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INLEIDING

Het is januari 2018 en het 
is guur, koud en nat in het 
Land van Maas en Waal. 
We staan bij het zandwin- 

en natuurontwikkelingsproject ‘Over de 
Maas’, tussen Alphen en Dreumel (Gel-
derland). Hier ontmoeten wij WPZ-le-
den Frank van Esch en Hans Wijnste-
kers die respectievelijk sinds 2015 en 
2017 bij het project actief zijn. Zij leiden 
ons vandaag rond, tonen enkele van hun 
mooiste vondsten die tot dan toe vooral 
jaloerse blikken kregen in de WPZ-Fa-
cebookgroep, en nemen ons mee naar de 
zuiger waar we zelf mogen ervaren hoe 
je hier fossielen kunt zoeken.

ARCHEOLOGISCHE 
WERKGROEP

Toen het zandwin- en natuurontwik-
kelingsproject in 2010 van start ging 
was er geen sprake van een bijzondere 
archeologische verwachting. Vooron-
derzoek resulteerde erin dat de locatie 
werd vrijgegeven van archeologisch 

onderzoek. Gelukkig zijn er altijd die 
lokale actieve “amateurs”, archeologen 
en paleontologen, die een oogje in het 
zeil houden voor al wat er naar boven 
komt. Zo viel het Frank op dat er fos-
sielen met het zand en grind naar boven 
kwamen en zag Nils Kerkhoven tijdens 
een wandeling met zijn hond een (half) 
15e eeuws scheepswrak (ODM1) uit 
het water steken.

Acht jaar later is de vondstenlijst 
behoorlijk gegroeid. Van de pleistocene 
mammoetsteppe tot holocene fauna, 
een Romeinse nederzetting met moge-
lijke brug en Middeleeuwse schepen. 
Van prehistorische werktuigen tot mun-
ten, sieraden, aardewerk en gebruiks-
voorwerpen tot aan de tachtigjarige 

oorlog. Al die vondsten worden door de 
speciaal opgerichte Stichting Expeditie 
Over de Maas en diens Archeologische 
Werkgroep verzameld, onderzocht, 
geregistreerd en opgeslagen.

De samenwerking met de projectont-
wikkelaar (Nederzand) is erg goed. Ze 
hebben ruimte gemaakt voor de opslag 
van de vondsten, voorzien de werk-
groep van benodigdheden (zoals de 
inzet van een kraan of andere machine), 
dragen bij in de kosten voor de con-
servering van kwetsbaar en bijzonder 
vondstmateriaal, en zijn altijd bereid 
om te praten over waar het beste zand 
kan worden gewonnen zodat vondsten 
middels een noodopgraving geborgen 
kunnen worden.

PALEONTOLOGISCHE EXPEDITIE 
OVER DE MAAS

Het zijn de Nationale Archeologiedagen op 14 en 15 oktober 2017, 
wanneer na 7 jaar geheimhouding eindelijk ruchtbaarheid gegeven en 
zelfs op de site gekeken mag worden bij Expeditie over de Maas. Een 
team van achttien lokale vrijwilligers, onder leiding van professioneel 
archeoloog Nils Kerkhoven, heeft zich verenigd in een archeologische 
werkgroep en al ruim 100.000 archeologische en paleontologische 
vondsten, van de prehistorie tot in de twintigste eeuw, gedaan. Uw 
redacteuren, Linda Gilein en Nike Liscaljet, brachten een bezoek aan 
deze bijzondere vindplaats. Zij kwamen natuurlijk vooral voor de 
mammoeten en neushoorns, maar konden hun enthousiasme voor het 
archeologisch meest waardevolle scheepskerkhof van Nederland ook 
niet verbergen.
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Een tafel vol topvondsten.

De zuiger.
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VONDSTVERWERKING
De drijvende zandverwerkingsinstal-

latie Vierlingsbeek van Royal Smals, 
waar we middels een bootje aan boord 
zijn gekomen, laadt 1200 ton zand 
per uur in schepen die het naar de 
industrie transporteren. Er kunnen 50 
verschillende soorten zand en grind, 
met een korrelgrootte tot 4 mm, worden 
gewassen en gesorteerd naar specifica-
tie van de klanten. Dit zand, grind en 
ander materiaal wordt door de zuiger 
opgezogen tot een diepte van 30 meter. 
Het sediment wordt met drie grote wa-
terstralen losgespoten en de fossielen 
daarin komen soms nog bizar mooi en 
intact door de grote gaten in de korf op 
de kop van de zuiger tevoorschijn. Het 
gebied waarin de vondsten gedaan wor-
den, en dat na afloop ontwikkeld wordt 
tot natuurgebied, is 275 hectare groot.

We bevinden ons op een plateau di-
rect voor de eerste helling waar het vers 
opgezogen grind afschuift, de eerste 
van diverse lopende banden op. Dit 
plateau werd speciaal voor de zoekers 
gemaakt door Smals. Er hangt zelfs een 
grote bouwlamp boven, zodat al in de 

vroege uurtjes, wanneer de zuiger start, 
begonnen kan worden met zoeken. Een 
afdakje is er nog niet, wat op een dag 
als deze een gemis is. Gelukkig kunnen 
we in de bouwkeet aan boord opwarmen 
met een kop warme chocolademelk.

Het plateau en de achterliggende 
schudbak vormen de enige plek op 
het drijvend industriegebiedje waar 
gezocht mag worden. Iedere werkdag 
staat hier één van de achttien vrijwilli-
gers van de Archeologische Werkgroep. 
Met schep of schepnet in de hand wordt 

de continue stroom grind in de gaten 
gehouden en zodra er iets interessants 
voorbij glijdt, wordt dit er direct uit 
gevist. Elke zoeker heeft daarbij zijn ei-
gen interesse en expertise, maar houdt 
met alle vondstcategorieën rekening. 
Het grind komt met wisselende snelhe-
den, afhankelijk van de samenstelling, 
naar beneden schuiven. Zo blijft de 
uitdaging voor de zoeker ook wisselend 
qua moeilijkheidsgraad. Sta je even te 
praten met een redacteur die je komt 
interviewen, mis je zo die complete 
runderkaak met kiezen die voorbij 
komt. Gelukkig heeft deze redactie ook 
oog voor fossielen en ontstond er al 
snel een leuke samenwerking; “Daar!”, 
“Nog één!”, “Een tibia!”.

Voor vondsten die niet gezien of niet 
gevangen worden is er nog één laatste 
kans bij de achterliggende schudbak. 
Met veel kabaal wordt het grote mate-
riaal hier los en vaak kapot geschud, 
alvorens het weer voor altijd verdwijnt 
in de waterplas. Ervaring leerde Frank 
dat het wel een uur kan duren voor-
dat een vondst van de helling, via de 
diverse lopende banden in de schudbak 
tevoorschijn komt.
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Fossielen scheppen van de eerste helling.

De runderkaak met kiezen.

De vondsten vanmorgen, waaronder de tibia.Frank bij de schudbak.
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Aan het eind van de dag worden 
de vondsten verzameld en in plastic 
zakken en grote boodschappentassen, 
voorzien van datum en tijdsbestek 
waarin gezocht werd, meegenomen 
aan land. Hier wordt het gesorteerd in 
bot, steen en archeologische vondsten. 
Later zal Smals informatie doorgege-
ven over waar die dag is gezogen. Door 
deze gegevens te combineren ontstaat 
een helder beeld van de vondsten per 
gebied en kunnen mooie reconstructies 
van diverse prehistorische en archeolo-
gische periodes gemaakt worden.

VAN 
PROJECTCOLLECTIE 
TOT MUSEUM

De Archeologische Werkgroep be-
staat uit allemaal vrijwilligers die door 
passie gedreven op de zuiger en bij 
de plas zoeken naar archeologisch en 
paleontologisch materiaal. Zij krijgen 
daarbij hulp van diverse betrokken 
bedrijven, van industrie tot universiteit. 
En dat maakt dit project extra bijzon-
der. De werkgroep heeft onderling 
afgesproken dat de vondsten bij elkaar 
blijven en dat bijzondere vondsten in 
een projectcollectie komen. Een aantal 
vrijwilligers verzorgt vondsten thuis, 
denk daarbij aan preparatie en conser-
vering, ook al blijven ze in bezit van de 
werkgroep.

Tijdens de afgelopen Archeologie-
dagen konden er in de schuur van Ver-
mue, op het projectterrein, een aantal 
vitrinekasten met diverse schedels, 
kiezen en botten, maar ook zwaarden, 
munten en andere archeologische 
voorwerpen tentoongesteld worden. 
De vondsten variëren in ouderdom van 

Pleistoceen tot Middeleeuwen en deze 
worden ook door elkaar heen gevon-
den. De zuiger is niet kieskeurig.

Frank van Esch en Hans Wijnstekers, 
op wiens uitnodiging wij hier zijn, zijn 
zulke vrijwilligers bij de Archeologische 
Werkgroep. Zij delen zo nu en dan hun 
vondsten in onze Facebookgroep. Van-
daag mogen wij enkele prachtstukken 
in het echt bewonderen en luisteren wij 
graag naar de verhalen die erbij horen.

Frank had op zijn eerste dag op de 
zuiger meteen beet: hij was er nog geen 
vijf minuten of hij vond al een mam-
moetkies. Dit was slechts het begin 
van de vele vondsten die nog zouden 

volgen. Een van de mooiste verhalen 
is wel die van het onderkaakje van een 
jonge mammoet. Eerst rolde er een 
kiesje voorbij, kort daarop nog eentje, 
en toen een kaakhelft! De andere kaak-
helft kwam er ook vrij snel achteraan. 
Alles past perfect in elkaar. Het lag al 
die duizenden jaren in één stuk in de 
grond en is tijdens het opzuigen gebro-
ken. Alleen een klein laatste stukje van 
de kaak ontbreekt nog. Het hield Frank 
wel uren aan de grond genageld bij de 
zeef, tevergeefs. Desalniettemin is het 
een mooi onderkaakje.

Hans Wijnstekers begon zijn eerste 
dag op de zuiger met de vondst van een 
mammoethalswervel. Daarna volgden 
ook de nodige kiezen, onderkaken, lan-
ge beenderen en wervels van mammoe-
ten en andere pleistocene en holocene 
fauna. De door hemzelf mooi gerestau-
reerde slagtand trok wel de aandacht in 
onze Facebookgroep. Ook deze kwam 
in twee stukken achtereenvolgens van 
de zuiger rollen. En terwijl wij dit 
artikel schrijven lezen wij een nieuw 
bericht van Hans over een volgende 
slagtand die hij gaat restaureren.

Terwijl wij zo staan te praten pakt 
Hans zijn potje secondelijm en een 
plastic bakje met daarin een zelfge-
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Het eindresultaat.

Het restauratieproces.

De eerste mammoetslagtand van Hans.

Lopende banden met grind. Enkele onderkaken van mammoeten.
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maakt mengsel van lokaal zand en 
botgruis. Ook heeft hij er een borstwer-
vel van een rund bij gepakt, die diverse 
scheuren vertoont. Hans laat ons zien 
hoe hij de scheuren wegwerkt, door 
er een beetje secondelijm in te laten 
lopen en er vervolgens een beetje van 
het gruismengsel in te wrijven. Al naar 
gelang de kleur van het bot, kan hij de 
kleur van het mengsel aanpassen. De 
scheur is bijna niet meer zichtbaar en 
(in elk geval voorlopig) beschermd 
tegen verdere verwering.

Het voordeel van vondsten van 
een zuiger op zoet water is dat deze, 
in tegenstelling tot fossielen uit zee, 
geen zoutkristallen bevatten die het 
bot doen scheuren. Het nadeel van de 
zuiger is dat het versteend, pleistoceen 
botmateriaal veelal uiteenspat tijdens 
het opzuigen. Jonger botmateriaal zoals 
dat van runderen blijft wel vaak heel, 
het is iets flexibeler. Zo heeft Hans de 
komende tijd nog wat te doen.

Door de manier van verzamelen is 
het nog niet mogelijk om te zoeken 

naar klein fossiel materiaal. Er zijn wel 
ideeën om later misschien nog iets met 
fijn grind te doen, maar dat is nu nog 
niet haalbaar. Het kleinste materiaal 
dat nu wordt gevonden is wat je vanaf 
een afstand met het blote oog kunt zien 
liggen op de helling tussen het grind: 
formaat runderkies.

Opvallend is het wanneer de zuiger 
boven een Romeinse nederzetting zit. 
Dan komen er meer botten van geiten 
voorbij, soms wel 3 à 4 op een dag. Dit 
in tegenstelling tot roofdieren, want die 
zijn nog maar zelden gevonden. Er zijn 
een paar fragmenten als otter gedeter-
mineerd en een holocene wolf. Er ligt 
echter nog heel veel ongedetermineerd 
materiaal opgeslagen in kratten, dus 
daar zouden nog roofdieren en andere 
interessante fauna bij kunnen zitten.

En de projectcollectie reikt verder. 
Vandaag hadden wij het geluk getuigen 
te mogen zijn van de overheveling 
van een bijna puntgave 700 jaar oude 
punter (ODM11) in een waterdicht 
gemaakte container. Daarin zal hij 1,5 
jaar in de conserveervloeistof (PEG) 
moeten liggen, alvorens hij kan worden 
tentoongesteld. Het bootje beschikt 
over details als mastgaten, reparatie-
balken (van een andere houtsoort) en 
een bankje. Het hout zal onderzocht 
worden op herkomst en ouderdom, om 
meer te weten te komen over de makers 
en gebruikers van deze punter.

VOORLOPIGE 
RESULTATEN

De opslagruimte staat al goed vol 
met stapels kratten en tientallen tassen 
en zakken. Het werk op de zuiger kan 
nog zo’n anderhalf jaar voortgezet 
worden. Dan is project ‘Over de Maas’ 
klaar en de vondstlocatie een recrea-
tiegebied. Maar dat betekent niet het 
einde voor de Archeologische Werk-
groep ‘Over de Maas’, want die kunnen 
dan nog jarenlang nagenieten met het 
sorteren, determineren, catalogiseren, 
conserveren, publiceren en reconstrue-
ren van de vondsten en locatie. En wie 
weet wat er nog te dateren valt, want 
op enkele stukken menselijk materiaal 
na, is er ook nog geen botmateriaal 
gedateerd.

ALFABETISCHE 
FAUNALIJST

beer (voorlopige determinatie)
bever
edelhert
geit
hond
kat
mammoet
mens
neushoorn
nijlpaard
otter
paard
rendier
reuzenbever
reuzenhert
rund
schaap
varken
vogels
wisent
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De schudbak.

Hans met zijn eerste slagtand.

Scheuren wegwerken.

Voorlopig resultaat.

Kratten, tassen en zakken vol vondsten van de laatste weken.
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ADOPTIEPLAN
Wil jij onderzoek doen naar een 

vondst van ‘Expeditie Over de Maas’? 
Dat kan. De stichting maakt graag ge-
bruik van de kennis en expertise van 
andere enthousiastelingen op een be-
paald gebied om zo de database te 
vullen met de beste en meest bruikbare 
informatie en deze te kunnen delen met 
onderzoekers wereldwijd. Jij mag tijde-
lijk een vondst adopteren en onderzoek 
doen naar alles wat je maar over deze 
vondst wilt weten, in ruil voor een waar-
devolle bijdrage aan dit project. Na af-
loop van je onderzoek komt de vondst 
terug in beheer bij de stichting. Op 
moment van schrijven staan er o.a. een 
neushoornkies, menselijk schedelfrag-
ment en een benen fluitje in het adop-
tieplan op de website van de stichting.

Momenteel werkt de Stichting Ex-
peditie Over de Maas aan een project-
plan voor een permanente werkplaats 
en bezoekerscentrum in de schuur van 
Vermue. De schuur zal hiervoor nog 
een grondige verbouwing moeten on-
dergaan, waaronder aan het dak, maar 
de muurschildering met mammoeten 
hebben ze alvast.

VERDER LEZEN
Website Project Expeditie over de Maas - 

https://www.expeditie-overdemaas.nl/
Tijdschrift Archeologie in Nederland, 

jaargang 1, december 2017, nummer 5.

DANKWOORD
Met dank aan Frank van Esch en 

Hans Wijnstekers voor hun inzet in dit 
project en het zo nu en dan informeren 
van de WPZ over de voortgang. Zonder 
hen zou dit artikel nooit gemaakt zijn. 
Ook aan Nils Kerkhoven en Sigrid van 
den Heuvel, projectontwikkelaar Ne-
derzand en Royal Smals, voor de mo-
gelijkheid om het project te bezoeken 
en erover te publiceren, de vriendelijke 
ontvangst en interessante gesprekken.
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De muurschildering.

Mammoetkiezen groot en klein.

Mammoetkiezen vergelijken.

De ODM11.

Nijlpaardkies.

Overzichtskaart van het gebied.


