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Het strand van Hoek van Holland (verder aangeduid 
als Hoek van Holland) en de Zandmotor zijn in-
middels twee bekende vindplaatsen voor pleisto-
cene fossielen in Nederland.

Hoek van Holland wordt hier gedefinieerd als in Lange-
veld (2011a), en beslaat daardoor eigenlijk twee strandvlak-
ken: het korte strandvlak vanaf de noordelijke pier van Hoek 
van Holland tot aan strandslag Rechtestraat (coördinaten: 
51.993218,4.113647) (ongeveer 1700 meter lengte), en het 
stuk vanaf strandslag Rechtestraat tot aan de in Langeveld 
(2011a) genoemde noordelijke grens van het strandvlak 
(coördinaten: 52.023224,4.153916) (ongeveer 4600 meter 
lengte).

Het zuidelijke deel van Hoek van Holland heeft een com-
plexe suppletiegeschiedenis, maar is in 2007 met 870.000 m3 
zand uit vak Q16C-5 (Fig. 1) gesuppleerd (pers. comm. Dick 
Mol & Cees Laban, 2012). Het grootste deel van het fossiele 
materiaal gevonden op het zuidelijke deel van Hoek van Hol-
land na 2007 is dus waarschijnlijk uit dit zand afkomstig.

Hoek van Holland heeft inmiddels een grote hoeveelheid 
aan laat-pleistocene en holocene fossielen opgeleverd. Dat 
zijn met name zoogdierfossielen (zie bijvoorbeeld Storm, 
2010; Langeveld, 2010a; Ahrens, 2011; Rietbergen, 2011; 
Mol & Van der Plicht, 2012a; Van Steijn, 2012), mollusken 
(Langeveld, 2011a), maar ook barnsteen (Langeveld, 2010b), 
fossielen van (zoetwater)vissen, reptielen en vogels en holo-
cene artefacten zijn gevonden (Van Steijn, 2012).

De Zandmotor is een project ten behoeve van de kustbe-
scherming. Voor de kust tussen Monster en Ter Heijde (Zuid-
Holland) is meer dan 20 miljoen kubieke meter zand opge-
spoten en zo een kunstmatig schiereiland gevormd. Dit zand 
moet zich in de loop der tijd door natuurlijke processen langs 
de kust verspreiden en zo voor nieuwe duinvorming zorgen 
(Van der Valk et al., 2011). Het zand voor de Zandmotor is 

gewonnen uit de winlocaties Q16H, Q16H-Oost, Q16F1, 
Q16F2 en Q16J (cf. Rijkswaterstaat Zuid-Holland, 2010; 
cf. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2010) (Fig. 1). In 
deze zandwinvakken is er slechts tot beperkte diepte onder 
het oppervlak van de zeebodem zand gewonnen, namelijk 
maximaal 6 m (cf. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
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Samenvatting
Twee kiezen van de beverachtige Trogontherium cuvieri Fischer (Castoridae) worden beschreven. Eén exemplaar 
werd verzameld op het strand van Hoek van Holland en een ander exemplaar op de Zandmotor (Zuid-Hol-
land). Deze vondsten tonen aan dat er op deze locaties ook materiaal te vinden is, dat ouder is dan Laat-Pleisto-
ceen. De kies van de Zandmotor is met zekerheid terug te leiden tot een klein zandwingebied, dichtbij de kust 
en is omgewerkt. Het onderscheid tussen gebitselementen van Trogontherium en Castor wordt toegelicht.

Abstract
Two premolars of the castorid Trogontherium cuvieri Fischer (Castoridae) are described. One specimen was col-
lected on the beach of Hoek van Holland, the other on the Zandmotor (province of Zuid-Holland, The Neth-
erlands). These fossils show that at these locations, fossils dating from before the Late-Pleistocene can also be 
found. The specimen from the Zandmotor originally came from a sand dredging location close to shore and is 
reworked. The differences between the teeth of Trogontherium and Castor are explained.

Fig. 1: Locatie van de zandwinplaatsen voor de Zandmotor (ZM) 
en Hoek van Holland (HvH) (naar Rijkswaterstaat Zuid-Holland, 
2010; pers. comm. J. van Aurich-de Graaf, 2012): zand uit de 
vakken Q16F, -H en -J is gebruikt voor de Zandmotor, zand uit Vak 
Q16C-5 is gebruikt voor het zuidelijke deel van Hoek van Holland 
en zand uit Vak E is gebruikt voor het noordelijke deel van Hoek 
van Holland. De lijn langs Q16J en Vak E is de NAP -20 m lijn 
doorgaand.
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2010). Het zand dat hier werd opgezogen, is afgezet in het 
Laat-Pleistoceen en Holoceen.

De Zandmotor levert een op het eerste gezicht rede-
lijk goed met Hoek van Holland vergelijkbare fauna op, 
met zoogdieren (Van der Valk et al., 2011; Langeveld & 
Langeveld, 2012; Mol & Van der Plicht, 2012b), mollusken 
(Van der Valk et al., 2011; Langeveld, 2011b; Raven, 2012; 
Langeveld et al., 2012) en ook vis-, en vogelresten, alsmede 
artefacten. Bij nadere beschouwing blijken er echter ver-
schillen te zijn, met name in de frequenties van voorkomen 
van fossiele mollusken, dus valt het zeer aan te raden om het 
materiaal van beide locaties strikt gescheiden te verzamelen. 
Zoals aangegeven verschilt de originele herkomst van het 
zand op deze locaties ook.

Het grootste deel van de zoogdierfossielen van Hoek van 
Holland en de Zandmotor zijn laat-pleistocene soorten, zoals 
de welbekende wolharige mammoet en wolharige neushoorn. 
Holoceen materiaal wordt ook gevonden, de relatief zeldza-
me mesolithische benen spitsen zijn daar een goed voorbeeld 
van (cf. Verhart, 1987). Een soortenlijst van de gewervelden 
die fossiel bekend zijn van het strand van Hoek van Holland 
en de Zandmotor is lang en wordt nog opgesteld. Voorlopig 
zijn in ieder geval vrijwel alle voor de Eurogeul typische 
laat-pleistocene soorten (zoals vermeld in Mol et al., 2008) 
vertegenwoordigd en meer.

Het interessante aan de hier beschreven kiezen van 
Trogontherium is dat zij nou juist niet Laat-Pleistoceen of 
Holoceen van ouderdom zijn, maar ouder, namelijk Vroeg- 
of Midden-Pleistoceen.

BESCHRIJVING VAN HET 
MATERIAAL

Hoek van Holland
Materiaal: 1 P4 dex. (coll. auteur 01685) (Fig. 2), originele 

lengte niet meetbaar door een beschadiging aan de rostrale 
zijde, nu: 10,0 mm, breedte: 12,1 mm, kroonhoogte: 23,0 
mm, verzameld 27 december 2011 in een grindbankje bij 
laag water op het zuidelijke deel van Hoek van Holland.

Beschrijving: De kies is niet ver afgesleten. Aan de onder-
zijde is een begin van wortelvorming te zien. Het glazuur is 
zwart met hier en daar een zweem blauwgrijs, het dentine is 
bruin van kleur. Aan de rostrale zijde is er een deel van de 
kies afgebroken.

Bespreking: Op basis van de grootte en de kenmerken 
genoemd in Tabel 1 wordt de kies hier toegeschreven aan 
Trogontherium cuvieri. De precieze herkomst van de kies is 
helaas niet meer te achterhalen, doordat hij op het zuidelijke 
deel van Hoek van Holland is gevonden, het deel met een 
complexe suppletiegeschiedenis. Echter, op het noordelijke 
deel van Hoek van Holland zijn met de methode beschre-
ven door Langeveld (2012) in 2011 en 2012 op heuveltjes 
boven de vloedlijn woelmuiskiesjes van het uitgestorven 
genus Mimomys verzameld (coll. auteur). Dit genus kwam 
voor in het Plioceen en Vroeg- en Midden-Pleistoceen, maar 
niet in het Laat-Pleistoceen. Het zand boven de vloedlijn 
op het noordelijke deel van Hoek van Holland is zonder 
twijfel afkomstig uit het Eurogeulgebied (meer precies vak 
E; Fig. 1), dat tot op beperkte diepte is gewonnen (max. 4 m 
onder de zeebodem) en in 2009 is opgebracht (pers. comm. 
J. van Aurich-de Graaf, 2012). De aanwezigheid van deze 
kiesjes in dat zand kan verklaard worden door het proces 
van omwerken. Waarschijnlijk zijn deze woelmuiskiesjes in 
het Vroeg-/Midden-Pleistoceen lokaal afgezet en later door 
rivieren één of meerdere keren omgewerkt en zo in laat-
pleistocene lagen terecht gekomen. Voor woelmuiskiesjes 
is dit geen onbekend proces (Dieleman, 2010). Wanneer dit 
voor woelmuiskiesjes geldt, dan zou dat ook voor een kies 
van Trogontherium kunnen gelden en zou de kies dus uit vak 

Q16C-5 kunnen stammen.

Zandmotor
Materiaal: 1 P4 sin. (coll. Henk Mulder, Monster, niet 

geregistreerd) (Fig. 3), originele lengte niet meetbaar door 
een kleine beschadiging aan de rostrale zijde, nu: 10,0 mm, 
breedte: 13,5 mm, kroonhoogte: 20,7 mm, verzameld in 
2012 door Henk Mulder op de Zandmotor.

Beschrijving: Deze kies is niet ver afgesleten, maar wel 
iets verder dan het hierboven beschreven exemplaar. Aan de 
onderzijde is er nog een fragment van een wortel te zien. Het 
glazuur is blauwgrijs, met hier en daar zwart, het dentine is 
zwart van kleur. Aan de rostrale zijde is er een klein deel van 
de kies afgebroken.

Bespreking: Op basis van de grootte en de kenmerken 
genoemd in Tabel 1 wordt de kies hier toegeschreven aan 
Trogontherium cuvieri. De precieze herkomst van deze kies 
is te achterhalen: hij komt uit een van de op Fig. 1 weergege-
ven Q-vakken. Doordat ook de maximale zuigdiepte in deze 
winvakken bekend is (max. 6 m), is van deze kies duidelijk 
dat het een omgewerkt exemplaar moet betreffen, daar het 
een fossiel van een vroeg/midden-pleistoceen dier is, dat zich 
in laat-pleistocene sedimenten bevond.

ONDERSCHEID TUSSEN 
GEBITSELEMENTEN VAN 
TROGONTHERIUM EN CASTOR

De gebitselementen van Trogontherium zijn op een aantal 
punten van die van Castor te onderscheiden en dat is bruik-
bare kennis voor een verzamelaar op opgespoten stranden. 
De belangrijkste onderscheidende kenmerken zijn opgesomd 
in tabel 1 (pers. comm. David Mayhew, 17-1-2012) en toe-
gelicht met tekeningen van de hand van Jerry Streutker, ge-
baseerd op schetsen van David Mayhew (Fig. 6). Daarnaast 
worden ook een rechteronderkaak en een bovenkaak van 
Trogontherium uit de collectie van het Naturalis Biodiversity 
Center afgebeeld (Fig. 7 en 8) (vindplaats Tegelen). Let wel 
op, het occlusale aanzicht van de kiezen van Trogontherium 
verandert zeer sterk al naar gelang de mate van slijtage van 
de kiezen. Ten slotte wordt op Fig. 9 een fragment van een 
onderkaakse snijtand van Trogontherium van het strand van 
Maasvlakte 2 afgebeeld (coll. auteur 02341), waarop de 
sinaasappelhuidtextuur goed zichtbaar is (zie daarvoor ook 
figuur 5 in Von Koenigswald & Menger, 1997). Snijtanden 
van Castor hebben een veel gladder oppervlak.

CONCLUSIE
De resten van Trogontherium en Mimomys van Hoek van 

Holland en de Zandmotor tonen aan dat er daar fauna-
elementen vanuit het gehele Pleistoceen te vinden zijn. 
Deze oudere fossielen komen uit het Eurogeulgebied en zijn 
door omwerking in lagen van weichselienouderdom terecht 
gekomen (bij de Trogontheriumkies van het zuidelijke deel 
van Hoek van Holland is dit niet helemaal zeker, door de 
complexe suppletiegeschiedenis van dat deel). Deze oudere 
fossielen zijn, in verhouding tot de resten van laat-pleistoce-
ne zoogdieren, zeldzaam te noemen op Hoek van Holland en 
de Zandmotor. Naast Trogontherium worden de Castoridae 
op deze locaties ook vertegenwoordigd door de daar wat 
algemener voorkomende Castor fiber.

DANKWOORD
David Mayhew † (voormalig gastmedewerker Naturalis 

Biodiversity Center (NBC)) hielp bij de determinatie van een 
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sie. Dick Mol (Hoofddorp) raadde literatuur aan en maakte 
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Fig. 2: P4 dex. van Trogontherium cuvieri (coll. auteur 
01685) van het strand van Hoek van Holland. Occlusaal 
aanzicht, rostrale zijde rechts, balkje is 1 cm. Foto: Eelco 
Kruidenier

Fig. 3: P4 sin. van Trogontherium cuvieri (coll. Henk Mulder, 
Monster, niet geregistreerd) van de Zandmotor. Occlusaal 
aanzicht, rostrale zijde rechts, balkje is 1 cm. Foto: Hans 
Langeveld

Fig. 4: Mandibulafragment sin. met p4 van een jong 
individu van Castor fiber (coll. Trudy Langeveld, Voorhout, 
154) van het strand van Hoek van Holland. Occlusaal 
aanzicht, rostrale zijde rechts, balkje is 1 cm. Foto: Hans 
Langeveld

Fig. 5: Mandibulafragment dex. met p4 tot m2 van Castor 
fiber (coll. Henk Mulder, Monster, niet geregistreerd) van 
de Zandmotor. Occlusaal aanzicht, rostrale zijde rechts, 
balkje is 1 cm. Foto: Hans Langeveld

Fig. 6: Onderscheid tussen gebitselementen van 
Trogontherium en Castor. Schematische tekening door 
Jerry Streutker op basis van schetsen van David Mayhew, 
fossiel en recent materiaal. A en E: occlusaal aanzicht M2, 
B en F: buccaal/linguaal aanzicht M2, C en G rostraal 
en buccaal/linguaal aanzicht onderkaakse snijtand, D1 
en H: doorsnede onderkaakse snijtand, D2: doorsnede 
bovenkaakse snijtand. 

Fig. 2 Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5
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Trogontherium (kiezen) Instulpingen in kroon lopen niet 
door tot basis kies 
Instulpingen in kroon leeg
Wortels aanwezig

Castor (kiezen) Instulpingen in kroon lopen wel 
door tot basis kies 
Instulpingen in kroon gevuld met 
cement
Wortels afwezig, onderzijde kies 
gevuld met cement

Trogontherium (snijtanden) Oppervlak als sinaasappelhuid
Op doorsnede rond (boven-
kaakse snijtand) of peervormig 
(onderkaakse snijtand)

Castor (snijtanden) Oppervlak glad
Op doorsnede driehoekig

een deel daarvan beschikbaar. Henk Mulder (Monster) 
en Trudy Langeveld (Voorhout) stelden materiaal uit hun 
collecties voor bestudering beschikbaar. Francien Diele-
man (gastmedewerker NBC) deed de determinatie van het 
woelmuizenmateriaal. Jerry Streutker (NBC) zette vakkun-
dig schetsen van de hand van David Mayhew om in figuur 
6. Reinier van Zelst (NBC) maakte materiaal uit de collectie 
van Naturalis beschikbaar voor foto’s. Eelco Kruidenier 
(NBC) en Hans Langeveld (Voorhout) maakten de foto’s 
voor dit artikel. Dank aan allen.
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MEER OVER BEVERS

Trogontherium

Trogontherium is een uitgestorven beverachtige, behorende 
tot de familie Castoridae, waartoe ook de nu nog levende 
Europese bever Castor fiber (Linnaeus, 1758) behoort. Het 
genus Trogontherium was in het Plioceen en Vroeg- en 
Midden-Pleistoceen wijdverbreid in Europa. Mayhew (1978) 
accepteert drie soorten: Trogontherium minutum (Von Meyer, 
1838), T. minus Newton, 1890 en T. cuvieri. Gedurende de 
geologische tijd is er een trend in de lichaamsgrootte van 
Trogontherium te zien: Trogontherium werd groter tijdens het 
Plioceen en Pleistoceen, maar de lichaamsgrootte nam weer 
af voor het uitsterven in het late Midden-Pleistoceen. T. cuvieri 
kwam voor in het Vroeg- en Midden-Pleistoceen (Mayhew, 
1978). Von Koenigswald & Menger (1997) beschrijven een 
snijtand die zij toeschrijven aan Trogontherium cuvieri. Om 
verschillende redenen kunnen ze een Eemien ouderdom 
(Laat-Pleistoceen) niet uitsluiten. Maar hun materiaal werd ex-
situ in een zandgroeve verzameld en zonder stratigrafische 
context is een dergelijke uitspraak onmogelijk hard te maken.

Trogontherium is uit Nederland bekend van verschillende 
vindplaatsen, namelijk o.a. de Maasvlakte (Kerkhoff, 1988; 
Vervoort-Kerkhoff & Van Kolfschoten, 1988), Neede (Hooijer, 
1959), Tegelen, Rhenen, de Noordzee (het Deep Water 
Channel ten zuidwesten van de Bruine Bank) (Mol & De Vos, 
1995), Cadzand (Nijholt & Van den Hoek Ostende, 2004) en 
de Oosterschelde (Mayhew et al., 2008). Ook op de Tweede 
Maasvlakte is het eerste aan Trogontherium toe te schrijven 
materiaal al gevonden (o.a. het op Fig. 9 afgebeelde stuk). 
Hoek van Holland en de Zandmotor (en daarmee het ‘Eu-
rogeulgebied in ruime zin’) kunnen nu aan dat lijstje worden 
toegevoegd.

Castor fiber

Op Hoek van Holland en de Zandmotor zijn ook resten van 
de Europese bever Castor fiber gevonden. Het genus Castor 
is vandaag de dag de enige nog levende vertegenwoordiger 
van de Castoridae, met twee soorten: C. fiber en de Cana-
dese bever C. canadensis Kuhl, 1820.

Castor fiber is op Hoek van Holland en de Zandmotor 
algemener dan Trogontherium en is zowel met craniaal als 
post-craniaal materiaal vertegenwoordigd. Op Hoek van 
Holland verzamelde Trudy Langeveld o.a. een onderkaak-
fragment met een p4 van een jong individu van C. fiber (coll. 
Trudy Langeveld, Voorhout, 154) (Fig. 4) en een astragalus 
(coll. Trudy Langeveld 270). De auteur verzamelde er o.a. 
een proximaal beschadigde humerus (coll. auteur 01483) en 
een borstwerveltje (coll. auteur 01532), beide toe te schrijven 
aan C. fiber. Op de Zandmotor verzamelden Henk Mulder 
en Donny Chrispijn (Hoek van Holland) beiden materiaal van 
C. fiber (Fig. 5). De resten van C. fiber van Hoek van Hol-
land en de Zandmotor zijn, gezien hun bewaringstoestand, 
waarschijnlijk van holocene ouderdom, hoewel de astragalus 
in de collectie van Trudy wat zwaarder gemineraliseerd lijkt. 
14C-dateringen voor C. fiber genoemd in Mol et al. (2008) 
vallen in het Laat-Pleistoceen en Holoceen.


