x)
grijsbruin Laat-Pleistoceen

8 uit l tarsale grijsbruin Pleistoceen zwaarder 
gefossili-
seerd

8 in Mammuthus ivoor lichtgeel Laat-Pleistoceen
8 uit Mammuthus dijbeen/op-

perarm
grijsbruin Hyenavraat-

sporen
Laat-Pleistoceen gewrichtskop 

jong dier, 
sponsbeen 
zichtbaar

8 Tracé Mammuthus ivoor lichtgeel Laat-Pleistoceen
8 uit l vertebra grijsbruin Laat-Pleistoceen
8 uit l/xl fragmenten 

(3x)
grijsbruin Laat-Pleistoceen

8 in l fragmenten 
(9x)

grijsbruin Laat-Pleistoceen

8 uit xl fragmenten 
(4x)

grijsbruin Laat-Pleistoceen

9 in Mammuthus ivoor lichtgeel Laat-Pleistoceen
9 in ondet schedelfrag-

menten
grijsbruin Laat-Pleistoceen

9 in ondet schedelfr. grijsbruin Laat-Pleistoceen
9 in equus epistropheus grijsbruin Laat-Pleistoceen
9 in ondet (L.) schedelfr. grijsbruin Laat-Pleistoceen
9 in l bekken? grijsbruin Laat-Pleistoceen
9 in l fragment 

(8x)
grijsbruin Laat-Pleistoceen

9 in bison/rhino processus 
spinosus

grijsbruin Laat-Pleistoceen



61

Vaknr. Binnen/Bui-
ten vak

Soort Element Kleur Sporen Vermoedelijke 
datering

Opmerking

9 in l fragmenten 
(5x)

grijsbruin Laat-Pleistoceen

9 in m/l scheen-
been?

grijsbruin Laat-Pleistoceen

10 in cf Cervus phalange grijsbruin Laat-Pleistoceen
10 in Mammuthus ivoor lichtgeel Laat-Pleistoceen
10 in vogel opperarm lichtgeel Recent
10 in Mammuthus ivoor lichtgeel Laat-Pleistoceen
10 in l fragmenten 

(3x)
2x grijsbruin, 
1x zwart

Laat-Pleistoceen

10 in xl vertebra 
fragment

grijsbruin Laat-Pleistoceen

11 in vogel opperarm grijsbruin Laat-Pleistoceen fossiel
11 in sus scrofa bekken grijsbruin Laat-Pleistoceen
11 in l fragmenten 

(6x)
grijsbruin Laat-Pleistoceen

11 uit l fragment grijsbruin Laat-Pleistoceen
12 in indet indet lichtbruin recent 

hakspoor
Recent recent

12 in ondet schedelfr. grijsbruin Laat-Pleistoceen
12 uit ondet/L/XL schedelfr. grijsbruin Laat-Pleistoceen
12 Tracé Mammuthus ivoor lichtgeel Laat-Pleistoceen
12 in Mammuthus ivoor lichtgeel Laat-Pleistoceen
12 uit Mammuthus ivoor lichtgeel Laat-Pleistoceen
12 in sus scrofa calcaneus grijsbruin Vroeg Holoceen
12 uit equus kies grijsbruin Laat-Pleistoceen
12 uit Mammuthus dijbeen grijsbruin Laat-Pleistoceen
12 in l fragmenten 

(4x)  
grijsbruin Laat-Pleistoceen

12 in l fragmenten 
(7x)

grijsbruin Laat-Pleistoceen 1x zwaarder 
geminerali-
seerd

12 in l scapula 
fragment

grijsbruin Laat-Pleistoceen

12 uit xl vertebra grijsbruin Laat-Pleistoceen
13 uit Mammuthus dijbeen grijsbruin Laat-Pleistoceen distaal
13 in Mammuthus ivoor lichtgeel Laat-Pleistoceen
13 in vogel opperarm grijsbruin Laat-Pleistoceen fossiel
13 in Mammuthus ivoor lichtgeel Laat-Pleistoceen
13 in vis vertebra grijsbruin Laat-Pleistoceen fossiel
13 uit Mammuthus atlas grijsbruin Laat-Pleistoceen
13 Tracé l fragment grijsbruin Laat-Pleistoceen
13 in l fragment grijsbruin Laat-Pleistoceen
13 in l fragmenten 

(7x) 
grijsbruin Laat-Pleistoceen

13 in m/l scheen-
been?

grijsbruin Laat-Pleistoceen

13 in xl sponsbeen 
epiphyse (4 
fragmenten)

grijsbruin Laat-Pleistoceen
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Bijlage 6
Vertebraten 
raapacties 2011
Vaknr. Soort Element Kleur Sporen Vermoedelijke date-

ring
Opmerking

1 L 11x fragmen-
ten

grijsbruin Laat-Pleistoceen

1 L 2x fragmenten grijsbruin Laat-Pleistoceen
1 L borstwervel grijsbruin Laat-Pleistoceen
1 Mammuthus ivoor grijsbruin Laat-Pleistoceen
1 Equus prekies grijsbruin roestaanslag Laat-Pleistoceen
1 L 2x fragmenten grijsbruin Laat-Pleistoceen
1 L 2x fragmenten grijsbruin roestaanslag Laat-Pleistoceen
1 L 2x fragmenten grijsbruin aankoeksel Laat-Pleistoceen
3 M/L 2x fragment  grijsbruin Laat-Pleistoceen
3 L sponsbeen grijsbruin Laat-Pleistoceen
3 Mammuthus fragment 

schedel
licht grijs-
bruin

Laat-Pleistoceen

3 M/L 5x fragmenten grijsbruin Laat-Pleistoceen
3 vogel Radius grijsbruin Laat-Pleistoceen/Ho-

loceen
3 L fragment grijsbruin Laat-Pleistoceen
4 bison radius grijsbruin aankoeksel Laat-Pleistoceen
4 Mammuthus ivoor grijsbruin Laat-Pleistoceen
4 L 2x fragmenten grijsbruin Laat-Pleistoceen
5 L/XL 2x fragment grijsbruin Laat-Pleistoceen
5 L wervel grijsbruin Laat-Pleistoceen
5 Coelodonta kiesfragment grijsbruin Laat-Pleistoceen
5 Mammuthus ivoor grijsbruin Laat-Pleistoceen groot stuk
5 L 6x fragmenten grijsbruin Laat-Pleistoceen
6 L fragment long-

bone
grijsbruin Laat-Pleistoceen

7 L fragment long-
bone

grijsbruin Laat-Pleistoceen

98 Mammuthus fragment door-
nuitsteeksel

grijsbruin Laat-Pleistoceen

98 Cervus phalange grijsbruin Laat-Pleistoceen/
Vroeg-Holoceen

98 L 6x fragmenten grijsbruin Laat-Pleistoceen
99 Mammuthus fragment bek-

ken
grijsbruin Laat-Pleistoceen
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Vaknr. Soort Element Kleur Sporen Vermoedelijke date-
ring

Opmerking

99 Stephanorhinus 
etruscus

metapode grijsbruin Vroeg-Pleistoceen

99 Megaloceros  geweifragment grijsbruin Laat-Pleistoceen
99 XL 2x schedel-

fragment
grijsbruin Laat-Pleistoceen

99 Cervus calcaneum grijsbruin Laat-Pleistoceen
99 Cervus fragment pha-

lange
grijsbruin Laat-Pleistoceen

99 L 7x fragmenten grijsbruin Laat-Pleistoceen
99 Picea sparappel grijsbruin Laat-Pleistoceen
99 L 6x fragmenten grijsbruin Laat-Pleistoceen
99 neushoorn phalange grijsbruin Laat-Pleistoceen
99 Mammuthus 

primigenius
M3 bovenkaak grijsbruin Laat-Pleistoceen

100 vis wervel zwart Laat-Pleistoceen
100 Cervidae kies donker-

bruin
Laat-Pleistoceen

100 Phocoena wervel grijsbruin recent
100 Mammuthus fragment 

schedel
grijsbruin Laat-Pleistoceen

100 L 25x fragmen-
ten

grijsbruin Laat-Pleistoceen

100 L fragment 
wervel

grijsbruin Laat-Pleistoceen

100 L 15x fragmen-
ten

grijsbruin Laat-Pleistoceen

100 L 7x fragmenten grijsbruin Laat-Pleistoceen
101 Mammuthus kieswortel grijsbruin Laat-Pleistoceen
101 M fragment 

radius
grijsbruin Laat-Pleistoceen

101 Bos/Bison kies grijsbruin Laat-Pleistoceen
101 L fragment man-

dibula
grijsbruin Laat-Pleistoceen

101 L 6x fragmenten grijsbruin Laat-Pleistoceen
101 Cervidae fragment 

gewei
grijsbruin Laat-Pleistoceen

101 Bison astragalus grijsbruin Laat-Pleistoceen
101 Castor fiber astragalus lichtgrijs-

bruin
een zijde iets 
afgerond

Laat-Pleistoceen/Ho-
loceen

101 L 3x fragmenten grijsbruin Laat-Pleistoceen
101 neushoorn phalange grijsbruin Laat-Pleistoceen
101 Mammuthus fragment 

schedel
grijsbruin Laat-Pleistoceen

101 L 3x fragmenten grijsbruin Laat-Pleistoceen
101 Mammuthus epistropheus grijsbruin zeepokken Laat-Pleistoceen
101 Bison phalange grijsbruin Laat-Pleistoceen
101 L 2x fragmenten grijsbruin Laat-Pleistoceen
102 L 13x fragmen-

ten
grijsbruin Laat-Pleistoceen

102 L/XL ribfragment grijsbruin Laat-Pleistoceen
102 L bekken grijsbruin Laat-Pleistoceen
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Vaknr. Soort Element Kleur Sporen Vermoedelijke date-
ring

Opmerking

102 Mammuthus wervel grijsbruin Laat-Pleistoceen
102 Cervidae fragment 

gewei
grijsbruin Laat-Pleistoceen vrij glad

102 L 3x ribfragment grijsbruin Laat-Pleistoceen
102 L 8x fragmenten grijsbruin Laat-Pleistoceen
102 Mammuthus fragment 

schedel
grijsbruin Laat-Pleistoceen

102 Equus radius grijsbruin Laat-Pleistoceen
102 XL fragment 

schouderblad
grijsbruin Laat-Pleistoceen

102 neushoorn calcaneum grijsbruin Laat-Pleistoceen
102 Bison fragment pha-

lange
grijsbruin Laat-Pleistoceen

102 L fragment pha-
lange

grijsbruin Laat-Pleistoceen

102 L 13x fragmen-
ten

grijsbruin Laat-Pleistoceen

102 Mammuthus fragment 
schedel

grijsbruin Laat-Pleistoceen

102 L fragment grijsbruin aankoeksel Laat-Pleistoceen
102 L 6x fragmenten grijsbruin Laat-Pleistoceen
102 XL fragment grijsbruin Laat-Pleistoceen
102 L 4x fragmenten grijsbruin Laat-Pleistoceen
103 L fragment bek-

ken
grijsbruin Laat-Pleistoceen

103 Mammuthus fragment 
schedel

grijsbruin Laat-Pleistoceen

103 L 9x fragmenten grijsbruin Laat-Pleistoceen
103 L/XL phalangefrag-

ment
grijsbruin Laat-Pleistoceen

103 Neushoorn phalange grijsbruin Laat-Pleistoceen
103 Equus kies grijsbruin Laat-Pleistoceen
103 L 6x fragmenten grijsbruin Laat-Pleistoceen
104 Mammuthus fragment 

alveole
grijsbruin Laat-Pleistoceen

104 L 4x fragmenten grijsbruin Laat-Pleistoceen
104 L 7x fragmenten grijsbruin Laat-Pleistoceen
200 L 2x fragmenten grijsbruin Laat-Pleistoceen
200 L vertebra grijsbruin Laat-Pleistoceen
201 Mammuthus Ivoor grijsbruin aankoeksel  Laat-Pleistoceen
201 L/XL 7x fragment grijsbruin Laat-Pleistoceen
201 M/L doornuitsteek-

sel
grijsbruin Laat-Pleistoceen

201 M/L 4x fragment bruin zwaarder 
geminerali-
seerd

201 M/L fragment bruin roestaanslag zwaar gemi-
neraliseerd 

201 Mammuthus ivoor licht roestaanslag, 
verweerd

Laat-Pleistoceen

201 Mammuthus scheenbeen grijsbruin Laat-Pleistoceen jong dier
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Vaknr. Soort Element Kleur Sporen Vermoedelijke date-
ring

Opmerking

201 M/L (Cervus?) mandibula grijsbruin Laat-Pleistoceen geen kiezen 
meer in alve-
olen

201 L Longbone grijsbruin Laat-Pleistoceen
201 L/XL sponsbeen bruin Laat-Pleistoceen
201 M fragment sche-

del?
grijsbruin Laat-Pleistoceen

201 Equus fragment 
astragalus

grijsbruin Laat-Pleistoceen

201 hout 12x grijsbruin Laat-Pleistoceen
202 Bison 2e phalange grijsbruin Laat-Pleistoceen
202 L 10x fragment grijsbruin Laat-Pleistoceen
203 Neushoorn fragment sche-

del, met aan-
hechtingsvlak 
voor hoorn

grijsbruin Laat-Pleistoceen

203 XL costa grijsbruin aankoeksel Laat-Pleistoceen
203 XL costa grijsbruin Laat-Pleistoceen
203 grote vis wervel donker-

bruin
Laat-Pleistoceen

203 vogel fragment long-
bone

grijsbruin Laat-Pleistoceen

203 M/L 5x fragment grijsbruin iets afgerond Laat-Pleistoceen
203 L bekkenfrag-

ment?
grijsbruin aankoeksel Laat-Pleistoceen

203 Cervus Calcaneum grijsbruin Laat-Pleistoceen
204 vis wervel donker-

bruin
Laat-Pleistoceen

204 Cervus kies grijsbruin Laat-Pleistoceen
204 Cervus phalange grijsbruin Laat-Pleistoceen
204 L 10x fragmen-

ten
grijsbruin Laat-Pleistoceen

205 L 7x fragmenten grijsbruin Laat-Pleistoceen
206 XL 2x fragment 

schedel
grijsbruin Laat-Pleistoceen

206 Mammuthus ivoor licht Laat-Pleistoceen
206 M/L fragment grijsbruin Laat-Pleistoceen
206 Cervidae 2x geweifrag-

ment
licht 1x snijvlak iets 

afgerond
Holoceen

206 M fragment pha-
lange

grijsbruin Laat-Pleistoceen

206 M fragment 
metapode/
phalange

grijsbruin Laat-Pleistoceen

206 M/L fragment me-
tapode  

donker-
bruin

Laat-Pleistoceen

207 L costa grijsbruin Laat-Pleistoceen
207 L Dijbeen/opper-

arm fragm. 
grijsbruin Laat-Pleistoceen

207 L/XL fragment bruin Laat-Pleistoceen
207 M 4x fragment 

schedel
licht Laat-Pleistoceen

207 L 16x fragment grijsbruin Laat-Pleistoceen
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Vaknr. Soort Element Kleur Sporen Vermoedelijke date-
ring

Opmerking

207 hout 2x versteend grijsbruin Laat-Pleistoceen
207 Coelodonta m1 grijsbruin Laat-Pleistoceen
207 Elephas anti-

quus?
kies grijsbruin aankoeksel Laat-Pleistoceen

208 hout versteend grijsbruin Laat-Pleistoceen
208 Mammuthus Costa grijsbruin Laat-Pleistoceen
208 Mammuthus fragment man-

dibula
grijsbruin gaten van 

boormosselen
Laat-Pleistoceen

208 L 4x fragmenten grijsbruin Laat-Pleistoceen
208 L/XL fragment grijsbruin Laat-Pleistoceen
208 Equus kies bruin Laat-Pleistoceen
208 Cervidae astragalus grijsbruin/

bruin
Laat-Pleistoceen

209 M rib zwart Laat-Pleistoceen
209 L articulatievlak 

schouderblad
bruin, licht 
van binnen

Laat-Pleistoceen

209 L/XL sponsbeen grijsbruin Laat-Pleistoceen
209 L 10x fragment grijsbruin iets afgerond Laat-Pleistoceen
209 hout zwaarver-

steend en niet 
versteend

grijsbruin Laat-Pleistoceen

209 Cervidae astragalus grijsbruin Laat-Pleistoceen
210 Mammuthus Ivoor licht Laat-Pleistoceen
210 Bison priscus Radius bruin Laat-Pleistoceen buitenkant 

bruin, binnen-
kant lichtgeel 
van kleur

210 L Dijbeen bruin 1x rechte 
breuk, aan-
koeksel

Laat-Pleistoceen

210 L fragment bruin gerold sterker gemi-
neraliseerd

210 XL fragment bruin + 
licht

Laat-Pleistoceen

210 L fragment bruin aankoeksel, 
iets afgerond

Laat-Pleistoceen

210 ? klein fragment iets afgerond Laat-Pleistoceen
210 Bos/Bison epiphyse Me-

tapode
bruin Laat-Pleistoceen niet ver-

groeid, 1 
katrol

210 Hout roestaanslag geminerali-
seerd

211 Equus kies bruin laat-Pleistoceen
211 L/XL 2x costafrag-

ment
grijsbruin laat-Pleistoceen

211 L 3x fragmenten grijsbruin laat-Pleistoceen
211 L/XL fragment grijsbruin laat-Pleistoceen
212 L 10x fragment grijsbruin laat-Pleistoceen
212 L 5x fragment 

longbone
bruin iets afgerond zwaarder 

geminerali-
seerd

212 L fragment long-
bone

bruin veel aankoek-
sel

laat-Pleistoceen
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212 Mammuthus ivoor licht heel grof aan-
koeksel

laat-Pleistoceen

212 L sponsbeen bruin laat-Pleistoceen
212 L fragment grijsbruin laat-Pleistoceen
212 XL fragment 

schedel
grijsbruin laat-Pleistoceen

212 Mammuthus achterhoofds-
condyle

grijsbruin laat-Pleistoceen

212 L fragment grijsbruin gaten van 
boormosselen

laat-Pleistoceen

212 Cervus phalange zwart zwaar gemi-
neraliseerd

213 Equus astragalus grijsbruin Laat-Pleistoceen
213 Phocoena vertebra grijsbruin Holoceen/Recent
213 L cuneiforme donker-

bruin/zwart
Laat-Pleistoceen

213 Cervidae geweifragment grijsbruin Laat-Pleistoceen
213 Megaloceros/

Alces
geweifragment grijsbruin Laat-Pleistoceen

213 XL 2x ribfragment grijsbruin aankoeksel Laat-Pleistoceen
213 Cervidae fragment 

gewei
grijsbruin Laat-Pleistoceen

213 L 10x fragment grijsbruin Laat-Pleistoceen
214 Equus 2e phalange lichtgrijs Laat-Pleistoceen
214 Mammuthus ivoor vele 

fragmenten
licht Laat-Pleistoceen

214 Phocoena 2 wervels lichtgeel recent
214 Cervidae geweifragment grijsbruin Laat-Pleistoceen
214 XL bekkenfrag-

ment?
grijsbruin Laat-Pleistoceen

214 L/XL 13x fragmen-
ten

grijsbruin Laat-Pleistoceen

Bovenop duin 
uit context 
vanaf zak-
baak 1

Mammuthus ivoor licht Laat-Pleistoceen

Bovenop duin 
uit context 
vanaf zak-
baak 2

L 7x fragmenten grijsbruin Laat-Pleistoceen

Bovenop duin 
uit context 
vanaf zak-
baak 3

Bos kiesfragment grijsbruin Laat-Pleistoceen

Bovenop 
talud

L 3x fragmenten grijsbruin Laat-Pleistoceen

Bovenop van-
af zakbaak 1 
uit context

L 3x fragmenten grijsbruin Laat-Pleistoceen

Bovenop van-
af zakbaak 1 
uit context

L 2x fragmenten bruin zwaar gemi-
neraliseerd
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Littorina littorea 1 2
Esupira pulchella 2 1
Euspira catena 1
Ocenebra erinaceum 4 1 1
Buccinum undatum 1 1
Nassarius reticulatus sl 2 2 1 1
Dentalium vulgare 1
Mytilus edulis 1 1 1 2 1 1 1
Mimachlamys varia 2 4 1 1 1
Ostrea edulis 34 52 21 11 22 15 23 1
Anomia ephippium 3 3 1 1 1 1 1
Astarte borealis 1 2 1 1
Cerastoderma glaucum 8 7 3 1 7 5 4 10
Cerastoderma edule 4 11 3 1 3 4 2 2
Cerastoderma edule major 1 2 1 1 1 1
Laevicardium olblongum castanea 1 1 1
Acanthocardia tuberculata 1 1 1 1
Mactra glauca 1
Spisula subtruncata 7 9 2 3 73 12 6 9
Spisula solida 5 16 7 4 22 2 14 7
Spisula elliptica 16 1 1 1
Lutraria lutraria 1 1 1 1 1 1 1
Solen marginatus 1
Ensis ensis 2 3 2
Ensis magnus 1 1 1
Donax vittatus 5 3 2 1 5 2 2 1
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Gari depressa 1
Macoma balthica 56 68 23 10 28 29 24
Corbicula cf fluminalis 1 1
Chamelea striatula 1 1 1 2 1 1
Dosinia lupinus 1 1 1
Venerupis senescens 2 2 1 1 1 1
Venerupis senegalensis 1 1
Mya arenaria 1 1 1
Mya truncata 1 1 1 1
Barnea candida 1
Zirfea crispata 1 2 1 1 1 2
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Diodora graeca 1 1
Gibbula magus 1 1
Gibbula cinerea 1 1
Littorina littorea 4 21 1 2 4 4 1 37
Euspira catena 5 3 5 8 1 22
Euspira pulchella 1 1 3 6 1 1 13
Epitonium clathrus 1 1 2
Ocenebra erinaceum 4 22 4 5 4 7 2 48
Nucella lapillus 1 4 1 2 1 1 10
Buccinum undatum 2 2 1 2 3 1 11
Nassarius reticulatus sl 13 106 23 20 25 29 9 225
Oenopota turricula 1 1
Valvata piscinalis 1 1
Dentalium vulgare 3 7 3 1 1 1 2 18
Dentalium polypleurum 1 1
Arcopsis lactea 1 1
Mytilus edulis 1 4 3 2 1 1 1 13
Modiolus modiolus 1 1 1 1 1 1 6
Aequipecten opercularis 1 1 1 3
Mimachlamys varia 2 18 7 11 11 13 2 64
Flexopecten flexuosus 1 1 1 1 4
Anomia ephippium 1 15 5 3 2 1 1 28
Astarte borealis 5 16 7 9 10 10 4 61
Astarte cf montagui 1 1 2
Venericor planicosta 1 1 1 3
Laevicardium oblongum cras-
sum

1 2 3 2 2 5 1 16

Acanthocardia echinata 1 1 1 1 4
Acanthocardia tuberculata 1 2 2 1 1 4 2 13
Mactra glauca 2 1 2 5
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Mactra plistoneerlandica 1 1 1 3
Lutraria magna 1 1
Lutraria lutraria sl 1 11 1 4 3 2 4 26
Solen marginatus 1 3 1 1 6
Ensis ensis 1 1 2 1 5
Ensis americanus 1 1 2 4
Ensis phaxoides 1 1 2
Ensis siliqua 1 1 1 3
Ensis cf magnus 1 1 1 1 2 1 7
Donax vittatus 2 34 17 61 54 9 6 183
Gari fervensis 1 3 1 1 6
Unio cf pictorum 1 1
Corbicula fluminalis 1 1 1 1 4
Dosinia lupinus 4 1 1 2 8
Dosinia exoleta 1 1
Chamelea striatula 1 10 2 16 18 3 2 52
Venerupis senescens 3 2 1 1 3 10
Mya truncata 5 1 1 1 2 1 11
Zirfea crispata 1 1 1 13 1 1 4 22
Barnea candida 1 1
Pholas dactylus 1 1 1 2 1 6

50 315 106 178 166 109 53 977
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ACJ-MV1 ACJ-MV2 ACJ-MV3
Gibbula cineraria      1 2
Theodoxus fluviatilis 4 8
Littorina littorea 1
Lacuna vincta 2 2
Peringia ulvae  1000
Ecrobia ventrosa     10 10
Onoba semicostata 3
Alvania lactea 3
Rissoa parva 1
Tornus subcarinatus     2 2
Turritella communis 1
Cerithiopsis tubercularis 1 2
Epitonium clathrus     10
Balcis alba  1
Euspira pulchella        100 50
Euspira catena 2 5
Buccinum undatum 1 6 2
Ocenebra erinaceum     6 6
Nassarius pygmaeus     9 8
Nassarius reticulatus sl    5 9 1
Nassarius spec.1 1 1
Oenopota turricula      10 6
Haedropleura septangularis  1
Odostomia scalaris     1
Turbonilla crenata       1
Philine aperta          4

Bijlage 9
Geraapte 
schelpen (inclusief 
gruismonsters) door 
Anton Janse
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ACJ-MV1 ACJ-MV2 ACJ-MV3
Ferrissia wautieri 2
Pulmonata sp. div. 100 200
Bithinia operculum 1
Dentalium vulgare     1 1
Anadara indet         1
Arcopsis lactea         3 1
Mytilus edulis sl        2 3 2
Modiolus modiolus 1
Ostrea edulis          8 4
Anomia ephippium 1 1
Aequipecten opercularis 4 3 1
Mimachlamys varia     2 1
Flexopecten flexuosus 1
Lucinella divaricata     2 2
?Scacchia indet 1
Pseudopythina macandrewi  1
Montacuta ferruginosa   25 25
Kurtella bidentata 50 50
Astarte borealis  6
Cerastoderma glaucum 25 15
Cerastoderma edule     10 6 1
Cerastoderma edule major 3 3 1
Laevicardium oblongum castanea     1
Acanthocardia tuberculata  2
Spisula elliptica       25 15
Spisula solida 1 1
Spisula subtruncata 500 50
Mactra stultorum      10 15 1
Mactra plistoneerlandica 5 4 1
Lutraria lutraria            1 1
Phaxas pellucidus      15 15
Ensis ensis            2 1
Ensis minor           2 1
Ensis directus           1
Donax vittatus        3 3
Gari fervensis            2
Angulus fabulus         13 4
Angulus pygmaeus       2
Macoma balthica      5 5
Macoma obliqua            1
Abra alba            18 15
Abra prismatica        1 3
Scrobicularia plana 1
Corbicula fluminalis    1 2
Dosinia exoleta   2
Dosinia lupinus         5
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ACJ-MV1 ACJ-MV2 ACJ-MV3
Chamelea striatula     1 3
Venerupis senescens    2 4 1
Venerupis senegalensis       1 1
Mya truncata               1 1
Varicorbula gibba         3 1
Panopea glycimeris 1
Saxicavella jeffreysi    5 8
Barnea candida       15 15
Zirfea crispata         3 3 1
Sphaeriidae sp. div. 8 3

ACJ-MV1 - Maasvlakte-2. gruismonster 900 gr. 26-02-2010, coörd. x 57.890, y 440.500. 
ACJ-MV2 - Maasvlakte-2. gruismonster 1100 gr. 26-02-2010, coörd. x 57.210, y 441.470. 
ACJ-MV3 - Maasvlakte 2, visueel verzameld, 26-02-2010 in het vak tussen coörd. : 57.130 / 442.000,  
57.330 / 442.000 en 57.800 / 440.500,  57.600 / 440.500.
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Bijlage 10
Rapport Koppeling 
aan de put
Onno van Tongeren



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87


