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Administratieve gegevens van het onderzoeksgebied 

Provincie: Flevoland  

Gemeente: Lelystad   

Plaats: Markermeer 

Toponiem: Zandwinputten Versterking Houtribdijk en Markerwadden  

Kaartblad: 20B en 20D 

ADC-projectcode: 4210858 

Beheer en plaats documentatie: ADC ArcheoProjecten, Amersfoort 

Goedkeuring rapport: L. Grootelaar (Rijkswaterstaat) op 5 oktober2020 

 
 

 

Afb. 1. Locatie van het onderzoeksgebied. De drie geselecteerde boringen bevinden zich in winput 
A. De aangetroffen vondsten zijn afkomstig van het tracé van de Houtribdijk grofweg tussen 
winputten A en B en op de Marker Wadden, ten oosten van de drie groengekleurde winputten.



 5 

 

 

1 Inleiding 
 
J. Huizer 

Rijkswaterstaat heeft tussen 2017 en 2020 de Houtribdijk (de dijk die tussen Enkhuizen en Lelystad 
het Markermeer van het IJsselmeer scheidt) versterkt en van natuurvriendelijke oevers voorzien. 
Het hiervoor benodigde zand is lokaal gewonnen uit enkele tientallen meters diepe putten in het 
Markermeer. Omdat bij deze zandwinning mogelijk archeologische vindplaatsen bedreigd zouden 
kunnen worden, is voorafgaand aan de winning door ADC ArcheoProjecten archeologisch 
onderzoek uitgevoerd ter plaatse van de zandwinlocaties. Dit heeft onder andere geresulteerd in 
een vindplaats uit het Mesolithicum1 op de top van het pleistocene dekzand.2 
 
Echter, de allerdiepste stratigrafie, vanaf de Formatie van Kreftenheye en dieper (ca. 12 m –NAP 
tot bodem zandwinputten), is tot nu toe nog niet onderzocht, terwijl hiertoe volgens het PvE “twee 
steekboringen dienen te worden uitgevoerd tot de onderkant van de zandwinputten (ca. 32 m –
NAP)”.  
Wel is er in de beide zandwinputten uitgebreid geotechnisch onderzoek uitgevoerd, waarbij een 
grote hoeveelheid kernen van (diepe) steekboringen beschikbaar is gekomen. Daarmee zou het 
opnieuw verrichten van boringen mogelijk achterwege kunnen worden gelaten. Behalve dat 
hergebruik van deze gegevens en kernen een aanzienlijke kostenbesparing oplevert, was het door 
het grote aantal beschikbare boringen aan de hand van de boorbeschrijvingen van het 
geotechnisch onderzoek mogelijk een gerichte keuze te maken en te bepalen welke van deze 
kernen het meest geschikt zouden kunnen zijn voor dit deel van het archeologische onderzoek. 
 
In het voorjaar van 2019 is daarom een eerste onderzoeksopzet opgesteld voor deze alternatieve 
onderzoeksmethode. Tegelijk kwam, volledig onafhankelijk hiervan, het bericht dat een aantal 
amateurarcheologen / vrijwilligers in het inmiddels langs de Houtribdijk opgespoten zand enkele 
vuurstenen voorwerpen hadden aangetroffen. Bovendien is, geheel bij toeval, door één van de 
auteurs van dit rapport, J.A.A. Bos, op het noordstrand van de Marker Wadden een 
vuursteenafslag opgeraapt (afb. 2). Alle genoemde artefacten konden volgens een eerste 
determinatie in het Midden-Paleolithicum worden gedateerd.3 Helaas ontbreekt elke context van 
deze vondsten, behalve dat uiteraard bekend is waar de beide zandwinputten liggen en dat deze 
putten tot ca. 40 m –NAP zijn aangelegd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 2. Vuursteenvondst Noorderstrand Marker Wadden (Foto: J.A.A. Bos) 

 
 
 

 
1
 Voor een tabel met archeologische perioden wordt verwezen naar Tabel 6. 

2
 Waldus et al. 2019. 

3
 determinatie M.J.L.Th. Niekus. 
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Het bericht van de vuursteenvondsten leidde tot het idee om het in het PvE voorgestelde 
onderzoek meer concreet toe te spitsen op uitwerking van het aangetroffen materiaal en deze 
alsnog context te geven door de boorkernen te onderzoeken op de aanwezigheid van de meest 
waarschijnlijke voormalige bodems en daarmee alsnog de meest waarschijnlijke herkomst van de 
vondsten te achterhalen. Dit voorstel tot wijziging is in nauw overleg met de archeologische 
begeleidingscommissie tot stand gekomen.  
 
Het onderzoek bestond uit twee onderdelen: uitwerking van het aangetroffen vondstmateriaal en 
laboratoriumanalyses aan een gerichte selectie van boorkernen (in ieder geval kernen A14, A19 en 
A22).  
 
De uitwerking van het vondstmateriaal is uitgevoerd onder leiding van drs. M.J.L.Th. Niekus (De 
Steekproef), met medewerking van L. Johansen (Archaeological Drawings and Analyses), J. 
Venema en D. Stapert. De palynologische analyse is verricht door dr. J.A.A. Bos (ADC 
ArcheoProjecten) en de overige laboratoriumanalyses zijn uitgevoerd door dr. S.R. Troelstra (Vrije 
Universiteit Amsterdam). 
Coördinatie van het project, redactie en synthese van de resultaten lag in handen van drs. J. Huizer 
(ADC ArcheoProjecten). 
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2 Methoden 
 
J. Huizer 

In totaal zijn in de beide winlocaties bijna 100 geotechnische steekboringen verricht.4 Enkele 
tientallen daarvan zijn doorgezet tot onder in de beoogde winput (ca. 40 m –NAP).  
Begonnen is met het bestuderen van de boorbeschrijvingen en een selectie te maken van boringen 
waar zich op een niveau dieper dan de top van het pleistocene dekzand (wat namelijk qua periode 
overeenkomt met het Laat-Paleolithicum / Mesolithicum) lagen bevonden die wellicht een periode 
van non-depositie vertegenwoordigen.5 In het bijzonder werden de boorstaten gescreend op het 
voorkomen van mogelijke semi-terrestrische afzettingen als (humeuze) klei, veen en begraven 
bodems. Voor een groot deel blijkt de diepere ondergrond beneden het pleistocene dekzand te 
bestaan uit (grof) zand met grind; afzettingen die voornamelijk zijn te interpreteren als afzettingen 
van vlechtende rivieren (Formatie van Kreftenheye) en mogelijk glaciale afzettingen (Formatie van 
Drente). Het onderzoek is opgezet vanuit de aanname dat dergelijke afzettingen zijn ontstaan in 
voor de mens ontoegankelijke milieus (resp. vlechtend riviersysteem in periglaciaal klimaat en 
poolijskap).  
 
Daarentegen wordt in ca. tien boringen op een diepte van ca. 25 à 30 m NAP in de boorstaten het 
voorkomen van (humeuze) klei vermeld. Omdat deze afzettingen mogelijk konden geïnterpreteerd 
als (semi)terrestrische afzettingen, is uit deze boringen een kleine selectie gemaakt van trajecten 
waarvan de interpretatie het meest evident was en bovendien waar de kans op succesvolle 
paleolandschappelijke analyse het grootst was. Dit betekende concreet dat de trajecten waar een 
verdenking bestond op de aanwezigheid van inval6 (in het bijzonder trajecten direct beneden een 
traject met een lege kern (“no recovery”)) en zeer dunne kleilagen werden gedeselecteerd. 
 
Een beperking van deze aanpak werd gevormd door het feit dat de boringen met een ander doel 
(namelijk geotechnisch onderzoek) dan geologisch of archeologisch onderzoek zijn verricht en de 
beschrijving derhalve aan andere kwaliteitseisen heeft moeten voldoen. Omdat echter het verschil 
tussen de hoofdgrondsoorten zand en klei algemeen bekend wordt verondersteld, werd hierin geen 
onoverkomelijk bezwaar gezien. 
  
Uiteindelijk zijn uit drie boringen kleiige/humeuze trajecten geselecteerd, te weten boringen A14, 
A19 en A22 (afb. 3). 
 
 

 
4
 Dijkstra 2018. 

5
 Voor een overzicht van geologische perioden wordt verwezen naar Tabel 7. 

6
 Inval: materiaal dat tijdens het boorproces van bovenin het boorgat naar beneden is gevallen en zodoende zorgt voor 

contaminatie van de boorkern.  
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Afb. 3. Locatie van de drie geselecteerde boringen in Winput A (A14, A19 en A22) en DINO-boring 
B20B0027. 

 
  



 9 

 

 

3 Geologische achtergrondinformatie 
 
J. Huizer 

De vijf winputten in het Markermeer (afb. 1) zijn aangelegd tot een diepte van ca. 40 m –NAP. Voor 
het schetsen van de landschappelijke context van de uit de putten afkomstige middenpaleolithische 
vondsten is 40 m –NAP daarom de maximale relevante diepte. Het pleistocene dekzand en het 
holocene pakket (ca. 13 m –NAP en daarboven) maakt onderdeel uit van het Laat-Paleolithicum en 
latere perioden en is bovendien reeds uitvoerig onderzocht en gerapporteerd.7 Daarom worden 
deze niveaus in dit onderzoek grotendeels buiten beschouwing gelaten. 
Binnen winput A (aangelegd t.b.v. versterking Houtribdijk) zijn in DINOloket, de landelijke database 
voor ondergrondgegevens, enkele boringen geregistreerd, waarvan er één is voorzien van een 
lithostratigrafische interpretatie (afb. 4). 
 
 

 

Afb. 4. Lithologie en lithostratigrafie van boring B20B0027. 

 
 
Het onderste pakket in deze boring behoort tot de Formatie van Drente, Laagpakket van 
Schaarsbergen (DRSC). Dit zijn zanden en grinden die tijdens het Saalien, de tot nu toe voorlaatste 
ijstijd, zijn afgezet door smeltwater aan de rand van de ijskap die in die periode de noordelijke helft 
van Nederland bereikte. 
Daarboven, vanaf 27,60 m –NAP, bevindt zich een dun pakket zwak zandige leem, die is ingedeeld 
bij de Eem Formatie (EE). Deze formatie is ontstaan tijdens het gelijknamige Eemien, een periode 
na het koude Saalien met een klimaat ongeveer vergelijkbaar met het huidige Holoceen. Net als in 
het Holoceen steeg de zeespiegel sterk door de afsmelting van de ijskappen en bereikte de zee de 
lager gelegen delen, waar vol-mariene afzettingen en (met name aan de randen en in estuaria) 
ondiep mariene en getijdenafzettingen werden achtergelaten. 

 
7
 Huizer & Brijker 2016; Huizer & Waldus 2019; Waldus et al. 2019. 
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Tegen het einde van het Eemien daalde de temperatuur weer, tot deze tijdens het daaropvolgende 
Weichselien wederom het karakter kreeg van een ijstijd, hoewel deze keer het landijs Nederland 
niet bereikte. Wel heerste er in grote delen van deze periode een koud tot polair klimaat. In het 
onderzoeksgebied stroomde de noordelijke tak van de Rijn in een brede vlechtende riviervlakte 
waar (grof) zand en grind werd afgezet (Formatie van Kreftenheye – KR). 
 
Op basis van deze boring blijkt dat binnen de te onderzoeken dieptes de geologische perioden 
Saalien, Eemien en Weichselien relevant zijn. In 2016 is een wetenschappelijk artikel verschenen 
dat juist tot in detail ingaat op deze perioden in en rondom het Markermeer.8 Op afb. 5 zijn de vijf 
zandwinputten geprojecteerd op paleolandschappelijke reconstructie uit dit artikel. 
 
Uit afb. 5 komt duidelijk het landschap naar voren zoals dat na het afsmelten van het landijs aan 
het einde van het Saalien was achtergebleven. De door het schuivende landijs veroorzaakte 
stuwwallen zoals we die momenteel kennen van onder meer de Veluwe en Utrechtse Heuvelrug 
zijn duidelijk zichtbaar. Tijdens het Eemien was het stuwwallencomplex echter nog veel 
uitgebreider dan tegenwoordig (door een combinatie van bodemdaling en erosie bevindt een groot 
deel van het stuwwallencomplex zich momenteel in de ondergrond); met name in zuidelijk Noord-
Holland en in het noordelijke deel van het Markermeer bevonden zich tijdens het Eemien 
stuwwallen aan de oppervlakte, al dan niet in combinatie met grondmorene (keileem) en/of 
fluvioglaciale afzettingen (smeltwaterafzettingen afkomstig van de rand van het ijs).  
Het onderzoeksgebied, dat wil zeggen de vijf zandwinputten, bevonden zich tijdens het Eemien op 
of aan de rand van een oost-west georiënteerde rug, bestaande uit al dan niet gestuwde 
middenpleistocene rivierzanden (“Interglacial and glacial fluvial deposits” en “Ice pushed ridges”) en 
keileem (“Till”). Ten noorden van deze rug bevond zich aan het begin van het Eemien het dal van 
de Rijn, waar zich een meanderend systeem met riviervlakten (komafzettingen) bevond. Door de 
verder stijgende zeespiegel veranderde het benedenstroomse gedeelte van dit dal in de loop van 
het Eemien in een estuarium (riviermonding) en vervolgens in een binnenzee. Ten zuiden van de 
rug ontstond eveneens een binnenzee.  
 
Tijdens het daaropvolgende Weichselien werd het kouder, daalde de zeespiegel door de groeiende 
ijskappen en kwam het onderzoeksgebied in stroomgebied van de Rijn te liggen. Vermoedelijk was 
de Rijn in het begin meanderend, maar zeker in het Pleniglaciaal van het Weichselien had de Rijn 
een vlechtend karakter en vond bovendien sterke erosie van onder meer de afzettingen uit het 
Eemien plaats.9  
 

 
8
 Peeters et al. 2016. 

9
 Peeters et al. 2016. 
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Afb. 5. Zandwinputten (aangeduid met de roze pijl) 
geprojecteerd op een paleogeografische reconstructie van 
het Eemien en Laat-Pleistoceen in centraal Nederland 
(naar afb. 1B uit Peeters et al. 2016).  
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Op basis van honderden, zo niet duizenden boorgegevens is een geologisch model gemaakt van 
de Nederlandse ondergrond (DGM 2.2).10 Door middel van dit model is het mogelijk een 
dwarsdoorsnede te maken van de ondergrond door de vijf zandwinputten (afb. 6). De hierboven 
genoemde rug die aan het einde van het Saalien achterbleef, komt in dit profiel naar voren als de 
Formaties van Urk (UR) en Drente (DR). De top van de combinatie van beide bevindt zich in het 
midden van het profiel op een diepte van bijna 24 m –NAP. Ten noorden van Winput B daalt dit 
oppervlak vrij snel tot ca. 36 m –NAP. Ook in het zuiden daalt het oppervlak, zij het minder steil. 
Ten noorden van de rug zijn estuariene en mariene afzettingen van de Eem Formatie aanwezig 
(EE). Ook ten zuiden van het onderzoeksgebied (buiten het profiel) is dit het geval. 
Wat verder opvalt is dat de top van de rug zeer vlak is. De oorzaak hiervan is erosie door de Rijn, 
die in de loop van het Weichselien het toenmalige landschap zowel verticaal als lateraal heeft 
uitgesleten en daarbij de overwegend grofzandige en grindige Formatie van Kreftenheye heeft 
afgezet. 
 

 

Afb. 6. Geologisch dwarsprofiel door de vijf zandwinputten (bron: www.DINOloket.nl). 

 
  

 
10

 www.dinoloket.nl 
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4 De boorkernen uit zandwinputten A en B  
 
J. Huizer 

4.1 Globale beschrijving van de opbouw van de boringen 

Zoals blijkt uit de lithologische boorbeschrijvingen (Bijlage 1) bestaat het pleistocene deel van de 
ondergrond (vanaf ca. 13 m –NAP tot einddiepte) voor het overgrote deel uit zand (overwegend 
matig fijn tot zeer grof), al dan niet afgewisseld met grind of met een grindige bijmenging. De 
afzettingen in de boorbeschrijvingen zijn niet altijd op eenduidige wijze lithostratigrafisch te 
interpreteren. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat de fluviatiele en fluvioglaciale 
afzettingen (Formaties van Urk en Kreftenheye en Laagpakket van Schaarsbergen, onderdeel van 
de Formatie van Drente) niet altijd goed van elkaar te onderscheiden zijn, zeker niet aangezien de 
boringen zijn verricht in het kader van geotechnisch onderzoek en niet primair ten behoeve van 
geologisch of archeologisch onderzoek.  
In diverse boringen (A14, A19, A22, A24 en A27) van winput A echter is tussen ca. 25 en 30 m –
NAP een enkele meters dik, plaatselijk humeus, kleipakket waargenomen, dat zich duidelijk 
onderscheidt van de onder- en bovenliggende grofklastische pakketten en dat vermoedelijk als 
estuariene of kwelderafzettingen van de Eem Formatie kan worden geïnterpreteerd. Deze diepte 
komt in ieder geval goed overeen met wat kan worden verwacht op basis van de informatie uit 
DINOloket en de literatuur (zie afb. 6 en hoofdstuk 3). Hieruit kan tevens worden afgeleid dat het 
pakket beneden de klei zeer waarschijnlijk conform de lithostratigrafische interpretatie van boring 
B20B0027 behoort tot de Formatie van Drente, Laagpakket van Schaarsbergen. Of deze 
afzettingen later door het landijs is opgestuwd kan uit de boorstaten echter niet worden afgeleid.  
In winput B is de situatie min of meer vergelijkbaar, hoewel het kleipakket slechts in twee boringen 
in aangetroffen (B31 en B33). Dit bevestigt het vermoeden dat op deze locatie er meer sprake is 
geweest van erosie bij de afzetting van de Formatie van Kreftenheye, waardoor de Eem Formatie 
slechts sporadisch bewaard is gebleven, zoals ook verwacht op basis van het profiel uit DINOloket 
(afb. 6). 
 
4.2 Selectie van te analyseren monsters  

Voor de selectie van de trajecten uit de boorkernen die voor pollen- en overige 
(microfossiel)analyse in aanmerking zouden komen is uitgegaan van de volgende twee aannames: 

 De middenpaleolithische mens verbleef bij voorkeur in “rustige” omgevingen, dat wil 
zeggen omgevingen zonder dynamische geologische processen. De (grof)zandige en 
grindige afzettingen die binnen het onderzoeksgebied worden verwacht, zijn voornamelijk 
ontstaan in de bedding van grote rivieren of smeltwaterstromen (Formaties van 
Kreftenheye, Urk en Laagpakket van Schaarsbergen, onderdeel van de Formatie van 
Drente) of als morene onder of aan de rand van een gletsjer (Formatie van Drente). De 
kans dat dit het leefgebied was van de makers van de aangetroffen vuursteenartefacten, 
wordt minder groot geacht dan een geologisch stabiele omgeving zonder stromend water 
of kruiend landijs. Een dergelijk stabiel landschap kan bewaard zijn gebleven als 
paleobodem; een niveau in de geologische sequentie die het gevolg is van langdurige 
non-depositie en waarbij door accumulatie van organisch materiaal een humeus niveau is 
ontstaan.  

 De beoogde analyses betreffen pollen- (=stuifmeel)analyse en een gecombineerde 
analyse van diverse microfossielen. Met name voor pollen geldt dat het te analyseren 
materiaal vooral goed bewaard blijft in klei en/of veen en nagenoeg niet in zand en grind.  

De combinatie van beide aannamen (de laatste is meer een feit) maakt dat vooral humeuze en 
liefst tevens kleiige trajecten in aanmerking kwamen voor de analyse. Op basis hiervan en op basis 
van welke boorkernen er nog beschikbaar waren, zijn uiteindelijk gedeelten van boringen A14, A19 
en A22 geselecteerd voor de analyses. Het betreft voor deze boringen de klei die vermoedelijk 
behoort tot de komafzettingen van de meanderende Rijn (Formatie van Kreftenheye) en/of 
estuariene/kwelderafzettingen van de Eem Formatie. 
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5 Micropaleontologische analyse van 28 sedimentmonsters van drie 
boorkernen uit Winput A 
 
S.R. Troelstra 

Dit hoofdstuk bevat de resultaten van een analyse op 28 sediment monsters uit drie boringen in het 
Markermeer, plangebied Houtribdijk, Winput A, ten behoeve van een paleo-geografische 
reconstructie van het vroegere landschap. Na een inleiding en een beschrijving van de 
verschillende abiotische en biotische componenten in het materiaal zullen de drie kernen, A22, A19 
en A14 afzonderlijk worden besproken. 
 
5.1 Inleiding 

In het voorjaar van 2019 zijn door een aantal amateurarcheologen / vrijwilligers in het opgespoten 
zand langs de Houtribdijk enkele vuurstenen voorwerpen gevonden, die mogelijk in het Midden-
Paleolithicum gedateerd kunnen worden. Het zand is afkomstig uit twee zandwinputten, te weten 
Winput A en Winput B (afb. 1) De tot ruim 30 m –NAP diepe kernen bevatten op basis van 
Dinoloket grofweg sedimenten uit de Formaties van Drenthe, Eem of Kreftenheye. De lithologie 
bestaat voornamelijk uit zanden, maar plaatselijk zijn een aantal kleilagen en humeuze afzettingen 
aanwezig. Deze vormen de basis voor dit rapport. Preservatie van de kernen is niet optimaal. 
Onderzoeksvragen in dit project zijn: 

 In welk landschap hebben de middenpaleolithische makers van de vuurstenen artefacten 
geleefd?  

 Was er tijdens het Laat-Eemien/Vroeg-Weichselien sprake was van een rivier- of 
estuariene vlakte en kunnen de vondsten hieraan worden gerelateerd?  

 Zijn de klei- en humeuze lagen in de boorkernen afgezet in een terrestrisch milieu en 
vertegenwoordigen ze een periode van non-depositie? 

 
5.2 Methoden 

Alle monsters zijn over een > 63 µm zeef gewassen om de klei/silt fractie te verwijderen en 
vervolgens gedroogd op een hotplate. Het droge residu is in drie fracties (63-125 µm, 125-250 µm en 
>250 µm) geanalyseerd onder een binoculaire microscoop. Dit is hoofdzakelijk gedaan om de 
verdeling in zandfracties (een maat voor energie binnen het systeem), mogelijke grootte-sortering en 
de aanwezigheid van zeldzame kleine soorten te kunnen bepalen. Uiteindelijk is naast de klastische 
fractie de totale micropaleontologische inhoud met de nadruk op mollusken, ostracoden en 
foraminiferen geïdentificeerd. Omdat de micropaleontologische inhoud vaak overschaduwd wordt 
door de grote hoeveelheden klastisch en/of organisch materiaal is een zuiver kwantitatieve bepaling 
vaak niet mogelijk en worden de resultaten als semi-kwantitatieve data gegeven (o=aanwezig, x= 
meerdere exemplaren, xx=veel). Voor de klastisch/organische fractie is een oplopende schaal 
gebruikt van x (weinig zand/organisch materiaal in de fractie) tot xxxx (zeer veel zand/organisch 
materiaal in deze fractie) Er is uitgegaan van een vast volume sediment van ca. 25 cc. 
Binnen het organische gedeelte is onderscheid gemaakt tussen herkenbaar plant debris en humeus 
materiaal. 
 
5.3 Indicatoren 

Sedimenten afgezet in meren, rivieren en mariene milieus bevatten potentieel een schat aan 
informatie. Naast de abiotische componenten (korrelgrootte en -vorm van de zandfractie, zware 
mineralen) bevat het > 63 µm wasresidu vaak een aantal microfossielgroepen die een gedetailleerde 
ecologische interpretatie mogelijk maken. In het onderhavige materiaal zijn dat voornamelijk 
foraminiferen (mariene eencellige organismen die een schaaltje van kalk of zand bouwen), 
ostracoden (microscopisch kleine kreeftjes met kalkschaaltjes) en diatomeeën (kiezelalgen).  
Foraminiferen zijn goede indicatoren voor parameters als waterdiepte, zuurstof- en zoutgehalte. Het 
zijn exclusief mariene organismen en worden in zoet water dus niet aangetroffen. In kustnabije 
afzettingen zijn dat soorten als Elphidium excavatum, Ammonia beccarii en Haynesina germanica. In 
kwelders wordt vanwege de lage pH hun plaats ingenomen door zandschalige soorten, zoals 
Jadammina macrescens en Trochammina inflata. Een overgang binnen een sectie van kalkschalige 
naar zandschalige soorten wijst op een overgang van een marginaal marien milieu naar een kwelder 
(‘salt marsh’). 



 16 

 

 

De monsters met een foraminiferen fauna bestaande uit Elphidium excavatum, Haynesina 
germanica en Ammonia beccarii zijn karakteristiek voor ondiep water kustafzettingen en estuaria. 
Elphidium excavatum komt typisch voor bij saliniteiten van 15-31 ‰ terwijl Haynesina germanica 
saliniteiten van 0-35 ‰ tolereert.11  
Ostracoden daarentegen komen zowel in zoet als zout water voor. Ostracoden behoren tot de 
kreeftachtigen en hebben twee kleppen van calciumcarbonaat, vergelijkbaar met een mollusk. 
Behalve specifieke soorten is het al dan niet samen voorkomen van foraminiferen en ostracoden 
dan ook een duidelijke aanwijzing voor een zout dan wel een zoet milieu. Ostracoden ontwikkelen 
zich via negen groeistadia, de zgn instars, waarbij steeds de oude schelp wordt afgeworpen. Na 
hun dood valt de schaal in twee kleppen uiteen. Een monster dat naast doubletten (de twee 
kleppen nog aan elkaar vast) ook alle groeistadia bevat is daarom kenmerkend voor in situ 
preservatie. Doubletten worden in tabel 1 aangegeven met een ‘d’, losse kleppen met een ‘s’. De in 
dit materiaal aanwezige soorten zijn Cyprideis torosa en Candona sp. 
 
 

Tabel 1. Zoetwater indicatoren.12 

 

 
11

 Alve & Murray 1999; Murray 2006. 
12

 Alle in dit hoofdstuk genoemde dieptes zijn ten opzichte van dekhoogte (= 64 cm +NAP). 
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Van de zeeklit, Echinocardium cordatum, worden enkel de stekels gevonden. Deze zee-egel leeft 
ingegraven in het sediment; na zijn dood laten de stekels los. De aanwezigheid van stekels in 
sedimentmonsters is mogelijk een indicatie voor transport. 
Gezien hun geringe afmetingen en afwijkende preparatie methoden behoren diatomeeën niet tot 
een hoofdcomponent van deze analyse. In het materiaal worden sporadisch alleen grote 
schotelvormige soorten (Centrales) aangetroffen, meestal geassocieerd met plantenmateriaal. 
Plantenresten komen regelmatig voor in wisselende hoeveelheden. Opmerkelijk is de aanwezigheid 
van sporogonia van de zoetwater alg Chara sp. , in dit materiaal toegeschreven aan cf. Nitellopsis 
sp. 
Naast de microscopisch kleine soorten zijn in het materiaal ook (fragmenten van) mollusken 
aangetroffen. Deze groep bevat twee-kleppigen, zoals de kokkel of hartschelp en slakken zoals de 
alikruik. Beide groepen hebben zowel karakteristieke mariene (Cardium, Macoma, Mya, Mytilus, 
Peringia) als zoetwater (Valvata, opercula van Bithynia, Pisidium) vertegenwoordigers.  
Tabellen 1 en 2 geven de abiotische en biotische samenstelling van de monsters weer ; de 
klastisch/organische fractie in tabel 2, de zoetwater indicatoren in tabel 1 en de mariene elementen 
in tabel 3. 
 

Tabel 2. Klastische en organische componenten van het monstermateriaal. 
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Tabel 3. Mariene componenten. 

 
 
In de tabellen 2 en 3 zijn de wasresidu’s van de drie kernen afgebeeld. Duidelijk te zien is dat zand 
de hoofdcomponent is, ook in de kleiige monsters. Daarnaast vallen kleurverschillen, de 
aanwezigheid van organisch materiaal en schelpfragmenten op. Afbeeldingen 7 en 8 laten resp. 
een roodgekleurd monster met Fe2O3 concreties (A14; 3330 cm) en een monster met veel zand, 
organisch materiaal en schelpen (A19; 2818 cm) zien. 
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Afb. 7. Fe2O3 concreties in kern A14; 3330 cm 

 

 

Afb. 8. Zand, organisch materiaal en schelpen in kern A19; 2818 cm 

 
5.4 Resultaten 

 
5.4.1 Kern A22  
Van deze kern zijn twaalf monsters uit het interval 2430-2761 cm. geanalyseerd (tabellen 2 en 3). 
Vijf hiervan zijn ook op pollen onderzocht (hoofdstuk 6). Tabel 2 laat zien dat het merendeel van de 
monsters flinke hoeveelheden zand bevat. De sortering is matig tot goed. De monsters 2740 en 
2748 cm zijn rijk aan organisch materiaal, plantenresten met enkele zaden. Tussen 2550 en 2686 
cm. komen bonte zanden voor, al dan niet met grove grindjes. De top van het interval bestaat uit 
vuile zanden met geklonterd humeus materiaal. 
De monsters zijn relatief arm aan biotische resten. Alleen het interval 2686-2761 cm bevat enig 
materiaal waarbij vooral de opercula (sluitdeksels) van de zoetwaterslak Bithynia tenticulata, 
sporogonia van Characeae (Nitellopsis sp.?) en enkele doubletten en losse kleppen van de 
ostracode Cyprideis torosa opvallen. 
Bithynia tenticulata is een zoetwater gastropode (slak) waarvan na de dood schelp en sluitdeksel 
van elkaar worden gescheiden. Vanwege hun verschillende hydrodynamische eigenschappen 
worden schelp en deksel vaak niet tezamen gevonden. De aanwezigheid van enkel de deksels 
wijst vaak op (licht) stromend water. 
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De Characeae of kranswieren zijn kenmerkend voor rustig, helder zoetwater, hoewel er ook 
brakwatersoorten bestaan. De ostracode Cyprideis torosa is een soort met een bereik van brak tot 
zoet water. In het zoetere bereik vormt de soort vaak knobbels (nodes). De hier aanwezige 
exemplaren vertonen deze knobbels; daarnaast is het voorkomen van een doublet (beide 
schaaltjes nog aan elkaar) indicatief voor in situ preservatie. Dit interval bevat ook nog enkele 
visresten (wervels). 
Op grond van bovenstaande waarnemingen lijkt het gedeelte 2686-2761 cm daarom afgezet in zoet 
water onder relatief rustige condities. 
De bonte zanden tussen 2550 en 2761 cm bevatten geen biotische elementen; organisch materiaal 
is ook schaars. Een fluviatiel milieu behoort tot de mogelijkheden. 
De monsters uit het interval 2430-2460 cm vertonen een mariene invloed. De aanwezigheid van 
karakteristieke tidal flat foraminiferen soorten als Ammonia beccarii, Haynesina germanicum en 
Elphidium craticulatum tezamen met mollusken soorten Mya arenaria (strandgaper), Peringia sp. 
(wadslakje), Mytilus edule (mossel) en stekels van de zeeklit Echinocardium cordatum getuigen 
hiervan. 
De relatieve abrupte overgangen tussen de onderste zoetwaterafzettingen, het mogelijk fluviatiele 
middengedeelte en het bovenste deel met mariene invloed wijst mogelijk op de aanwezigheid van 
(kleine) hiaten. 
 
5.4.2 Kern 19  
Van deze kern zijn acht monsters uit het interval 2800-2880 cm geanalyseerd (tabellen 2 en 3). Vier 
hiervan zijn ook op pollen onderzocht (hoofdstuk 6). 
De lithologie van het kerninterval vertoont een flinke afwisseling, het centrale gedeelte bevat weinig 
zand, terwijl het rijk is aan organisch materiaal, voornamelijk bestaande uit plantenresten. De 
sortering is matig tot slecht. 
Het centrale gedeelte 2829-2859 cm bevat naast de plantenresten relatief veel opercula van de 
zoetwater gastropode Bithynia tenticulata (zie commentaar onder kern A22) en enkele sporogonia 
van Characeae, mogelijk Nitellopsis sp. 
De bovenste drie monsters, 2800-2829 cm, tonen wederom de mariene invloed met soorten als 
Ammonia beccarii, Haynesina germanicum en Elphidium craticulatum en de mollusken soorten Mya 
arenaria (strandgaper), Peringia sp. (wadslakje), Mytilus edule (mossel). Stekels van de zeeklit 
Echinocardium cordatum zijn algemeen. Afb. 8 toont het residu van het monster op 2818 cm. 
Kern A19 laat derhalve een overgang zien van een mogelijk stagnerend zoetwater milieu naar meer 
mariene invloed. 
 
5.4.3 Kern A14  
Uit deze kern zijn acht monsters over het interval 3212-3370 cm onderzocht (tabellen 2 en 3); vijf 
daarvan zijn ook op pollen geanalyseerd (hoofdstuk 6). 
Top en onderkant van het interval worden gekenmerkt door de aanwezigheid van zanden, slecht 
gesorteerde (3370 cm), bonte (3286-3299 cm) en zanden met toenemende hoeveelheid organisch 
materiaal (3286-3212 cm). Een uitzondering vormen de monsters 3315 en 3330 cm. Zoals op afb. 8 
en 9 is te zien, is het monsterresidu van deze monsters roodgekleurd door de aanwezigheid van 
dominant ijzeroxide concreties (Fe2O3). 
 

 

Afb. 9. De monsters uit kern A14 



 21 

 

 

De monsters uit kern A14 zijn relatief rijk aan microfauna/flora. Tabel 2 toont dat vrijwel alle 
componenten karakteristiek voor zoetwater zijn, namelijk de flinke hoeveelheden ostracoden (losse 
kleppen, doubletten, fragmenten) van de soorten Cyprideis torosa en Candona sp. tussen 3286 en 
3330 cm., de opercula van Bithynia tentaculata en de sporogonia van Characeae van 3239-3286 
cm. en de zoetwater gastropode Valvata piscinalis en tweekleppige Pisidium sp. in de intervallen 
3239—3286 cm en 3286-3330 cm. respectievelijk. 
De Fe2O3 concreties wijzen meestal op terrestrische condities, maar de aanwezigheid van 
zoetwaterelementen in deze monsters is merkwaardig. 
Mariene invloeden zijn in dit kerninterval niet aanwezig. 
 
5.4.4 Conclusie 
De 28 geanalyseerde monsters zijn relatief arm aan micropaleontologisch materiaal, maar de 
aanwezige elementen maken het mogelijk om de verschillende zoetwater en mariene milieus te 
onderscheiden. Voorop gesteld moet worden dat de huidige analyse geen tijdstratigrafisch 
aanknopingspunt biedt. De antwoorden op de gestelde onderzoeksvragen luiden derhalve als volgt: 
 
1.  In welk landschap hebben de middenpaleolithische makers van de vuurstenen artefacten 

geleefd?  
De landschappen variëren van mogelijk terrestrische afzettingen (kern A14; 3315-3330 cm), 
zoetwater (grootste gedeelte van kern 14, gedeelten van kernen A19 en A22) tot afzettingen 
met mariene invloed. Of dit het leefgebied van de paleolithische bewoners was kan hier niet 
bewezen worden. 

 
2. Was er tijdens het Laat-Eemien/Vroeg-Weichselien sprake was van een rivier- of estuariene 

vlakte en kunnen de vondsten hieraan worden gerelateerd?  
De bonte zanden tussen 2550 en 2761 cm vertegenwoordigen mogelijk een fluviatiel milieu. De 
bovenste gedeelten van de intervallen uit kernen A19 en A22 worden als estuarien/tidal flat 
geïnterpreteerd. Een tijdsbepaling is op grond van de geanalyseerde monsters niet mogelijk. 

 
3. Zijn de klei- en humeuze lagen in de boorkernen afgezet in een terrestrisch milieu en 

vertegenwoordigen ze een periode van non-depositie? 
Zoals bij kern A22 is beschreven, bevat deze kern een aantal mogelijke hiaten op de 
zoetwater/fluviatiel en fluviatiel/estuarien-tidal flat overgangen. De monsters met ijzeroxiden in 
kern 14 vertegenwoordigen mogelijk een terrestrische fase, maar de aanwezigheid van 
(schaarse) zoetwater mollusken in dezelfde monsters is onduidelijk. 
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6 Paleo-ecologisch onderzoek in het plangebied Houtribdijk, Winput A 
 
J.A.A. Bos 

6.1 Inleiding  
Ten behoeve van het botanisch onderzoek is een drietal kernen, A14, A19 en A22, met organische 
en humeuze pakketten uit zandwinput A bemonsterd (tabel 4). Aan de hand van pollen (stuifmeel) 
analyse kan een beeld van de samenstelling van de regionale en lokale vegetatie ten tijde van de 
afzetting van de organische en humeuze sedimenten worden verkregen en kan wellicht worden 
vastgesteld of er sprake was van een relatief of warm klimaat. Tevens kan op basis van de 
vegetatiereconstructie mogelijk een globale datering worden gegeven. 
Uit de meest organische en humeuze lagen zijn in de drie boringen in totaal 14 monsters genomen 
voor palynologisch onderzoek. Uit kern A14 zijn 4 pollenmonsters genomen, en uit kern A19 en 
A22 ieder 5 pollenmonsters. Van deze pollenmonsters is eerst een waardering uitgevoerd om te 
kijken in hoeverre deze monsters geschikt waren voor verder onderzoek. Alle monsters bleken 
echter geschikt voor analyse. 

 

Tabel 4. Overzicht van de botanische monsters van het plangebied Houtribdijk, winput A. 

Kern nr.  Code  Diepte (cm ‐ NAP)  Lithologie  Volume (cc) 

A14  A14‐31‐3212  3212  Humeuze klei  3 

A14  A14‐31‐3239  3239  Humeus zand  3 

A14  A14‐31‐3287  3287  Fe2O3 gekleurd zand  3 

A14  A14‐32‐3370  3370  Bonte zanden  3 

A19  A19‐26‐2829  2829  Slecht gesorteerde zanden  3 

A19  A19‐26‐2836  2836  Zandige klei/veen  3 

A19  A19‐26‐2844  2844  Zandige klei/veen  3 

A19  A19‐26‐2853  2853  Zandige klei/veen  3 

A19  A19‐26‐2860  2860  Zandige klei/veen  3 

A22  A22‐22‐2445  2445  Vuil zand/humeus  3 

A22  A22‐24‐2686  2686  Slecht gesorteerde bonte zanden/humeus  3 

A22  A22‐25‐2732  2732  Humeuze zanden  3 

A22  A22‐25‐2740  2740  Zandige klei/veen  3 

A22  A22‐25‐2748  2748  Zandige klei/veen  3 

 
 
6.2 Methoden 
Uit elk van de drie boorkernen zijn in totaal 14 pollenmonsters genomen van 3 cm3. De monsters 
zijn volgens de standaardmethoden van Fægri & Iversen door het Laboratorium Sedimentanalyse 
op de Vrije Universiteit in Amsterdam opgewerkt.13 Van de monsters zijn preparaten gemaakt in 
glycerine. Dit medium blijft vloeibaar en maakt het mogelijk om pollenkorrels tijdens de analyse nog 
te draaien zodat een betere determinatie mogelijk is. Aan het pollenmonster is tevens een marker 
toegevoegd. Deze marker is een exotische spore (Lycopodium) van welke verwacht mag worden 
dat deze in het materiaal niet van nature voorkomt. Aangezien exact bekend is hoeveel sporen aan 
het monster toegevoegd worden, kan met behulp van deze marker een indicatie van de 
pollenconcentratie verkregen worden.  
 
Voor de waardering en analyse van het pollen is een microscoop met een vergroting van 400-
1000x gebruikt. Pollenkorrels en sporen (van varens, paardenstaarten en wolfsklauwen) zijn 
gedetermineerd met behulp van verschillende standaarddeterminatiewerken.14 De naamgeving van 
de plantensoorten die aangetroffen zijn als pollen en sporen, is op deze determinatiewerken 
gebaseerd.15 Naast pollen en sporen is ook naar zogenaamde non-pollen palynomorfen (NPP) 
gekeken en is gelet op het voorkomen van microscopisch houtskool in het preparaat.16 Onder de 

 
13 Faegri et al. 1989.  
14 Beug 2004; Moore et al. 1991; Punt 1976-2003. 
15 Beug 2004; Moore et al. 1991; Punt 1976-2003. 
16 Pals et al. 1980; Van Geel 1978, 2001; Van Geel & Aptroot 2006; Van Geel et al. 1981, 1989, 2003; Miola, 2012. 
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non-pollen palynomorfen vallen alle herkenbare resten die in een pollenmonster kunnen 
voorkomen. Dit zijn onder andere resten van algen, schimmels (parasitaire fungi en 
mestschimmels) en andere botanische en dierlijke microfossielen. Deze microfossielen blijven net 
als stuifmeel bewaard en kunnen met behulp van de microscoop geïdentificeerd worden. 
Aangezien een deel van de NPP nog niet op soort is gebracht, worden deze microscopische resten 
aangeduid met een type-nummer. Dit type-nummer is een labcode gevolgd door een uniek 
volgnummer. Aangezien het grootste deel van de NPP is geïdentificeerd in het Hugo de Vries 
laboratorium in Amsterdam is dit veelal: HdV-[nr.].  
 
Tijdens de waarderende fase zijn de monsters kort doorgekeken, waarbij is gelet op het voorkomen 
van de verschillende plantensoorten en op de conservering en concentratie van het pollen (tabel 5). 
Het pollen was goed geconserveerd, en de concentratie was redelijk tot goed, waardoor ervoor 
gekozen is om alle monsters aansluitend te analyseren. De waardering en analyse zijn uitgevoerd 
door J.A.A. Bos. Bij de analyse is het aantal pollenkorrels en sporen geteld, waarbij is geteld totdat 
een aantal van minstens 250 pollenkorrels van "droge" planten- en boomsoorten was bereikt. Het 
totale aantal van deze pollenkorrels wordt de pollensom genoemd. Op een paar na zijn alle 
preparaten helemaal geteld. Een enkel preparaat is bij het bereiken van de pollensom in zijn geheel 
doorgescand op de aanwezigheid van pollentypes die tijdens het tellen nog niet waren 
aangetroffen. Deze zijn in het pollendiagram met een ‘+’ weergegeven. Twee preparaten van kern 
A19 hadden echter een wat minder goede pollenconcentratie waardoor de pollensom iets lager 
uitgevallen is. Voor een aantal taxa is met een ‘+’ aangegeven hoe talrijk ze aanwezig waren 
(+=aanwezig, ++=talrijk, +++=zeer talrijk). Dit geldt voor Diatomeeën, microscopische houtskool en 
riet (cf. Phragmites). 
 
Met "droge" planten en boomsoorten worden plantensoorten bedoeld die de voorkeur hebben voor 
een standplaats op droge gronden. Pollenmonsters zijn veelal afkomstig uit natte contexten, en het 
is daardoor goed mogelijk dat pollenkorrels van planten en bomen die groeien in natte contexten, 
zoals water- of moerasplanten, oververtegenwoordigd zijn in het preparaat. De pollenkorrels van 
deze "lokale" vegetatie hoeven immers minder ver te worden getransporteerd. Om deze reden zijn 
de waterplanten en moerasvegetatie niet in de pollensom opgenomen. Op basis van de pollensom, 
die als 100% gesteld wordt, zijn de relatieve pollenpercentages van alle plantensoorten berekend. 
Ook de percentages van de waterplanten en moerasvegetatie zijn berekend aan de hand van deze 
pollensom. Dit heeft tot gevolg dat deze soorten percentages kunnen bereiken van meer dan 
100%. 
 

Tabel 5. Waardering pollenmonsters van het plangebied Houtribdijk, winput A. x=talrijk, xx=zeer talrijk. 

Kern 

nr. 

Diepte 

(cm) 

Conservering/ 

Concentratie 

Inhoud Milieu Geschikt 

voor analyse 

en vegetatie-

reconstructie 

Geschatte ouderdom op 

basis van gescande pollen 

inhoud 

A14 3212 G/G Betula x, Pinus, Artemisia, Poaceae, Dryopteris-

type, Sparganium/Typha, Thalictrum, 

Myriophyllum verticillatum, Spirogyra 

zoet J Eem zone E1 

A14 3239 G/G Betula xx, Pinus, Salix, Juniperus, 

Chaerophyllum temulum, Artemisia, Poaceae x, 

Cyperaceae, Dryopteris-type, 

Sparganium/Typha x, Myriophyllum verticillatum 

xx 

zoet J Eem zone E1 

A14 3287 RG/G Betula xx, Pinus, Salix, Juniperus x, 

Sanguisorba officinalis, Poaceae, Cyperaceae, 

Equisetum, Potentilla-type, Pediastrum 

zoet J Eem zone E1 

A14 3370 G/G Betula x, Betula nana, Pinus, Salix, Juniperus 

xx, Sanguisorba officinalis, Artemisia, Rumex 

acetosella, Poaceae, Cyperaceae x, T. 126, 

Equisetum, Galium-type, Glyceria-type, 

Thalictrum, Pediastrum 

zoet J Eem zone E1 
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Kern 

nr. 

Diepte 

(cm) 

Conservering/ 

Concentratie 

Inhoud Milieu Geschikt 

voor analyse 

en vegetatie-

reconstructie 

Geschatte ouderdom op 

basis van gescande pollen 

inhoud 

A19 2829 G/G Corylus, Alnus x, Quercus x, Ulmus, Fraxinus, 

Pinus, Betula, Amaranthaceae, Poaceae, 

Galium-type, Ophioglossum, Dryopteris-type, 

Thelypteris palustris, Sparganium/Typha, 

Pediastrum, Diatomeeen 

zoet, 

overgaand 

naar brak 

J Eem zone E3 

A19 2836 G/G Corylus, Alnus xx, Quercus xx, Ulmus, Fraxinus, 

Pinus x, Artemisia, Poaceae, Cyperaceae, 

Filipendula, Dryopteris-type, Cladium mariscus, 

Sparganium/Typha, Pediastrum 

zoet, 

overgaand 

naar brak 

J Eem zone E2/3 

A19 2844 G/G Corylus, Alnus xx, Quercus xx, Ulmus, Fraxinus, 

Pinus x, Betula, Rosa?, Calluna, Aster-type, 

Poaceae, Cyperaceae, Pteridium, Dryopteris-

type, Thelypteris palustris, Sparganium/Typha, 

Diporotheca 

zoet J Eem zone E2/3 

A19 2853 G/R Alnus x, Quercus, Ulmus, Pinus x, Betula, Salix, 

Poaceae, Cyperaceae, Pteridium, Dryopteris-

type, Sparganium/Typha, Nymphaea alba, T. 

128 

zoet J Eem zone E2/E3 

A19 2860 G/R Alnus x, Quercus, Ulmus, Fraxinus, Pinus x, 

Poaceae x, Pteridium, Dryopteris-type, 

Sparganium/Typha, Pediastrum, 

Zygnemataceae, Diporotheca 

zoet J Eem zone E2/E3 

A22 2445 G/G Corylus, Alnus x, Quercus x, Pinus, Picea, Salix, 

Betula, Hippophae, Amaranthaceae, Poaceae, 

Cyperaceae, Dryopteris-type x, 

Sparganium/Typha, Pediastrum , Diatomeeen 

zoet, 

overgaand 

naar brak 

J Eem zone 4a 

A22 2686 G/G Corylus x, Alnus x, Quercus xx, Ulmus, 

Fraxinus, Pinus x, Betula, Calluna, Artemisia, 

Poaceae, Filipendula, Pteridium, Dryopteris-

type, Thelypteris palustris, Sparganium/Typha, 

Nymphaea alba, Pediastrum, T. 128, 

Rhabdocoela, Diatomeeen 

zoet, 

overgaand 

naar brak 

J Eem zone E3 

A22 2732 G/G Corylus, Alnus x, Quercus x, Ulmus x, Fraxinus, 

Pinus x, Betula, Aster type, Poaceae, Pteridium, 

Dryopteris-type, Thelypteris palustris, 

Pediastrum 

zoet J Eem zone E3 

A22 2740 G/G Corylus, Alnus xx, Quercus xx, Ulmus x, 

Fraxinus, Pinus, Betula, Poaceae, Cyperaceae, 

Pteridium, Dryopteris-type, Sparganium/Typha, 

Pediastrum, Diporotheca 

zoet J Eem zone E3 

A22 2748 G/G Corylus, Alnus xx, Quercus xx, Ulmus x, 

Fraxinus, Pinus xx, Poaceae, Cyperaceae, 

Pteridium, Dryopteris-type, Thelypteris palustris, 

Sparganium/Typha, Typha latifolia, Spirogyra, 

Pediastrum, T. 128 

zoet J Eem zone E3 
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De resultaten van de geanalyseerde preparaten zijn per boring in een pollendiagram weergegeven. 
Het diagram is gemaakt met behulp van het computerprogramma TILIA.17 In het pollendiagram zijn 
de pollentypen in verschillende ecologische groepen ingedeeld. Deze zijn met verschillende kleuren 
in het hoofddiagram (eerste deel diagram) aangegeven en omvatten: bomen van droge grond 
(donkergroen), struiken (zeegroen), heide (paars), en kruiden (geel). Deze groepen vormen samen 
ook de pollensom. In het tweede deel van het diagram zijn de afzonderlijke pollenpercentagecurves 
weergegeven. De afzonderlijke pollenpercentagescurven zijn, ten behoeve van de zichtbaarheid, 
aanvullend met een 5-maal vergroting weergegeven. Aanvullend zijn de vegetatiegroepen 
weergegeven die niet in de pollensom zijn opgenomen: bomen en struiken van natte grond, 
graslanden, oevervegetatie en waterplanten. Ook zijn de percentagecurven van schimmelsporen 
weergegeven. De pollensom is (als getal) weergegeven tussen de pollencurven van soorten in de 
pollensom (links) en de soorten buiten de pollensom (rechts). Naast een pollendiagram per boring 
is ook een compilatie pollendiagram gemaakt waar de pollenpercentagecurven van de belangrijkste 
vegetatiegroepen van alle drie de boringen zijn weergegeven.  

6.3 Resultaten 

 
6.3.1 Boring A14 
De sedimenten van het pollenprofiel van boring A14 bestaan uit bonte tot humeuze zanden 
overgaand in humeuze klei en omvatten het traject 3212 – 3370 cm –NAP (afb. 10). In het onderste 
pollenmonster zijn de boompollenwaarden laag en struikenwaarden hoog. Dit geeft aan dat het 
landschap open en boomloos was met verspreid struiken van dwergberk (Betula nana), duindoorn 
(Hippophae rhamnoides), achtster (Dryas octopetala), berendruif (Arctostaphylos sp.) en wilg 
(Salix). Verder waren typische steppe elementen aanwezig als zeedruif (Ephedra) en bijvoet/alsem 
(Artemisia vulgaris-type) en pioniers en zonminnende kruiden als schapenzuring (Rumex 
acetosella) en zonneroosje (Helianthemum). Deze groeiden veelal op de open plekken. Dit duidt op 
de aanwezigheid van een struiktoendra met open plekken en steppe elementen in het omliggende 
gebied. Lokaal was er waarschijnlijk sprake van een ondiep meertje (op de monsterlocatie max. 3 
m diep18) met in het water veel algen (Pediastrum, Zygnema-type en HdV-128), en ondergedoken 
waterplanten als hoornblad (Ceratophyllum demersum), kransvederkruid (Myriophyllum 
verticillatum) en fonteinkruid (Potamogeton). Langs de oevers groeiden vooral zeggen 
(Cyperaceae, ook aangeduid door Gaeumannomyces, HdV-126, een schimmel die parasiteert op 
Carex), wat grassen (Poaceae) als vlotgras (Glyceria), paardenstaarten (Equisetum), moerasspirea 
(Filipendula) en ruit (Thalictrum). De aanwezigheid van struiken en planten als hoornblad, 
berendruif en duindoorn wijzen op een gemiddelde minimale temperatuur van de warmste maand 
(juli) van 12-15°C. Dit pollenspectrum dateert waarschijnlijk aan het eind van het Saalien, mogelijk 
net Vroeg-Eemien.19 Het klimaat was aan het einde van de glaciale periode van het Saalien-tijdperk 
vermoedelijk al enigszins aan het opwarmen. 
 
In de drie pollenspectra erboven, stijgen de boompollenwaarden en dalen de struikenwaarden. Dit 
wordt veroorzaakt door een stijging in de boomberken (Betula pubescens-type) waarden, gevolgd 
door een stijging in de pollenwaarden van de grove den (Pinus sylvestris). Dit geeft aan dat in deze 
periode de bossen zich gaan uitbreiden ten koste van het open landschap, allereerst alleen met 
berk, maar later ook met grove den (afb. 11). In het gebied ontwikkelen zich uiteindelijk boreale 
berkendennenbossen, vergelijkbaar met zoals die nu in het noorden van Scandinavië voorkomen. 
In deze bossen kwam op de nattere gronden ook populier (Populus) voor. Op open, vaak zandige 
grond en langs bosranden kwamen graslanden met kruiden als weegbree (Plantago), dolle kervel 
(Chaerophyllum temulum), blauwe knoop (Succisa pratensis), schapenzuring en composieten als 
bijvoet/alsem en kamille (Anthemis) voor. 

  

 
17 Grimm 1992-2004. 
18

 Vergelijk Hannon & Gaillard, 1998. 
19

 Vergelijk Zagwijn, 1961; van Leeuwen et al., 2000; de Mulder et al., 2003; Peeters et al., 2016; 
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In de bovenste spectra zien we ook taxa als hazelaar (Corylus avellana), eik (Quercus) en iep 
(Ulmus) verschijnen of iets in waarde toenemen. Dit zou erop kunnen wijzen dat gemengde 
loofbossen met deze taxa al meer zuidelijk en/of oostelijk van de monsterlocatie voorkwamen. Door 
de opwarming van het klimaat aan het begin van het Eem konden de vegetatiegordels met 
verschillende bostypen (berkenbossen - boreale berkendennenbossen - gemengde eiken 
loofbossen met hazelaar, iep, es, els en taxus - gemengde loofbossen met haagbeuk etc.) die de 
glaciale periode van het Saalien in refugia (=de streek waarin ze de glacialen overleefden) in Zuid 
en Oost Europa overleefd hadden, zich naar het noorden en westen uitbreiden. 

 

Afb. 11. Open berkenbos met hier en daar den zoals het er in het vroeg Eem (begin zone E1) 
mogelijk uitgezien kan hebben (Foto: J.A.A. Bos). 

 
Lokaal ontwikkelde zich door de grondwaterspiegel stijging in deze periode vanuit het ondiepe 
meertje een groter, dieper meer waarin nu ook drijvende waterplanten voorkomen zoals gele plomp 
(Nuphar lutea), rechtopgaande planten als waterdrieblad (Menyanthes trifoliata) en veel algen 
(Pediastrum, Botryococcus braunii, Mougeotia-type, Zygnema-type, Spirogyra-type, Tetraedon 
minimum, HdV-128) en diatomeeën. Het kransvederkruid heeft zich in deze zone sterk uitgebreid 
wat samen met de aanwezigheid van waterdrieblad waarschijnlijk aangeeft dat het water in het 
meer sterk gevoed is door kwel. Beide soorten komen graag in kwelmilieus voor.20 Langs de oevers 
kwam een weelderige rietvegetatie voor met zeggen, grassen, egelskop (Sparganium), grote en 
kleine lisdodde (Typha latifolia en T. angustifolia), moerasvaren (Thelypteris palustris), wederik 
(Lysimachia vulgaris), paardenstaart, ruit en waarschijnlijk ook riet (Phragmites australis). 

De uitbreiding van het bos in de bovenste zones geeft aan dat er een na het koude Saalien een 
duidelijke opwarming van het klimaat plaatsvindt. Mogelijk nam ook de neerslag toe, hoewel de 
stijging van de grondwaterspiegel ook zeer goed gerelateerd kan zijn aan de snel stijgende 
zeespiegel in deze periode.21 Deze zone weerspiegeld dan ook het begin van het Eemien, oftewel 
Eemien zone E1. De gemiddelde minimale zomer temperatuur is aan de hand van de taxa die in 
het pollendiagram moeilijk te bepalen omdat er maar weinig plantenindicator soorten zijn die 

 
20

 Soortenbank.nl; van Asch, 2007. 
21

 Van Leeuwen et al., 2000. 
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temperaturen boven de 15/16°C aangeven. Zeker is echter dat de gemiddelde minimale 
temperatuur van de warmste maand boven de 15°C lag. Waarschijnlijk tussen de 16 en 18°C, zoals 
vandaag de dag in dit deel van Europa.22 

6.3.2 Boring A19 
De sedimenten van het pollenprofiel van boring A19 bestaan uit zandige klei/veen overgaand naar 
slecht gesorteerd zand en omvatten het traject 2829 – 2860 cm –NAP. De boompollenwaarden in 
dit pollendiagram (afb. 12) wijzen op de aanwezigheid van een dennenbos en gemengd loofbos in 
de omgeving. In de onderste twee pollenspectra is den dominant, in de bovenste drie spectra de 
eik. Dit geeft aan dat er in het gebied zich in de loop van de tijd steeds meer gemengde loofbossen 
gaan ontwikkelen. Dit gaat ten koste van de boreale bossen met berk en den. De den houdt zich 
echter nog wel staande op de wat hogere, drogere en waarschijnlijk zandige en armere gronden. 
Op lichte plekken in deze bossen groeide tevens hier en daar wat heide (Calluna vulgaris). Op de 
schralere, zandige gronden kwam mogelijk ook hier en daar een meer open vegetatie voor met 
struiken als jeneverbes en duindoorn en kruiden als bijvoet/alsem en schapenzuring. Op de lagere, 
vochtige gronden ontwikkelen zich gemengde loofbossen die gedomineerd werden door eik en iep, 
maar ook soorten als es (Fraxinus), berk en hazelaar waren in dit bos aanwezig. In het bovenste 
monster in het pollendiagram zijn daarnaast sporen gevonden van Kretzschmaria deusta, HdV-117, 
wat een parasiet is op iep, linde (Tilia) en es. De aanwezigheid van sporen van deze parasiet geeft 
aan dat in ieder geval een van deze boomsoorten niet ver van de monsterlocatie heeft gegroeid23, 
hoewel linde niet aannemelijk lijkt aangezien er slechts één linde pollenkorrel is aangetroffen in het 
gehele profiel. Mogelijk kwam Kretzschmaria deusta in deze periode op es voor, ascosporen van 
deze parasiet worden namelijk vaak aangetroffen in de ʺFraxinus-zoneʺ van het Eemien, oftewel 
zone E3.24 In de ondergroei van de bossen stonden soorten als vlier (Sambucus nigra), Gelderse 
roos (Viburnum opulus), kers (Prunus) en mogelijk taxus (cf.Taxus baccata) en als klimmer of 
bodembedekker konden klimop (Hedera helix) en hop (Hummulus lupulus) worden aangetroffen. 
Hazelaar en adelaarsvaren (Pteridium aquilinum) zijn lichtminnende soorten en deze zullen vooral 
aan bosranden, op de flanken van de stuwwallen en zandruggen en op open plekken hebben 
gestaan (afb. 13).Op basis van de hoge pollenwaarden van eik, els, hazelaar en den en het 
voorkomen van es en Kretzchmaria deusta kan deze pollenassemblage gecorreleerd worden met 
Eemien zone E3. 25 

In de monsters is ook pollen gevonden van diverse kruiden als kruisbloemigen (Hornungia-type & 
Sinapis-type), ganzenvoetachtigen (Amaranthaceae), bijvoet/alsem en zulte (Aster tripolium-type). 
Deze soorten kunnen allen in het kustmilieu voorkomen, waar door aanspoelsel van allerlei 
materiaal en een kleiige ondergrond zeer voedselrijke omstandigheden kunnen ontstaan. Zulte is 
een typische soort uit het kustmilieu, maar heeft wel aanvoer van zoet water nodig.26 Een andere 
aanwijzing voor het steeds meer voorkomen van mariene of brakke omstandigheden in de 
omgeving van de monsterlocatie is de aanwezigheid van galigaan (Cladium mariscus) en resten 
van dinoflagellaten die zijn aangetroffen in de bovenste twee pollenmonsters. Galigaan groeit vaak 
op de overgang van brak naar zoet water in rietmoerassen. Dinoflagellaten zijn mariene 
planktonsoorten. De combinatie van verschillende mariene/brakke indicatoren wijzen op het 
voorkomen van peri-mariene kreken in de omgeving van de monsterlocatie waarin een wisselend 
zoet, brak of zout milieu heerste. Op stuwwallen en zandduinen kwamen mogelijk ook jeneverbes 
en duindoorn voor. 

 

  

 
22

 Helmens, 2014. 
23

 Van Geel & Andersen, 1988. 
24

 Van Geel & Andersen, 1988. 
25

 Vergelijk Zagwijn, 1961; van Leeuwen et al., 2000; de Mulder et al., 2003; Peeters et al., 2016; 
26

 Weeda et al. 1991, 38. 
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Afb. 13. Eikenloofbos op stuwwal met op de lichte plekken een ondergroei van adelaarsvaren 
(Foto: J.A.A. Bos). 

 
Op de monsterlocatie zelf was in eerst instantie een elzenbroekbos aanwezig (afb. 14). Hierin 
stonden veel zwarte elzen (Alnus glutinosa) maar ook soorten als wilg en moerasvaren (Thelypteris 
palustris). Op open plekken in dit moerasbos en langs open water zal een oevervegetatie hebben 
gestaan met grassen als riet, grote en kleine lisdodde, egelskop, grote brandnetel (Urtica dioica), 
kattenstaart (Lythrum salicaria), paardenstaart en diverse zeggensoorten (Carex spp.27). Daarnaast 
zijn ook sporen aangetroffen van Diporotheca webbiae, een parasiet op moerasvaren, een soort die 
eveneens typisch is voor het elzenbroekbos.28 Grote brandnetel kan voorkomen in vochtige 
loofbossen, aan oevers en in wilgenstruweel, maar groeit vooral veel op overgangen van droog 
naar nat.29 Ook berk, in dit geval waarschijnlijk zachte berk (Betula pubescens) die in natte 
omstandigheden groeit, was waarschijnlijk in dit moerasbos aanwezig. In het open water tussen de 
bomen kwamen witte waterlelie (Nymphaea alba), pilvaren (Pilularia) en algen (Spirogyra, 
Pediastrum, Tetraedon minimum, HdV-128, Zygnema-type, Mougeotia-type) voor. In het 
pollendiagram neemt het aandeel elzenpollen af naar boven toe. Tegelijkertijd zien we een 
toename van het aandeel algen (Botryococcus braunii, Pediastrum, waaronder P. simplex, P. 
duplex) en Diatomeeën, terwijl soorten als witte waterlelie en pilvaren verdwijnen. Waarschijnlijk 
vind er in het gebied een vernatting plaats waardoor het elzenbroekbos langzaam verdrinkt, er zich 
zeggenmoerassen met galigaan gaan vormen en er kreken ontstaan waardoor de brakke/mariene 
invloed in het gebied kan toenemen. Mogelijk lagen de mariene kreken in eerste instantie op wat 
grotere afstand van de monsterlocatie. Door de stijgende zeespiegelstijging konden ze zich in de 
loop der tijd echter steeds meer landinwaarts verplaatsten waardoor ze steeds meer in de directe 
omgeving van de monsterlocatie kwamen te liggen. Het is ook denkbaar dat het elzenbroekbos 
door de toegenomen verzilting van het gebied sterk in omvang afneemt. 

 
27

 Ook aangeduid door de schimmel Gaeumannomyces die parasiteert op Carex. 
28

 Hawksworth et al., 2016.  
29

 Weeda et al., 1985, 126. 
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Afb. 14. Elzenbroekbos (Foto: J.A.A. Bos). 

 
 
6.3.3 Boring A22 
De sedimenten van het pollenprofiel van boring A22 bestaan uit zandige klei/veen en humeus zand 
overgaand in slecht gesorteerde bonte en humeuze zanden en omvatten het traject 2445 – 2748 
cm –NAP. Ook dit pollendiagram (afb. 15) wordt gekenmerkt door hoge waarden boompollen van 
met name eik, hazelaar en den. Andere belangrijke bomen waar pollen van wordt aangetroffen zijn 
berk, iep en es. In de omgeving van de monsterlocatie was dan ook nog steeds een gemengd 
eikenloofbos aanwezig met naast eik en hazelaar, ook es, iep en wat linde. In de ondergroei komen 
lijsterbes (Sorbus), vlier en hop voor en als klimmer in de bomen klimop. De waarden van de den 
liggen lager dan in het pollendiagram van kern A19 en zijn rond de 20%. Dit geeft aan dat er in de 
nabije omgeving nog steeds hier en daar dennenbossen aanwezig waren, vermoedelijk op de wat 
hogere, armere zandige gronden. Verder wordt pollen gevonden van zilverspar (Abies alba) en 
fijnspar (Picea abies). Dit is vermoedelijk door lange afstand transport door wind en water in het 
sediment terechtgekomen. Zilverspar en fijnspar maken pollenkorrels met luchtblazen waardoor het 
pollen over zeer grote afstanden door wind en water verspreid kan worden. Dit zou erop kunnen 
wijzen dat deze bomen al meer zuidelijk en/of oostelijk van de monsterlocatie in Europa 
voorkwamen. Deze bomen moesten waarschijnlijk een grotere afstand afleggen dan den en 
loofbomen en struiken als berk, eik, iep, es, els en hazelaar vanuit de streek waar zij het glaciaal 
overleefden (refugia). In dit geval is het pollen van deze bomen waarschijnlijk door `lange afstand` 
windtransport in het sediment terecht gekomen. 
  



 33 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

24
50

25
00

25
50

26
00

26
50

27
00

27
50Diepte

 (cm) 20
40

60
80

10
0

Bomen

Struike
n

Kruiden/Heiden

Hum
ulus

 lupulus

Sorbu
s-ty

pe
Sambucus nigra-typ

e

Juniperus
Fraxin

us e
xcelsio

r-ty
pe

20

Pinus sy
lvestri

s 20
40

Quercus robur-groe
p 20

40

Cory
lus a

vella
na Betula pubesce
ns-ty

pe

Ulmus g
lab

ra-typ
e

cf. 
Taxus b

accata

Kretzs
chmaria

 deusta, H
dV-117

Callu
na vu

lgaris

Hedera h
elix

Abies
 alba

Pice
a abies

Ephedra fra
gilis-

typ
e

Hippophae rhamnoides

Tilia cordata/T. pl
atyp

hyllos

Cera
stiu

m fontanum
-type

Rum
ex a

cetosa/R. acetosella-type

Pteridium aquilin
um

Sinapis-t
ype

Artemisia
 vulgaris-typ

e

Sanguisorb
a minor

Chaerop
hyllum temulentum

Amaranthaceae

Aste
r tri

polium-typ
e

Silene dioica
-type

45
8

47
9

49
0

46
3

35
4

Pollensom

Alisma p
lanta

go aquatica-ty
pe

Diporotheca webbiae, H
dV-143

cf. 
Phrag

mitis 
australis

HdV-200 20
40

Alnus glutino
sa-type 20

40

Poaceae

20

Cyperaceae 20
40

Dryopteris-
type 20

Sparganium erectum
-typ

e/T
ypha angis

tifo
lia

Salix Glyce
ria-type

Typha latifo
lia

Thelypte
ris palustri

s

Cladium marisc
us

Thalictr
um fla

vum-typ
e

Tetraploa arist
ata, H

dV-.89 fungal

cf. 
Selaginella se

lag
inoides

Filipendula
Equisetum
Ophioglos

sum vu
lgatum-type

Succisa
 pratensis

Apiac
eae u

ndiff. 
corroded

Urtic
a dio

ica-type

Lysimachia v
ulgaris-

type

Galium-typ
e

Sphagnum
Nym

phaeaceae, H
dV- 127

Apium
 inundatum-typ

e

Ranunculus a
quatilis

-groep

Pediastru
m duplex

cf. 
Iso

etes
Tetraedro

n minimum

Diatomeeën Potamogeton

20

Pediastru
m Botryo

coccus b
raunii

Mougeotia-type

Nym
phaea alba

Spirogyra
-typ

e

Pediastru
m sim

ple
x

Rhabdocoela cocoons, T
.353

HdV-128
Houtskool kle

iner dan 30 mu

Dinoflaggellatae

Foraminiferae, H
dV-700

Gecorro
deerd

 pollen

20

Lycopodium (exoot) Eem zo
ne

E3E4
a

Kr
uid

en
Bo

m
en

, s
tru

ike
n 

en
 o

nd
er

gr
oe

i
Vu

ur
O

pe
n 

wa
te

r f
lo

ra
 e

n 
fa

un
a

G
ra

sla
nd

 e
n 

oe
ve

rv
eg

et
at

ie
M

ar
ie

n

Po
lle

nd
ia

gr
am

 K
er

n 
22

An
aly

se
: J

oh
an

na
 A

.A
. B

os
 (2

02
0)

A
fb

. 1
5.

 P
ol

le
n

di
a

gr
am

 v
an

 B
or

in
g/

K
er

n 
A

2
2

. 



 34 

 

 

In de onderste vier monsters is eik dominant, in het bovenste monster hazelaar. Hierdoor kan het 
pollendiagram in twee zones verdeeld worden. De bovenste drie monsters weerspiegelen Eem 
zone E3, die ook in kern A19 aanwezig is, het bovenste monster met de dominantie van hazelaar 
valt in Eem zone 4a.30 De waarden van hazelaar in dit diagram zijn iets hoger dan in boring A19, 
wat mogelijk kan aangeven dat het loofbos iets meer open was en/of dat er in het landschap meer 
open plekken aanwezig waren. Er worden ook meer kruiden aangetroffen in de monsters hetgeen 
eveneens op meer open plekken in het landschap wijst. Op open plekken in lichte bossen, aan 
bosranden en op hellingen kwamen struiken als hazelaar en kruiden als adelaarsvaren, dolle kervel 
en dagkoekoeksbloem (Silene dioica-type) voor. Een aantal van de gevonden kruiden was ook in 
boring A19 aanwezig, het gaat hier met name om kruisbloemigen, ganzevoetachtigen, 
bijvoet/alsem, en zulte, allen taxa die in het kustmilieu kunnen voorkomen. Ook soorten als kleine 
pimpernel (Sanguisorba minor) en duindoorn, kunnen wijzen op graslanden respectievelijk 
duinstruikgewas op min of meer kalkhoudende, zandige grond in duinen en op duinhellingen. Op 
droge, zure grond in zandduinen kwamen mogelijk ook jeneverbes en zeedruif (Ephedra fragilis-
type) voor met schapenzuring op de meer stikstofrijke plekken. Andere aanwijzingen voor het 
voorkomen van mariene of brakke omstandigheden in de directe omgeving van de monsterlocatie 
is de aanwezigheid van galigaan en resten van dinoflagellaten en foraminiferen (Foraminiferae) die 
zijn aangetroffen in de pollenmonsters. Er zijn dus veel aanwijzingen voor de aanwezigheid van 
duinen, kreken met wisselend zoet, brak en zout water en een nabije kust. 
 
Toch worden in het lokale milieu in eerste instantie ook veel indicatoren aangetroffen voor een zoet 
milieu. Deze vinden we met name onderin het onderzochte profiel. De aanwezigheid van allerlei 
zoetwater algen (Spirogyra, Pediastrum spp., Tetraedon minimum, HdV-128, Mougeotia-type), 
biesvaren (Isoetes), moerasscherm (Apium inundatum-type), wateranonkel (Ranunculus aquatilis-
groep), fonteinkruid en witte waterlelie geeft aan dat het milieu zoet was en in eerst instantie ook 
voedselarm. Biesvaren komt voor op de bodem van voedselarme vennen met zandbodem.31 Ook 
moerasscherm houdt van ondiep, matig voedselarm water en komt voor in vennen en duinmeertjes, 
vooral op kortstondig droogvallende plaatsen.32 Later kan in het vennetje ook witte waterlelie zich 
vestigen, waarschijnlijk als gevolge van een stijgende grondwaterspiegel. Deze zoutmijdende plant 
verdwijnt echter weer (bovenin) als het milieu te brak wordt. Langs het vennetje was een rijke 
oevervegetatie aanwezig met elzen, wilgen en grassen als riet, grote en kleine lisdodde, egelskop, 
brandnetel, moerasspirea, moeraswederik (Lysimachia vulgaris-type), paardenstaart en diverse 
zeggensoorten (Carex spp.33) waaronder ook galigaan. Het vennetje verland in de loop der tijd 
steeds meer waardoor en een rietmoeras (afb. 16) ontstaat. In de loop der tijd neemt ook de 
mariene invloed echter steeds meer toe. Dit is met name te zien aan het voorkomen van mariene 
soorten als dinoflagellaten en foraminiferen en het verdwijnen van typische zoetwateralgen en 
zoutmijdende planten als witte waterlelie. De combinatie van verschillende zoete, brakke en 
mariene indicatoren in het lokale milieu wijzen op het voorkomen van kreken in de omgeving van 
de monsterlocatie waarin een wisselend zoet, brak of zout milieu heerste. Het landschap was 
echter niet volledig zoet, zout of brak. Direct in de omgeving van de kreken zal het milieu vrij brak 
zijn geweest, maar verder er vanaf was zeker zoet water aanwezig. De milieuomstandigheden 
konden echter ook op korte afstand en binnen korte tijd veranderen, door toename van de 
zoetwateraanvoer (regen) of de zoutwateraanvoer (overstromingen of het verleggen van kreken). 
De invloed van deze kreken neemt in de tijd duidelijk toe, wat aangeeft dat de peri-mariene kreken 
zich meer landinwaarts richting monsterlocatie verplaatsen. 
 

 
30

 Vergelijk Zagwijn, 1961; Van Leeuwen et al., 2000; De Mulder et al., 2003; Peeters et al., 2016. 
31

 Soortenbank.nl 
32

 Soortenbank.nl 
33

 Ook aangeduid door de schimmel Gaeumannomyces die parasiteert op Carex. 
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Afb. 16. Rietmoeras (Foto: J.A.A. Bos). 

 
 
6.4 Discussie en conclusies 

 
6.4.1 Datering 
In afbeelding 17 is een compilatie diagram van de drie verschillende pollendiagrammen van kern 
A14, A19 en A22 van het plangebied Houtribdijk, winput A boven elkaar op diepte weergegeven. 
Hierin is goed te zien hoe de verschillende locaties zich in diepte ten opzichte van elkaar 
verhouden. Afgaande van de Eemien zonegrenzen dateren de afzettingen in het Laat-Saalien en 
Vroeg-Eemien. Kern A14 weerspiegeld het Laat-Saalien en zone E1 en kern A19 zone E3. Zone 
E2 ontbreekt. In kern A22 zijn de Eemien zones E3 en zone E4a weerspiegeld. De onderzochte 
monsters in kern A22 lijken goed op die in kern A19 aan te sluiten (afb. 17), waardoor het lijkt of in 
kern A19 het oudere gedeelte van zone E3 aanwezig is en in kern A22, het latere gedeelte van 
zone E3. Zones E 4b t/m 6b ontbreken in de onderzochte kernen. 
 
6.4.2 Regionale vegetatie 
De pollenanalyse van de drie boorkernen van het plangebied Houtribdijk, winput A, geeft aan dat 
de regionale vegetatie ontwikkeling in het gebied waar de drie boorkernen genomen zijn, begint 
met een boomloze toendravegetatie met steppe elementen tijdens het Laat-Saalien. Door de 
verbetering van het klimaat aan het begin van het Eemien- interglaciaal raakt het gebied langzaam 
meer en meer bebost. Het Eemien kent, net zoals het Holoceen, verschillende fasen waarin 
verschillende bosvegetaties elkaar opvolgen. Dit is onder andere het gevolg van verschillende 
factoren als een opwarmend klimaat (toename temperatuur en vochtigheid), stijgende en weer 
dalende grondwaterspiegel en bodemvormende processen. Daarbij is ook de afstand die sommige 
boomsoorten moesten afleggen vanuit de streek waar zij het Saalien-glaciaal overleefden (= 
refugia) om weer in onze streken terug te keren van belang. Als de refugia ver weg lagen - vaak 
lagen deze in Zuid en Oost Europa - zal een boom- of stuiksoort er langer over doen om in onze 
streken terug te keren dan een boomsoort (als berk en den) die in koudere gebieden kunnen 
overleven. 
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Allereerst vestigt zich in het gebied aan het begin van het Eemien interglaciaal, een berkenbos met 
op de nattere gronden ook populier. Later immigreert de grove den ook in het gebied en kunnen 
zich boreale berkendennenbossen ontwikkelen (zone E1). De den kan de concurrentie met berk op 
de meer vochtige plekken echter niet aan en deze beperkt zich dan ook vooral tot de drogere en 
hogere gronden. In de loop der tijd kunnen zich door het opwarmende klimaat ook gemengde 
loofbossen gaan ontwikkelen met eik, iep, es en hazelaar op de hogere, vochtige gronden en els en 
wilg op de lagere, natte gronden. Eik is in deze periode dominant (zone E3). In eerste instantie nog 
samen met grove den, maar ook in deze periode kan de den zich voornamelijk op de meer armere, 
droge zandgronden (duinen en zandruggen) handhaven. Later worden de bossen weer meer 
gedomineerd door hazelaar en eik en komt waarschijnlijk ook taxus af en toe in de ondergroei voor 
(zone E4a). Vermoedelijk is het landschap in deze periode weer wat opener, waardoor zich aan 
bosranden en op open plekken meer hazelaar en kruidenrijke vegetatie kan ontwikkelen. 
Gedurende zone E4a wordt ook af en pollen van fijnspar en zilverspar gevonden. Fijnspar en 
zilverspar hebben het Saalien-glaciaal in meer zuidelijke en oostelijke refugia overleefd, dan bomen 
en struiken als eik, iep, hazelaar, es en els. Zij moesten dan ook van verder komen, waardoor ze 
pas later onze streken konden bereiken. Het pollen van zilverspar en fijnspar in zone E4a is echter 
afkomstig van lange afstandstransport door de wind. De bomen maken pollenkorrels met 
luchtblazen waardoor ze goed door wind en water verspreid kunnen worden. Deze soorten waren 
nog niet in het gebied aanwezig. 
 
6.4.3 Lokale vegetatie 
Aan het begin van het Eemien-interglaciaal gaat door het opwarmende klimaat de zeespiegel 
stijgen en neemt mogelijk ook de neerslag toe. Hierdoor stijgt ook de grondwaterspiegel in het 
onderzochte gebied en ontstaan er in de depressies tussen de stuwwallen kleine meertjes die 
langzaam dieper worden. 
Op de locatie van Kern A14 ontwikkelde zich in deze periode (zone E1) vanuit een ondiep meertje 
een groter, dieper meer waarin ook drijvende en opgaande waterplanten kunnen voorkomen zoals 
gele plomp en waterdrieblad, en veel algen en diatomeeën. De botanische soorten (onder andere 
waterdrieblad en kransvederkruid) geven aan dat het water in het meer sterk gevoed werd door 
kwel. Deze kwel kan het gevolg geweest zijn van de stijgende grondwaterspiegel, maar ook door 
het afsmelten van de permafrost aan het begin van het Eemien waardoor er een grondwaterstroom 
op gang kwam. Mogelijk was het een combinatie van beide factoren. Daarbij heeft ook de 
toegenomen neerslag een rol gespeeld in de grondwaterspiegelstijging. 
Op de locatie van kern A19 en kern A22 zien we dat het elzenbroekbos dat zich daar als gevolg 
van de stijgende grondwaterspiegelstijging gevestigd had in beide gevallen langzaam verdrinkt en 
zich een rietveenmoeras met galigaan gaat ontwikkelen. De combinatie van verschillende zoete, 
brakke en mariene indicatoren meer bovenin pollendiagrammen van deze kernen wijzen daarbij op 
het voorkomen van peri-mariene kreken in de omgeving van de monsterlocatie waarin een 
wisselend zoet, brak of zout milieu heerste. De invloed van deze peri-mariene kreken neemt in de 
tijd duidelijk toe, wat aangeeft dat deze zich meer landinwaarts richting monsterlocatie verplaatsen. 
Het milieu in de directe omgeving van deze kreken zal brak zijn geweest maar verder van de 
kreken af wordt het milieu zoeter. In de overgangszone wordt het landschap gedomineerd door 
uitgestrekte rietmoerassen met galigaan. Uiteindelijk zal het gebied geheel onder brakke of mariene 
invloed komen. 
 

6.4.4 Middenpaleolithische mens 
Gedurende het Vroeg-Eemien (pollenzone E1 tot en met E4a) was het landschap geschikt voor 
bewoning door de middenpaleolithische mens. Over het Midden- en Laat-Eemien en Vroeg-
Weichselien is uit de onderzochte boorkernen helaas niets bekend. Het Midden-Eemien zal echter 
geen geschikte periode voor bewoning zijn geweest aangezien het onderzochte gebied toen onder 
mariene invloed stond. Mogelijk was het landschap in het laatste deel van het Saalien ook al 
geschikt voor tijdelijke bewoning van nomadische jagers/verzamelaars. Het klimaat was al aan het 
opwarmen en de minimale gemiddelde temperatuur van de warmste maand (juli) was 12-15°C, 
vergelijkbaar met het begin van het Holoceen in Nederland.34 Het landschap veranderde in de 
periode Laat-Saalien tot Vroeg-Eemien van een toendra in een landschap met boreale berken en 

 
34

 Bos et al., 2007.  



 38 

 

 

dennenbossen. In de loop van de tijd ontwikkelden zich in het gebied ook uitgebreide gemengde 
eikenloofbossen met daartussen graslanden, elzenbroekbossen en meertjes met een weelderige 
open water- en oevervegetatie. Later werden, door de stijgende grondwaterspiegel en de 
toenemende mariene invloed in het gebied, de elzenbroekbossen vervangen door 
rietveenmoerassen met galigaan waar doorheen peri-mariene kreken zich een weg kronkelden. Het 
draagvermogen van het gebied was gedurende het Vroeg-Eemien waarschijnlijk al voldoende voor 
de permanente aanwezigheid van de mens. Vanaf het begin van het Eemien kwamen er in het 
landschap ook grote herbivoren (d.w.z. wild) voor en was er een rijk scala aan plantensoorten 
aanwezig die verzameld en gegeten konden worden (bijv. noten van hazelaar). Er was tevens 
voldoende zoet drinkwater voor mens en dier in het gebied beschikbaar, terwijl de bossen 
voldoende bescherming tegen allerlei weersinvloeden boden. 

 
6.4.5 Paleogeografie 
Gedurende het Vroeg-Eemien (pollenzone E1-3) stroomde de Rijn grofweg in de vallei van de huidige 
IJssel (afb. 18) en volgde verder van oost naar west een weg naar zee.35 De monsterlocaties van de 
drie kernen van het plangebied Houtribdijk, winput A, ligt waarschijnlijk net ten zuiden van deze vallei. 
Hier ligt een stuwwallen complex. Mogelijk zaten er tussen deze stuwwallen depressies waarin zich 
meertjes konden gaan vormen waarin onder invloed van de stijgende grondwaterspiegel humeus 
materiaal wordt afgezet. In de meertjes kunnen zich elzenboekbossen ontwikkelen die door het stijgen 
van de grondwaterspiegel steeds meer vervangen werden door rietveenmoerassen met galigaan 
waar doorheen peri-mariene kreken zich een weg kronkelden.  
 

 

Afb. 18. Paleogeografische ontwikkeling van het Rijnsysteem tijdens het Laat-Saalien tot Vroeg-
Eemien (naar Peeters et al. 2016). 

 
 
 
 
 
 

 
35

 Peeters et al., 2016. 
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Door de stijgende zeespiegel komt het gebied echter vanaf zone E3 steeds meer onder mariene 
invloed en kan er zich in de Rijn vallei een Rijn estuarium gaan ontwikkelen met een grote brakke 
lagune net ten zuiden van dit estuarium (afb. 19).36 Dit verklaart waarom er in de kernen A14, A19 
en A22 alleen vroeg Eemien (zone E1, E3 en E4a) aanwezig is. Daarna verdrinkt het gebied en 
kwam het gebied steeds meer onder mariene invloed. Door de zich verleggende peri-mariene 
kreken verdrinkt de omgeving van kern A19 vermoedelijk iets eerder (midden zone E3), dan het 
gebied van kern A22 (zone E4a). Dit sluit goed aan bij de resultaten van de micropaleontologische 
analyse van 28 sedimentmonsters afkomstig uit dezelfde drie kernen (Hoofdstuk 5; A14, A19 en 
A22). Kern A14 vertegenwoordigt een zoetwatermilieu, terwijl kernen A19 en A22 beiden een 
overgang laten zien van een zoetwater milieu naar een milieu met meer mariene invloed. 
 

 

Afb. 19. Paleogeografische ontwikkeling van het Rijnsysteem tijdens het Midden-Eemien (naar 
Peeters et al. 2016). 

  

 
36

 Ibid. 
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6.5 Beantwoording onderzoeksvragen 

 
1. In welk type landschap hebben de middenpaleolithische makers van de vuurstenen artefacten 

geleefd?  
Gedurende het Vroeg-Eemien (pollenzone E1 tot en met E4a) was het landschap geschikt voor 
bewoning van de middenpaleolithische mens. Over het Midden- en Laat-Eemien en Vroeg-
Weichselien is uit de boorkernen niets bekend. Het Midden-Eemien zal echter geen geschikte 
periode voor bewoning zijn geweest aangezien het gebied toen onder mariene invloed stond. 
Er kwamen in het Vroeg-Eemien landschap in eerste instantie boreale berken en/of 
dennenbossen voor. In de loop van de tijd ontwikkelden zich in het gebied ook uitgebreid 
gemengde eikenloofbossen met daartussen graslanden, elzenbroekbossen en meertjes met 
een weelderige open water- en oevervegetatie. Later werden de elzenbroekbossen vervangen 
door rietveenmoerassen met galigaan waar doorheen peri-mariene kreken zich een weg 
kronkelden. Verder kwamen er in het landschap grote herbivoren (d.w.z. wild) voor en waren er 
voldoende planten aanwezig die door de middenpaleolitische mens verzameld en gegeten 
konden worden (bijv. noten van hazelaar). Er was tevens voldoende zoet drinkwater 
beschikbaar voor mens en dier in het gebied. Ook boden de bossen voldoende bescherming 
tegen allerlei weersinvloeden. 

 
2. Kan er op basis van de vegetatiereconstructie mogelijk een globale datering worden gegeven? 

De in kern A14, A19 en A22 uit het plangebied Houtribdijk, winput A, onderzochte 
pollenmonsters dateren in het Laat-Saalien en Vroeg-Eemien (pollenzone E1, E3 en E4a). Kern 
A14 weerspiegelt het Laat-Saalien en pollenzone E1 en kern A19 pollenzone E3. Zone E2 
ontbreekt. In kern A22 zijn de Eemien pollenzones E3 en E4a weerspiegeld. De onderzochte 
monsters in kern A22 lijken goed op die in kern A19 aan te sluiten, waardoor mogelijk in kern 
A19 het oudere gedeelte van zone E3 aanwezig is en in kern A22, het latere gedeelte van zone 
E3.  

 
3. Was er sprake van een relatief koud of warm klimaat? 

Het klimaat aan het eind van het Laat-Saalien was al aan het opwarmen en de minimale 
gemiddelde temperatuur van de warmste maand (juli) was 12-15°C, vergelijkbaar met het begin 
van het Holoceen in Nederland. Gedurende het Vroeg-Eemien (pollenzone E3-E4a) lag de 
gemiddelde temperatuur van de warmste maand waarschijnlijk tussen de 16 en 18°C, zoals 
vandaag de dag in dit deel van Europa. Het klimaat was dus redelijk warm. 

 
4. Zou het kunnen dat er tijdens het Laat-Eemien/Vroeg-Weichselien (ca. 100.000 jaar geleden) 

sprake was van een riviervlakte, min of meer vergelijkbaar met het huidige Midden-Nederlandse 
rivierengebied en kunnen de vondsten hieraan worden gerelateerd? 
De in kern A14, A19 en A22 onderzochte monsters dateren in het Laat-Saalien en Vroeg-
Eemien (pollenzone E1, E3 en E4a) en niet in het Laat-Eemien of Vroeg-Weichselien. Over het 
landschap gedurende het Laat-Eemien en Vroeg-Weichselien kan aan de hand van de 
onderzochte boorkernen helaas niets gezegd worden. 
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7 Werktuigen van Neanderthalers uit het Markermeer  
 
M.J.L.Th. Niekus, L. Johansen, J. Venema en D. Stapert 

7.1 Inleiding 

Zuigputten en opspuitingen zijn van oudsher dankbare locaties voor verzamelaars van pleistocene 
fauna en middenpaleolithische artefacten. In Nederland kennen we tientallen van deze locaties, 
vooral in het Midden-Nederlandse rivierengebied, maar ook rondom Zwolle liggen meerdere 
bekende locaties zoals de zuigputten Haerst en Sekdoorn.37 Ook de opgespoten stranden van de 
Zandmotor en Maasvlakte 2 zijn rijke vindplaatsen van pleistocene fauna, en vuurstenen artefacten 
uit het Paleolithicum en Mesolithicum, naast een keur aan andere archeologische resten.38 Veel 
vondsten uit zuigputten zijn op basis van de lokale stratigrafie en de oppervlakteveranderingen (met 
name zwarte patina en fluviatiele afronding) toe te schrijven aan de Formatie van Kreftenheye, een 
verdronken pakket rivierafzettingen uit het Laat-Saalien, Eemien en (vooral) Weichselien (afb. 
20).39  
 

 

Afb. 20. Kaartje van de maximale verbreiding van de Formatie van Kreftenheye (gerasterd naar De 
Mulder et al. 2003) met vindplaatsen van middenpaleolithische artefacten met zwarte patina: 1. 
Muiderberg (strand); 2. Flevocentrale; 3. Meppel; 4. Lichtmis; 5. Haerst; 6. De Tempel; 7. 
Sekdoorn; 8. Hooge Broek (Raalte); 9. Borculo (Hambroek); 10. Woerden; 11. Maarssen; 12. 
Nieuwegein; 13. Empel/Kerkdriel; 14. Cadzand (strand); 15. Middeldiep (Noordzee); 16. Maasvlakte 
2 (strand); 17. Zandmotor (strand). De Marker Wadden en de Houtribdijk zijn aangegeven met een 
rode ster. Kaart: aangepast naar Johansen et al. 2009: Fig. 3.  

 

 
37 Voor een nadere bespreking van een deel van deze locaties (met verdere verwijzingen) zie: Johansen et al. 2009. Een 
publicatie over de midden-paleolithische artefacten van Sekdoorn is in voorbereiding (Stapert et al.).  
38 Amkreutz et al. 2017; Niekus et al. 2017, Niekus et al. in druk. 
39 De Mulder et al. 2003. 
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Sinds kort kunnen we twee nieuwe vindplaatsen van (opgespoten) middenpaleolithische artefacten 
aan dit inmiddels omvangrijke corpus toevoegen: de Marker Wadden en de Houtribdijk tussen 
Enkhuizen en Lelystad, ook wel de Markerwaarddijk genoemd.  
Medio maart 2017 werd het eerste middenpaleolithische artefact op de Marker Wadden opgeraapt. 
Dankzij de openstelling van het gebied voor bezoekers, en de groeiende bekendheid van de locatie 
onder amateur-archeologen en -paleontologen, is het aantal vondsten sindsdien aanzienlijk 
toegenomen. In de afrondingsfase van deze rapportage (eind augustus 2020) staat de teller op 65 
vuurstenen artefacten, vrijwel uitsluitend van middenpaleolithische ouderdom. Het opgespoten 
sediment langs de Houtribdijk is ook rijk aan artefacten. Sinds maart 2019 - de werkzaamheden 
aan de Houtribdijk waren toen al grotendeels afgerond - zijn door de derde auteur maar liefst 102 
vuurstenen artefacten opgeraapt, naast resten van pleistocene fauna en andere archeologica.40 Op 
een paar stukken met onzekere datering na, plaatsen we ook dit vondstcomplex in het Midden-
Paleolithicum, mede gezien het voorkomen van Levallois-producten.  
In deze rapportage doen wij verslag van een inventarisatie van de vuurstenen artefacten van beide 
locaties, en gaan we onder meer in op typologische en technologische aspecten van de vuurstenen 
artefacten, en de (vermoedelijke) ouderdom van de artefacten in relatie tot de geologische opbouw 
van de zandwingebieden. Op het eind volgt een beknopte discussie waarin we trachten de 
vondsten van de Marker Wadden en de Houtribdijk in een wijdere archeologische en geologische 
context te plaatsen.41 
 
7.1.1 Vraagstelling en doelstelling 
De inventarisatie van de vuurstenen artefacten van de Marker Wadden en de Houtribdijk was er 
primair op gericht om meer zicht te krijgen op de samenstelling, ouderdom, tijdsdiepte en culturele 
context van de opgespoten lithische assemblages, in relatie tot de geologische opbouw van de 
zandwingebieden.42 Tijdens deze inventarisatie is vooral aandacht besteed aan de typo-
technologische karakteristieken van beide vondstcomplexen en de secundaire 
oppervlakteveranderingen. De studie van natuurlijke oppervlakteveranderingen en andere post-
depositionele verweringsverschijnselen, zoals afrondingen en krassen is van belang voor het 
vaststellen uit welk sediment of sedimenten de artefacten afkomstig zijn, de ouderdom van de 
vondsten, en of er sprake is van relatief onverstoorde (in situ) voorkomens in de betreffende 
wingebieden. Voorliggende rapportage moet worden gezien als een ‘work in progress’ aangezien er 
regelmatig nieuwe vondsten worden gedaan.43 Dit geldt overigens niet alleen voor de Marker 
Wadden, maar ook voor andere opspuitingen in de wijdere regio zoals bij IJburg. Wij zullen deze 
rapportage en de bijbehorende database met artefactgegevens (zie §7.4.2) dan ook regelmatig 
aanvullen met nieuwe vondsten.44 De tekeningen in dit rapport zijn van de hand van de tweede 
auteur. Een lijst met faunaresten van met name de Houtribdijk (bijlage 3) is samengesteld door de 
derde auteur.45  
 
7.1.2 Opzet van de rapportage 
In paragraaf 7.2 bespreken we in het kort de aanleg van de Marker Wadden en de versterking van 
de Houtribdijk, en gaan daarbij in op de geologische opbouw van de zandwingebieden en de 
mogelijke geologische contexten voor middenpaleolithische vondsten in de bodem van het 
IJsselmeergebied en het Markermeer. Hierna komen de bestudeerde collecties en losse vondsten 

 
40

 De werkzaamheden aan de Houtribdijk zijn op 21 september 2017 gestart (zie: 
https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/2017/09/versterking-houtribdijk-lelystad-enkhuizen-gestart.aspx en 
https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/2018/03/werk-aan-de-houtribdijk-de-komende-decennia-weer-oersterk.aspx). 
41 Voor het tot stand komen van deze rapportage bedanken wij de volgende personen en instellingen: Dick Velthuizen en 
Tineke Roovers (respectievelijk voormalig en huidig beheerder van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Flevoland in 
Batavialand), Jan Boes en Frans Roescher (AWN Flevoland), Herman van den Brink (Boskalis), Peter Vos (TNO-NITG), Bram 
Langeveld (Natuurhistorisch Museum Rotterdam), Cuno Koopstra (MUG Ingenieursbureau, Leek) en Christian Heydenrijk. Een 
speciaal woord van dank gaat uit naar de amateur-archeologen en -paleontologen die hun vondsten voor onderzoek ter 
beschikking hebben gesteld: de ‘zoekgroep’ van AWN Flevoland, Lukas Koelikamp (Harderwijk), Do van Dijck (Schagen), Cock 
van den Berg (Ridderkerk), Daisy Sheer (Leiden), Abe Lucassen (Alphen aan den Rijn), Hanneke Bos (Archeologisch Diensten 
Centrum, Amersfoort, tevens auteur van hoofdstuk 6) en Dick Duineveld (Den Haag).  
42 Voor de ligging van de verschillende zandwinputten zie afbeelding 1 in dit rapport. 
43 Tijdens de afronding van deze rapportage werden enkele nieuwe vondsten van de Marker Wadden gemeld, waaronder 
tenminste één zekere midden-paleolithische afslag. 
44 Het aantal vondsten dat langs de Houtribdijk is gevonden, is inmiddels sterk afgenomen aangezien de opgespoten 
sedimenten worden afgedekt met jongere grond. 
45 Aanvullende gegevens met betrekking tot de faunaresten van de Marker Wadden zijn ter beschikking gesteld door Jan Boes 
en Frans Roescher, beiden van de AWN, afdeling Flevoland. 
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aan bod (§ 7.3), gevolgd door een bespreking van de werkwijze en de door ons vastgelegde 
metrische en niet-metrische variabelen (§ 7.4). Vervolgens bespreken we de vuursteenassemblage 
op hoofdlijnen, waar nodig opgesplitst naar vindplaats en/of wingebied (§ 7.5). De nadruk ligt in 
deze rapportage op het Midden-Paleolithicum omdat er, afgezien van twee artefacten met de 
datering ‘Steentijd onbepaald’, maar één artefact is gevonden dat we met zekerheid aan een latere 
periode, het Mesolithicum, kunnen toewijzen. Enkele bijzondere of informatieve artefacten 
bespreken we in iets meer detail. In paragraaf 7.6 tot slot volgen de synthese en een discussie, en 
geven we tevens een aanzet voor vervolgonderzoek. 
 
7.2 De vindplaatsen 

 
7.2.1 Aanleg, wingebieden en geologie 
De 'Marker Wadden', een initiatief van Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en Boskalis, bestaan 
uit een groep kunstmatige, opgespoten eilanden in het noordelijke deel van het Markermeer.46 
Tezamen vormen de nieuwe eilanden een nieuw natuurgebied in Nederland, dat speciaal 
aantrekkelijk zal zijn voor allerlei vogelsoorten. In 2016 is de eerste fase van start gegaan en reeds 
in mei van dat jaar kwam het eerste eiland aan het oppervlak. Na voltooiing zullen de Marker 
Wadden een archipel vormen met een totaal oppervlak van 10.000 hectaren. De eilanden bestaan 
uit zand en ander sediment (en naar alle waarschijnlijkheid ook de artefacten) dat werd opgezogen 
uit de bodem van het Markermeer, vooral uit Winput Noord, direct ten noordwesten van de Marker 
Wadden. Er werd gezogen tot een diepte van ongeveer 20 meter onder de bodem van het 
Markermeer, grofweg tot 40 m -NAP. Op DINOloket is uit deze put een boring (B20B0013) tot een 
diepte van 44,3 meter diepte beschikbaar. In een profiel van de boring is af te lezen dat, gelet op de 
zuigdiepte, de Formatie van Kreftenheye (en jongere afzettingen zoals de Formaties van Boxtel en 
Naaldwijk) zeker is aangesneden.47 De grens tussen de Formatie van Kreftenheye en de daaronder 
gelegen laag behorende tot de Formatie van Drenthe (keileem: Laagpakket van Gieten) komt 
overeen met de ondergrens van de zuigdiepte. Dat de Formatie van Drenthe ook is aangesneden 
blijkt uit de vele vuurstenen met resten van bryozoën (mosdiertjes) en noordelijke zwerfstenen die 
op de Marker Wadden zijn te vinden. Gezien de geringe dikte van het Laagpakket van Gieten zal 
ook het onderliggende pakket afzettingen, behorende tot de Formatie van Urk, zijn aangesneden. 
Vermeldenswaard is verder dat de Eem Formatie in deze boring ontbreekt; verder zuidelijk komt 
deze wel voor. Eemien schelpen zijn echter wel aangetroffen op de Marker Wadden; het betreft hier 
geremanieërd materiaal uit de Formatie van Kreftenheye.48 De geologische opbouw van Winput 
Zuid en de Slibgeul zijn in grote lijnen vergelijkbaar.49  
Het tweede grote project in het Markermeer is de versterking van de Houtribdijk door 
Rijkswaterstaat en Boskalis, uitgevoerd sinds september 2017 tot juni 2020. Het oostelijke deel van 
de dijk, tussen de Trintelhaven (ongeveer halverwege de dijk) en Lelystad, is versterkt met 
breuksteen en gietasfalt; het westelijke deel van de dijk, van de Trintelhaven tot aan Enkhuizen, is 
versterkt met grote zandpakketten. Tegelijkertijd is langs de zuidrand van de dijk een natuurgebied 
aangelegd, het Trintelzand. Het zand is afkomstig uit twee zandwinputten (A en B) in het 
Markermeer. De geologische opbouw van Winput B is in grote lijnen vergelijkbaar met dat van de 
zandwinputten die zijn gebruikt voor de aanleg van de Marker Wadden: onderin de Formatie van 
Urk, afgedekt door fluviatiele sedimenten behorende tot de Formatie van Kreftenheye, met 
daarboven zandige afzettingen van de Formatie van Boxtel en jongere sedimenten die hier van 
minder belang zijn. De Formatie van Drenthe ontbreekt in dit deel van het Markermeer. De opbouw 
van Winput A is in detail onderzocht en wijkt af van de andere putten.50 In dit gebied is een pakket 
Eemien-afzettingen aanwezig, ingeschakeld tussen een dik pakket keileem (Formatie van Drenthe) 
en fluviatiele afzettingen van de Formatie van Kreftenheye. Onder de keileem bevindt zich de 
Formatie van Urk. In het westelijk deel van de Houtribdijk, tussen Enkhuizen en de Trintelhaven, is 
het merendeel van het zand afkomstig uit Winput A, het oostelijke deel tussen Enkhuizen en de 
Trintelhaven is versterkt met zand afkomstig uit Winput B. De scheiding tussen beide delen ligt 

 
46 Zie o.m. het nummer van Grondboor & Hamer gewijd aan de Marker Wadden (70, 5/6); daarin met name Vos & De Vries 
2016. 
47 Het boorprofiel is afgebeeld door Langeveld (2019: afb. 2).  
48 Langeveld 2019; Vos & De Vries 2016. 
49

 Zie afb. 6 in dit rapport. 
50

 Zie afb. 4 in dit rapport. 
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ongeveer bij km 55. Het Trintelzand bestaat uit twee delen, namelijk Trintelzand A+ en Trintelzand 
B. Het zand voor Trintelzand A+, waar de artefacten zijn gevonden, is afkomstig uit de Winputten A 
en B. Het sediment van Trintelzand B, in deze studie niet van belang omdat hier geen artefacten 
zijn gevonden, is afkomstig uit Winput B.51  
 
7.2.2 Herkomst van middenpaleolithische artefacten 
Er zijn tenminste vier potentiële geologische contexten voor middenpaleolithische artefacten in de 
bodem van het IJsselmeer (en het Markermeer):  
 
1. keizand aan de top van de keileem, net als op het keileemplateau in noordelijk Nederland en 

sinds enkele jaren ook in Wieringen 
2. fluviatiele afzettingen van de Formatie van Kreftenheye, waaruit elders in Midden-Nederland 

eveneens vele middenpaleolithische (uit primaire of secundaire context) bekend zijn, onder 
meer bij Zwolle  

3. fluviatiele afzettingen behorende tot de oudere facies van de Formatie van Urk, binnen 
begraven delen van de stuwwallen. Uit ontsluitingen in de stuwwallen kennen we vele 
duizenden middenpaleolithische artefacten  

4. terrestrische afzettingen van de Eem Formatie 
 
Alleen uit de eerste drie contexten zijn middenpaleolithische artefacten bekend geworden.52  
 
7.3 Bestudeerde collecties en vondsten 

Op dit moment (stand per medio augustus 2020) zijn 167 vuurstenen artefacten opgenomen in de 
database (bijlage 2). Al deze stukken zijn gedetermineerd en beschreven. Het betreft vondsten van 
(met tussen haakjes het aantal bestudeerde artefacten): Jelle Venema (n=133), Lukas Koelikamp 
(n=9), AWN afdeling Flevoland (n=8), Do van Dijck (n=8), Cock van den Berg (n=3), Daisy Sheer 
(n=2), Abe Lucassen (n=2), Hanneke Bos (n=1) en Dick Duineveld (n=1). De eerste vondst van de 
Marker Wadden dateert van medio maart 2017, toen de mogelijkheid werd geboden om voor de 
verkiezingen van de Tweede Kamer te stemmen op de locatie van de nieuwe Marker Wadden. Dick 
Velthuizen, destijds de beheerder van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Flevoland in 
Batavialand, maakte dankbaar gebruik van de mogelijkheid om een eerste blik te werpen op het 
nieuwe eiland. Tegelijkertijd kon hij de mogelijkheden bezien voor een georganiseerde 
veldverkenning door leden van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN), 
afdeling Flevoland. Dit bezoek leverde hem de eerste middenpaleolithische afslag op. Later dat 
jaar, in mei en september, werden de Marker Wadden met toestemming van Natuurmonumenten 
bezocht door leden van de AWN en werden wederom enkele artefacten opgeraapt.53  
De opspuitingen langs de Houtribdijk worden sinds eind maart 2019 regelmatig bezocht door de 
derde auteur die in anderhalf jaar tijd een aanzienlijke collectie middenpaleolithische artefacten 
bijeen heeft gebracht.54 Op één afslag na zijn alle artefacten gevonden in opgespoten sediment 
tussen de ‘knik’ in de dijk aan de kant van Enkhuizen en de Trintelhaven, zowel aan de noordkant 
(n=20) van de Houtribdijk als aan de zuidkant (n=11).55 Het merendeel van de artefacten, namelijk 
70 stuks, is afkomstig van het nieuw aangelegde natuurgebied het Trintelzand.56  
 
 
 
 
 

 
51 Schriftelijke mededeling d.d. 09-04-2019 en 03-08-2020 van Herman van den Brink (Boskalis).  
52 Context 1: Stapert 1980, context 2: Johansen et al. 2009; Niekus & Stapert 2005, context 3: Johansen et al. 2007; Stapert 
1981a; Stapert 1987. 
53 Deze informatie is afkomstig uit een notitie (d.d. 19-10-2017) van Dick de Jager (beleidsadviseur Archeologische 
Monumentenzorg van de Gemeente Almere).  
54

 De artefacten in de collectie van de derde auteur zijn als volgt gecodeerd: MWN staat voor Marker Wadden, MWD staat voor 
Markerwaarddijk (= Houtribdijk).  
55

 Het betreft een afslag van een bifaciaal werktuig, vermoedelijk een vuistbijl, met de codering MWD 031 (zie § 7.5.3.4). Dit is 
het enige artefact dat we met zekerheid aan Winput A kunnen toeschrijven.  
56 Het dijktraject van de Trintelhaven tot aan Lelystad is alleen versterkt met steenblokken; hier heeft geen zandsuppletie 
plaatsgevonden en er zijn dan ook geen artefacten geborgen.  
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7.4 Werkwijze en variabelen 

 
7.4.1 Artefacten, geofacten en incertofacten 
Omdat het opgespoten sediment van de Marker Wadden en de Houtribdijk niet alleen artefacten 
bevat, maar ook natuurlijke stenen en vuurstenen57, was het eerst zaak om de bewerkte vuurstenen 
van de pseudo-artefacten, ook wel geofacten genoemd, te scheiden.58 Grindhoudende sedimenten 
bevatten nagenoeg altijd 'bewerkte' (vuur)stenen die in eerste instantie op artefacten lijken maar dat 
bij nadere beschouwing niet zijn. Door botsing van vuurstenen en stenen in grindhoudende 
rivierafzettingen ontstaan beschadigingen die op bewerkingssporen kunnen lijken, zoals slagbulten, 
afslagnegatieven en retouches. Ook door secundaire vorstsplijting kunnen pseudo-artefacten 
ontstaan, terwijl geologische processen in de bodem zoals kryoturbatie (vuur)stenen kunnen 
‘retoucheren’.59 Vanzelfsprekend zijn alle onmiskenbare natuurlijke vuurstenen en pseudo-artefacten 
in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Behalve door geologische processen ontstaan ook 
beschadigingen door het opzuigen en opspuiten van sedimenten, onder meer door contact van 
stenen met zeefinstallaties en zuigbuizen, en botsing onder hoge druk met andere stenen. Dit kan 
resulteren in ‘na-retouchering’ van authentieke Steentijdartefacten, maar er kunnen ook nieuwe 
‘afslagen’ en ‘kernstukken’ worden gevormd. Door de bank genomen kunnen deze nieuwe ‘artefacten’ 
worden herkend door de vaak vlijmscherpe randen, de niet afgeronde ribben en het geheel ontbreken 
van secundaire (natuurlijke) oppervlakteveranderingen zoals glans- en kleurpatina en windlak. Ook 
slagbulten en slaggolven, typerend voor menselijke bewerking, zien er vaak atypisch uit. De 
‘slagbulten’ zijn veelal vlak, een restslagvlak ontbreekt of is geheel verbrijzeld, en de ‘slaggolven’ zijn 
in dwarsdoorsnede scherper geprofileerd in vergelijking met authentieke prehistorische afslagen. Ook 
zijn de slaghoeken vaak scherp; bij door mensen geslagen stukken zijn de slaghoeken vrijwel altijd 90 
graden of stomper. Bij natuurlijk en recent gevormde ‘afslagen’ valt vaak op dat de dorsale vlakken, 
en indien aanwezig de ‘slagvlakrest’, geheel of voor een groot deel uit cortex of andere oude vlakken 
van voor de bewerking bestaan. Dit komt uiteraard bij authentieke vondstcomplexen ook voor – de 
zogeheten cortexafslagen of decorticatiestukken – maar in combinatie met andere afwijkende 
kenmerken is dit veelzeggend. In de meeste gevallen was het overigens geen probleem om de 
prehistorische artefacten op basis van een aantal bewerkingskenmerken te scheiden van de 
natuurlijke vuurstenen en de recente ‘kraaksels’.60 Er blijft echter altijd een kleine aantal vondsten 
over waarvan we niet met zekerheid kunnen vaststellen of ze door menselijke handelen in de 
prehistorie zijn ontstaan, of door natuurlijke processen zijn gevormd omdat er te weinig diagnostische 
kenmerken aanwezig zijn. We noemen dit incertofacten, vrij vertaald ‘onzeker hoe ontstaan’.61 De 
incertofacten zijn in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.  
 
7.4.2 Technologische en typologische variabelen 
Alle onmiskenbare artefacten zijn volgens een bepaald systeem geregistreerd, zowel wat 
typologische classificatie als technologische kenmerken betreft, aangevuld met karakteristieken van 
de grondstof en natuurlijke oppervlakteveranderingen.62 De geregistreerde metrische en niet-
metrische variabelen vallen uiteen in verschillende categorieën, te weten de administratieve 
gegevens (vinder/collectie, vindplaats, vondstdatum etc.), typo-technologische classificatie 
(vuistbijl, afslag, Levallois-kern etc.), compleetheid en metrische kenmerken (maten en gewicht)63, 
technologische gegevens van met name de afslagen en werktuigen op afslagen (type en maten 

 
57 Op de Marker Wadden zijn grote hoeveelheden vuurstenen aan het oppervlak te vinden. Dick Velthuizen schreef in een 
email naar aanleiding van een van de zoektochten van de AWN het volgende: “Aangekomen op de Wadden bleek er zo veel 
vuursteen aan de oppervlak te liggen dat de moed enigszins in de schoenen zonk” en “Bij thuiskomst bleek de oogst aan 
vuursteen rond de drie kilo te bedragen…etc.” Hieronder bevinden zich talloze kleine ‘afslagjes’ en ‘klingetjes’. Op enkele 
mogelijke artefacten (incertofacten) na betreft het voornamelijk pseudo-artefacten. Ook Langeveld (2019: p. 61) maakt melding 
van “veel stukken vuursteen en andere stenen tot ruim 30 cm groot”. 
58 Stapert 1975a & b.  
59 Zie Beuker (2010) voor enkele voorbeelden.  
60 Beuker 2010; Brézillon 1983; Tixier et al. 1980; Verhart 2005. 
61 Stapert 1986. 
62 In deze rapportage worden niet alle variabelen uitgebreid besproken. Het databestand kan als basis dienen voor aanvullend 
onderzoek naar specifieke kenmerken van de assemblage. 
63 De maten van de artefacten zijn 'technologisch': de lengte is gemeten in de slagrichting, en de breedte daar haaks op. Alle 
maten (in mm) zijn genomen met een schuifmaat, de gewichten zijn tot op 1/10 g bepaald met een digitale weegschaal. Voor 
het vaststellen van sommige technologische kenmerken (bijv. type percussie), de typering van de grondstof (aan- of 
afwezigheid van fossielresten) en verweringsverschijnselen (patina, krassen en drukkegels) is gebruik gemaakt van een 
geologenloep (vergroting 10x).  
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restslagvlak, dorsale patronen, percussie etc.), typering van de grondstof, en secundaire 
oppervlakteveranderingen (soort patina, aan- of afwezigheid windlak en krassen, maar ook recente 
beschadigingen). Tevens is de (vermoedelijke) datering (in vrijwel alle gevallen 
middenpaleolithisch) van de artefacten vermeld. Gegevens die niet in een van bovengenoemde 
velden opgenomen konden worden maar die wel van belang werden geacht zijn ondergebracht in 
het veld ‘opmerkingen’. De gegevens zijn in verkorte vorm opgenomen in een database in Excel-
format (bijlage 2). Van de eerste vondsten van de Marker Wadden (AWN Flevoland) en de 
Houtribdijk (Jelle Venema) zijn ook uitgebreidere beschrijvingen gemaakt door de eerste en vierde 
auteur. De meest relevante gegevens van deze detailbeschrijvingen zijn samengevat en 
opgenomen in de database.  
 
De lijst met attributen en de wijze van meten en beschrijven is grotendeels gebaseerd op het 
classificatiesysteem dat is gebruikt voor het onderzoek naar de middenpaleolithische vindplaatsen 
in de groeve Maastricht-Belvédère en het onderzoek in ‘Area 240’ in het Engelse deel van de 
Noordzee.64 De typologische classificatie van de (weinige) middenpaleolithische werktuigen is 
primair gebaseerd op de klassieke typologische schema’s van Bordes (1961) en in mindere mate 
Bosinski (1967), aangevuld met Debénath en Dibble (1994).  
 
7.4.3 Natuurlijke oppervlakteveranderingen en andere verweringsverschijnselen 
Vuurstenen (inclusief artefacten) worden tijdens hun verblijf in de bodem blootgesteld aan 
mechanische, thermische, chemische en biologische processen die resulteren in een scala aan 
secundaire (d.w.z. na de bewerking ontstane) oppervlakteveranderingen. Omdat deze 
veranderingen en verweringsverschijnselen informatie kunnen leveren over onder meer de 
ouderdom en de inbeddingsgeschiedenis van artefacten is in dit onderzoek vrij veel tijd aan de 
documentatie van deze post-depositionele verschijnselen besteed.65 Tot op zekere hoogte kunnen 
we hiermee het natuurlijk milieu waaruit de artefacten afkomstig zijn reconstrueren, en soms ook de 
(oorspronkelijke) stratigrafische herkomst.66 Sommige oppervlakteveranderingen kunnen in een 
bepaald gebied alleen onder specifieke omstandigheden – gerelateerd aan een bepaald tijdvak – 
hebben plaatsgevonden. Het bekendste voorbeeld hiervan is ’windlak’. We omschrijven dit 
verschijnsel als een meestal vettig aandoende, variabele glans die vrijwel altijd gepaard gaat met 
kleine putjes in het vuursteenoppervlak. Deze putjes zijn ontstaan door verwering van de minder 
resistente delen, bijvoorbeeld daar waar bryozoën of kalkhoudende inclusies aanwezig zijn. 
Windlak is ontstaan door polijsting van een vuursteenoppervlak door met zand, stof en mogelijk 
ijskristallen beladen wind. Het verschijnsel is kenmerkend voor vuurstenen (en vuurstenen 
artefacten) die tijdens periglaciale omstandigheden aan het oppervlak hebben gelegen.67 Dit soort 
omstandigheden heersten vooral tijdens de meest extreme delen van de laatste ijstijd 
(Weichselien), het Onder- , maar vooral het Boven-Pleniglaciaal, een extreem koude en droge 
periode die we dateren tussen ongeveer 27.000 en 14.500 BP. Artefacten met windlak zijn in onze 
contreien daarom ouder dan ca. 14.500 jaar, en rekening houdend met het feit dat bewoning in 
grote delen van Nederland niet mogelijk was tijdens het Boven-Pleniglaciaal, ouder dan ca. 27.000 
jaar. Gewindlakte artefacten zijn dus van middenpaleolithische óf vroeg jongpaleolithische 
ouderdom. De verschillen in ontstaanswijze tussen bruine en zwarte patina kunnen ook 
chronologische betekenis hebben waardoor artefacten of vondstcomplexen soms relatief 
‘gedateerd’ kunnen worden. Door de bank genomen kunnen we stellen dat vondstcomplexen met 
hoofdzakelijk bruine patina zijn achtergelaten tijdens een meanderend rivierregime, en complexen 
met vooral zwarte patina in een verwilderd riviersysteem waarbij afgesneden meanders met 
stilstaand water ontstonden. Bruin gepatineerde artefacten kennen we vooral uit de Formatie van 
Urk en schrijven we toe aan de vroeg middenpaleolithische ‘Rhenen Industrie’ (ca. 250.000- 
 

 
64 De Loecker & Schlanger 2004 (met verdere verwijzingen); De Loecker 2010. 
65 Kiers & Niekus 2016; Stapert 1976.  
66 In meerdere gevallen werd het bestuderen van natuurlijke oppervlakteveranderingen, vooral eventueel aanwezige 
(kleur)patina of opeenvolging van verschillende patina’s, vergemakkelijkt door (sub)recente beschadigingen van de artefacten. 
Door de beschadigingen konden we ook de oorspronkelijke kleur van de vuursteen bepalen, en of er sprake is van de aan- of 
afwezigheid van microfossielen, zoals resten van bryozoën (mosdiertjes).  
67 Stapert 1976.  
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200.000 jaar geleden), achtergelaten tijdens een gematigde fase van het Saalien complex.68 De 
Formatie van Kreftenheye staat bekend om de zwart gepatineerde artefacten die voornamelijk uit 
het Eemien en/of het Vroeg- of Midden-Weichselien (ca. 120.000-40.000 jaar geleden) zullen 
dateren.69 In paragraaf 7.5.2 komen verschillende oppervlakteveranderingen uitgebreider aan bod. 

7.5 Resultaten 

Zoals eerder opgemerkt kunnen we vrijwel alle artefacten van beide vindplaatsen op basis van 
typologische en technologische kenmerken, de grootte van de artefacten en de post-depositionele 
oppervlakteveranderingen toeschrijven aan het Midden-Paleolithicum (tabel 6). Een klein aantal 
artefacten is zeer waarschijnlijk middenpaleolithisch, en van twee artefacten is de ouderdom 
onbekend (‘Steentijd onbepaald’).70 Er zijn geen aanwijzingen voor een laatpaleolithische 
component en er is slechts één artefact gevonden dat we met zekerheid aan het Mesolithicum 
kunnen toewijzen: een groot fragment (de top ontbreekt) van een lange ongelijkbenige driehoek of 
een driehoekig steilgeretoucheerde microkling (afb. 21).71 In de komende paragrafen zullen we ons 
dan ook hoofdzakelijk richten op de middenpaleolithische component. We gaan vooral in op het 
algemene beeld en beperken de beschrijving van individuele artefacten tot een minimum. Behalve 
in tabel 6 maken we wat betreft de vondsten van de Houtribdijk (inclusief Trintelzand A+) verder 
geen onderscheid naar de verschillende winputten (A, A+B of B; zie § 7.2). Ook de nadere 
precisering van de vondstlocaties door de derde auteur zullen we niet toepassen in deze 
rapportage.72 
 
 

 

Afb. 21. Lange ongelijkbenige driehoek of driehoekig steilgeretoucheerde microkling van de Marker 
Wadden. Vinder en collectie: Dick Duineveld. Legenda bij de tekeningen: dicht cirkeltje: slagpunt 
aanwezig; open cirkeltje: slagpunt niet meer aanwezig; wit gelaten op de tekeningen: secundaire 
vorstsplijtvlakken of (sub)recente breuken; onregelmatige kruisarcering: oude vorstsplijtvlakken; 
gestippeld: cortex. Tekening: Lykke Johansen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
68 Waarschijnlijk werden de artefacten voornamelijk achtergelaten tijdens een relatief warme periode (Hoogeveen Interstadiaal 
of Belvédère Interglaciaal) zo’n 250.000 tot 200.000 jaar geleden (MIS 7) hoewel sommige onderzoekers (bijv. van Balen & 
Busschers 2010) een datering van 190.000-170.000 jaar (vroeg MIS 6) prefereren, d.w.z. min of meer gelijktijdig met de 
afzetting van de grindige afzetting waarin de artefacten zich bevinden. De artefacten komen echter in een secundaire 
(verspoelde) context voor.  
69 Zie Johansen et al. 2009. 
70 Het betreft twee afslagen van de derde auteur, beide van de Houtribdijk: MWD 120 en MWD 220.  
71 Enkele maten van de driehoek (collectie Duineveld): lengte 33 mm, breedte 6 mm, dikte 2 mm. Zie Deeben & Niekus (2016) 
voor een beschrijving van driehoeken. Onder de vondsten van de Houtribdijk van de derde auteur bevinden zich ook twee 
aardewerkscherfjes. Een wandscherf (MWD 276) dateert uit de IJzertijd, en een randscherf van een kogelpot (MWD 255) is 
middeleeuws en dateert uit de 11e-13e eeuw (mededeling Cuno Koopstra, MUG Ingenieursbureau, Leek).  
72 De derde auteur heeft in zijn database onderscheid gemaakt tussen verschillende delen van de Houtribdijk, zoals oostzijde 
en middendeel, en tevens naar de kant van de kant van de Houtribdijk waar de vondsten zijn gedaan: noord- en zuidzijde. Ook 
binnen het Trintelzand A+ maakt hij onderscheid in verschillende zones. 
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Tabel 6. De verdeling van het totaal aantal bestudeerde artefacten naar archeologische periode, 
opgesplitst per vindplaats en winput. Betekenis van de afkortingen: MP = Midden-Paleolithicum, 
MP? = waarschijnlijk Midden-Paleolithicum, Meso = Mesolithicum, Onbep. = Steentijd onbepaald.  

 Marker Wadden Houtribdijk   

 Noord A A+B B totaal percentage 

Datering       

MP 64 1 68 26 159 95.2% 

MP? - - 1 4 5 3,0% 

Meso 1 - - - 1 0,6% 

Onbep. - - 1 1 2 1,2% 

Totaal 65 1 70 31 167 100,0% 

 

7.5.1 Grondstoffen: kenmerken en herkomst73 
Alle artefacten zijn vervaardigd uit vuursteen. De textuur van de meeste vuurstenen is fijnkorrelig 
(n=144, 86,2%), of is te omschrijven als matig fijnkorrelig (n=22, 13,2%). Er is slechts één artefact 
(0,6%) gemaakt van glasachtige vuursteen. Vrijwel alle vuurstenen zijn, voor zover te bepalen, van 
oorsprong grijs van kleur en bevatten veelal kleine, en vaak ook grotere, lichte vlekken en ronde of 
vormeloze vlekjes. Vooral de wat grotere lichtgekleurde delen en insluitsels worden bijna altijd 
gekenmerkt door een wat grovere textuur, in sommige gevallen kunnen we zelfs spreken van 
‘kwartsitisch’. Veel van deze vuurstenen komen ‘zuidelijk’, met andere woorden niet afkomstig uit 
glaciale afzettingen (zie onder), op ons over.  
 
In 54 artefacten (32,3%) zijn met de loep microfossielen waargenomen, waaronder fragmenten van 
zeeleliestengels. Van deze vuurstenen bevatten zeker 16 stuks resten van mosdiertjes (bryozoën) 
(afb. 22).  
 

 

Afb. 22. Detailopname van een licht verweerde middenpaleolithische kling met zwarte patina van 
de Houtribdijk (MWD 024). Vele fossielresten zoals fragmenten van zeeleliestengels en mosdiertjes 
(bryozoën) zijn zichtbaar. Vinder en collectie: Jelle Venema. Foto: Frans de Vries (ToonBeeld, 
Oosterwolde). 

 
73

 Voor de typering van de grondstof is onder meer gebruik gemaakt van meerdere publicaties: Beuker 2010; Elburg et al. 
2016; Peeters 2016. 
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Bryozoën zijn kenmerkend voor erratica die door glaciaal transport uit Scandinavië (Zweden en het 
zuidelijke deel van het Baltische gebied) tijdens de Saale-ijstijd in onze contreien terecht zijn 
gekomen. Vuursteen met bryozoën is alom aanwezig in onder meer keileem en keizand (het 
erosieresidu van keileem) in Midden- en Noord-Nederland en fluvioglaciale sedimenten die langs 
de rand van het gletsjerfront zijn afgezet. Dergelijke afzettingen zijn ten noorden en noordoosten 
van het Rijn-Maas systeem afgezet en kunnen secundair zijn opgenomen in deze sedimenten. 
Verder zijn er 12 artefacten met fossielresten waarvan niet duidelijk is of het bryozoën zijn. Van 11 
vuurstenen is in het geheel niet duidelijk of fossielresten aanwezig zijn. In de resterende 102 stuks 
zijn met de loep geen fossielresten waargenomen.  
 
Op ongeveer een derde van de artefacten zijn resten van cortex of andere oude vlakken van voor 
de bewerking bewaard gebleven. Door de bank genomen zijn de cortexresten vrij sterk gesleten en 
afgerond. De kleur varieert van donkergrijs tot nagenoeg zwart tot (vuil)wit. De oude vlakken 
vertonen soms windlak en stevige bekrassing.  
 
Het verweerde uiterlijk van de cortex en oude vlakken, in combinatie met de 
oppervlakteveranderingen van het merendeel van de vuurstenen (zie § 7.5.2), wijst op een 
herkomst uit vooral grindhoudende rivierafzettingen. We hebben in het geval van de Marker 
Wadden en de Houtribdijk te maken met een mix van noordelijk erratisch vuursteen en zeer 
waarschijnlijk ‘zuidelijk’ vuursteen.  
 
7.5.2 Post-depositionele oppervlakteveranderingen 
In deze paragraaf bespreken we in algemene termen de waargenomen post-depositionele 
oppervlakteveranderingen (afb. 23A en B) om een beeld te verkrijgen van de oorspronkelijke 
inbeddingsomstandigheden van de artefacten.74  
 
Patina 
De meeste artefacten van de Marker Wadden en de Houtribdijk vertonen 'onder-water patina' of 
'zwarte patina', in intensiteit variërend van een lichte, vaak vlekkerige, verkleuring van het 
oppervlak van de vuursteen tot diepzwart. Een beginnende zwarte patina kan groenige tinten 
hebben en ook (vuil)grijze schakeringen komen voor. Zwarte patina bestaat uit ijzer-
zwavelverbindingen die zijn ontstaan door sulfaatreducerende bacteriën in anaerobe (zuurstofloze) 
omstandigheden, zoals in stilstaand water.75 We kennen deze oppervlakteverandering goed van 
artefacten uit lagen van de Formatie van Kreftenheye, voornamelijk afzettingen van rivieren met 
een vlechtend systeem van vele ondiepe waterlopen waarbij vaak afgesneden geulen zonder 
stroming zijn ontstaan. Artefacten met zwarte patina kennen we ook van artefacten (en natuurlijke 
vuurstenen) uit afzettingen onder de Noordzeebodem en van artefacten die zijn opgespoten of 
aangespoeld op de Noordzeekust.76 Zwarte patina is waargenomen op 110 artefacten, al dan niet 
in combinatie met bruine en/of witte patina. Op 18 artefacten is bruine patina aanwezig, vaak in 
combinatie met zwarte patina. In bijna alle gevallen is zwarte patina secundair over bruine patina 
ontstaan (afb. 24A en B).  
  

 
74 Voor een overzicht van post-depositionele veranderingen zie: Kiers & Niekus 2016; Stapert 1976.  
75 Johansen et al. 2009; Stapert 1981b; Stoel 1991; van Straaten 1964.  
76 Bijv. Stapert et al. 2013.  
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Afb. 23. De dorsale (A) en 
ventrale (B) zijde van 13 
artefacten van de Marker 
Wadden en de Houtribdijk. 
De foto’s laten goed zien dat 
de vondstassemblages 
worden gekenmerkt door 
zeer variabele verwering. De 
artefacten zijn globaal 
gearrangeerd van zwaar 
afgerond (linksboven) naar 
niet of nauwelijks verweerd 
(rechtsonder). Vinder en 
collectie: Jelle Venema. 
Foto’s: Frans de Vries 
(ToonBeeld, Oosterwolde). 
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Afb. 24. Twee middenpaleolithische afslagen die dankzij (sub)recente beschadigingen de 
opeenvolging van verschillende patina’s laten zien. In beide gevallen is zwarte patina secundair 
over bruine patina ontstaan. De vuursteen is van oorsprong grijs van kleur zoals goed is te zien bij 
het bovenste exemplaar (MWN 031). Vinder en collectie: Jelle Venema. Foto’s: Frans de Vries 
(ToonBeeld, Oosterwolde). 

 
Er is maar één artefact met alleen bruine patina. Bruine patina is het gevolg van ijzerinfiltratie in de 
vuursteen en/of oxidatie van in vuursteen aanwezig ijzer, en komt zeer algemeen voor op vuurstenen 
artefacten.77 Middenpaleolithische artefacten uit de Formatie van Urk, afgezet door een meanderend 
riviersysteem, zijn meestal bruin gepatineerd.78 Witte patina is aanwezig op 34 artefacten. Hoewel 

 
77 Stapert 1976; de Vries et al. 2012. 
78 Niekus & Stapert 2005; Stapert 1987. 



 52 

 

 

enkele artefacten (nagenoeg) volledig wit zijn gepatineerd (zie bijv. afb. 23: MWN 021 en afb. 25) 
betreft het meestal een lichte verkleuring van een deel van het oppervlak - veelal is witte patina aan 
één zijde sterker ontwikkeld dan op de andere zijde - of is deze vlekkerig of streperig (afb. 26).  
 

 

Afb. 25. Op de Levallois-achtige afslag MWD 206 is een stevige witte patina gevormd. Aan enkele 
oude beschadigingen langs de rand is te zien dat de afslag eerst zwart gepatineerd is. De enigszins 
‘vettig’ aandoende glans met kleine putjes is windlak (zie de tekst en afb. 27). Vinder en collectie: 
Jelle Venema. Foto: Frans de Vries (ToonBeeld, Oosterwolde). 

 

 

Afb. 26. Streperige witte patina op Levallois-afslag MWD 011. Tevens zijn vele botskegels als 
gevolg van rolling in een grindhoudende rivierbedding te zien. Vinder en collectie: Jelle Venema. 
Foto: Frans de Vries (ToonBeeld, Oosterwolde). 
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Waarschijnlijk is witte streperige patina voornamelijk ontstaan door de inwerking van zuren uit 
plantenwortels op het vuursteenoppervlak, en is het oppervlak door oplossingsverschijnselen 
poreus geworden.79 Artefacten met witte patina hebben dus enige tijd aan het oppervlak gelegen. 
Bij elf artefacten is onduidelijk of er patinavorming is opgetreden en slechts tien 
middenpaleolithische artefacten zijn niet, of beter gezegd niet waarneembaar, gepatineerd. 
 
Glanspatina en windlak 
De meeste artefacten vertonen naast patina ook glans. In totaal is glanspatina, ontstaan door 
oplossing van hogere delen van het vuursteenoppervlak, op 105 artefacten gedocumenteerd. In 
sommige gevallen lijkt de glanspatina op een beginnende windlak. Windlak (met kleine putjes met 
vlakke bodem) is zeer kenmerkend voor middenpaleolithische (en potentieel vroeg 
jongpaleolithische) artefacten die tijdens het Boven-Pleniglaciaal aan het toenmalige oppervlak 
hebben gelegen (zie ook § 7.4.3).80 Dit verschijnsel is op zeker 31 artefacten aanwezig (afb. 27A 
en B). We kunnen niet uitsluiten dat de ‘windlakachtige’ glans (soms met kleine putjes), 
waargenomen op 29 artefacten, is ontstaan door polijsting van het vuursteenoppervlak met fijne 
deeltjes in stromend water. 
 
Afronding 
Ongeveer 92% van de artefacten is fluviatiel gerold wat blijkt uit de afgeronde ribben en randen. De 
meeste stukken zijn licht tot matig gerold, maar ook zeer zwaar afgeronde stukken zijn aanwezig 
(afb. 28A en B). In een aantal gevallen zijn de ribben van de afslagnegatieven stevig ‘geschuurd’ 
door rolling waardoor de patina is verdwenen of als het ware is ‘afgebladderd’ en de ribben het 
uiterlijk van schuurpapier hebben gekregen. 

Niet alle afronding hoeft overigens fluviatiel van oorsprong te zijn, ook oplossingsprocessen in de 
bodem en windabrasie kunnen een rol spelen. Bij enkele gewindlakte artefacten (zie afb. 27) lijken 
beide laatstgenoemde processen de afronding veroorzaakt te hebben, en niet zozeer fluviatiele 
rolling. De afronding gaat vaak gepaard met bots- of drukkegels (31% van de artefacten) en 
bekrassing (48% van de artefacten). Het oppervlak van bijna 30 artefacten is letterlijk bezaaid met 
botskegels, een duidelijke aanwijzing dat deze stukken een turbulente geschiedenis achter de rug 
hebben (afb. 29).81   

 

 
79 Kiers & Niekus 2016; Stapert 1976. 
80 Putjes in vuursteenoppervlakken kunnen overigens meerdere ontstaanswijzen hebben, waaronder door windabrasie 
(windlakvorming), oplossingsverschijnselen door chemische aantasting, en door korstmossen en andere zogenaamde 
endolithische organismen.  
81 Het gaat in deze gevallen vaak om artefacten met witte of grijzige (beginnende zwarte) patina; de botskegels maar ook 
krassen zijn soms gemarkeerd door witte patina en daardoor beter zichtbaar. 
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Afb. 27. Twee voorbeelden van artefacten met windlak: kernpreparatiekling MWD 044 (A) en 
Levallois-achtige afslag MWD 206 (B). De kernpreparatiekling laat het variabele karakter van 
windlak goed zien; de meer geprononceerde delen van het vuursteenoppervlak zijn sterker 
aangetast dan de lager gelegen delen. De voor windlak zo kenmerkende putjes zijn goed te zien op 
de Levallois-achtige afslag. Vinder en collectie: Jelle Venema. Foto’s: Frans de Vries (ToonBeeld, 
Oosterwolde). 

  

A 

B 
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Afb. 28. Twee afslagen met sporen van stevige fluviatiele rolling; vooral de hogere delen van het 
vuursteenoppervlak zijn stevig afgerond en gebutst. Op het onderste exemplaar (MWN 029) zijn 
daarnaast vele botskegels te zien. Vinder en collectie: Jelle Venema. Foto’s: Frans de Vries 
(ToonBeeld, Oosterwolde). 
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Afb. 29. Twee voorbeelden van artefacten met vele bots- of drukkegels. De aanwezigheid van witte 
patina maakt dat de cirkelvormige breukjes in het oppervlak duidelijk zichtbaar zijn, zoals goed is te 
zien op het onderste exemplaar, de Levallois-achtige afslag MWD 011. Vinder en collectie: Jelle 
Venema. Foto’s: Frans de Vries (ToonBeeld, Oosterwolde). 

 
 
Grove krassen met een vlakke bodem komen sporadisch voor (afb. 30). Vergelijkbare krassen zijn 
waargenomen op artefacten van de 'Rhenen Industrie' uit Midden-Nederland en zijn toegeschreven 
aan de werking van kruiend ijs in rivierbeddingen tijdens koude perioden.82 
 

 
82 Stapert & Zandstra 1985; Stapert 1991. 
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Afb. 30. Enkele grove krassen op het ventrale vlak van afslag MWD 171. Waarschijnlijk behoort 
deze afslag tot de vroeg middenpaleolithische Rhenen Industrie. Vinder en collectie: Jelle Venema. 
Foto: Frans de Vries (ToonBeeld, Oosterwolde). 

 
 
Op iets meer dan 74% (n=124) van de artefacten zijn langs de randen kleinere en grotere 
‘retouches’ aanwezig. De meeste afsplinteringen zijn onregelmatig en zeer waarschijnlijk ontstaan 
door rolling in een grindhoudende rivierbedding en/of kryoturbatie, bodemverknedingen onder 
periglaciale omstandigheden. Op een deel van de artefacten wijzen verschillen in patinering en 
afronding van retouches er op dat ze over langere periode zijn ontstaan. We kunnen overigens niet 
uitsluiten dat een deel van de retouches intentioneel is, of door gebruik is ontstaan. 

Overige verschijnselen 
Vijf artefacten vertonen vorstscheuren die post-depositioneel ontstaan zullen zijn aangezien de 
afslagnegatieven niet op de scheuren hebben gereageerd. Er zijn geen artefacten met 
(waarneembare) sporen van verhitting gevonden.  
  
Recente beschadigingen 
Een groot deel van de artefacten, omgerekend 65% (n=109) laat recente beschadigingen zien in de 
vorm van ‘retouches’ en breuken. Deze zijn ongetwijfeld ontstaan tijdens het opzuigen, zeven en 
opspuiten van het sediment. De verse ‘retouches’ zijn doffer en lichter van kleur dan de oude die 
zijn ontstaan door rolling en kryoturbatie.  
 
7.5.3 Samenstelling van de vondstassemblages 
In tabel 7 zijn de vondstcomplexen van de Marker Wadden en de Houtribdijk opgesplitst naar type 
artefact. Wat samenstelling betreft zijn beide complexen nagenoeg identiek en ook de onderlinge 
verhoudingen van de artefacttypen zijn in grote lijnen vergelijkbaar. Enkele opvallende aspecten 
zijn het relatief hoge aandeel aan klingen en de zeldzaamheid van kernen. In de komende 
paragrafen bespreken we in het kort de verschillende typen, en gezien de overeenkomsten tussen 
de Marker Wadden en de Houtribdijk maken we verder geen onderscheid naar vindplaats.  
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Tabel 7. De verdeling van het totaal aantal zekere en waarschijnlijke middenpaleolithische 
artefacten naar hoofdtype, opgesplitst per vindplaats (zie ook tabel 6).  

Type Marker Wadden Houtribdijk totaal percentage 

Afslag 47 73 120 73,2% 

Kling 6 12 18 11,0% 

Kern 1 1 2 1,2% 

Prep./vernieuw. 5 6 11 6,7% 

Werktuig 5 8 13 7,9% 

Totaal 64 100 164 100,0% 

 
 
Afslagen 
Van de afslagen zijn 77 exemplaren compleet of slechts licht beschadigd. De kleinste complete 
afslag meet 8 bij 14 mm, het grootste exemplaar is 102 mm lang en 92 mm breed. Negen afslagen 
zijn te omschrijven als ‘klingachtig’; dit zijn weliswaar langwerpige afslagen, maar de randen zijn te 
onregelmatig om van echte klingen te spreken (afb. 31).  
 

 

 
 
 
 

Afb. 31. Drie afslagen (MW-02, MW-04 en MWD 240) 
geslagen in directe harde percussie. De afslagen met 
de nummers 1 en 2 zijn afkomstig van de Marker 
Wadden, nummer 3 is gevonden langs de Houtribdijk. 
Vinder en collectie: AWN-Flevoland (nrs. 1 en 2); Jelle 
Venema (nr. 3). Tekeningen: Lykke Johansen. 

1 

2 

3 
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Er zijn zeven Levallois-afslagen en een stuk of tien Levallois-achtige afslagen, waaronder drie 
klingachtige stukken (afb. 32).  
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 32 (bijschrift zie volgende pagina). 
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Afb. 32. Drie Levallois-afslagen (nrs. 1-3), en twee afslagen (nrs. 4 en 5) en twee min of meer 
klingvormige afslagen (nrs. 6 en 7) die we als ‘Levallois-achtig’ kunnen omschrijven. De stukken met de 
nummers 1-5 (MWD 011, 164, 201, 226 en 206) zijn gevonden langs de Houtribdijk, de nummers 6 en 7 
(MW-10) zijn gevonden op de Marker Wadden. Vinder en collectie: Jelle Venema (nrs. 1-5); Hanneke Bos 
(nr. 6); AWN-Flevoland (nr. 7). Tekeningen: Lykke Johansen. 

 
 
Vier afslagen hebben de rand van een kern meegenomen, maar er lijkt geen sprake van 
doelbewuste vernieuwing van de kernrand of het afbouwvlak.  
 
De meeste afslagen zijn in harde percussie (met behulp van een klopsteen van kwartsiet o.i.d.) 
geproduceerd zo blijkt uit de slagkegels, slagbulten en cirkelvormige breukjes op het restslagvlak. 
Een klein aantal afslagen is mogelijk in zachte percussie, met een hamer van gewei, bot of een 
zachte steensoort, geslagen. Iets minder dan de helft van de ruim 90 determineerbare 
restslagvlakken bestaat uit één negatief. Twaalf slagvlakken hebben de vorm van een dièdre 
(tweevlaks), elf zijn gefacetteerd. Andere typen zoals lineaire, punctiforme, geretoucheerde of 
verbrijzelde restslagvlakken komen slechts mondjesmaat voor. Wat de dorsale patronen betreft 
kunnen we melden dat dorsale vlakken bestaand uit één of meer negatieven met dezelfde richting 
als de afslag (‘parallel unidirectioneel’) het meest voorkomen (n=71), in aantal gevolgd door het 
‘parallel + lateraal unidirectioneel’ patroon (n=13) waarbij niet alleen één of meerdere negatieven 
vanuit het proximale einde komen, maar ook vanaf de zijkant. Afslagen met convergerende 
negatieven en exemplaren met negatieven vanuit zowel het proximale als distale uiteinde (‘parallel’ 
bidirectioneel) zijn beide met zeven exemplaren aanwezig. Andere afbouwpatronen komen minder 
voor. Ongeveer tweederde van de afslagen heeft nog resten van cortex of andere oude vlakken 
van voor de bewerking. Van negen afslagen bestaat de dorsale zijde vrijwel geheel uit cortex of 
andere oude vlakken van voor de bewerking, de zogeheten decorticatiestukken; deze stammen uit 
de eerste fase van de bewerking van vuursteenknollen. 
 
 
 
 
 
 
 

6 7 
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Klingen 
De klingen, waarvan negen compleet of slechts licht beschadigd, vormen een opvallend element in 
de vondstcomplexen (afb. 33). Het werkelijke aantal zal nog iets hoger liggen dan 18 stuks omdat 
er zich onder de als afslagfragment geclassificeerde stukken meer klingen zullen bevinden. Zeker 
twee klingen zijn Levallois-achtig, waaronder een mediaal-distaal fragment dat we als mogelijk 
‘rugmes’ hebben aangemerkt en een mogelijk fragment van een langgerekte Levallois-spits.  
 
De kleinste kling meet 31 bij 13 mm en kunnen we dus scharen onder de microklingen (lengte 
kleiner dan of gelijk aan 50 mm). De langste kling heeft een lengte van 106 mm en is 39 mm breed. 
Restslagvlakken bestaand uit één negatief komen het meest voor, gevolgd door gefacetteerde en 
verbrijzelde restslagvlakken. Directe harde percussie is het meest toegepast. Eenvoudige dorsale 
patronen (‘simple’) zijn het meest talrijk, gevolgd door combinaties van simple met andere 
richtingen, waaronder vanuit de distale zijde (‘simple + opposed’). Laatstgenoemde zijn geslagen 
van kernen met twee tegenover elkaar liggende slagvlakken. Bijna alle klingen zijn driehoekig of 
trapeziumvormig op doorsnede. In vergelijking tot de afslagen ligt het percentage cortex/oude 
vlakken door de bank genomen lager. Dit duidt er op dat de klingen uit latere fasen van de 
kernexploitatie stammen. Zowel bij de klingen als de afslagen werd de rand van het slagvlak 
regelmatig bijgewerkt (geretoucheerd) of verbrijzeld. 
 

 

 

 

Afb. 33 (bijschrift zie volgende pagina). 
 

1 2 
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Afb. 33. Vier complete klingen (nrs. 1-4) en twee klingfragmenten (nrs. 5 en 6). Nummer 5 betreft een mediaal-
distaal fragment van een Levallois-achtige kling, mogelijk een ‘rugmes’. De klingen met nummers 1 (MWN 
030), 4 (MW-00), 5 (MWN 004) en 6 (MWN 011) zijn afkomstig van de Marker Wadden, de klingen met de 
nummers 2 en 3 (MWD 024 en MWD 264) zijn gevonden langs de Houtribdijk. Vinder en collectie: Jelle 
Venema (nrs. 1-3, 5 en 6); AWN-Flevoland nr. 4). Tekeningen: Lykke Johansen. 

 
 
Kernen 
Beide kernen zijn gebruikt voor de productie van afslagen; klingkernen zijn niet aangetroffen. Het 
grootste exemplaar (afb. 34) omschrijven we als een kern met twee tegenover elkaar liggende 
slagvlakken (double platformed, opposed) en heeft de volgende maten: lengte 80 mm, breedte 110 
mm, dikte 47 mm. Het gewicht bedraagt 318,6 gram.  

3 4 

5 6 
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Voor de tweede kern, met een gewicht van 74 gram, is gebruik gemaakt van een vorstsplijtstuk 
(afb. 35). De maten van dit exemplaar zijn: lengte 64 mm, breedte 60 mm en dikte 17 mm. Ook dit 
exemplaar heeft twee slagvlakken, maar dan haaks op elkaar (double platformed at right angles). 
Alleen bij het laatste exemplaar is sprake van enige preparatie van de rand van het slagvlak.  
 
 

 

Afb. 35. De middenpaleolithische kern van de Houtribdijk (MWD 234). Vinder en collectie: Jelle Venema.  
Tekening: Lykke Johansen. 
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Preparatie- en vernieuwingsstukken 
In deze categorie bevinden zich vijf kernpreparatiestukken (afb. 36): twee afslagen, twee 
klingachtige afslagen en één kling. Drie hebben een duidelijke ‘rug’. Een van de klingen vertoont 
een hoog-driehoekige dwarsdoorsnede. Het gaat om een 'kernpreparatiekling', zoals we die vooral 
goed kennen uit het Jong-Paleolithicum. Vanaf het midden op de dorsale zijde, is een serie 
afslagen verwijderd. Het doel daarvan was een rechtverlopende 'rib' te creëren over de volle lengte 
van de kling, die het mogelijk zou maken om succesvol een eerste kling van de kern te slaan.  
 
 

  

 

 

Afb. 36. Links een kernpreparatieafslag (MWD 190) en rechts een jongpaleolithisch aandoende 
kernpreparatiekling (MWD 044), beide afkomstig van de Houtribdijk. Vinder en collectie: Jelle Venema. 
Tekeningen: Lykke Johansen. 
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Verder zijn er drie kernrandafslagen, ook wel éclats débordant genoemd, en een gewone 
kernvernieuwingsafslag (afb. 37). Mogelijk is een van de afslagen met een kernrand ontstaan 
tijdens de preparatie van het bovenvlak van een Levallois-kern.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Afb. 37. 1. Kernrandafslag (MWN 018); 2. kernvernieuwingsafslag of een preparatieafslag van een Levallois-
kern (MWN 008); 3. kernrandafslag, vermoedelijk van een Levallois-kern. Alle drie zijn afkomstig van de Marker 
Wadden. Vinder en collectie: Jelle Venema (nrs. 1 en 2); Do van Dijck (nr. 3). Tekeningen: Lykke Johansen. 
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2 
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Vermeldenswaard is een pseudo Levallois-afslag (ook wel pseudo Levallois-spits genoemd), 
kenmerkend voor de zogenaamde ‘discoïde’ kerntechniek (afb. 38), en een productieafslagje van 
een bifaciaal werktuig (afb. 39).83 Dit afslagje ontstond hoogstwaarschijnlijk tijdens het door 
retouchering afwerken van een groter werktuig. Mede omdat het vuursteen betreft van hoge 
kwaliteit denken we in de eerste plaats aan een vuistbijl of ander bifaciaal werktuig zoals een 
bladspits. Maar het kan niet worden uitgesloten dat het om een retouche-afslagje van een schaaf of 
ander soort werktuig gaat. 
 

   

Afb. 38. Een pseudo Levallois-afslag 
van de Marker Wadden (MWN 045). 
Vinder en collectie: Jelle Venema. 
Tekening: Lykke Johansen. 

 

 Afb. 39. Vermoedelijk productieafslagje 
van een bifaciaal werktuig van de 
Houtribdijk (MWD 031). Vinder en 
collectie: Jelle Venema. Tekening: 
Lykke Johansen. 

 
  

 
83 De discoïde techniek wordt besproken in Boëda (1993). 
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Werktuigen 
‘Formele’ werktuigen, zoals vuistbijlen, Keilmesser, schaven en Moustérien-spitsen ontbreken in de 
vondstcomplexen. Wel zijn er vijf gekerfde stukken, minimaal vier ‘rugmessen’ (couteaux à dos), 
twee geretoucheerde afslagen waaronder een krabberachtig stuk, een mogelijke chopper en een 
klassieke Levallois-spits. 
 
Alle rugmessen (afb. 40) zijn klingen of klingachtige afslagen, waarvan er vier compleet zijn en het 
vijfde exemplaar het proximale uiteinde mist. Bij drie rugmessen bestaat de rug, gesitueerd 
tegenover een vrijwel rechte snijdende rand, geheel uit cortex of een ander oud vlak, de zogeheten 
couteaux à dos naturels. De andere twee zijn couteaux à dos atypiques; bij dit subtype bestaat de 
rug voor een deel uit cortex, en voor een deel uit negatieven.84 De lengte van de rugmessen 
varieert tussen de 53 en 91 mm, de breedte tussen 24 en 47 mm.  
 

 

 

 

Afb. 40. Twee ‘rugmessen’ van de Houtribdijk: 1. kling met een cortexrug, een couteau à dos 
naturel (MWD 294); 2. couteau à dos atypique (MWD 192). Vinder en collectie: Jelle Venema. 
Tekeningen: Lykke Johansen. 

 

 
  

 
84 Zie Débenath & Dibble (1994: 53-54) voor een discussie over ‘backed knives’.  
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Alle gekerfde stukken (afb. 41) zijn afslagen waarvan één exemplaar als Levallois-achtig is 
omschreven. Een ander gekerfd stuk is van een Levallois-afslag gemaakt. Vier hebben enkele 
kerven (single notch), het vijfde exemplaar heeft twee tegen over elkaar liggende kerven (double 
notch).85 Het grootste exemplaar is 75 mm lang en 53 mm breed.  
 

 

 

 

 

Afb. 41. 1. Afslag met geretoucheerde kerf van de Marker Wadden (MW-01); 2. Levallois-afslag met een deels 
recent beschadigde kerf (MWD 144); 3. Levallois-achtige afslag met twee tegen over elkaar aangebrachte kerven 
(MWD 180). De nummers 2 en 3 zijn afkomstig van de Houtribdijk. Vinder en collectie: AWN-Flevoland (nr. 1) en 
Jelle Venema (nrs. 2 en 3). Tekeningen: Lykke Johansen.  

 
85 Artefacten met één enkele kerf worden ook wel aangeduid als ‘Clactonian notch’ (zie bijv. Debénath & Dibble, 1994: 34 & 
Fig. 3.23). 
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Er zijn twee afslagen met retouche (afb. 42), waarvan één als krabberachtig is omschreven. Dit 
complete exemplaar heeft de volgende maten: lengte 59 mm, breedte 33 mm, dikte 10 mm. Het 
tweede exemplaar betreft een geretoucheerde Levallois-afslag met een lengte en breedte van 
respectievelijk 67 en 52 mm.  
 

 

 

Afb. 42. 1. Krabberachtig artefact op klingvormige afslag van de Marker Wadden (MW-03); 2. 
geretoucheerde Levallois-afslag van de Houtribdijk (MWD 189). Vinder en collectie: AWN-
Flevoland (nr. 1) en Jelle Venema (nr. 2). Tekeningen: Lykke Johansen. 

 

 
 
Verder kunnen we melding maken van een vuursteenknol met bekapping aan een zijde, enigszins 
gelijkend op een chopper (afb. 43). Het gewicht van dit 88 mm lange, 62 mm brede en 35 mm dikke 
stuk bedraagt 224,4 gram.  
 
Het fraaiste werktuig is zonder twijfel een nagenoeg complete (het distale uiteinde ontbreekt) 
Levallois-spits (afb. 44). Enkele maten van de spits zijn: lengte 63 mm, breedte 33 mm en 
maximale dikte 10 mm. Het gewicht bedraagt 18,5 gram.  
 

1 
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Afb. 43. Een mogelijke ‘chopper’ van de Houtribdijk (MWD 289). Vinder en collectie: Jelle Venema. Tekening: Lykke Johansen. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 44. De Levallois-spits van de Marker Wadden. Van het 
distale einde ontbreekt een klein stukje. Vinder en collectie: 
Daisy Sheer. Tekening: Lykke Johansen. 
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7.6  Synthese en discussie 

In het opgespoten zand van de Marker Wadden en de Houtribdijk zijn meer dan 150 artefacten 
gevonden die met grote waarschijnlijkheid door Neanderthalers werden achtergelaten. In culturele 
termen betekent dit dat ze dateren uit het Midden-Paleolithicum (als geheel ca. 300.000-40.000 jaar 
geleden), wat onder meer blijkt uit de aanwezigheid van een aantal typische Levallois-producten. 
Uit het scala aan oppervlakteveranderingen en verweringsverschijnselen, zoals afronding, krassen 
en botskegels, moeten we concluderen dat het merendeel van de artefacten afkomstig is uit 
grindhoudende fluviatiele afzettingen. Twee afslagen vertonen geen (waarneembare) sporen van 
rolling en zijn als ‘Steentijd onbepaald’ geclassificeerd; we kunnen echter niet uitsluiten dat ze ook 
uit het Midden-Paleolithicum dateren. Een lange ongelijkbenige driehoek of driehoekig 
steilgeretoucheerde kling dateert uit het Mesolithicum en zal uit de Formatie van Boxtel afkomstig 
zijn.86  
 
Omdat zwarte patina alom aanwezig is ligt een herkomst uit de Formatie van Kreftenheye (met een 
datering in de eerste helft van het Weichselien) voor het merendeel van de vondsten voor de hand 
(context 2, zie § 7.2.1).87 Bij een klein aantal artefacten is onder de zwarte patina een bruine patina 
aanwezig. Dit kan een aanwijzing zijn dat ook geremanieërd materiaal (van de ‘Rhenen Industrie’) 
uit de oudere lagen van de Formatie van Urk vertegenwoordigt is (context 3); het is bekend dat de 
basis van de Formatie van Kreftenheye een erosief contact is. Voor een aantal niet-fluviatiel 
gerolde artefacten met windlak, maar zonder zwarte patina, is een andere inbeddingssituatie 
waarschijnlijk: het keizand aan de top van de Formatie van Drenthe (context 1). 
  
Artefacten geslagen van noordelijk, bryozoën-houdend vuursteen dateren in elk geval van na de 
landijsbedekking van het Saalien en kunnen dus op z’n vroegst uit het Eemien dateren. Er zijn geen 
artefacten aangetroffen die we, op basis van de verweringsverschijnselen of typo-technologische 
argumenten (zie onder), zonder meer kunnen toewijzen aan het Eemien (context 4). Dit wil 
overigens niet zeggen dat geen van de artefacten in het Eemien is achtergelaten (primaire 
context).88 Artefacten kunnen immers later zijn verspoeld en secundair opgenomen in 
rivierafzettingen.89 Het is vermeldenswaard dat het opgespoten sediment uit de enige winput 
waarin de Eem Formatie aanwezig is, Winput A bij de Houtribdijk, met zekerheid slechts één 
artefact heeft opgeleverd: een licht afgerond productieafslagje van een bifaciaal werktuig, met 
zwarte patina en windlak. Het is echter goed mogelijk dat Winput A meerdere artefacten heeft 
opgeleverd aangezien het Trintelzand A+ is opgespoten met zand uit winputten A en B. Er zijn 
geen werktuigen gevonden die ons verder helpen met een culturele toewijzing van de 
vondstassemblage. Afslagen met kerven, eenvoudige geretoucheerde stukken, ‘rugmessen’ en 
Levallois-spitsen komen in meerdere tradities voor. Opvallend is de aanwezigheid van een serie 
klingen of klingfragmenten, waaronder een ‘jong-paleolithisch’ aandoende kernpreparatiekling.90 
Hoewel deze techniek van kernpreparatie vooral goed bekend is uit het Jong- en Laat-
Paleolithicum, werd ze ook al toegepast tijdens de laatste fasen van het Midden-Paleolithicum. Zo 
zijn 'Jerzmanowice-bladspitsen' regelmatig gemaakt van dergelijke kernpreparatieklingen; een goed 
voorbeeld in Nederland is het fragment van de Aardjesberg.91 Ook enkele andere klingen doen 
‘jong-paleolithisch’ aan, maar er zijn ook enkele klingen die een Levallois-achtige 
(middenpaleolithische) indruk maken. Als geheel lijkt het klingenbestand te wijzen op een datering 

 
86 Driehoeken komen tijdens het hele Mesolithicum voor; een datering in het Midden-Mesolithicum achten wij hij meest 
waarschijnlijk (zie Deeben et al. 2016).  
87 De samenstelling van de faunaresten van de Houtribdijk en de Marker Wadden wijst vooral op het Weichselien, gezien het 
voorkomen van onder meer wolharige mammoet en wolharige neushoorn. Sommige soorten, zoals paard en edelhert, kwamen 
zowel tijdens het Eemien als het Weichselien voor.  
88 Tot dusver kennen we in Nederland geen artefacten of vindplaatsen die we met zekerheid aan het Eemien kunnen 
toeschrijven (Verpoorte et al. 2016), en ook in andere delen van Europa zijn Eemien-vindplaatsen schaars, maar niet afwezig 
(zie bijv. Roebroeks et al. 1992). 
89 Dit geldt onder meer voor een Levallois-spits van de Houtribsluizen bij Lelystad en de vuistbijl uit groeve Haerst bij Zwolle. 
Beide stukken werden toegeschreven aan de 'kleiveenlaag' uit het Eemien (van Uum & Wouters 1993), maar gezien de 
aanwezige oppervlakteveranderingen (o.m. zwarte patina, afrondingsverschijnselen etc.) is dit niet mogelijk (Stapert 1993). 
Beide artefacten moeten uit de Formatie van Kreftenheye afkomstig zijn, wat een datering in het Eemien overigens niet in de 
weg staat. 
90 Een kernpreparatiekling in ‘jong-paleolithische’ stijl kennen we ook van zuigput Sekdoorn bij Zwolle (Stapert et al. in 
voorbereiding), Maasvlakte 2 (Niekus et al. in druk) en de Zandmotor (persoonlijke observatie van de eerste auteur).  
91 Stapert 1992; Stapert et al. 2007. 
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in een late fase van het Midden-Paleolithicum. Grote klingen zijn onder meer bekend uit de vroeg 
middenpaleolithische 'Rhenen Industrie', maar dan gaat het om Levallois-klingen.92  
Wat de klingen van de Marker Wadden en de Houtribdijk betreft komen met name het Moustérien, 
de Keilmessergruppen en de Bladspitsgroep (Blattspitzengruppen) in aanmerking.93 Het is op basis 
van de huidige gegevens niet mogelijk om de toewijzing nader te specificeren want vuistbijlvormen 
zoals relatief kleine driehoekige en hartvormige exemplaren, die kenmerkend zijn voor het 
Moustérien de tradition acheuléenne (MTA, fase A) ontbreken, en ook zijn geen Keilmesser 
(asymmetrische ‘messen’ met een rug en een bifaciaal bewerkte snede) of bladspitsen 
aangetroffen. Overigens is er natuurlijk geen enkele zekerheid dat de vondsten uit de Kreftenheye 
slechts één oorspronkelijke vindplaats of cultuur weerspiegelen. Het zouden net zo goed artefacten 
kunnen zijn die uit meerdere tradities dateren en toevallig bij elkaar terecht zijn gekomen in het 
opgespoten zand van de Marker Wadden en de Houtribdijk.  
Het is echter wel opvallend dat de Midden-Nederlandse vondstcomplexen uit de Kreftenheye 
Formatie, waaronder die in dit rapport worden besproken, veel onderlinge overeenkomsten 
vertonen. Het betreft vooral afslagen die door harde percussie (met een slagsteen) ontstonden, 
klingen en klingachtige afslagen, en kernen. Dit wijst erop dat de vondsten (onder meer) afkomstig 
zijn van basiskampen waar onder meer vuursteen werd bewerkt. De ‘toolkit’ bestaat vooral uit 
‘eenvoudige’ werktuigen: vuistbijlen en andere bifaciale werktuigen zijn zeldzaam.  
Blijkbaar is de vondstsituatie waarmee we in dit gebied te maken hebben: rivierafzettingen van de 
Formatie van Kreftenheye daterend uit het Eemien en de eerste helft van het Weichselien (ca. 
120.000-40.000 jaar geleden), een rijke bron van middenpaleolithische artefacten. Het 
rivierlandschap waarin deze sedimenten ontstonden moet tienduizenden jaren lang een 
aantrekkelijke leefomgeving gevormd hebben voor Neanderthalers. In meerdere opzichten 
(landschappelijke context, samenstelling assemblage) vertoont de ‘Kreftenheye’ assemblage veel 
overeenkomsten met de oudere ‘Rhenen Industrie’ (ca. 250.000-200.000 jaar geleden) in het 
Rijn/Maasgebied waarin rivierafzettingen van de Urk Formatie ontstonden. Dit onderstreept de 
gebondenheid van zowel 'vroege' als 'late' Neanderthalers aan rivierlandschappen.  
 
7.7 Slotopmerkingen en een aanzet tot vervolgonderzoek 

Deze rapportage maakt duidelijk dat onderzoek naar opgespoten vondsten zeer waardevol kan zijn 
om de bewoningsgeschiedenis van een gebied te reconstrueren. Dit ondanks het feit dat de 
artefacten zich niet meer in hun oorspronkelijke geologische en archeologische context bevinden. 
Door een combinatie van de studie van typo-technologische kenmerken van artefacten en de 
aanwezige natuurlijke oppervlakteveranderingen en verweringsverschijnselen is het mogelijk om de 
vondsten als het ware terug te plaatsen in hun oorspronkelijke geologische context. Dit kan tevens 
leiden tot het identificeren van relatief onverstoorde situaties in de wingebieden. Het verdient dan 
ook de aanbeveling om vroegtijdig de archeologische potentie van toekomstige wingebieden te 
onderkennen zodat een gericht onderzoeksprogramma kan worden opgezet. 
  

 
92 Niekus & Stapert, 2005; Stapert 1987. 
93 We kennen uit de beginfase van de Weichsel-ijstijd wel een aantal vindplaatsen in met name het Duitse Rijnland (o.m. 
Rheindahlen B1, Tönchesberg 2B), België (o.m. Rocourt) en Noord-Frankrijk (o.m. Seclin, Bettencourt-Saint-Ouen) waar 
Neanderthalers in serie klingen produceerden in ‘jong-paleolithische’ stijl (zie Conard 2018), maar vergelijkbare sites zijn in 
Nederland nog niet aangetroffen. 
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8 Conclusie 
 
J. Huizer 

Het paleo-ecologische onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat het noordelijke en noordoostelijke 
deel van het Markermeer zich tijdens het Laat-Saalien en Vroeg-Eemien (deels mogelijk Midden-
Eemien) in een landschappelijk interessant gebied bevond. 
Aan het eind van het Saalien bleef er een door het landijs opgeworpen rug bestaande uit keileem 
(grondmorene) en gestuwde oudere fluviatiele afzettingen achter. In het begin van het Eemien 
bevond zich op de noordelijke flank van deze rug een riviervlakte. Op basis van de analyses 
bestond het landschap ter plaatse van Winput A in eerste instantie uit boreale berken en/of 
dennenbossen. In de loop van de tijd ontwikkelden zich in het gebied ook uitgebreid gemengde 
eikenloofbossen met daartussen graslanden, elzenbroekbossen en meertjes met een weelderige 
open water- en oevervegetatie. Later werden de elzenbroekbossen vervangen door 
rietveenmoerassen waar doorheen peri-mariene kreken zich een weg kronkelden. 
De analyse van de microfaunasamenstelling (mollusken, ostracoden en foraminiferen) levert geen 
eenduidige datering op, maar de datering zoals die op basis van de pollenanalyse en stratigrafische 
vergelijking naar voren komt, wordt ook niet uitgesloten. In ieder geval komt de ontwikkeling van het 
microfaunamilieu (van terrestrisch/fluviatiel tot marien) overeen met de vegetatieontwikkeling en 
vullen de resultaten van beide analyses elkaar goed aan. 
 
De aangetroffen vuursteenartefacten zijn op basis van de oppervlaktekenmerken zeer 
waarschijnlijk afkomstig uit de fluviatiele Formatie van Kreftenheye. Op basis van de 
oppervlaktekenmerken wordt geconcludeerd dat een deel van de artefacten na de productie met de 
rest van het sediment over relatief geringe afstand door de rivier zijn verplaatst, al moet hierbij 
eerder gedacht worden aan een afstand van enkele kilometers dan enkele tientallen kilometers.94 
Daarnaast zullen zich in de riviervlakte ook Neanderthalers hebben opgehouden die daar onder 
meer vuursteenknollen en brokken verzamelden en (ten dele) ter plekke bewerkten. Globaal houdt 
dit in dat de makers van de artefacten zich in het huidige Marker/IJsselmeergebied bevonden; als 
datering lijkt de periode Eemien en eerste helft Weichselien (ca. 120.000-40.000 jaar geleden) het 
meest waarschijnlijk. 
 
Ondanks het feit dat het door middel van paleo-ecologische analyse onderzochte Eemien-
landschap niet direct als leefgebied van de makers van de aangetroffen vuursteenvondsten kan 
worden aangewezen, kan op basis van de analyseresultaten wel worden gesteld dat dit gebied in 
die periode in potentie voor de mens een aantrekkelijk verblijfsgebied zal zijn geweest. Een 
belangrijke factor hierbij is het feit dat op korte afstand verschillende landschapstypen aanwezig 
waren: de grotendeels beboste hoger gelegen stuwwal en (met name ter hoogte van Winput A) 
tevens meertjes, graslanden en elzenbroekbossen.  
Daarmee bestaat er op zijn minst een theoretische kans dat de kleiige afzettingen uit het Vroeg-
Eemien (zoals deze uit de drie geanalyseerde boorkernen van Winput A naar voren komen) 
vondstmateriaal van de middenpaleolithische mens herbergen en na opspuiten langs de Houtribdijk 
aan het oppervlak terecht zijn gekomen. Hetzelfde geldt mogelijk voor de Marker Wadden, al zijn er 
geen specifieke gegevens met betrekking tot de geologische stratigrafie van de betreffende 
zandwinputten (anders dan de modellen van DINOloket) voorhanden. 
 
Het grote aantal vondsten dat tot nu toe is aangetroffen langs de Houtribdijk en op de Marker 
Wadden, is vanzelfsprekend niet het resultaat van één voorbijtrekkende Neanderthaler en mogelijk 
is zelfs dat nog zacht uitgedrukt. Daarbij moet worden bedacht dat het in dit rapport uitsluitend gaat 
om vondsten die aan de oppervlakte zijn gevonden; dieper in het opgebrachte zand en grind 
kunnen dezelfde soorten artefacten worden verwacht. Daarmee neemt de omvang van de 
potentiële verzameling vondsten navenant toe.  
Door golfwerking, winderosie en –sedimentatie en andere oppervlakteprocessen kunnen aan het 
“strand” van de Marker Wadden (het grootste gedeelte waar het zand en grind niet door vegetatie 
wordt vastgelegd) in de toekomst meer artefacten en andere vondsten aan de oppervlakte komen. 

 
94

 pers. comm. M.J.L.Th. Niekus. 
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Het is daarom het overwegen waard om het publiek te wijzen op de mogelijke aanwezigheid van 
archeologica, fossielen en dergelijke en te informeren over de uiterlijke kenmerken daarvan en 
waar de vondsten gemeld kunnen worden. Dit zou kunnen door middel van een informatiebord, of, 
zoals bij de Zandmotor bij Kijkduin, door middel van een website.95 
 
Voor toekomstige plannen in het Marker-/IJsselmeergebied kunnen de bevindingen uit dit rapport 
mee worden genomen, om een bemonsteringsstrategie te maken voor deze middenpaleolithische 
bewoningssporen. Het streven is namelijk om dergelijke vondsten zoveel mogelijk in hun eigen 
context te bemonsteren en te documenteren. Het zal dan tijdens de voorbereidende fase bepaald 
moeten worden in hoeverre de zandwinning en de bemonstering op elkaar kan worden afgestemd. 
Gezien de precisie waarmee laagsgewijs gebaggerd kan worden, zou het mogelijk moeten zijn om 
een kansrijk niveau op grote diepte te benaderen en vervolgens sedimentmonsters te nemen. 
Dergelijk onderzoek zou een grote stap voorwaarts betekenen in het onderzoek van de archeologie 
van diep gelegen paleolandschappen.  
  

 
95

 vgl. www.oervondstchecker.nl 
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Lijst van afbeeldingen en tabellen 

Afb. 1. Locatie van het onderzoeksgebied. De drie geselecteerde boringen bevinden zich in winput 
A. De aangetroffen vondsten zijn afkomstig van het tracé van de Houtribdijk grofweg tussen 
winputten A en B en op de Marker Wadden, ten oosten van de drie groengekleurde 
winputten. 

Afb. 2. Vuursteenvondst Noorderstrand Marker Wadden (Foto: J.A.A. Bos) 
Afb. 3. Locatie van de drie geselecteerde boringen in Winput A (A14, A19 en A22) en DINO-boring 

B20B0027. 
Afb. 4. Lithologie en lithostratigrafie van boring B20B0027. 
Afb. 5. Zandwinputten (aangeduid met de roze pijl) geprojecteerd op een paleogeografische 

reconstructie van het Eemien en Laat-Pleistoceen in centraal Nederland (naar afb. 1B uit 
Peeters et al. 2016). 

Afb. 6. Geologisch dwarsprofiel door de vijf zandwinputten (bron: www.DINOloket.nl). 
Afb. 7. Fe2O3 concreties in kern A14; 3330 cm 
Afb. 8. Zand, organisch materiaal en schelpen in kern A19; 2818 cm 
Afb. 9. De monsters uit kern A14 
Afb. 10. Pollendiagram van Boring/Kern A14. 
Afb. 11. Open berkenbos met hier en daar den zoals het er in het vroeg Eem (begin zone E1) 

mogelijk uitgezien kan hebben (Foto: J.A.A. Bos). 
Afb. 12. Pollendiagram van Boring/Kern A19. 
Afb. 13. Eikenloofbos op stuwwal met op de lichte plekken een ondergroei van adelaarsvaren 

(Foto: J.A.A. Bos). 
Afb. 14. Elzenbroekbos (Foto: J.A.A. Bos). 
Afb. 15. Pollendiagram van Boring/Kern A22. 
Afb. 16. Rietmoeras (Foto: J.A.A. Bos). 
Afb. 17. Compilatie pollendiagram van de drie verschillende boringen/kernen A14, A19 en A22. 
Afb. 18. Paleogeografische ontwikkeling van het Rijnsysteem tijdens het Laat-Saalien tot Vroeg-

Eemien (naar Peeters et al. 2016). 
Afb. 19. Paleogeografische ontwikkeling van het Rijnsysteem tijdens het Midden-Eemien (naar 

Peeters et al. 2016). 
Afb. 20. Kaartje van de maximale verbreiding van de Formatie van Kreftenheye (gerasterd naar De 

Mulder et al. 2003) met vindplaatsen van middenpaleolithische artefacten met zwarte patina: 
1. Muiderberg (strand); 2. Flevocentrale; 3. Meppel; 4. Lichtmis; 5. Haerst; 6. De Tempel; 7. 
Sekdoorn; 8. Hooge Broek (Raalte); 9. Borculo (Hambroek); 10. Woerden; 11. Maarssen; 12. 
Nieuwegein; 13. Empel/Kerkdriel; 14. Cadzand (strand); 15. Middeldiep (Noordzee); 16. 
Maasvlakte 2 (strand); 17. Zandmotor (strand). De Marker Wadden en de Houtribdijk zijn 
aangegeven met een rode ster. Kaart: aangepast naar Johansen et al. 2009: Fig. 3. 

Afb. 21. Lange ongelijkbenige driehoek of driehoekig steilgeretoucheerde microkling van de Marker 
Wadden. Vinder en collectie: Dick Duineveld. Legenda bij de tekeningen: dicht cirkeltje: 
slagpunt aanwezig; open cirkeltje: slagpunt niet meer aanwezig; wit gelaten op de 
tekeningen: secundaire vorstsplijtvlakken of (sub)recente breuken; onregelmatige 
kruisarcering: oude vorstsplijtvlakken; gestippeld: cortex. Tekening: Lykke Johansen. 

Afb. 22. Detailopname van een licht verweerde middenpaleolithische kling met zwarte patina van 
de Houtribdijk (MWD 024). Vele fossielresten zoals fragmenten van zeeleliestengels en 
mosdiertjes (bryozoën) zijn zichtbaar. Vinder en collectie: Jelle Venema. Foto: Frans de Vries 
(ToonBeeld, Oosterwolde). 

Afb. 23. De dorsale (A) en ventrale (B) zijde van 13 artefacten van de Marker Wadden en de 
Houtribdijk. De foto’s laten goed zien dat de vondstassemblages worden gekenmerkt door 
zeer variabele verwering. De artefacten zijn globaal gearrangeerd van zwaar afgerond 
(linksboven) naar niet of nauwelijks verweerd (rechtsonder). Vinder en collectie: Jelle 
Venema. Foto’s: Frans de Vries (ToonBeeld, Oosterwolde). 

Afb. 24. Twee middenpaleolithische afslagen die dankzij (sub)recente beschadigingen de 
opeenvolging van verschillende patina’s laten zien. In beide gevallen is zwarte patina 
secundair over bruine patina ontstaan. De vuursteen is van oorsprong grijs van kleur zoals 
goed is te zien bij het bovenste exemplaar (MWN 031). Vinder en collectie: Jelle Venema. 
Foto’s: Frans de Vries (ToonBeeld, Oosterwolde). 



 82 

 

 

Afb. 25. Op de Levallois-achtige afslag MWD 206 is een stevige witte patina gevormd. Aan enkele 
oude beschadigingen langs de rand is te zien dat de afslag eerst zwart gepatineerd is. De 
enigszins ‘vettig’ aandoende glans met kleine putjes is windlak (zie de tekst en afb. 27). 
Vinder en collectie: Jelle Venema. Foto: Frans de Vries (ToonBeeld, Oosterwolde). 

Afb. 26. Streperige witte patina op Levallois-afslag MWD 011. Tevens zijn vele botskegels als 
gevolg van rolling in een grindhoudende rivierbedding te zien. Vinder en collectie: Jelle 
Venema. Foto: Frans de Vries (ToonBeeld, Oosterwolde). 

Afb. 27. Twee voorbeelden van artefacten met windlak: kernpreparatiekling MWD 044 (A) en 
Levallois-achtige afslag MWD 206 (B). De kernpreparatiekling laat het variabele karakter van 
windlak goed zien; de meer geprononceerde delen van het vuursteenoppervlak zijn sterker 
aangetast dan de lager gelegen delen. De voor windlak zo kenmerkende putjes zijn goed te 
zien op de Levallois-achtige afslag. Vinder en collectie: Jelle Venema. Foto’s: Frans de Vries 
(ToonBeeld, Oosterwolde). 

Afb. 28. Twee afslagen met sporen van stevige fluviatiele rolling; vooral de hogere delen van het 
vuursteenoppervlak zijn stevig afgerond en gebutst. Op het onderste exemplaar (MWN 029) 
zijn daarnaast vele botskegels te zien. Vinder en collectie: Jelle Venema. Foto’s: Frans de 
Vries (ToonBeeld, Oosterwolde). 

Afb. 29. Twee voorbeelden van artefacten met vele bots- of drukkegels. De aanwezigheid van witte 
patina maakt dat de cirkelvormige breukjes in het oppervlak duidelijk zichtbaar zijn, zoals 
goed is te zien op het onderste exemplaar, de Levallois-achtige afslag MWD 011. Vinder en 
collectie: Jelle Venema. Foto’s: Frans de Vries (ToonBeeld, Oosterwolde). 

Afb. 30. Enkele grove krassen op het ventrale vlak van afslag MWD 171. Waarschijnlijk behoort 
deze afslag tot de vroeg middenpaleolithische Rhenen Industrie. Vinder en collectie: Jelle 
Venema. Foto: Frans de Vries (ToonBeeld, Oosterwolde). 

Afb. 31. Drie afslagen (MW-02, MW-04 en MWD 240) geslagen in directe harde percussie. De 
afslagen met de nummers 1 en 2 zijn afkomstig van de Marker Wadden, nummer 3 is 
gevonden langs de Houtribdijk. Vinder en collectie: AWN-Flevoland (nrs. 1 en 2); Jelle 
Venema (nr. 3). Tekeningen: Lykke Johansen. 

Afb. 32. Drie Levallois-afslagen (nrs. 1-3), en twee afslagen (nrs. 4 en 5) en twee min of meer 
klingvormige afslagen (nrs. 6 en 7) die we als ‘Levallois-achtig’ kunnen omschrijven. De 
stukken met de nummers 1-5 (MWD 011, 164, 201, 226 en 206) zijn gevonden langs de 
Houtribdijk, de nummers 6 en 7 (MW-10) zijn gevonden op de Marker Wadden. Vinder en 
collectie: Jelle Venema (nrs. 1-5); Hanneke Bos (nr. 6); AWN-Flevoland (nr. 7). Tekeningen: 
Lykke Johansen. 

Afb. 33. Vier complete klingen (nrs. 1-4) en twee klingfragmenten (nrs. 5 en 6). Nummer 5 betreft 
een mediaal-distaal fragment van een Levallois-achtige kling, mogelijk een ‘rugmes’. De 
klingen met nummers 1 (MWN 030), 4 (MW-00), 5 (MWN 004) en 6 (MWN 011) zijn 
afkomstig van de Marker Wadden, de klingen met de nummers 2 en 3 (MWD 024 en MWD 
264) zijn gevonden langs de Houtribdijk. Vinder en collectie: Jelle Venema (nrs. 1-3, 5 en 6); 
AWN-Flevoland nr. 4). Tekeningen: Lykke Johansen. 

Afb. 34. De enige tot dusver bekend geworden middenpaleolithische kern van de Marker Wadden. 
Vanuit twee tegen over elkaar liggende slagvlakken zijn slechts twee grotere afslagen 
verwijderd. Vinder en collectie: Cock van den Berg. Tekening: Lykke Johansen. 

Afb. 35. De middenpaleolithische kern van de Houtribdijk (MWD 234). Vinder en collectie: Jelle 
Venema.  Tekening: Lykke Johansen. 

Afb. 36. Links een kernpreparatieafslag (MWD 190) en rechts een jongpaleolithisch aandoende 
kernpreparatiekling (MWD 044), beide afkomstig van de Houtribdijk. Vinder en collectie: Jelle 
Venema. Tekeningen: Lykke Johansen. 

Afb. 37. 1. Kernrandafslag (MWN 018); 2. kernvernieuwingsafslag of een preparatieafslag van een 
Levallois-kern (MWN 008); 3. kernrandafslag, vermoedelijk van een Levallois-kern. Alle drie 
zijn afkomstig van de Marker Wadden. Vinder en collectie: Jelle Venema (nrs. 1 en 2); Do 
van Dijck (nr. 3). Tekeningen: Lykke Johansen. 

Afb. 38. Een pseudo Levallois-afslag van de Marker Wadden (MWN 045). Vinder en collectie: Jelle 
Venema. Tekening: Lykke Johansen. 

Afb. 39. Vermoedelijk productieafslagje van een bifaciaal werktuig van de Houtribdijk (MWD 031). 
Vinder en collectie: Jelle Venema. Tekening: Lykke Johansen. 
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Afb. 40. Twee ‘rugmessen’ van de Houtribdijk: 1. kling met een cortexrug, een couteau à dos 
naturel (MWD 294); 2. couteau à dos atypique (MWD 192). Vinder en collectie: Jelle 
Venema. Tekeningen: Lykke Johansen. 

Afb. 41. 1. Afslag met geretoucheerde kerf van de Marker Wadden (MW-01); 2. Levallois-afslag 
met een deels recent beschadigde kerf (MWD 144); 3. Levallois-achtige afslag met twee 
tegen over elkaar aangebrachte kerven (MWD 180). De nummers 2 en 3 zijn afkomstig van 
de Houtribdijk. Vinder en collectie: AWN-Flevoland (nr. 1) en Jelle Venema (nrs. 2 en 3). 
Tekeningen: Lykke Johansen. 

Afb. 42. 1. Krabberachtig artefact op klingvormige afslag van de Marker Wadden (MW-03); 2. 
geretoucheerde Levallois-afslag van de Houtribdijk (MWD 189). Vinder en collectie: AWN-
Flevoland (nr. 1) en Jelle Venema (nr. 2). Tekeningen: Lykke Johansen. 

Afb. 43. Een mogelijke ‘chopper’ van de Houtribdijk (MWD 289). Vinder en collectie: Jelle Venema. 
Tekening: Lykke Johansen. 

Afb. 44. De Levallois-spits van de Marker Wadden. Van het distale einde ontbreekt een klein stukje. 
Vinder en collectie: Daisy Sheer. Tekening: Lykke Johansen. 
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Tabel 8. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden  

Periode Tijd in jaren 

Nieuwe tijd:  1500 - heden 

Nieuwe tijd C 1850 - heden  

Nieuwe tijd B 1650 - 1850 na Chr.  

Nieuwe tijd A 1500 - 1650 na Chr.  

Middeleeuwen:   450 - 1500 na Chr. 

Late Middeleeuwen B / Late Middeleeuwen 1250 - 1500 na Chr.  

Late Middeleeuwen A / Volle Middeleeuwen 1050 - 1250 na Chr.  

Vroege Middeleeuwen D / Ottoonse periode 900 - 1050 na Chr.  

Vroege Middeleeuwen C / Karolingische tijd 725 - 900 na Chr.  

Vroege Middeleeuwen B / Merovingische tijd 525 - 725 na Chr.  

Vroege Middeleeuwen A / Volksverhuizingstijd 450 - 525 na Chr.  

Romeinse tijd:   12 voor Chr. - 450 na Chr. 

Laat-Romeinse tijd 270 - 450 na Chr.  

Midden-Romeinse tijd  70 - 270 na Chr.  

Vroeg-Romeinse tijd  12 voor Chr. - 70 na Chr.  

IJzertijd:   800 - 12 voor Chr. 

Late IJzertijd  250 - 12 voor Chr.  

Midden-IJzertijd  500 - 250 voor Chr.  

Vroege IJzertijd 800 - 500 voor Chr.  

Bronstijd:   2000 - 800 voor Chr. 

Late Bronstijd 1100 - 800 voor Chr.  

Midden-Bronstijd 1800 - 1100 voor Chr.  

Vroege Bronstijd 2000 - 1800 voor Chr.  

Neolithicum (Jonge Steentijd):   5300 - 2000 voor Chr. 

Laat-Neolithicum 2850 - 2000 voor Chr.  

Midden-Neolithicum  4200 - 2850 voor Chr.  

Vroeg-Neolithicum  5300 - 4200 voor Chr.  

Mesolithicum (Midden-Steentijd):   8800 - 4900 voor Chr. 

Laat-Mesolithicum  6450 - 4900 voor Chr.  

Midden-Mesolithicum  7100 - 6450 voor Chr.  

Vroeg-Mesolithicum  8800 - 7100 voor Chr.  

Paleolithicum (Oude Steentijd):   tot 8800 voor Chr. 

Laat-Paleolithicum  35.000 - 8800 voor Chr.  

Midden-Paleolithicum  300.000 - 35.000 voor Chr.  

Vroeg-Paleolithicum  tot 300.000 voor Chr.  

Bron: Archeologisch Basis Register 1992  
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Tabel 9. Chronostratigrafische onderverdeling van het laat Midden- en Laat-Pleistoceen in 
Noordwest-Europa (naar Peeters et al. 2016). 
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Bijlage 1 Boorstaten van het geotechnisch onderzoek (Dijkstra 2018) 

Deze bijlage is te raadplegen via: http://project.archeologie.nl/4210858 
 
 
 

Bijlage 2 Databestand artefacten Marker Wadden en Houtribdijk 

Dit databestand is een verkorte versie van het werkbestand. In dit bestand zijn alleen de meest 
basale gegevens opgenomen, zoals vinder en collectie, vindplaats, winlocatie, typo-technologische 
classificatie, compleetheid, maten (in mm), gewicht (in gr.) en ouderdom.  

Deze bijlage is te raadplegen via: http://project.archeologie.nl/4210858 
 
 
 

Bijlage 3 Faunaresten van de Marker Wadden en de Houtribdijk 

Samengesteld door Jelle Venema (met dank aan Dick Mol, Charlie Schouwenburg en Sander 
Schouten), aangevuld door Jan Boes en Frans Roescher. Alle faunresten van de Houtribdijk en een 
klein aantal van de Marker Wadden bevinden zich in de collectie Venema.  
 
Houtribdijk  
 
Wolharige mammoet (Mammuthus primigenius) 
Bosneushoorn (Stephanorhinus kirchbergensis) 
Wolharige neushoorn (Coelodonta antiquitatis) 
Beer (Ursus sp.)  
Wolf (Canis lupus) / hond (Canis lupus familiaris)  
Holenleeuw (Panthera leo spelaea)  
Reuzenhert (Megaloceros giganteus)  
Edelhert (Cervus elaphus)  
Ree (Capreolus capreolus) 
Rendier (Rangifer tarandus)  
Paard (Equus ferus) 
Wild zwijn (Sus scrofa) / Varken (Sus scrofa domesticus) 
Bever (Castor fiber) 
Europese moerasschildpad (Emys orbicularis)  
 
Marker Wadden  
 
Wolharige mammoet (Mammuthus primigenius) 
Wolharige neushoorn (Coelodonta antiquitatis) 
Paard (Equus ferus) 
Reuzenhert (Megaloceros giganteus)  
Edelhert (Cervus elaphus)  
Steppenwisent (Bison priscus) 
 
 

 


