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In 1959 werd tussen het Noordzeekanaal 
en het Staalhavenkanaal in Velsen-Noord 
een leiding gelegd ten behoeve van de 
koelwatervoorziening van een nieuw 
P.E.N.-gebouw. Tijdens de werkzaamhe
den waren prachtige profielen te zien, die 
bovendien het voordeel hadden dat zij ge
ruime tijd konden worden bestudeerd. Op 
enige belangwekkende vondsten, nl. hout 
van Grove den (Pinus silvestris L.), en
kele zaden van Wit te krodde (Thlaspi ar-
vense L.), enige tientallen vruchten van 
Hondspeterselie (Aethusa cynapium L.), 
alsmede twee schelpen van Truncatellina 
cylindrica (Fér.) en een schelp van La-
ciniaria biplicata (Mont.), beiden land
slakken, zal hier nader worden ingegaan. 
Het profiel waarin deze vondsten werden 
gedaan, is in fig. 2 afgebeeld. L. biplicata 
trof ik aan in marien zand tussen enige 
bandjes verspoelde planteresten, o.a. van 
de planten die boven reeds werden ge
noemd. Truncatellina cylindrica bevond 
zich in kalkrijk duinzand boven het ma
riene zand. 

In dit mariene zand zag ik op sommige 
plaatsen schelpbanken, bestaande uit nog 
tegenwoordig op onze stranden voorko
mende schelpen. 
Het duinzand boven het mariene zand 
bevatte behalve Truncatellina cylindrica 
o.a. veel schelpen van de landslakken Pu-
pilla muscorum (L.), Clausilia bidentata 
Ström en Helicella ericetorum (Müll.). 
mollusken die in Velsen veel voorkwamen 
en nog voorkomen (12). 

Aan de bovenzijde van het duinzand bo
ven de mariene afzetting vond ik vrij veel 
schelpjes van Pisidium's (zoetwatermos
seltjes), dus uit een geheel ander milieu 
dan dat waarin de andere zoeven ge
noemde slakken leefden. 
Het op het mariene zand gelegen duin
zand reken ik, mede door mijn onderzoe
kingen elders in het duingebied van Ken-
nemerland (13, 15) tot de jonge duin
formatie. De vorming van jonge duinen 
geschiedde in tegenstelling tot de vorming 
van strandwallen over een uitgestrekt ge
bied dwars op de kust zonder dat er 
strandvlakten werden afgesnoerd. 
In de jonge duinvorming kan men ver
schillende fasen onderscheiden. Het duin
zand boven de mariene laag op het P.E.N.-
terrein behoort tot fase B. Fase A laat 
ik over aan een mogelijke oudere jonge 
duinvorming. Tot deze formatie kunnen 
wellicht een deel van de in het mariene 
zand aangetroffen planteresten worden ge
rekend. 

Boven het stuifzand lag op ca. 2 m + 
N.A.P. veen. Op het veen rustten ver
schillende lagen stuifzand, die door hu-
meuze lagen of door zandig veen van 
elkaar waren gescheiden. Deze lagen zul
len in het onderstaande niet meer ter 
sprake komen. 
Voor de tijdsbepaling van het verspoelde 
plantenmateriaal bleek voor ons in de 
eerste plaats van belang te zijn een door 
het Natuurkundig Laboratorium te Gro
ningen ten behoeve van de Geologische 
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Dienst te Haarlem verrichte Cl4-bepaling 
van de onderzijde van het veen op ca. 2 
m + N.A.P. De ouderdom bleek volgens 
deze methode 2275 ± 50 j . te zijn. 
De verspoeling zelf lijkt mij niet veel eer
der te zijn opgetreden. 
Een archeologische datering van de on
derzijde van het veen staat mij niet ter be
schikking. Wel zijn veel vondsten bekend 
uit de Romeinse tijd, en wel van ca. 50 na 

Chr. en later, aan de rand van het veen op 
het aan het P.E.N.-terrein aan de noord
zijde grenzende voormalige buiten Roos-
wijk. Er moet in dit verband nog worden 
opgemerkt dat het veen onder de in
heemse nederzetting op de Spanjaards-
berg te Velsen-Santpoort op archeolo
gische gronden volgens Modderman (8), 
zeker van vóór de 4de eeuw vóór Chr, 
moet dateren. Dit veen ligt op dezelfde 
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hoogte als het veen bij het P.E,N.-ge-
bouw en heeft een vrijwel gelijke samen
stelling (12). 
De terminus post quem van het ontstaan 
van het tot bandjes gereduceerde planten
materiaal in het mariene zand op het 
P.E.N.-terrein is wat moeilijker te bepa
len. Een aanknopingspunt is dat er tot ca. 
1600 vóór Chr. noordelijk van Santpoort 
naar alle waarschijnlijkheid een zeegat van 
het IJ heeft gelegen (14). Tenzij er een 
oudere, later door de zee geërodeerd ge
bied voor onze kust heeft gelegen, moet 
het verspoelde plantenmateriaal geheel 
van na ca. 1600 vóór Chr. dateren. De 
weggespoelde planteresten dateren dan 
uit dezelfde tijd als het veen cq. de veen-
laagjes die zich op enige honderden me
ters oostelijk van het P.E.N.-terrein tussen 
ca. 2 m — en 1 m — N.A.P. bevinden en 
die zich tot het voormalige IJ uitstrekken. 
Dit veen was in een late fase van zijn 
vorming bewoond. Oostelijk van de oude 
kern in Velsen, op het tunnelterrein, werd 
het veen volgens C14-bepalingen niet lang 
vóór ca. 450 vóór Chr. voor een deel op
geruimd door een grote overstroming uit 
de richting Beverwijk (11, 1). Een derge
lijke overstroming — die reeds vóór Chr, 
aanmerkelijk aan kracht had ingeboet ~-
trad kennelijk ook meer westelijk op (13, 
fig. 37). Bijna bereikten beide overstromin
gen elkaar in Velsen. Met recht kon toen 
reeds worden gesproken van Holland op 
zijn Smalst ! 

In het verspoelde plantenmateriaal op het 
P.E.N.-terrein waren relatief zeer veel za
den en vruchten, alsmede veel hout aan
wezig. Behalve de reeds vermelde planten 
vond ik o.a. : hout en vruchten van els 
(Alnus sp.), benevens zaden cq. vruch
ten van Vlier (Sambucus nigra L.), Bit
terzoet (Solanum nigrum L.) en braam 
{Rubus sp.). Ook waterplanten als Water-
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humeuze, kalkrijke laag 

kalkrijk duinzand (jonge duin
formatie fase D). 
humeus zand met areheolo-
gica uit de Middeleeuwen (tot 
ca. 1200) en waarschijnlijk ook 
uit de 4de eeuw, Aan de on
derzijde van de laag een grep
pel, 

duinzand, kalkrijk (behalve de 
bovenzijde) (jonge duinforma
tie fase C) . 

veen met kalk (gyttja). 

CH-bepiling (GRN 2120) : 325 
j . vóór Chr. ± 60 j , 

kalkrijk duinzand (jonge duin
formatie fase B). 

marien zand o.a. met verspoel
de pianteresten uit de jonge 
duinformatie fase A, en ma
riene schelpen aan de onder
zijde. 

marien zand met mariene 
schelpen, naar beneden in aan
tal toenemend. 

•MO 
•i-56\ schelpenbanken. 

Fig. 2. Profiel Bonna-leiding, vlak bij de 
Staalhaven (coörd. 103,25 en 498,62), 
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torkruid (Oenanthe aquatica Poir.), W a -
terdrieblad (Menyanthes trifoliata L,) en 
Watergentiaan (Nymphoides peltata 
Gmel.) kwamen voor. 
Uit de boven gememoreerde soorten ziet 
men reeds dat verschillende, volkomen 
uiteenlopende biotopen waren vertegen
woordigd. Blijkbaar werd er een gebied 
waarin zowel moerassen als droge plaat
sen voorkwamen door de zee wegge
spoeld, 
De aanwezigheid van hout van Pinus sil
vestris wijst er op dat deze boom in ons 
kustgebied toen nog inheems was. Het is 
opvallend dat de Grove den vroeger zo 
westelijk voorkwam. Zoals bekend plant 
men in onze duinen in het bijzonder Zwar
te den (Pinus nigra Arn.) aan, daar deze 
boom beter tegen het wat ruwe zeekli-

#• Velsen (enige ecuwen vóór Chr.) 

• recent (natuurlijke omgeviruj) 

o recent (niet natuurlijke omgeving) 

Fig. 3. Voorkomen van Laciniaria bipli
cata (Mont.). 

maat bestand is. Aan de binnenzijde van 
de duinen doet echter ook Pinus silvestris 
het goed. 
Thlaspi arvense is een plant van kalk- en 
leemgronden. Zij is oorspronkelijk niet in
heems. Hegi (7) vermoedt dat Thlaspi ar
vense uit Midden-Azië afkomstig is, waar 
de plant in een natuurlijke associatie op 
weiden groeit, Hegi vermeldt over Th, 
arvense ook: ,,haüfig in Unkrautfluren ge-
hackter Acker, auch in Getreidefluren 
oder an Schuttplatzen, auf frischen, nahr. 
stoff- und basenreichen, mehr oder weni-
ger humosen, sandigen oder reinen Ton- u. 
Lehmböden, Lehmzeiger, alter Kulturbe-
gleiter", enz. De plant werd in Zwitser
land in paalwoningen daterend uit de 
jonge steentijd en bronstijd aangetroffen. 
Aethusa cynapium komt in het wild voor 
op bouwland, in moestuinen, langs wegen, 
Door Sissingh (10) worden als groeiplaat
sen aangegeven: graanakkers, braakliggen
de terreinen, mest- en puinhopen en der
gelijke. In Zwitserse paalwoningen, date
rend van de overgang van de bronstijd 
naar de ijzertijd werden volgens Hegi (6) 
vruchten van Hondspeterselie in potten 
gevonden. Men denkt aan gebruik in de 
keuken. Over de al of niet giftigheid van 
de plant is men het overigens nog niet 
eens. 

Ten aanzien van Laciniaria biplicata zij 
nog het volgende opgemerkt (fig. 3). 
De slak leeft tussen stenen van dijkglooi-
ingen en muren (2), soms ook op wilgen 
of populieren (Zevenaar, Wilp, Gorssel, 
St. Janssteen) en op slootoevers (Goes en 
Kapelle op Zuid-Beveland) of in een 
moeras (Zevenaar). Door P. P. de Koning 
(indertijd amanuensis van het Rijksmu
seum van Natuurlijke Historie) werd de 
slak in 1915 in Vogelenzang en in het 
jaar daarop in Zandvoort levend verzameld 
(coll. Rijksmuseum van Natuurlijke Histo-
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rie). In de duinen komt L. biplicata naar 
Dr, Van Regieren Altena en de heer 
Neuteboom mij zo vriendelijk waren mede 
te delen voorzover bekend thans niet voor. 
Evenals in ons land vindt men in Duits
land L. biplicata relatief veel aan rivieren, 
bv. aan de Rijn en de Moezel (3), en wel 
in het bijzonder op ruïnes. Ruïnes zijn 
voor verschillende slakken een toevluchts
oord wanneer door deze of gene oorzaak 
hun natuurlijke biotoop niet meer aan
wezig is of zij daar door gewijzigde om
standigheden niet meer kunnen leven. 
Truncatellina cylindrica (fig. 4) , die zoals 
reeds werd vermeld in het duinzand boven 
de mariene afzettingen werd aangetroffen, 
komt thans in Nederland alleen voor in 
Zuid-Limburg, bij Gorssel (9), Zevenaar 
(4) en in de duinen van Zeeuws-Vlaan
deren (5). 

Steusloff vond in 1926 een schelp in aan-
spoelsel van het „Hoogovenkanaal bij 
IJmuiden" (archief Molluskencomité). Ook 
elders in Velsen, nl. vlak ten noorden van 
de Spanjaardsberg, trof ik in een soortge
lijke afzetting als bij het P.E.N.-gebouw 
T. cylindrica aan (profielafb. 39 c in (13). 
Men moet echter aan landmollusken rijke 
afzettingen aantreffen, wil men kans heb
ben één of een paar schelpjes van T. cy
lindrica aan te treffen. Dit wijst er wel op 
dat de slak betrekkelijk weinig voorkwam. 
T. cylindrica leeft tussen aarde, gras en 
afgevallen blad (2), 

Dr C. O. van Regieren Altena (Rijksmu
seum van Natuurlijke Historie te Leiden) 
was zo vriendelijk mijn schelpendetermina
ties te controleren en mij ook verder bij 
het lol stand komen van dit artikel met 

raad en daad bij te staan. Mevrouw W . S. 
S. Van der Feen-Van Benthem Jutting 
(Zoölogisch Museum te Amsterdam) ver
leende medewerking bij hel raadplegen 
van het materiaal van het Molluskencomité. 
Mijn dank gaat verder uit naar de heer 
W\ H. Neuteboom (Heemskerk), die mij 
een inlichting gaf omtrent het voorkomen 
van Laciniaria biplicata. en naar Ir. C. H. 
Japing (Landbouwhogeschool, afd. Bos-
exploilalie en Boshuishoudkunde te W a -
geningen) die het Pinus-hout determineer
de. Verder ben ik dank verschuldigd aan 
de Geologische Dienst te Haarlem waar 
toestemming werd verleend lol publikalie 
van de Cl4-bepaling, 

-jfc' Velsen (enige eeuwen vóór Chr.) 

• recent 

Fig. 4. Voorkomen van Truncatellina cy
lindrica (Fér.). 
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Over kokmeeuwtellingen 

P, NIJHOFF, A. L. SPAANS en C. S W E N N E N . 

Kokmeeuwen zijn hel gehele jaar door in 
ons land zeer talrijk. De dichtheid is echter 
niet in hel gehele land gelijk ; deze kan 
van streek lol streek nogal verschillen. 
Daarnaast merkt men op één plaats ook 
verschillen op in de aantallen in de loop 
van het jaar. Kwantitatieve gegevens hier
over zijn echter weinig bekend. 
Toen wij dan ook in de jaren 1960 en 1961 
veel moesten reizen, leek ons het tellen 
van Kokmeeuwen vanuit de trein een aan
gename en waardevolle tijdsbesteding. Op 
deze manier is het namelijk mogelijk enige 
indruk te krijgen van de lalrijkheid en de 

fluclualies van aantallen vogels in ver
schillende delen van hel land. In dit blad 
is er al meer dan eens op gewezen, dal 
deze methode voor het tellen van grotere 
vogels zeer goed bruikbaar is (2, 3). 
Meeuwen hebben naast hun grootte het 
voordeel dal ze zeer opvallend en gemak
kelijk herkenbaar zijn, 

Gedurende dezelfde periode waarin wij 
vanuit de trein telden hielden wij aan
tekening van het aantal Kokmeeuwen op 
een representatief punt in een grote stad, 
namelijk de Hofvijver in Den Haag. Deze 
ligt in het centrum van de stad en is om-
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