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Samenvatting
Tĳdens het determineren van zwaar gefossiliseerd skeletmateriaal, opgevist in het zuidelĳke
deel van de Noordzee, kwam ik een opvallend deel van een gewei tegen. Na wat speuren in de
literatuur en op internet kwam ik tot een naar mĳn mening sluitende determinatie. Het betreft
een linker geweideel van een midden-pleistoceen edelhert. De fossilisatie is typisch voor vroeg-
en midden-pleistocene zoogdierfossielen van de Noordzeebodem.

Summary
While identifying heavy mineralised mammal fossils, collected from the bottom of the Southern
Bight of the North Sea, I observed a remarkable antler fragment. After some research in the
literature and on the internet a - to my opinion - suitable identification was obtained. It
concerns a left antler fragment of a Middle Pleistocene red deer. The mineralisation is typical for
Early to Middle Pleistocene mammalian fossils from the bottom of the North Sea.
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Een kĳkje in de Noordzee, omgeving
Bruine Bank.

A look inside the North Sea, Brown
Bank area.
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HERKOMST
Het geweideel waar het in dit artikel om gaat is samen met

vele andere zware stukken (zwaar gefossiliseerde Vroeg- en
Midden-Pleistocene skeletdelen van zoogdieren) in 2019
gevangen in het zuidelĳke deel van de Noordzee door de vis-
kotter SL-42 (Jan Cornelis lll) in het zogenaamde Kluiven-
putje (Fig. 1 en 2). Dit is een noord-zuid georiënteerd diep
geultje (coördinaten ca.: 52°33'Noord - 2°27'Oost) ten
noordwesten van de Tweede Diepe Put. De viskotter heeft in
dit geultje en de naaste omgeving vrĳwel het gehele jaar
2019 op tong gevist met de pulsboomkor voorzien van een
zogenoemd touwmatje of stenenmatje. Schippers waren in
die periode Jaap Klĳn en Piet Tanis. Voor zover ik kan
nagaan zĳn in die periode alle fossielen naar de schrĳver van
dit artikel gekomen, een deel is opgenomen in de eigen
collectie en een deel, en dan gaat het met name om de zuide-
lĳke mammoet, Mammuthus meridionalis Nesti, 1825 en de
bosolifant, Elephas antiquus Falconer & Cautley, 1845 in de
collectie van Dick Mol.

Tĳdens de genoemde periode heeft de SL-42 uit het
Kluivenputje meerdere zwaargefossiliseerde skeletdelen van
pleistocene zoogdieren opgevist (Tabel 1). Daar het putje be-
grensd wordt door ondiepere delen die een jongere geologi-
sche herkomst hebben, is het logisch dat ook minder zwaar
gefossiliseerde/jongere skeletdelen zĳn aangetroffen. Dit kan
drie oorzaken hebben:
1. De betreffende fossielen zĳn vanaf de kanten de put
ingerold en/of gestroomd;

2. Visserĳactiviteit kan de fossielen verplaatst hebben, of;
3. De bemanning houdt niet goed bĳ of alle fossielen
daadwerkelĳk uit het putje komen of uit de directe
omgeving.

Daar ikzelf zeer benieuwd was of, als ik aan boord zou zĳn
nog wat data zou kunnen verzamelen over de desbetreffende
locatie, ben ik de laatste visreis van 2019 meegegaan met de
desbetreffende kotter. Helaas was de tong vertrokken uit het
Kluivenputje en dientengevolge hebben we maar enkele
trekken (een trek is de periode dat de netten over de bodem
worden gesleept, meestal 2 uren) in het Kluivenputje gevist.

GEWEIDEEL CERVUS ELAPHUS
ACORONATUS BENINDE, 1937
Tussen de aangevoerde fossielen zaten meerdere gewei-

delen, de meeste leverden niet veel problemen op wat be-
treft de determinatie. Alces latifrons Johnson, 1874 en
Eucladoceros ctenoides Nesti, 1841 worden regelmatig
verzameld van meerdere vindplaatsen/bestekken in de
Noordzee. Ook tussen deze fossielen waren ze aanwezig.
Maar één geweideel (collectienummer 6035; Fig. 3) kon ik
niet plaatsen tussen de gekende vroeg- en midden-pleistoce-
ne herten van de Noordzee, en toch kwam het fossiel mĳ
- vreemd genoeg - ook niet onbekend voor. De twee einden
die vlak boven de rozenkrans aan de hoofdtak van het
gewei, vrĳwel op dezelfde plaats en in één vlak, ontsprin-
gen, deden een belletje rinkelen. Eerst maar eens gekeken in
de eigen collectie. Daar bleken in de lade met de zwaarge-
fossiliseerde geweistukken twee items te liggen die sterke
overeenkomst vertoonden met het hier beschreven gewei-
stuk. Het ene stuk is vrĳwel identiek, het andere wĳkt er iets
van af voor wat de plaatsing van de oogtak en ĳstak aan-
gaat. Maar enige variatie in geweivorm is natuurlĳk een
bekend verschĳnsel bĳ herten (Geist, 1998).
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Nederlandse naam Latijnse naam

zuidelijke mammoet Mammuthus meridionalis

bosolifant Elephas antiquus

groot paard Equus major

oeros Bos primigenius

vroeg-pleistocene eland Alces latifrons

groot Tegels hert Eucladoceros ctenoides

klein Tegels hert Cervus rhenanus

midden-pleistoceen edelhert Cervus elaphus acoronatus

walvisachtigen Cetacea

Tabel 1. Faunalĳst Kluivenputje toont alle
diersoorten waarvan hier gedurende het jaar
2019 fossiele delen zĳn opgevist door de
kotter SL-42.

Faunal overview of the locality Kluivenputje
showing all faunal species that were trawled
here by the ship SL-42 in 2019.
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Figuur 1. False colour dieptekaart van het
Kluivenputje; donkerblauw is ongeveer 53
meter en donkerrood is ongeveer 40 meter
waterdiepte.

Left: false colour depth chart from the
Kluivenputje (Bone pit); dark blue is
approximate 53 meters and dark red is
approximate 40 meters below sea level.

Figuur 2. Kaart van de Zuidelĳke Bocht van
de Noordzee. 1) het Gat, 2) Tweede Diepe
Put, 3) Kluivenputje.

Chart of the Southern Bight of the North Sea.
1) het Gat (the Hole), 2) Tweede Diepe Put
(Second Deep Pit), 3) Kluivenputje (Bone pit).
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Figuur 3. Gedeeltelĳk gewei van Cervus elaphus acoronatus Beninde, 1937 uit de collectie Tanis met collectienummer 6035.

Partial antler of Cervus elaphus acoronatus Beninde, 1937 form the Tanis collection, with collection number 6035.
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Figuur 4. Gedeeltelĳk gewei van Cervus elaphus acoronatus Beninde, 1937 uit de collectie Tanis met collectienummer 4989.

Partial antler of C. e. acoronatus Beninde, 1937 form the Tanis collection, with collection number 4989.
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Beide genoemde stukken (Fig. 4 en 5) zĳn opgevist in het
zuidelĳke deel van de Noordzee, zĳn afkomstig uit de
collectie Klaas Post en waren tot nog toe ongedetermineerd.
• Collectienummer 4989, don. K. Post in 2018, opgevist
08-2000, ARM-20, omgeving Thornton (Reeper?) juist
buiten de 12-mĳlsvisserĳgrens, (vroeg edelhert?);

• Collectienummer 4990, don. K. Post in 2018, aange-
voerd te Stellendam 10-2009, zuidelĳke Noordzee
(Eucladoceros? / vroeg edelhert?).

Per sé wilde ik deze stukken nu determineren en daartoe
raadpleegde ik eerst enkele werken over herten en geweien
uit de eigen bibliotheek. Omdat de stukken sterke overeen-
komst vertonen met het gewei van een edelhert en Klaas Post
ook al in die richting had gedacht, richtte ik mĳn aandacht
eerst op het geslacht Cervus. Voordat ik in de literatuur dook
pleegde ik ook wat overleg met Dick Mol en we waren het er
samen over eens dat er niet in het geslacht Eucladoceros
moest worden gezocht. Het eerste werk dat ik raadpleegde
was Les cervidés Villafranchiens de France et d'Espagne
(Heintz, 1970). Daar vond ik al snel een match met Cervus
acoronatus Beninde,1937. Een verdere zoektocht in andere
werken en op internet bevestigde deze determinatie.

Het geweideel waar het hier om gaat is een linker afge-
worpen geweistang met een lengte van 13,8 cm en een
omtrek van 16,2 cm, juist boven de rozenkrans gemeten
(Tabel 2). Zowel van de oogtak als de ĳstak is slechts een
klein deel bewaard gebleven. De oogtak heeft een geheel,
oude breuk, de ĳstak heeft een deels oude en een deels verse-
re breuk, maar zoals het zich laat aanzien is ook de gehele
ĳstak al in een ver verleden afgebroken. Verder is de rozen-
krans niet bepareld en zĳn de hoofdstang en enden vrĳ glad,
veel gladder dan bĳ het gemiddelde edelhert, Cervus elaphus
Linnaeus, 1758. Het stuk heeft kleuren die verlopen van
zwart tot roestbruin. Een deel van het fossiel vertoont de
voor deze oude stukken vaak bruine verkleuring veroorzaakt
door ĳzeroxiden. Op sommige plaatsen is ook het kenmer-
kende, cementachtige, aangekitte fijne zand aanwezig. Het
stuk is opgenomen in mĳn collectie met nummer 6035.

Het eerdergenoemde geweideel 4989 is een vrĳwel iden-
tiek stuk. Het betreft hier een afgeworpen rechter gewei
waarvan de hoofdstang een lengte heeft van 23,2 cm (Tabel
2). Bĳ dit geweideel lĳkt het erop dat een middentak heeft
ontbroken. Iets waar ook Blonk (1992) over schrĳft bĳ zĳn
beschrĳving van het gewei van C. e. acoronatus. Ook bĳ dit
stuk is de rozenkrans niet bepareld en zĳn de hoofdstang en
enden vrĳ glad. Dit kan ook veroorzaakt zĳn doordat de
stukken verrold zĳn en/of door watererosie, maar ik acht dit
om verschillende redenen niet aannemelĳk. De stukken zien
er, op de breuken na, ongeschonden uit en afbeeldingen van
dergelĳke stukken van andere vindplaatsen vertonen deze
kenmerken eveneens. Dit verschĳnsel kan meerdere oorza-
ken hebben, maar als het door erfelĳke aanleg komt wĳst dit
te meer op een aparte (onder)soort. Dit is natuurlĳk heel
moeilĳk tot nog niet aan te tonen.

Het geweideel 4990 betreft een klein deel van de rechter
hoofdstang met afgebroken oogtak en ĳstak. Het geheel zit
echter in dit geval vast aan de rozenstok en een klein gedeel-
te van de schedel. Over de determinatie van dit stuk ben ik

iets minder zeker vanwege de positionering van de ĳstak. Dit
gewei heeft ook een duidelĳk beparelde rozenkrans, iets wat
de anderen ontberen.

HET MIDDEN-PLEISTOCENE
EDELHERT, CERVUS ELAPHUS
ACORONATUS
Waarom een edelhert uit het Midden-Pleistoceen met

alweer een andere naam? Daar ik mĳ al langere tĳd verdiep
in de runderen en herten van het Pleistoceen, denk ik dat het
gerechtvaardigd is om wat vraagtekens te zetten bĳ de vele
soorten en ondersoorten die beschreven zĳn. Vooral als het
gaat om vondsten die qua vorm en ouderdom volledig over-
een lĳken te stemmen, maar die op grond van vinder/be-
schrĳver en vindplaats een andere naam krĳgen. In dit geval
lĳkt mĳ, zeker als we kĳken naar geweien die in zĳn geheel
zĳn gevonden en de ouderdom van de fossielen, dat specifi-
catie tot een ondersoort zeker gerechtvaardigd is. Misschien
rechtvaardigen de verschillen met het edelhert zelfs wel een
geheel nieuwe soortnaam!

Natuurlĳk weet eenieder dat de begrippen soort en onder-
soort een heel moeilĳke en complexe materie vormen. De
(onder)soort C. e. acoronatus kenmerkt zich, zoals de naam
al aangeeft, door een kroonloos gewei: a = niet, corona =
kroon, acoronatus = ongekroond. De beschreven fossielen
van het dier vertonen alle de kenmerken van een edelhert en
zĳn gevonden in afzettingen van het Cromerien en Vroeg-
Elsterien. In 1937 wordt voor het eerst de naam gebruikt
door J. Beninde in het Palaeontologische Zeitschrift:
“Da also das wichtigste Kennzeichen des C. elaphus L., die
Krone, vom Mosbacher Hirsch gesetzmäßig nicht gebildet
wird, bleibt nichts übrig, als ihn als eigene, echte Art abzuspal-
ten. Ich schlage für ihn den Namen Cervus acoronatus vor.”

Op grond van volgende en bovengenoemde kenmerken,
die we hier nogmaals uiteenzetten, is de naam acoronatus
een feit. De oog- en ĳstak ontspruiten heel dicht bĳ elkaar,
vrĳwel in één vlak, aan de hoofdstang en er ontbreekt een
kroon aan het eind van de hoofdtak. We spreken van een
kroon als de hoofdtak eindigt in meer dan twee eindtakken
(Fig. 6). Beninde (1937) schrĳft dat alle hem bekende gewei-
delen deze kenmerken vertonen. En, voegt hĳ eraan toe, als
je de geweien zelf in handen hebt, ben je overtuigd dat het
geweien zĳn van volwassen en gezonde dieren.

Opgemerkt moet worden dat geweivormen bĳ herten
afhankelĳk zĳn van verschillende zaken, zoals:
• Genetische aanleg
• Voedselaanbod, aanwezigheid van bepaalde stoffen in
het dieet

• Gezondheidstoestand en leeftĳd van het individu
• Klimatologische omstandigheden(?)

Beninde hield zich met herten en geweien bezig en voor-
zag natuurlĳk al discussie over dit punt. Ook de hoek die de
hoofdstang maakt ter hoogte van de oog-/ĳstak is in de regel
groter dan bĳ C. elaphus. Zelfs in aanmerking genomen de
grote variatie die in geweien meer regel dan uitzondering is
(Bachofen-Echt, 1930; Geist, 1998).

W
E
T
E
N
S
C
H
A
P



ZOMER 2021 C R A N I U M 3 8 - 1 [69]

W
E
T
E
N
S
C
H
A
P

Collectie

nummer

Lengte

hoofdstang

(mm)

Omtrek

rozenkrans

(mm)

Omtrek hoofdstang

boven rozenkrans

(mm)

Omtrek

hoofdstang

boven ijstak

(mm)

Gewicht

(g.)

4989 232 172 151 111 610

6035 138 162 156 116 462

Tabel 2. Afmetingen van de geweifragmenten
van het midden-pleistocene edelhert Cervus
elaphus acoronatus uit de collectie Tanis.

Measurements of antler fragments of the
Middle Pleistocene red deer Cervus elaphus
acoronatus from the Tanis collection.

Figuur 5. Gedeeltelĳk gewei met een deel
van de schedel van Cervus elaphus ssp. uit de
collectie Tanis met collectienummer 4990.

Partial antler with part of the cranium of
Cervus elaphus ssp. from of the Tanis
collection, with collection number 4990.

Figuur 6. Schematische voorstelling van een
gekroond gewei (Cervus elaphus Linnaeus,
1758) en een ongekroond gewei (Cervus
elaphus acoronatus Beninde, 1937).

Schematic drawing of antlers, left with a
crown (Cervus elaphus Linnaeus, 1758) and
right without a crown (Cervus elaphus
acoronatus Beninde, 1937).
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PULSKOR VERSUS WEKKERKOR

Zoals hierboven vermeld werd in de desbetreffende periode door de SL-42 met de pulsboomkor gevist. Dit verdient nadere

toelichting, mede gelet op de verschillende bodemberoerende vistuigen waarmee tegenwoordig op hoofdzakelijk tong (Solea

solea Linnaeus, 1758) en - in mindere mate op schol (Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758) - wordt gevist. Vroeger, voor de

komst van de pulsboomkor, viste ieder schip met de boomkor (Fig. I en II) op tong en schol. Zoals in vele artikelen, de
paleontologie aangaande, eerder beschreven, is dat een vistuig dat hoofdzakelijk door zijn eigen gewicht continu het contact met

de bodem houdt tijdens het vissen. Een zaak die bij de bodemvisserij van groot belang is. Als het vistuig, al is het maar even, het

contact met de bodem verliest zal vrijwel alle vis die nog voor het net zwemt en er dus nog niet in gevangen zit, per direct

ontsnappen. De boomkor bestaat uit een zware stalen pijp (boom) met aan de beide uiteinden een stalen slof die over de bodem

wordt gesleept. De boom zorgt ervoor dat het net open blijft in horizontale richting, en de sloffen voor de netopening in verticale

richting en het contact met de bodem. Aan de sloffen hangen meerdere kettingen in een boog voor het net en in het net zelf zet

deze voorziening zich voort. De kettingen tussen de sloffen heten wekkers en die aan het net kietelaars. Deze benamingen

behoeven geen nadere uitleg volgens mij, klare boeren-/visserstaal. Eén net dat op deze manier is geconstrueerd weegt in zijn

geheel ongeveer 8 ton (8000 kg) of meer. We spreken hier over de netten van een grote Noordzeekotter van maximaal 2000 pk

motorvermogen.
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Figuur I. Schematische voorstelling van een
conventionele boomkor/wekkertuig.

Schematic drawing of a conventional beam
trawl.

Figuur II. Een boomkor (GO-37) tĳdens het
halen van de netten.

A beam trawl while hauling the nets.
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Daar deze visserijmethode enkele grote nadelen kent (brandstofgebruik, bodemberoering en veel discards (niet marktwaardige

bijvangst)) werd er al jaren onderzoek gedaan naar een geschikt alternatief. Iets meer dan 10 jaar geleden deed de sumwing met

puls (Fig. III, IV en V) zijn intrede. Dit vistuig is geconstrueerd rondom een stalen wing, een soort vliegtuigvleugel, in plaats van

een ronde boom. De wekkers zijn vervangen door een reeks van in de visrichting hangende strengen die elektrische pulsen

afgeven in het water. Doordat de boom is vervangen door een wing, er geen zware wekkers en ook geen kietelaars meer worden

geplaatst en de verticale netopening veel kleiner is, kan de vissnelheid gereduceerd worden van 6 tot 7 knopen (nautical mile per

uur; één nautical mile is 1852 meter) tot 4,5 knopen en is het brandstofverbruik van het schip veel lager. De nieuwe methode heeft

echter één groot nadeel; de vangst aan fossielen daalt naar schatting van de schrijver tot 10-15% ten opzichte van de boomkor,

omdat de bodemberoering veel minder is. Een nadeel voor de fossielenverzamelaar! Maar er is, naar Johan Cruijff, geen nadeel

zonder voordeel. Het voordeel is dat er door de zeer lichte vistuigen ook op plaatsen gevist kan worden waar vroeger door de

Nederlandse vloot nauwelijks of niet werd gevist. En laten daar nu juist heel interessante fossielen liggen!
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Figuur III. Schematische voorstelling van een pulstuig
met wing.

Schematic drawing of a pulse wing fishing gear.

Figuur IV. Een pulstuig tĳdens werkzaamheden in de
haven.

A: Pulse wing under maintenance in the harbour.

Figuur V. Pulstuig van de SL-42 tĳdens halen op zee.

Pulse wing while hauling the nets at sea.
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Ook het gebit van C. e. acoronatus heeft wat specifieke
kenmerken, waar we hier niet verder op ingaan, daar, tot
zover nu bekend, er geen kaken of fragmenten bekend zĳn
uit de Noordzee.

Uitgaande van de literatuur (Blonk, 1992; Croiter, 2018)
gaat het om een edelhertvorm met een lichaamsgewicht van
100-170 kg. Een dier dat sterke gelĳkenis vertoont komt nog
steeds voor in Kashmir, Noord-Afghanistan, en in Chinees
en Russisch Turkestan. Geheel verwonderlĳk is dit niet, C. e.
acoronatus had een vrĳ groot verspreidingsgebied, bĳ Nils-
son (1982) komt hĳ in vele faunalĳsten van Europa en Azië
voor. Daar herten post-craniaal moeilĳk, en volgens De Vos
(1993) vaak niet, van elkaar zĳn te onderscheiden zĳn (her)
kennen we tot nog toe geen postcraniale delen van C. e. aco-
ronatus uit de Noordzee.

LOCATIE KLUIVENPUTJE
Zoals hierboven al is vermeld bevindt het Kluivenputje

zich ten noordwesten van de Tweede Diepe Put. Het is zoals
alle geulen/putjes in dit deel, het gedeelte grofweg tussen de
51°30'N en 53°30’N van de zuidelĳke Noordzee en niet
vlakbĳ de kusten van het Verenigd Koninkrĳk of Nederland
gelegen, noord-zuid georiënteerd. Dit heeft alles te maken
met de overheersende stroomrichting in dit deel van de
Noordzee, de stroom is tĳdens vloed noord en tĳdens eb
zuid, waardoor de geulen ook in die richting zĳn uitgesleten.
We behandelen hier het zuidelĳke deel van de put; er is na-
melĳk een uitloop het noorden in tot ongeveer 52°42'N. De
reden is dat het zuidelĳke deel in het genoemde jaar 2019
door de SL-42 is bevist en niet het noordelĳke. Als grens van
het beschreven gebied houden we de 50 meter dieptelĳn uit
de zeekaart aan. Het zuidelĳkste punt is 52°29'56N –
002°27',87O en het noordelĳkste punt 52°41’,71N –
002°24'89O. Het putje is zuidelĳk 2,5 NM (nautical mile/
zeemĳl) breed op het breedste punt en noordelĳk 2,0 NM, de
lengte noord-zuid is 12,4 NM. Deze afstanden gelden en zĳn
gemeten op de zgn. 50 meter dieptelĳn. De diepte in het
putje is maximaal 53 meter. De zeebodem rondom de be-
grenzing van het putje is ongeveer 40-42 meter diep gelegen.

De fossielen die rondom het putje worden gevangen zĳn
in hoofdzaak van laat-pleistocene en vroeg-holocene ouder-
dom. In het putje treffen we een mix van fossielen van
vroeg- tot laat-pleistocene ouderdom aan. Verder treffen we
zwaar gefossiliseerd walvismateriaal aan, waarschĳnlĳk uit
het Vroeg-Pleistoceen of zelfs Plioceen. Ook acht ik het niet
uitgesloten dat er in het putje vroeg-holocene stukken
worden aangetroffen op basis van eerdergenoemde redenen.
In het putje dagzomen, op grond van het gevonden materiaal,
dus pleistocene en mogelĳk, zeer lokaal, pliocene lagen. Als
we echter de kaart Flemish Bight, 52°N – 02°E, van de Bri-
tish Geological Survey en Rĳks Geologische Dienst raadple-
gen, zien we dat ter plaatse van het putje de Brown Bank
Formation en de Yarmouth Roads Formation dagzomen (Fig.
7). Dat zĳn beide pleistocene afzettingen, dus of ik schat het
walvismateriaal verkeerd in, of er zĳn in het putje kleine
pliocene dagzomende lagen aanwezig die door de resolutie
van de kaart of opnames niet getoond worden.

CONCLUSIE
Op grond van de twee duidelĳk kenmerkende stukken in

de collectie van de auteur (4989 en 6035) kunnen we conclu-
deren dat het kroonloze edelhert Cervus elaphus acoronatus
gedurende het Pleistoceen heeft rondgelopen op de Noord-
zeebodem, wat toen natuurlĳk Doggerland was. De gevon-
den stukken bevestigen door hun opvallende morfologie de
stelling dat C. e. acoronatus een gerechtvaardigde ondersoort
van het edelhert, Cervus elaphus is. Zelf geef ik de voorkeur
aan een ondersoort en niet een aparte soort. Deze geweivor-
men komen bĳ het edelhert, Cervus elaphus en zeker bĳ de
wapiti, Cervus canadensis Erxleben, 1777 nog steeds voor.
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Figuur 7. Deel van de geologische bodemkaart van de Noordzee (Flemish Bight) met daarin blauw omlĳnd het Kluivenputje.
Met daaronder de dwarsdoorsnede van ‘Line of Section 1’ waarin de geologische opbouw, met tussen de rode lĳnen het
deel dat door het Kluivenputje loopt. Links is zuid en rechts is noord.
A) Eem Formatie (Laat-Pleistoceen); B) Smith’s Knoll Formatie (Vroeg-Pleistoceen); C) Westkappelle Ground Formatie
(Plioceen); D) Red Crag Formatie (Plioceen); E) Tertiairy sediments, undivided ; F) Winterton Shoal Formatie (Vroeg-
Pleistoceen); BNB) Brown Bank Formatie (Laat-Pleistoceen); YM) Yarmouth Roads Formatie (Pleistoceen).

Part of the geological map of the North Sea bed (Flemish Bight) and the location of “Kluivenputje“ (the Bonepit; blue line).
With underneath the cross section of the ‘Line of Section 1’ showing the geological layers, with the part crossing the
Kluivenputje between red lines. Left is south, right is north.
A) Eem Formation; B) Smith’s Knoll Formation; C) Westkappelle Ground Formation; D) Red Crag Formation; E) Tertiairy
sediments, undivided ; F) Winterton Shoal Formation; BNB) Brown Bank Formation; YM) Yarmouth Roads Formation.
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