
 

Plantenresten die in de bodem aanwezig zijn 
vormen voor archeobotanici ‘het archief’. Als 
we dit archief onderzoeken levert dit van elk 
bodemmonster een tabel met plantennamen 
op, net als bij vegetatiekundig onderzoek. 
Een verschil tussen beide methoden is dat je 
bij vegetatieopnames vrijwel altijd de bedek-
kingsgraad (abundantie) noteert, terwijl je in 
archeobotanisch onderzoek bent aangewe-
zen op het tellen van de plantenresten. De 
bedekkingsgraad is daarmee niet eenvoudig 
te reconstrueren. Net als met een ‘gewoon’ 
archief, is ook een bodemarchief slechts een 
beperkt deel van het verleden. 
Ontwikkelingen in de vegetatie over dui-
zenden jaren is vooral onderzocht door 
stuifmeel uit veen te analyseren. Voor een 
vegetatiereconstructie op gedetailleerder 
niveau zijn zaden beter geschikt, omdat die 
vaker dan stuifmeel tot op de soort gedeter-
mineerd kunnen worden. Wij zullen ons 
in dit artikel verder beperken tot zaden, 
vruchten en andere identificeerbare macro-
scopische plantenresten. De archeologische 
praktijk is dat er bij voorkeur monsters geno-

men worden uit sporen of lagen die met het 
blote oog ‘sterk organisch’ van aard lijken. 
Hierbij kun je denken aan mestpakketten, 
vullingen van sloten en waterputten, en in 
steden bijvoorbeeld beerputten.

ZADEN ZEVEN
Een voorbeeld van zo’n spoor is een aan-
spoelselgordel. Dat is een band met aange-
spoeld materiaal die je kunt vinden aan het 
strand, maar ook langs kreken en rivieren. 
De dynamiek van het water waardoor de 
aanspoelselgordel is afgezet, bepaalt in grote 
mate over welke afstand zaden aangevoerd 
worden: aan de zeekust zijn exotische zaden 
uit tropische gebieden te vinden en ook de 
grote rivieren kunnen zaden over grote 
afstanden vervoeren.1

We verkrijgen de macroscopische planten-
resten door enkele liters aanspoelsel, het best 
te omschrijven als zwarte organische prut, te 
zeven over standaardzeven met maaswijdtes 
van 5 tot 0,2 millimeter. Vervolgens bekijken 
we het overgebleven materiaal onder een 
microscoop. We identificeren plantensoor-
ten aan de hand van fysieke kenmerken van 
de zaden, zoals de vorm, de oppervlaktestruc-
tuur en in mindere mate de kleur. Op deze 

manier is het mogelijk om zaden van tiental-
len soorten te herkennen. Hoeveel zaden we 
van een bepaalde soort vinden is afhankelijk 
van botanische factoren, zoals zaadproductie 
en zaadverspreiding, maar ook van archeolo-
gische factoren als conservatie.

ARCHEOLOGISCH AANSPOELSEL
Bij opgravingen van de Universiteit Gro-
ningen in de Flevopolder werd een aan-
spoelselgordel gevonden, direct naast een 
nederzetting van de zogenoemde ‘Swifter-
bantcultuur’.2 Deze nederzetting lag op de 
oever van een zijarm van een klein rivie-
rensysteem, dat nu door ongeveer twee 
meter klei is afgedekt. Het grootste deel 
van de resten in dit archeologische aan-
spoelsel bestond uit wilde planten, maar 
doordat er ook een enkel graanfragment 
inzat, wisten we zeker dat het hier om een 
aanspoelsel gordel ging die gelijktijdig met 
de nederzetting gevormd was. Zaden uit 
deze afzettingen zijn niet meer kiemkrach-
tig, maar uiterlijk lijkt het soms wel alsof ze 
gisteren zijn afgezet.
In het monster zaten zaden van planten die 
op natte plekken groeien, zoals lisdodde en 
waterweegbree, van meer ruderale plekken, 
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zoals fluitenkruid en ridderzuring, maar ook 
van bosachtige vegetatie, vertegenwoordigd 
door soorten als hazelaar, hop en wilde appel. 
De uitdaging is nu om uit te zoeken of al 
deze planten inderdaad in de omgeving voor 
kwamen, of dat ze van ver afkomstig zijn. 
Dit kan door te kijken of er soorten in voor-
komen die ecologisch niet aansluiten bij de 
rest van de soorten. Hierbij moet je wel reke-
ning houden met de ecologische flexibi liteit 
van planten. Zo staat zwarte nachtschade als 
akkeronkruid vermeld op veel standaardlijs-
ten, maar we hebben deze plant ook zien 
bloeien buitendijks bij de Eemshaven. 
Bij de analyse van het archeologische bodem-
monster hebben we ook de zadenaantallen 
vastgesteld, maar uiteindelijk hebben we 
daar niets mee gedaan, omdat dit soort gege-
vens erg moeilijk is te interpreteren. Als we 
in het heden onderzoek doen naar de relatie 
tussen oeverafzettingen en staande vegeta-
tie, kan het zijn dat we daar in de toekomst 
wel iets mee kunnen.

MODERNE AANSPOELSELGORDELS
Omdat we graag willen weten in hoeverre 
moderne aanspoelsels de staande vegetatie 
in een gebied vertegenwoordigen zijn we 

gaan kijken naar verschillende soorten oever-
afzettingen in de Dordtse Biesbosch, tijdens 
een gecombineerde excursie van Floron en 
de PKN (Plantensociologische Kring Neder-
land).3 Door de resultaten van de bodem-
monsters te vergelijken met de informatie 
die de floristen verzamelden aan de vegeta-
tie, krijgen we een beeld van de relatie tussen 
zaden en vegetatie. De floristen maakten per 
kilometerhok streeplijsten van alle planten-
soorten die ze aantroffen en de plantensocio-
logen maakten vegetatieopnames.
In de monsters van de Biesbosch troffen we 
veel soorten aan die niet op de streeplijsten 
voorkwamen, maar er misten vooral heel 
veel soorten die daarop wel stonden. De inte-
ressantste missende soorten zitten voor ons 
in die soorten die ter plekke algemeen zijn. 
Als ze veel voorkomen, waarom zitten ze dan 
niet in aanspoelsels, die zeker niet alleen 
maar planten van de waterkant bevat? Er is 
op dit terrein nog veel te leren.
Het onderzoek dat we in de Biesbosch 
hebben uitgevoerd is een eerste aanzet. 
Eigenlijk zouden we op meerdere momen-
ten in het jaar streeplijsten moeten maken 
en monsters nemen. Verder zou het interes-
sant zijn om dit soort onderzoek uit te voeren 

rond hedendaagse sloten en kreken, van 
allerlei verschillende groottes en stroomsnel-
heden. Dergelijke analyses kunnen helpen 
het verleden nauwkeuriger te reconstrueren.

Wij bedanken René Cappers, Henk Woldring en 
Nicolien Bottema, die ons stimuleerden om naar 
buiten te gaan. Planten staan niet in een flora, 
planten staan buiten.
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Links - Kleine brandnetel op aanspoelgordels bij de 

Eemshaven.

Midden - Dezelfde aanspoelgordels maar nu los.

Rechts - Zannichellia aanspoelgordel bij Lauwersmeer.

WAAR ZIJN ARCHEOBOTANICI MEE BEZIG? 

Archeobotanie is het vakgebied dat zich 
bezighoudt met de relatie tussen mensen 
en planten in het verleden. Zoals de naam 
al aangeeft, is het een discipline die zowel 
archeologisch als botanisch is. Het verschil 
met paleobotanie, een verwant vakgebied, is 
dat de verhouding tussen mensen en  planten 
centraal staat. Veel mensen denken bij de 
relatie tussen mensen en planten meteen 
aan voedselplanten en dit is inderdaad een 
belangrijk onderdeel van ons onderzoek. 
Binnen de voedselplanten kun je dan nog 

onderscheid maken tussen eetbare wilde 
planten, zoals hazelnoten en bramen en ver-
bouwde planten, zoals granen. De natuurlijke 
vegetatie en de invloed van de mens daarop, 
is ook een belangrijk studiegebied.
De methoden die in de archeobotanie ge bruikt 
worden zijn zeer divers. De meest klassieke 
onderzoekscategoriën, zogenaamde ‘proxies’, 
zijn zaden, stuifmeel (palynologie) en hout. 
Moderne technieken als isotopenonderzoek 
en DNA-onderzoek worden tegenwoordig 
steeds vaker gebruikt, maar vervangen de 
oude technieken niet.
Binnen Nederland zijn archeobotanici werk-

zaam bij de rijksdienst en aan universiteiten, 
maar ook bij enkele commerciële onderzoeks-
bureaus. Zij onderzoeken monsters die geno-
men zijn bij opgravingen of in de omgeving 
daarvan. Dankzij archeobotanisch onderzoek 
hebben we een goed beeld van de ontwik-
keling van gebruiksplanten door de eeuwen 
heen en de variatie daarin binnen Nederland. 
De combinatie van archeobotanisch en paleo-
botanisch onderzoek is van groot belang voor 
inzicht in de vegetatie in met name het holo-
ceen, de huidige klimaatsperiode (de laatste 
11.000 jaar).
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