
Door het bestuderen van 
vele monsters ontstond een 
relatief helder beeld over 
hoe het gebied eruit heeft 

gezien tijdens de vorming van de oude 
bodem: een ongestoord, oud loofbos 
gevormd onder vochtige omstan-
digheden. Hierover werd recentelijk 
gepubliceerd in een vaktijdschrift over 
mollusken (Kuijper, 2016).

DE VONDST
Tijdens het onderzoek werden er niet 

alleen schelpen aangetroffen, maar ook 
resten van boomstronken (berk, els) 
en af en toe dierlijk botmateriaal. Vaak 
ging het daarbij om losse botten, maar 

soms ook geassocieerde resten van 
kleine zoogdieren, zoals een vrijwel 
compleet skelet van een noordse woel-
muis (Microtus oeconomicus). Maar 
tijdens het nemen van monsters voor 
de slakken trof de eerste auteur wel iets 
erg bijzonders aan. Bij het vinden en 
uitgraven van een vrij fors bot, kwam 
ineens nog een bot te voorschijn, en 
nog één! Na het voorzichtig vrijleggen 
van de botten (daadwerkelijk graven is 
niet toegestaan in het beschermde ge-
bied), ging er een flinke collectie botten 
mee naar huis, bruin verkleurd door het 
omliggende sediment. Misschien was 
het afkomstig van een edelhert, die had 
hij hier al vaker gevonden, maar zeker 
was hij hier niet van.

HERKENNEN EN 
VERGELIJKEN

De botten werden voorgelegd aan 
André Ramcharan, beheerder van het 
archeozoologisch laboratorium aan de 
Faculteit der Archeologie, Universi-
teit Leiden. Eerdere vondsten uit het 
gebied had hij ook gedetermineerd, vaak 
afkomstig van edelherten, wilde zwijnen, 
runderen, vogels of knaagdieren. Dit keer 
zag André direct dat het om iets bijzon-
ders ging. Na wat puzzelen bleek al snel 
dat het om een vrijwel complete linker 
voorpoot van een bruine beer (Ursus arc-
tos Linnaeus, 1758) ging. De verbazing 
was groot: “Waar heb je dit materiaal 
gevonden? Een beer uit de duinen?” 

DE BEER VAN NOORDWIJK
Voor het opvullen van het voormalige Van Limburg Stirumkanaal, een 
waterwinkanaal in de Amsterdamse Waterleidingduinen, werd zand uit 
het omliggende duingebied gebruikt. Bij het dichtschuiven van het kanaal 
werd een oude bodem (paleosol) blootgelegd, die sindsdien dagzoomt. 
Duinwachter Hans Vader, voormalig opzichter bij de Amsterdamse 
Waterleidingduinen bij Noordwijk, tipte de eerste auteur begin 2016 over 
het voorkomen van schelpen die hij nooit eerder had gezien. Het bleek 
dat het om de grote clausilia (Alinda biplicata) ging. Dit was de aanleiding 
om een onderzoek naar de mollusken uit de oude bodems te starten.
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DE OUDERDOM
De vondst van een ‘recente’ bruine 

beer in Noordwijk riep meteen een hoop 
vragen bij ons op. Ging het misschien 
om een circusdier dat in de duinen ge-
dumpt was? Of een ontsnapt dierentuin-
dier? De context waarin de beer werd 
aangetroffen deed vermoeden dat het 
toch om een natuurlijke vondst zou gaan 
uit de Oude Duinen, op zijn minst 1000 
jaar oud. We maakten een overzicht van 
alle Holocene vondsten van bruine beren 
in Nederland, met de datering erbij, om 
te kijken hoe bijzonder deze vondst zou 
kunnen zijn. Bij de vele archeologische 
vondsten die opgenomen werden in het 
overzicht ging het vaak om doorboorde 
tanden, die als amulet of jachttrofee 
werden gebruikt. Hiervan is het nooit 
zeker of deze beren in Nederland of in 
het buitenland hebben geleefd, omdat dit 
soort objecten verhandeld kunnen zijn of 
getransporteerd door de eigenaar. 

Ook werd er gezocht in geschre-
ven bronnen over het gebied en jacht 
en natuurbeheer in Nederland uit de 
middeleeuwen en latere tijden. Het boek 
‘Jacht Bedryff’ berichtte over de wilde 
dieren die bejaagd konden worden in het 
Hollands duingebied, rond 1636. In die 
tijd werd er überhaupt niet meer over de 
beer gesproken, en zelfs over het wild 
zwijn, de wolf en de vos werd gezegd: 

“zijn daer eertijdts veel geweest, doch 
in lange jaren gene” (Swaen, 1948). De 
laatste vermelding van beren in Neder-
land werd gevonden in een jachtakte van 
de Bisschop van Utrecht uit 943 (IJsse-
ling & Scheygrond, 1950). Hij gaf hierin 
het jachtrecht voor het jagen van beren 
in het oosten van ons land. Het is niet 
verwonderlijk dat beren nog voorkwa-
men in het grensgebied met Duitsland, 
waar het voorkomen van de bruine beer 
veel langer heeft stand gehouden.

Voor het achterhalen van de exacte 
ouderdom van onze beer was een 14C- 
datering nodig. Deze werd uitgevoerd 
door Hans van der Plicht aan het Cen-
trum voor Isotopen Onderzoek (CIO) 
aan de Universiteit Groningen. Het 
resultaat: een ouderdom tussen de 880 
en de 970 kalenderjaren na Christus. 
Dit sloot perfect aan met de context 
waarin de beer is gevonden en maakte 
de vondst uit Noordwijk tot het laatste 
natuurlijke voorkomen van de bruine 
beer in het westen van ons land!

PUBLICITEIT
De zeldzaamheid van de vondst en de 

jonge datering waren voor ons doorslag-
gevend om de berenpoot nauwkeurig 
te beschrijven en te publiceren in het 
blad Lutra (Kuijper et al., 2016), hét 
Nederlandse blad voor zoogdierbiologie. 
De redactie had besloten ons onderzoek 
naar de voorpagina te halen, een voorbode 
voor wat zou komen. Enige aandacht voor 
de vondst van onze bruine beer hadden 
we wel verwacht, maar zoveel… Direct 
na de melding op Nature Today kwamen 
de mails en telefoontjes binnen. Jour-
nalisten wilden nog van alles weten en 
nog snel ook! Het reageren hierop heeft 

minimaal twee volle dagen geduurd.

Het gevolg was dat er berichten stonden 
in vrijwel alle landelijke dagbladen: NRC, 
de Volkskrant, Het Parool, Telegraaf en 
diverse regionale en plaatselijke kranten: 
o.a. het Leidsch Dagblad en de Noordwij-
ker. In het Noordwijks Nieuwsblad vond 
een columnist het een goed idee om nu 
maar de leeuw in het gemeentewapen van 
Noordwijk te vervangen door de bruine 
beer: “Leeuwen komen hier helemaal 
niet voor en beren zijn lieve knuffeldie-
ren…” Ook op hun websites en die van 
de NOS, NU, Omroep West, Bollenstreek 
Omroep, Archeologieonline, RTLnieuws, 
geologievannederland, wikipedia en vele 
andere werd de vondst gemeld. De meeste 
zijn nog te benaderen via Google. Een 
foto van de botten staat in de jaarlijkse 
fotobrochure (Impressions) van de Univer-
siteit Leiden: tussen alle hoogtepunten van 
2016 met hoogleraren, prijswinnaars en 
baanbrekend onderzoek. 

Opvallend was dat de journalis-
ten van de grote kranten vrijwel alle 
contact met ons opnamen. Om erover 
te praten, toestemming te vragen om 
foto’s over te nemen en wat meer in-
formatie te krijgen. Plaatselijke kranten 
namen die moeite niet en namen vaak 
ongewijzigd het persbericht over. 

Derde phalanx van de beer van Noordwijk, 
gevonden in de zomer van 2017. 

Thijs van Kolfschoten (links) en Wim 
Kuijper (rechts) op de vondstplek.
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Vondstlocatie Amsterdamse Waterleidingduinen bij Noordwijk. De donkere paleosol is goed zichtbaar.
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Opmerkelijk was een bericht van 
de Partij van de Dieren op Facebook, 
die het nieuws over de beer als 
bewijs gebruikte voor de slinkende 
biodiversiteit in ons land. Een leuke 
actie was die voor het radioprogramma 
Vroege Vogels. Met Rob Buiter gingen 
Wim Kuijper en professor Thijs van 
Kolfschoten van de Universiteit Leiden 
terug naar de vondstplek voor een 
uitgebreid interview over het gebied en 
de vondst, wat op eerste kerstdag 2016 
werd uitgezonden. Een aantal mensen, 
vooral uit Noordwijk e.o., vroegen of 
er ook een Nederlandse versie van ons 
artikel over de beer kon komen. Daarom 
is er in het plaatselijke natuurtijdschrift 
De Strandloper een verkorte versie 
verschenen (Kuijper, 2017).

EN NU?
Het (schelpen)onderzoek van Wim 

in het duingebied gaat verder. Het 
nieuw aangelegde gebied verandert op 
natuurlijke wijze door de werking van de 
wind, regen en vorst, waardoor nieuwe 
vondsten soms aan het licht komen. Na 
de publicatie is op dezelfde vondstlocatie 
nog een derde falanx gevonden waarmee 
de poot van de beer nu vrijwel compleet 
is. Het is niet te verwachten dat de rest 
van de beer nog op zal duiken. Hoogst-
waarschijnlijk is het grootste deel van het 
skelet verloren gegaan bij de graafwerk-
zaamheden tijdens de herinrichting van 
het gebied. We hopen nog wel dat we 
meer te weten komen over dit unieke, 
voormalige natuurgebied door nieuwe 
vondsten. De soortenlijst op basis van de 
aangetroffen skeletresten van zoogdieren 
en vogels blijft groeien!
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Linker voorpoot 
van de 

bruine beer 
(Ursus arctos 

Linnaeus, 1758).
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