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Dit najaar is een bĳzonder
archeologisch project van
start gegaan. In opdracht
van de Rĳksdienst voor het

Cultureel Erfgoed (RCE) gaat De
Steekproef bv (Zuidhorn) in
samenwerking met Stichting STONE
(Groningen) vuurstenen artefacten van
de Zandmotor inventariseren en
beschrĳven. Dit project valt onder het
‘Programma Maritiem Erfgoed
Nederland’ van de RCE, waarbinnen de
archeologie in en op de bodem van de
Noordzee een van de speerpunten is.
Samen met Maasvlakte 2 bĳ Rotterdam
vormt de Zandmotor, een kunstmatige
zandbank voor de kust bĳ Ter Heĳde,
een belangrĳke bron van informatie
over de bewoningsgeschiedenis van het
Noordzeebekken (bĳv. Amkreutz et al.,
2017).

Sinds de aanleg in 2011 is de
Zandmotor dankzĳ de vele
gepassioneerde verzamelaars
uitgegroeid tot een archeologische en
paleontologische vindplaats van grote
wetenschappelĳke betekenis. Behalve
de vele vuurstenen artefacten die in dit
onderzoek centraal staan, zĳn op de
Zandmotor ook spitsen van been en
gewei, benen werktuigen, botten met
snĳsporen en menselĳke resten
gevonden. In 2016 werd hier door
Willy van Wingerden een van de
topstukken van de Nederlandse
prehistorie opgeraapt, een vuurstenen
afslag gevat in berkenpek met een
ouderdom van maar liefst 50.000 jaar
(Niekus et al., 2019; Niekus &
Dusseldorp, 2020).

Afgezien van vuurstenen artefacten
uit het Midden-Paleolithicum, de
periode van de Neanderthaler, levert de
Zandmotor ook vele artefacten uit het
Mesolithicum op. Al deze vondsten
maken duidelĳk dat zelfs ‘losse’
strandvondsten een hoge
wetenschappelĳke waarde kunnen
hebben. Het doel van de inventarisatie
is dan ook om zicht te krĳgen op de
samenstelling (aantal afvalstukken en
werktuigen, werktuigtypen, etc.) van de
collecties, de tĳdsdiepte en de culturele
tradities die vertegenwoordigd zĳn. In
de inventarisatie zal aandacht worden
besteed aan typologische en
technologische kenmerken van de
artefacten, maar ook aan natuurlĳke
verweringsverschĳnselen zoals patina’s
en afronding. Deze verschĳnselen
kunnen ons meer vertellen over de
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‘Groundshot’ van een midden-paleolithische schaaf (lengte 8,3 cm) van de Zandmotor, gevonden door Rick van Bragt.
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geologische inbedding van de
artefacten in het zandwingebied, zo’n
10 tot 15 km uit de kust. De geo-
logische opbouw van het wingebied zal
nader worden bestudeerd door Kim
Cohen van de Universiteit Utrecht.

De bevindingen van de inventarisatie
zullen worden gepubliceerd in een
wetenschappelĳk rapport uitgegeven
door De Steekproef. Om een goed
beeld van de vuursteenassemblage te
geven – naar schatting gaat het in totaal
om ongeveer 2000 stuks – zal een
representatieve selectie van de
artefacten worden getekend en/of
gefotografeerd. Dit rapport met
bĳbehorende database sluit naadloos
aan op een inventarisatie van artefacten
van Maasvlakte 2 dat dit najaar zal
verschĳnen als BOOR-rapport. Beide
overzichten – en wellicht volgen er
meer inventarisaties van andere delen

van de Nederlandse kust – bieden
inzicht in de bewoningsgeschiedenis
van het Noordzeebekken over lange
termĳn. Ze zĳn eveneens van groot
belang voor de archeologische
monumentenzorg van het continentale
plat.

Omdat er nog dagelĳks nieuwe
vondsten worden gedaan, moeten we
de inventarisatie beschouwen als een
tussenstand of ‘work in progress’ en
zullen we ook na afronding van de
rapportage (eind 2020) doorgaan met
het documenteren van de meest
informatieve artefacten. We houden ons
dan ook aanbevolen voor vondst-
meldingen (zie de contactgegevens
bovenaan dit artikel)! Wellicht ten
overvloede: na bestudering gaan de
vondsten terug naar de vinders/
eigenaars.
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Een Levallois-afslag van de Zandmotor, gevonden door Ivan van Marrewĳk.
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