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Voorwoord 

 
Dit rapport is de publicatie van een in 2001 geschreven doctoraalscriptie, de afsluiting van de studie 
archeologie aan het Groninger Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen. In de 
scriptie werden verschillende aspecten van paleobotanisch macrorestenonderzoek behandeld aan de 
hand van een serie monsters, genomen tijdens de opgraving in de terp Peins-Oost (provincie Friesland) 
in 1999.  

Eén onderdeel van dit onderzoek werd al eerder gepubliceerd.1 De resultaten van het onderzoek als 
geheel zullen te zijner tijd worden opgenomen in de publicatie van de opgravingsresultaten van de 
opgraving in Peins; die publicatie laat echter nog op zich wachten. Omdat de resultaten van dit 
onderzoek en de toegepaste werkwijze intersessant kunnen zijn voor ecologisch geïnteresseerde 
terponderzoekers, worden ze hier nu in deze vorm gepresenteerd. 

De scriptie wordt hier in vrijwel ongewijzigde vorm gepubliceerd. Alleen de opmaak en enkele 
illustraties zijn aangepast. 

 

         

          Annet Nieuwhof 

 

                                                           
1 A. Nieuwhof, 2006: Changing landscape and grazing: macroremains from the terp Peins-east, province of 
Friesland, the Netherlands, Vegetation History and Archaeobotany 15, 125-136. 
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1. Inleiding 

Dit onderzoek omvat de analyse en interpretatie van een aantal paleobotanische monsters uit de terp 
Peins-Oost, die werd opgegraven in 1999. 

Paleobotanisch onderzoek behelst de analyse en interpretatie van restanten van vroegere vegetaties en 
cultuurgewassen, aan de hand van subfossiele plantaardige resten: stuifmeel, macroresten 
(voornamelijk zaden en vruchten) en hout. In dit onderzoek werden alleen macroresten onderzocht. 
Stuifmeel, hout en houtskool vallen buiten het kader van deze studie. De bemonstering ten behoeve 
van macrobotanisch onderzoek vindt plaats tijdens opgravingen: materiaal uit voornamelijk 
antropogene lagen waarin plantaardige resten vermoed worden, wordt verzameld en geanalyseerd. Zo 
kunnen vragen worden beantwoord als: wat at men in de betreffende periode, welke gewassen werden 
er verbouwd, en hoe zag de natuurlijke omgeving er ongeveer uit? Hoewel in het noordelijk 
kustgebied veel paleobotanisch onderzoek is verricht (bv. van Zeist 1974, Cappers 1994), is het beeld 
van het voedselspectrum van de terpbewoners tijdens de verschillende periodes nog onvolledig. 

Binnen de biologie houdt de plantenecologie zich bezig met vegetaties. Recente vegetaties worden 
onderzocht aan de hand van vragen als: wat is de invloed van een bepaalde (veranderende) omgeving 
op plantengemeenschappen, en hoe groot is de tolerantie van plantensoorten voor bepaalde 
omgevingsfactoren, zoals begrazing. Met name het onderzoek naar de discrepantie tussen in de bodem 
aanwezige zaden (de zaadbank) en de aanwezige vegetatie, en daarmee samenhangend de 
zaadproductie van planten en de verspreiding van zaden, zou de soortenlijsten die het resultaat zijn van 
het macrobotanisch onderzoek kunnen toelichten. Voor het kweldermilieu is onder andere het 
plantenecologisch onderzoek van Bakker (1985; 1989) belangrijk.  

Het ligt voor de hand deze twee benaderingen te combineren, zoals eerder aangegeven door Cappers 
(1994). In deze scriptie zal geprobeerd worden een plantenecologische benadering van het onderzoek 
te gebruiken om specifiek archeologische vragen te beantwoorden. Daarbij is een gedetailleerde studie 
van de verschillende wilde plantensoorten onontbeerlijk. Groeivoorwaarden van planten, verspreiding 
en productie van zaden, de samenstelling en opeenvolging van plantengemeenschappen en de ecologie 
van het kweldergebied vormen een belangrijk bestanddeel van dit onderzoek, naast de studie van 
taphonomische processen.  

De toepassing van de resultaten van plantenecologisch onderzoek naar de zaden in de bodem wordt 
gecompliceerd door de verschillende onderzoeksmethoden die paleobotanici en plantenecologen 
hanteren. Plantenecologen bestuderen de ‘zaadbank’, de verzameling kiemkrachtige zaden in de 
bodem, voornamelijk door middel van kiemproeven, en vergelijken die met de bestaande vegetatie. 
Paleobotanici bestuderen de ‘zaadflora’, alle in de bodem aanwezige (fragmenten van) zaden, vruchten 
of andere herkenbare plantendelen, door ze te determineren onder de microscoop, en proberen ver-
volgens de vegetatie te reconstrueren op grond van deze zaadflora. ‘Zaadbank’ is een beperkter begrip 
dan ‘zaadflora’; omdat er weinig of geen onderzoek is verricht naar de relatie tussen zaadflora en 
zaadbank, kunnen de resultaten van zaadbankonderzoek alleen met de nodige voorzichtigheid worden 
betrokken bij de interpretatie van gevonden macroresten.  

Belangrijk is de toegepaste methode van bemonsteren. De verwachting is dat grote monsters uit 
omvangrijke grondsporen in archeologische zin (de traditionele macrobotanische monsters) veel 
plantensoorten zullen opleveren van zowel cultuur- als wilde planten; het soortenspectrum is dan 
echter dermate groot dat een reconstructie van de oorspronkelijke vegetatie van een bepaalde plaats in 
een bepaalde periode niet mogelijk is. Kleine monsters uit duidelijk in een bepaalde fase te plaatsen 
grondsporen daarentegen bevatten meestal slechts weinig plantensoorten, maar geven een 
nauwkeuriger beeld van een bepaalde plantengemeenschap.  

De mogelijkheid om te komen tot reconstructie van oorspronkelijke vegetaties hangt ook samen met 
de mogelijkheid nauwkeurig te determineren. Behalve met de vaardigheid van de analist en de omvang 
van de aanwezige vergelijkingscollectie hangt dit ook samen met de conserveringstoestand van de 
zaden zelf, en met de duidelijkheid van de onderscheidende kenmerken van de verschillende soorten. 
Zaden die op soortniveau kunnen worden gedetermineerd geven een betrouwbaarder beeld van een 
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plantengemeenschap dan zaden die slechts op geslachts- of zelfs familieniveau kunnen worden 
herkend.  

Hier zal worden onderzocht of nauwkeurige, meer op kwaliteit dan op kwantiteit gerichte bemon-
stering, gekoppeld aan een expliciete vraagstelling tijdens het bemonsteren, kan leiden tot reconstruc-
tie van voormalige vegetaties. 

De terp Peins-Oost bevindt zich in Westergo in de provincie Friesland. Deze terp werd in 1999 gedeel-
telijk opgegraven in het kader van het Frisia-project, een onderzoeksproject van de archeologische 
instituten van de universiteiten van Groningen en Amsterdam, waarin de bewoningsgeschiedenis van 
het noordelijk kustgebied wordt onderzocht. De opgraving stond onder leiding van dr. J. Bazelmans 
(AAC, GIA en vakgroep Archeologie Leiden) en drs. D.A. Gerrets (GIA). 

De meest opvallende ontdekking tijdens deze opgraving was het restant van een dijkje uit de periode 
voorafgaand aan de eerste bewoningsfase (eerste eeuw v. Chr.). Dergelijke dijkjes waren al eerder aan-
getroffen tijdens de opgravingen in Wijnaldum (1991-1993) en Dongjum (1998); dezen waren echter 
iets jonger dan het dijkje in Peins (Bazelmans et al. 1999). Al deze dijkrestanten roepen de vraag op 
naar de functie ervan: werden ze bijvoorbeeld gebruikt om akkers te beschermen tegen hoge 
waterstanden? Dit zou gevolgen hebben voor bestaande ideeën omtrent de voedselvoorziening van de 
eerste terpbewoners: die zouden slechts een beperkt pakket cultuurplanten kunnen verbouwen in het 
kweldermilieu (Van Zeist et al. 1976, Bottema et al.1980), en voor eventuele andere gewassen zijn 
aangewezen op aanvoer van de hogere zandgronden. Beschermde akkers zouden de mogelijkheden 
voor lokale verbouw van voedselgewassen verruimen. 

Naast problemen rond het gevonden dijkrestant en de mogelijkheid akkerbouw te bedrijven zijn er de 
meer algemene vragen die te maken hebben met bewoning in een kweldermilieu: in welk stadium van 
ontwikkeling was de kwelder hier toen het gebied in gebruik werd genomen? Werd een bepaald gebied 
begraasd en werd het eventueel eerst gebruikt als zomerweide (Van Gijn & Waterbolk 1984). Hoe 
veranderde het kweldergebied in de loop van de tijd?  

Een aantal van deze vragen kan wellicht beantwoord worden door macrobotanisch onderzoek. Met 
deze bedoeling heb ik tijdens de opgraving een aantal greppels en plaggenwanden van waterputten 
bemonsterd. Het zijn relatief kleine monsters (ca. 500 ml.) uit dunne opvullingslagen van sloten aan de 
noordkant van het dijkje en uit de voormalige bovenlaag van kwelderplaggen. 

Naast deze verzameling monsters werden tijdens de opgraving meer traditionele monsters genomen uit 
interessante en veelbelovende antropogene lagen. De belangrijkste daarvan zijn afkomstig uit een 
homogene bruingrijze laag ten zuiden van het dijkje, wellicht een akkerlaag. Resten van cultuurplanten 
in dit monster zouden de functie van deze laag kunnen verduidelijken. Interessant is verder de serie 
monsters uit verschillende lagen van een ‘dobbe’ uit het begin van de terpbewoning. Ook deze 
monsters, die in eerste instantie werden onderzocht tijdens een college paleobotanie voor biologen, 
zullen deel uitmaken van dit onderzoek. 

De eerste vijf hoofdstukken hebben alle een inleidend karakter. Hierin worden achtereenvolgens de 
fysische geografie van Westergo (2), de opgraving Peins (3), de mogelijkheden van en theorieën over 
akkerbouw en veeteelt op de kwelder (4), de vegetatie van het kweldermilieu (5) en tenslotte de 
problemen rond de representativiteit van de in de bodem aanwezige zaadflora (6) aan de orde gesteld. 
Het centrale hoofdstuk is hoofdstuk 6. Daarin wordt het eigenlijke macrobotanische onderzoek 
besproken, waarbij, om heen en weer bladeren te voorkomen, de herkomst van het 
onderzoeksmateriaal, de resultaten én de daarbij behorende bespreking worden gecombineerd. Na dit 
hoofdstuk volgen de conclusies, waarin de resultaten zullen worden samengevat en de vraag 
beantwoord zal worden wat de waarde van deze onderzoeksmethode is voor de paleobotanie en voor 
het terpenonderzoek. 

 



Grondsporen 11:          Macrobotanische resten in de terp Peins-Oost  9 

2. Fysische geografie en bewoningsgeschiedenis van Westergo 

Het Nederlandse kustgebied, zoals wij dat nu kennen, is het resultaat van een nog steeds voortdurend, 
dynamisch proces, waarbij zowel natuurlijke factoren als menselijk ingrijpen een rol speelden en 
spelen.  

Aan het einde van de laatste ijstijd, ongeveer 10.000 jaar geleden, zette een snelle stijging van het 
zeespiegelniveau in, waardoor het toenmalige, veel noordelijker gelegen, kustgebied vrij snel over-
spoeld raakte. De snelheid van de zeespiegelstijging verminderde sterk vanaf ongeveer 5000 jaar 
geleden, waardoor nieuwe kustvorming mogelijk werd. Hierbij werden enorme hoeveelheden sedi-
ment geïmporteerd uit (voornamelijk) de pleistocene ondergrond van de Noordzee en afgezet langs de 
kust (Beets et al 1994, p. 2). Tijdens dit proces vormden zich grote getijdebekkens in de Nederlandse 
kustvlakte. De voorloper van de Boorne, een afwateringsrivier die was ontstaan aan het eind van de 
laatste ijstijd, maakte deel uit van een groot getijdengebied in de oostelijke Waddenzee (Beets et al. 
1994, p. 1). Rond 500 v.C. bevond de monding van de Boorne zich in het centrale deel van Westergo 
(Bazelmans et al.1999, p. 30). In dit getijdengebied werden kwelders gevormd, die in de loop van de 
tijd de gehele monding van de Boorne opvulden.  

Plaatselijk, langs de kustlijn, werd relatief veel zand afgezet door de getijdenbewegingen, en ont-
stonden 200-500 m brede en 0,5-1,5 m hoge kwelderwallen (Vos & Baardman 1999, p. 33 en 58): de 
oudste en laagste in het eerste verlandde gebied in het zuiden, de jongste en hoogste het verst naar het 
noorden. De kwelderwallen, met de rijen terpen die daarop werden aangelegd, tonen nog altijd de 
vorm van de monding van de Boorne in de verschillende fasen van dichtslibbing (fig.1). Verder van de 
kustlijn, waar de stroming minder sterk was, konden kleideeltjes bezinken, en werden lagere en 
zwaardere gronden gevormd. Op de kwelders in de oostelijke helft van Westergo, waar Peins ligt, 
werd veel meer zand afgezet dan op de meer westelijke kwelders; het gebied lag open voor 
noordwester stormen, terwijl ook veel meer sediment uit die richting beschikbaar was; tijdens stormen 
transporteerden de golven hier aanzienlijk grotere hoeveelheden zand dan op meer beschutte plaatsen. 
De oostelijke kwelders werden daardoor niet alleen zandiger, maar ook hoger (Vos & Baardman 1999, 
p. 59; Bazelmans et al. 1999, p. 30).  

De kwelder wordt doorsneden door een systeem van prielen en kreken, die het gebied ontwateren, 
maar waarlangs ook stijgend zeewater ver in het kweldergebied kan doordringen. Hoewel er in een 
kweldergebied ruggen ontstaan, wordt stijgend zeewater vrijwel niet tegengehouden. Het kan uit-
vloeien over een groot gebied. Door dit grote kombergend vermogen van een kweldergebied bereiken 
de waterstanden meestal geen extreme hoogten. 

Het kweldergebied van Noord-Nederland werd van de hogere zandgronden gescheiden door een 
uitgestrekt en moeilijk begaanbaar veengebied. Dit veengebied was ontstaan in het dynamische proces 
van kustvorming door een combinatie van een stijgende zeespiegel en stagnerend zoetwater uit het 
binnenland. Regelmatig werden delen van dit veen weggeslagen of bedekt met sediment. Elders 
groeide het veen aan en bedekte zand- en kleilagen. Verbinding tussen het kweldergebied en de 
zandgronden was mogelijk via rivieren, waarvan de Boorne er één was. Toen de Boorne geheel 
verland was werd zijn afwaterende functie overgenomen door twee voormalige getijdegeulen, de 
Marne en de Middelzee, die zich sterk verbreed hadden als gevolg van veenontginningen in de 
Romeinse tijd (Vos & Baardman 1999, p. 37). 

Het is niet met zekerheid bekend waar de eerste bewoners van het kweldergebied vandaan kwamen. 
Waarschijnlijk kwamen zij van de hogere zandgronden (Van Gijn & Waterbolk 1984, p. 101), maar 
ook noordwest-Duitsland is een mogelijk herkomstgebied van de vroegste bewoners (Taayke 1996, p. 
V, 190). De kwelderwallen waren de meest geschikte plaatsen voor bewoning. De meest zuidelijk 
gelegen kwelderwallen kwamen het eerst voor bewoning in aanmerking, meer noordelijk gelegen 
kwelderwallen pas later. De ‘kolonisatie’ van het kweldergebied vond zo in verschillende fasen plaats. 
De oudste kwelderwallen, op de lijn Baijum-Dronrijp-Menaldum en Sopsum-Hitzum-Tzum, werden 
rond 400 v. Chr. in gebruik genomen. De kwelderwal waarop Peins (Schalsum-Peins-Beetgum) ligt 
kon vanaf het begin van de jaartelling bewoond worden, de daarop volgende, waarop Dongjum en 
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Wijnaldum liggen, vanaf de tweede eeuw n. Chr. Westergo blijft een kweldergebied tot aan de eerste, 
middeleeuwse dijkaanleg in de 10de/11de eeuw (Vos & Baardman 1999, pp. 59-63). 

 

Fig. 1. Noordelijk Westergo. Paleogeografische reconstructies (600 v. Chr.–500 n. Chr.). De terpen Wijnal-
dum-Tjitsma (W-T), Dongjum-Heringa(D-H) en Peins-Oost (P-O) zijn aangegeven (naar Bazelmans et al. 
1999 en Vos & Baardman 1999). 
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Uit geologisch onderzoek van de natuurlijke bodem onder de terpen van noordelijk Westergo blijkt dat 
de kwelderwallen door de mens al in gebruik worden genomen als ze het niveau van een 
middenkwelder hebben bereikt, hoewel een middenkwelder nog ongeveer vijftig dagen per jaar wordt 
overspoeld (Bazelmans et al. 1999, p. 31). Dit is opmerkelijk, omdat de gangbare opvatting ervan 
uitging dat de eerste bewoners de kwelder in gebruik namen vanwege de mogelijkheden tot begrazing 
die de vegetatie van de hoge kwelder bood (zo bv. Van Zeist 1974, p. 333). In het stadium dat een 
kwelderwal in gebruik genomen werd was aan de zeekant al een nieuwe kwelderwal bezig te ontstaan, 
van de gekoloniseerde gescheiden door een lagere, kleiige vlakte (Fig. 2) (Vos & Baardman 1999, p. 
52-64). Ook tijdens de bewoning duurden de opslibbing en uitbreiding van de kwelders voort. Door de 
grote kans op overstroming van de middenkwelders kan er hier geen sprake zijn geweest van 
vlaknederzettingen. 

 

Fig. 2. De verschillende stadia van op- en aanslibbing van een kweldergebied, gerelateerd aan GHW 
(=MHW), het hoogste waterniveau bij stormvloed (Extreme High Water) en de eerste terpaanleg (naar: 
Vos & Baardman 1999). 
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Voor het vervolg is een goede begripsbepaling van de verschillende kwelderhoogtes van belang. Van 
wad naar hoge kwelder zijn achtereenvolgens de volgende zones te onderscheiden (Westhoff & van 
Oosten 1991, pp. 180-181; Bakker, 1997, pp. 2-3): 

1.  Wad: het gebied dat door elke vloed wordt overstroomd. 
2.  Pionierzone: het gebied tussen wad en de Gemiddeld Hoog Waterlijn (GHW) 
3.   Lage kwelder: vanaf GHW tot iets boven de gemiddelde hoogwaterlijn bij springvloed. 
4.    Hoge kwelder: vanaf iets boven de gemiddelde hoogwaterlijn bij springvloed. De hoge kwelder is 

onder te verdelen in drie zones: 
4a. Middenkwelder of middelhoge kwelder: tot ongeveer 70 cm boven de gemiddelde hoogwaterlijn 

(dat is ruim boven de gemiddelde hoogwaterlijn bij springvloed). 
4b. Hoogste kwelder: wordt alleen overstroomd bij bijzonder hoge springvloed en bij stormvloed, in 

de winter soms wel voor lange tijd. 
4c. Kwelderzoom of hoogste stormvloedgordel: wordt alleen bij de hoogste stormvloeden voor korte 

tijd overstroomd. 
 
Het aantal centimeters boven GHW is in feite geen goede maat om zones te beschrijven: deze hoogte 
is direct afhankelijk van plaatselijke verschillen tussen eb en vloed. Deze verschillen kunnen groot 
zijn, afhankelijk van factoren als de locatie aan de kust (bv. Noord- of Zuid-Nederland, de vasteland- 
of de eilandkant van de Waddenzee) en de helling van de zeebodem. In de literatuur gegeven hoogtes 
zijn in principe slechts geldig voor het besproken gebied. 
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3. De opgraving Peins-Oost 

De hier volgende beschrijving van de opgraving Peins-Oost is gebaseerd op eigen waarneming tijdens 
de opgraving, op gesprekken met de opgravingsleiders en op opgravingspublicaties (Bazelmans 2000 
en Bazelmans et al 1999). 

3.1 METHODE 

De geplande opgravingsmethode voor de terp Peins-Oost was een onderzoek aan de zogenaamde 
steilkant van de terp, overgebleven na de gedeeltelijke, commerciële terpafgraving in het begin van de 
20ste eeuw. Deze methode was in 1998 met succes toegepast tijdens de opgraving in Dongjum. De 
steilkant in Peins, die nog te zien was op oude foto’s, werd geschat op een lengte van 120 m en een 
hoogte van maximaal 2 m. Deze steilkant zou machinaal worden vrijgelegd en met de schop 
geschaafd, waardoor een goed ‘leesbaar’ profiel zou ontstaan. Het documenteren en bestuderen van dit 
profiel zou op tamelijk eenvoudige wijze een goed inzicht in de ruimtelijke opbouw van de terp 
kunnen geven. 

Aanleg van enkele proefsleuven (werkputten 1, 2 en 3) op de eerste dag van de opgraving maakte 
echter duidelijk dat van de verwachtte steilkant slechts een glooiende heuvel resteerde. Er werd 
besloten tot de aanleg van een lange sleuf in noord-zuid richting over het hoogste deel van het 
terprestant (werkput 4), om op die manier inzicht te krijgen in wat er resteerde van de bewoningslagen. 
In de vier zo ontstane werkputten werden sporen gecoupeerd en vondstmateriaal verzameld. De 
verkregen informatie werd gebruikt om de plaats te bepalen van een aantal nieuwe werkputten en 
profielsleuven langs werkputwanden. Op basis van de verkregen gegevens werden er uiteindelijk 
zestien werkputten aangelegd in de terpzool (fig.3). In plaats van een steilkantenonderzoek vond er op 
deze manier een tamelijk uitgebreide vlakopgraving plaats, gecombineerd met onderzoek van de 
verticale profielen langs putwanden. 

Alle vlakken en profielen werden geschaafd, ingemeten, getekend en beschreven. De meeste profielen 
en een aantal grondsporen werden bovendien gefotografeerd. Alle onderdelen van vlakken en 
profielen kregen een spoornummer, gekoppeld aan het bijbehorende werkputnummer. De sporen in 
profielen en coupes in een werkput werden vergeleken met de sporen in het vlak; overeenkomstige 
sporen kregen hetzelfde nummer. Op deze manier werd het inzicht in de relatie tussen vlakken en 
profielen, en daarmee in de ruimtelijke indeling van de terp, vergemakkelijkt. 

Uit alle sporen werd zoveel mogelijk vondstmateriaal verzameld. Vondsten werden doorlopend 
genummerd en op de tekeningen aangegeven. Ook paleobotanische en micromorfologische monsters 
kregen een vondstnummer. Datering van de verschillende sporen gebeurde aan de hand van vaak 
redelijk goed dateerbaar aardewerk. 

3.2 OPGRAVINGSRESULTATEN EN PROBLEMEN ROND HET DIJKRESTANT 

In de eerste week van de zes weken durende opgraving kwamen de resten van een dijk aan het licht, 
als eerste in het vlak van werkput 6. Dit dijkje bleek ook aanwezig in het vlak van werkput 3, in 
coupes in dit vlak, in het grote profiel dat werd gegraven ter hoogte van de dijk aan de oostkant van 
werkput 4 (waarin het dijkje tot op de grootste hoogte was bewaard), en in de werkputten 8 en 9. Het 
dijktracé werd gevolgd door het aanleggen van nieuwe werkputten, tot waar latere vergravingen de 
sporen van het dijkje hadden uitgewist. Deze dijk kon met behulp van aardewerk gedateerd worden in 
de eerste eeuw v. Chr. als datum ante quem, en moet al zijn aangelegd vóórdat er sprake was van 
bewoning. 

De bewoning van de terp begon aan de zuidkant van de dijk: daar zijn de resten van een eerste huisterp 
gevonden tegen of direct naast de zuidhelling van het dijkje. Dit podium, dat in verschillende fasen 
werd uitgebreid, werd in de Romeinse ijzertijd opgeworpen van plaggen op de kwelderondergrond. In 
de Romeinse tijd werd ook een grote kuil gegraven met een diepte van 3,20 –NAP en een diameter 
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van 18 m (Bazelmans 2000, p. 5). Deze kuil diende vermoedelijk als zoetwaterbekken en werd 
‘dobbe’ genoemd naar de nu nog bestaande dobbes in het kweldergebied van Noord-Friesland. De terp 
breidt zich vooral uit naar het zuiden, waar elkaar oversnijdende sloten de opeenvolgende 
uitbreidingsfasen afbakenen. 

 

 

Fig. 3. Peins Oost 1999. Situering van werkputten, belangrijke grondsporen en onderzochte 
vondstnummers. 

In de laat Romeinse tijd en de Volksverhuizingstijd is de terp mogelijk enige tientallen jaren onbe-
woond geweest. Hoewel het aardewerkonderzoek nog niet is afgerond, lijkt vondstmateriaal uit de 
vierde eeuw te ontbreken (Bazelmans 2000, p. 5). Vanaf de vijfde eeuw wordt de terp weer bewoond 
en uitgebreid. De bewoning van de terp eindigt in de 18de eeuw. 

Evenals het dijkrestant dat in Dongjum werd gevonden, bleek ook het dijkrestant van Peins te bestaan 
uit plaggen die in verschillende fasen waren opgeworpen. De kwelder onder de eerste dijkfase is niet 
verstoord door betreding of afplagging; hier werd een 1 mm dik, humeus en kleiig bandje gevonden, 
dat vermoedelijk was ontstaan door afdekking van aanwezige vegetatie (Bazelmans et al.1999, p. 39). 
Elke dijkfase werd afgedekt door een beschermende plaggenlaag, die zowel in het vlak als in profiel 
zichtbaar is. De eerste twee fasen moeten zeer kort na elkaar zijn aangebracht, daar ze op dezelfde 
kwelderlaag liggen. Volgende fasen liggen daarbovenop en moeten veel later zijn aangebracht. De dijk 
lijkt op verschillende plaatsen en in verschillende stadia te zijn beschadigd, mogelijk door over-
stroming. Herstel vond plaats door het aanbrengen van nieuwe plaggenlagen. De oorspronkelijke 
bovenzijde van het dijkje is grotendeels verdwenen door insnijding van jongere greppels en andere 
grondsporen.  
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De eerste dijkfase had een breedte van ongeveer 2,5 m. De hoogte van deze dijk bedroeg niet meer dan 
80 cm (= 0,55 + NAP). Na de verschillende dijkuitbreidingen was de hoogte van de dijk waarschijnlijk 
ongeveer 1,00 + NAP, bij een breedte van ruim 14 m (Bazelmans et al.1999, p. 39 en 47). Tijdens de 
opgraving kon deze dijk over een lengte van 54 m worden gevolgd. Daarbuiten werden geen dijk-
restanten meer aangetroffen.  

In werkput 4 bleek een deel van een vermoedelijke akkerlaag ten zuiden van de dijk intact, van de dijk 
gescheiden door een 15-25 cm dikke sedimentlaag. De gevonden akkerlaag was een homogene, 
donkergrijze laag in het profiel. De sedimentlaag doet vermoeden dat het dijkje alleen een functie had 
als zomerdijk; winterse stormvloeden zorgden in dit model voor de regelmatige afzetting van nieuwe 
kleilaagjes. Een ploeg, die vóór de dijk moest keren, zou dan een deel van deze sedimentlaagjes intact 
hebben gelaten. Zowel na dijkfase 2, als na fase 3 en 4, is een dergelijke sedimentlaag afgezet.  

Aan de noordkant van het dijkrestant werden twee greppels of sloten parallel aan het dijkje aan-
getroffen. De eerste van de twee, met een diepte tot 0,90 – NAP, ligt direct ten noorden van het dijkje 
en was wellicht al aanwezig als een natuurlijke priel. Deze greppel werd langzamerhand opgevuld en 
bij verbreding van de dijk bedekt met de plaggen van fase 3 en 4. Naast deze verbrede dijk, ten 
noorden van de eerste greppel, werd een nieuwe greppel gegraven, die ook weer langzamerhand 
dichtslibde en overdekt werd bij de dijkverbreding van fase 5. 

De beide greppels stonden waarschijnlijk in verbinding met natuurlijke prielen en kreken. Het water in 
de greppels moet zout zijn geweest. Bij stormvloed en waarschijnlijk ook bij springtij (zie hieronder), 
stroomde het water in de prielen en over de kwelder en vulde de greppels, waarbij losliggend materiaal 
van de kwelder in de greppels terecht kan zijn gekomen. De greppels moeten bijna altijd met water 
gevuld zijn geweest: bij regelmatige uitdroging zouden alle organische resten zijn vergaan zodat het 
hier besproken macrobotanische onderzoek niet mogelijk was geweest. 

De aanwezigheid van het dijkrestant roept een aantal vragen op die zich niet alle eenvoudig laten 
beantwoorden. Wat was de functie van deze dijk? Daarvoor moet in de eerste plaats worden gekeken 
naar zijn doeltreffendheid als waterkering. De dijk werd aangelegd op een kwelder in het stadium van 
een goed ontwikkelde middenkwelder of misschien zelfs een beginnende hoge kwelder. Dat wordt 
althans aangenomen op grond van vergelijking van de gemeten hoogtes in Dongjum en Peins met die 
in Wijnaldum. Op grond van diatomeeën- en C14-onderzoek kon daar worden vastgesteld dat de 
overgang tussen lage kwelder en middenkwelder in de tweede eeuw v. Chr. op ongeveer 0,60 – NAP 
lag (Bazelmans et al. 1999, p. 57). In Peins ligt de top van de kwelder onder het dijkje ongeveer 35 cm 
hoger (ongeveer 100 jaar later). Het kwelderpakket was ongeveer 63-68 cm dik, terwijl de hoogte van 
de top zich bevond op 0,20-0,27 – NAP (id., p. 32). Waarschijnlijk werd de kwelder bij elk springtij en 
bij stormvloed overstroomd. Het dijkje was zo hoog dat alleen extreme waterstanden voor 
overstroming konden zorgen, hoogstens één of twee maal per winter (Bazelmans et al. 1999, p. 57).2 
Het dijkje had dus zeker een functie als waterkering. 

De gevonden dijk was recht over een lengte van 54 m. Wat was echter de vorm van de totale dijk? 
Voor de bescherming van een beperkt akker- of eventueel hooiland areaal is een ringdijk (rond of 
hoekig) het meest bruikbaar. Een dergelijke ringdijk zou zowel naar het noorden als naar het zuiden 
kunnen buigen. Een akkerareaal aan de noordkant van het dijkje is echter niet waarschijnlijk door de 
aanwezigheid van (vermoedelijke) afwateringssloten aldaar. Maar ook voor een ringdijk die naar het 
zuiden afbuigt is geen aanwijzing gevonden. Een ringdijk zou bovendien voor problemen met de 
afvoer van regenwater zorgen, die alleen door kunstmatige waterafvoer, bijvoorbeeld door middel van 
duikers kunnen worden verholpen. Hoewel dergelijke duikers uit de Romeinse tijd in West-Nederland 
wel zijn gevonden, werden ze in Peins niet aangetroffen (Bazelmans et al. 1999, p. 57-58). Het is ook 
mogelijk dat de dijk veel langer was en parallel aan de kust liep, eventueel ter bescherming van 
hooiland of ten behoeve van landaanwinning. Achter een dergelijke dijk zal zeewater stagneren zodat 
kleideeltjes kunnen bezinken. Hoewel de dijk te hoog is voor de dan noodzakelijke regelmatige 
overstroming (Vos & Baardman 1999, p. 56), blijkt uit het aan de zuidkant van de dijk aanwezige 

                                                           
2 De gegeven NAP-hoogtes zijn de nu gemeten waarden; de overstromingskans is echter gebaseerd op de lagere, 
contemporaine waterstanden. Er is geen rekening gehouden met inklinking van het onderliggende sediment: de 
dijkjes kunnen nog 5 à 15 cm hoger zijn geweest (Bazelmans et al. 1999, p. 56). 
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sedimentpakket dat regelmatige overstroming wel plaats vond. Een rechte dijk, met onderbrekingen 
waar prielen en kreken aanwezig zijn, zou regelmatige overstroming toelaten, terwijl toch sedimentatie 
in de luwte van de dijk zou kunnen plaatsvinden. 

Voor de opgravers van de dijkjes in Peins, Dongjum en Wijnaldum is de meest waarschijnlijke optie 
die van bescherming van akkerland en/of hooiland (Bazelmans et al. 1999, pp. 60-61). Door de 
regelmatige aanvoer van nieuw slib worden voedingsstoffen in de bodem steeds aangevuld, terwijl de 
verzilting door overspoeling met zeewater geen grote rol speelt, wanneer die voornamelijk in de winter 
plaats vindt (zie hoofdstuk 3). Deze mogelijkheid biedt nieuwe perspectieven voor onze kijk op de 
agrarische economie van het terpengebied in de ijzertijd en de Romeinse tijd.  
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4. Akkerbouw en veeteelt in het kweldergebied 

Het zilte milieu waarin de eerste kwelderbewoners zich vestigden is geen voor de hand liggende 
woonomgeving. Mensen, hun vee en de meeste van hun voedselplanten kunnen slechts een beperkte 
hoeveelheid zout in hun voedsel en leefomgeving verdragen. Dat roept de vraag op hoe de bewoners 
van het terpengebied in hun onderhoud voorzagen. In vondstmateriaal van opgravingen zijn altijd veel 
botten van vee aanwezig; het is dus duidelijk dat vlees en waarschijnlijk ook zuivel deel uitmaakten 
van het voedsel. Moeilijker is het te verklaren hoe voorzien werd in de noodzakelijke plantaardige 
voeding. In vele terpopgravingen worden delen van gecultiveerde planten aangetroffen. Omdat terpen 
in een brak of zout milieu liggen is de herkomst van deze gewassen niet zonder meer duidelijk.  

Met deze problematiek komt nog een ander vraagstuk aan de orde: waarom hebben de eerste bewoners 
zich eigenlijk in het kweldergebied gevestigd? Zij moeten mogelijkheden hebben gezien om in het 
kweldergebied een bestaan op te bouwen. Wat maakte het kweldergebied zo aantrekkelijk? 

Een hypothese omtrent de kolonisatie van het kweldergebied werd in 1984 geformuleerd door Van 
Gijn en Waterbolk. Volgens deze hypothese komen de eerste bewoners van het kweldergebied uit het 
zuiden, van de hogere pleistocene zandgronden (Van Gijn & Waterbolk 1984, p. 101). Door een 
combinatie van factoren in de vroege ijzertijd, waarbij te denken valt aan schade aan landbouwgrond 
door verstuivingen en aan toenemende veenvorming in lagere delen, nam de voor akkerbouw en 
veeteelt beschikbare grond daar langzamerhand af. De plaatselijke bevolking begon uit te zien naar 
nieuwe mogelijkheden (id., pp.102-110). Het kweldergebied had in die tijd een hoogte bereikt die het 
mogelijk maakte het gebied in elk geval ‘s zomers te gebruiken als weidegrond. Dit gebruik zou de 
zandgronden ontlasten en het zelfs mogelijk maken de veestapel uit te breiden (id., p. 112) Het 
kweldergebied was in de meeste gevallen te ver voor een dagelijkse tocht. Er moet zich dus een 
transhumance systeem hebben ontwikkeld, waarbij een deel van de bevolking aan het begin van de 
zomer met het vee naar de kwelders trok en daar bleef tot het einde van de zomer, als het vee weer 
naar huis terugkeerde (id., p. 111). De meereizende herders hadden de gelegenheid het leven op de 
kwelders uit te proberen. Misschien hadden ze kleine akkers of tuinen om te voorzien in hun behoefte 
aan plantaardig voedsel. Zij konden beoordelen wat het goede moment was om zich permanent op de 
kwelders te vestigen (id., p. 113). Het probleem van de begaanbaarheid van het veengebied tussen 
zandgronden en kweldergebied is in de visie van Van Gijn en Waterbolk niet onoverkomelijk: ‘s 
zomers moet het veen vrij droog en stevig zijn geweest. Bovendien waren er waarschijnlijk beter 
begaanbare stukken, waar pleistocene gronden dicht onder de oppervlakte lagen (id., p. 112-113). In 
verband met de grote afstanden waren de verst van de zandgronden gelegen gebieden (Westergo) 
wellicht niet in dit transhumancesysteem betrokken (id., p. 113). De eerste permanent gevestigde 
bewoners van de kwelder moeten veeteelt als voornaamste bestaansbron hebben gehad. Akkerbouw 
was moeilijk en zal slechts een marginale betekenis hebben gehad. De grote kudden die men kon 
houden leverden een overvloed aan vlees, huiden en zuivelproducten, die konden worden geruild tegen 
akkerbouwproducten van de Drentse zandgronden (id., p. 114). 

Bij deze hypothese zijn wel enkele vraagtekens te plaatsen. In de eerste plaats is daar de hoogte van de 
kwelder. In noordelijk Westergo bleken de kwelderwallen in gebruik te worden genomen als die het 
niveau van een middenkwelder hadden bereikt (zie hoofdstuk 1). Een middenkwelder wordt echter 
nog wel enkele tientallen malen per jaar overstroomd, niet alleen in de winter. In het 
transhumancesysteem wordt de kwelder voorafgaand aan de eerste bewoning beweid. De kwelder is 
dan dus nog iets lager. Ook als zou blijken dat in andere gebieden bewoning begint op een hogere 
kwelder, dan nog zou de kwelder enkele malen per jaar overstroomd raken. Wat doen herders met hun 
vee in het geval van zomerse hoge waterstanden? De aanwezige kwelderwallen en kreekruggen 
vormen een verraderlijk toevluchtsoord bij overstroming. Ook gebrek aan zoet drinkwater voor 
herders en vee moet een probleem zijn geweest. Vee dat tegenwoordig op kwelders graast drinkt water 
uit speciaal aangelegde voorzieningen zoals de dobbes, omdijkte zoetwaterreservoirs, op de Noord-
Friese kwelders. Dergelijke voorzieningen moeten wel een permanent karakter hebben omdat het 
enige tijd zal duren voor er voldoende zoetwater in een reservoir aanwezig is. Sporen van dergelijke 
voorzieningen zijn echter nooit aangetroffen. De dijkjes van Dongjum en Peins waren geen ringdijkjes 
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rond een dobbe. Het dijkje van Peins was daarvoor te lang en te recht. Bovendien zou een dergelijk 
gebruik sporen in de vorm van sediment na moeten laten. Ook deze sporen zijn niet gevonden.  

Het idee dat het eerste gebruik van een kwelder bestaat uit begrazing door vee is door andere 
onderzoekers overgenomen en toegepast op latere fasen in de kolonisatie van het kweldergebied. Zo is 
ook Bazelmans van mening dat de eerste fase van het gebruik van de kwelder rond de terp van Peins 
begrazing was, ongeveer gelijktijdig met de aanleg van het eerste dijkje (Bazelmans 2000, p. 4). 

Dit alles neemt niet weg dat de hogere delen van de kwelder zeer geschikt zijn voor het weiden van 
vee. De mogelijkheid relatief grootschalige veeteelt te bedrijven moet dan ook één van de 
aantrekkelijke kanten van het kweldergebied zijn geweest. Daarbij moet wel in aanmerking worden 
genomen dat de beschikbaarheid van wintervoer een beperkende factor was voor de grootte van de 
veestapel. ‘s Winters zal het vee niet buiten hebben kunnen blijven. In de eerste plaats was de kans op 
stormvloeden en langdurige overspoeling in de winter aanzienlijk groter. In de tweede plaats leveren 
kwelders in de winter weinig of geen voedsel. Dat het vee inderdaad ‘s winters op stal stond blijkt 
bijvoorbeeld uit de aanwezigheid van huizen met stalboxen in de terp van Ezinge en in de Feddersen 
Wierde (Zimmermann 1999, p. 130-132). Er moest dus in de zomer een voldoende hoeveelheid hooi 
worden binnengehaald. Körber-Grohne vond in de Feddersen Wierde lagen plantaardig materiaal die 
zij beschreef als de overblijfselen van hooi (1967, p.73). Ook ter bescherming van hooiland kunnen de 
vroege dijken een rol hebben gespeeld. De verzoeting en vernatting die op zouden treden achter een 
dijk, versterken de groei van grassen (Bazelmans et al. 1999, p. 61; De Leeuw 1992, p. 18). 

Akkerbouw was in dit zilte milieu veel moeilijker dan veeteelt. Om het leven op de kwelder tot het 
succes te maken dat het kennelijk was, getuige de vrij snelle expansie en de grote dichtheid aan 
nederzettingen in sommige perioden (Slicher van Bath 1965, pp. 101-102), moeten de bewoners van 
het terpengebied voor dit probleem een oplossing hebben gevonden. Een mogelijke oplossing is een 
verschuiving in het dieet. Uit middeleeuwse voedselresten blijkt dat het dieet van de Friese bevolking 
toen weinig plantaardige componenten bevatte, maar veel vlees. De bevolking van de zandgronden 
daarentegen had de beschikking over graan en ander plantaardig voedsel, maar at weinig vlees (Slicher 
van Bath 1965, p. 104). Het is niet onwaarschijnlijk dat dit patroon in de ijzertijd al aanwezig was, ook 
al moet er rekening mee worden gehouden dat in de meer dan 1000 tussenliggende jaren de bevolking 
en daarmee de culturele voorkeur voor voedsel totaal kan zijn veranderd. Plantaardig voedsel, met 
name graan, moet hoe dan ook een noodzakelijk, zij het misschien klein, bestanddeel van het dieet zijn 
geweest. 

Eén van de mogelijkheden om aan plantaardig voedsel te komen moet ruilhandel met meer voor 
akkerbouw geschikte streken zijn geweest. De bewoners van het terpengebied hadden een goede 
uitgangspositie in ruilhandel, omdat ze de beschikking hadden over een surplus aan vlees, leer, wol en 
andere dierlijke producten. (Van Gijn & Waterbolk 198, p. 114; Slicher van Bath 1965, p. 105). Een 
probleem moet echter zijn geweest dat het moeilijk was een gebied te vinden met een overschot aan 
graan. In de Middeleeuwen schijnt op vrij grote schaal graan te zijn geïmporteerd van elders. In de 9de 
eeuw werd graan geïmporteerd uit de Elzas, in de 13de eeuw leverde Drenthe graan (Slicher van Bath 
1965, p. 103). In de vroege en midden-ijzertijd, als de kolonisatie van de kwelders op gang komt, 
zullen de hogere zandgronden echter meestal niet voldoende landbouwoverschotten hebben 
geproduceerd om behalve de eigen bevolking ook de groeiende bevolking van het terpengebied te 
voeden (Van Zeist 1974, p. 364). De herkenbaarheid van deze ruilhandel in de archeologische record 
is daarbij van doorslaggevende betekenis. Het paleobotanisch onderzoek kan een belangrijke rol 
spelen bij deze problematiek (zie ook paragraaf 4.3). Bij import van graan van de zandgronden is te 
verwachten dat in graanvondsten ook onkruiden uit het herkomstgebied aanwezig zullen zijn. Daarbij 
valt te denken aan typische zandgrondsoorten en aan soorten die kenmerkend zijn voor wintergranen 
(op de kwelders was de teelt van wintergranen niet mogelijk). Deze onkruidsoorten worden in de 
vroege bewoningsperioden (tot de middeleeuwen) echter niet aangetroffen (Van Zeist 1988, p. 382). 
Ook in middeleeuwse vindplaatsen zijn aanwijzingen in de vorm van onkruidsoorten zeldzaam. Alleen 
in duidelijke handelsplaatsen zoals middeleeuws Leeuwarden zijn aanwijzingen voor (ruil)handel met 
de zandgronden te vinden (Van Zeist 1988, p. 387). Het is dan ook waarschijnlijker dat in het 
terpengebied zelf de nodige gewassen werden verbouwd. 
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Verbouw van landbouwgewassen in een zout milieu kan alleen onder bepaalde voorwaarden plaats 
vinden. Lang niet alle landbouwgewassen zijn in staat zout in de bodem, in overstromend water en in 
de lucht te verdragen. Het is dus in de eerste plaats nodig alleen gewassen te telen met een zekere 
zouttolerantie en binnen die soorten alleen de meest geschikte rassen. Maar ook de meest geschikte 
rassen groeien beter bij een zekere mate van bescherming tegen golven en harde wind. De aanleg van 
dijkjes kan daarin zeker een belangrijke rol hebben gespeeld. Bovendien zullen alleen de hoogst 
beschikbare delen van de kwelder voor de aanleg van akkers zijn gebruikt. Bij het verhogen en 
uitbreiden van de terpen werd het later ook mogelijk óp de terpen tuinen en akkers aan te leggen. Om 
te bepalen wat de mogelijkheden en beperkingen van akkerbouw op onbeschermde kwelders zijn, 
werden door Körber-Grohne, in 1960 en 1961, en door Van Zeist, Bottema, van Hoorn en Woldring 
tussen 1969 en 1978 experimenten met verschillende gewassen uitgevoerd op de onbedijkte kwelder. 

Het experiment van Körber-Grohne, beschreven in het verslag van haar onderzoek naar de 
plantaardige resten uit de Feddersen Wierde (1967), vond plaats op de onbedijkte kwelder bij 
Cappelersiel, ongeveer13 km ten noorden van de Feddersen Wierde. Het in dit experiment gebruikte 
veld lag op de hoge kwelder, in de witte-klaverzone van het vegetatietype Juncetum gerardi en iets 
lager. Het Juncetum gerardi wordt alleen maandelijks bij springtij overstroomd, de iets hoger gelegen 
witte klaverzone alleen bij extreem hoge waterstanden zoals stormvloed (Körber-Grohne 1967, p. 213 
en 216). In dit experiment bleek de verbouw van verschillende gewassen goed mogelijk in de witte-
klaverzone, 10 cm lager echter niet meer (id., p. 213). De planten bleken het meest gevoelig voor 
overstroming met zout water (die ook de hogere proefpercelen trof) tijdens en vlak na de kieming, en 
tijdens vruchtzetting en rijping (id., p. 214). Ook de wind bleek een nadelige factor te zijn: planten die 
min of meer beschut stonden groeiden beter en werden hoger dan planten in de volle wind (id., p. 
228). Bemesting had een gunstig effect: bemeste planten waren beter bestand tegen de wind en 
groeiden beter dan onbemeste (id., p. 208).De beste resultaten gaf het oliegewas Camelina sativa 
(huttentut), gevolgd door gerst, terwijl ook duiveboon nog redelijke opbrengsten gaf; vlas was hier het 
meest gevoelig en gaf de slechtste resultaten. ‘Normale’ akkeronkruiden bleken zich al in het tweede 
jaar te vestigen in de hoger gelegen percelen. In de lager gelegen proefpercelen vervulden 
zoutminnende kwelderplanten de rol van akkeronkruid (id., p. 222-223). 

Het tien jaar durende experiment van Van Zeist c.s. vond plaats op de onbedijkte kwelder ten noorden 
van de Westpolder bij Ulrum. Het eerste verslag van dit experiment (Van Zeist et al. 1976) laat een 
aaneenschakeling van kleine en grote rampen zien die de oogst nadelig beïnvloedden of zelfs 
vernietigden: zomerse droogte, waardoor de zoutconcentratie in de bodem sterk stijgt; storm in het 
groeiseizoen waardoor planten omver worden geblazen; stormvloed in het voorjaar waardoor jonge 
planten wegspoelen; jongvee dat de door de omheining breekt en de oogst vernielt; aanvallen van trips 
op vlas en luizen op duivebonen; geiten die binnen de omheining weten te komen en een deel van de 
gerst opeten; vogels die pas gezaaid zaad opeten of jonge planten uit de grond trekken, en vogels die 
rijp zaad opeten. 

Voor dit onderzoek werden twee percelen ingezaaid: veld I met een hoogte van 2,05 – 2,14 +NAP, 
1,14 m boven gemiddeld hoog water; veld II met een hoogte van 1,55-1,60 m + NAP, 0,61 cm boven 
gemiddeld hoogwater (Van Zeist et al.1976, p. 115-116). Veld II, het laagst gelegen perceel, werd na 
drie jaar verlaten vanwege de zeer lage opbrengsten. In tegenstelling tot Körber-Grohne vonden Van 
Zeist c.s. geen belangrijke verbetering bij bemesting van de grond (id., p. 137). Opvallend waren ook 
hier de verschillen in kleine percelen tussen planten die in de volle wind stonden en planten die meer 
uit de wind achter andere planten opgroeiden (Bottema et al. 1980, p. 139). Het aantal overstromingen 
in de winter bleek geen invloed te hebben op de oogstresultaten in de zomer (Van Zeist et al. 1976, p. 
139). Evenals in Cappelersiel bleek ook hier huttentut het meest geschikte gewas te zijn. Vlas, 
meerrijige gerst, duiveboon, haver en raapzaad werden met redelijk succes verbouwd. Tweerijige 
gerst, broodtarwe, spelt, emmertarwe en gierst waren minder of ongeschikt onder deze 
omstandigheden (Bottema et al. 1980, p. 139). 

De meeste van de rampen waardoor het experiment bij de Westpolder werden getroffen kunnen ook de 
eerste bewoners van het kweldergebied parten hebben gespeeld. Van Zeist c.s. (1976, p. 139 en 142) 
wijzen erop dat de omstandigheden toen waarschijnlijk toch beter waren dan nu. In de eerste plaats 
was constant toezicht mogelijk in plaats van een controle van tijd tot tijd. Vogels en eventueel 



Grondsporen 11:          Macrobotanische resten in de terp Peins-Oost  20 

afgedwaald vee konden worden weggejaagd. Een tweede belangrijke factor was het kombergend 
vermogen van het veel uitgestrektere kweldergebied, waardoor hoge waterstanden minder extreme 
waarden bereikten. Ten derde spelen ook de toegepaste rassen een rol. In de genoemde experimenten 
werd uiteraard gebruik gemaakt van rassen die nu nog verbouwd worden. In de voorbije ruim 2000 
jaar hebben deze rassen ongetwijfeld veranderingen doorgemaakt. Mogelijk waren de toen gebruikte 
rassen beter aangepast aan de extreme omstandigheden op de kwelder (zie ook Körber-Grohne 1967, 
p. 212). 

Uit de experimenten blijkt dat akkerbouw in het kweldergebied mogelijk is, mits de geschikte 
gewassen verbouwd worden. Hiervoor kwamen de hogere delen van de kwelder, die in de zomer 
alleen nog bij zeldzame stormvloeden overstroomd werden, in aanmerking. Geen enkel gewas kon 
echter verbouwd worden op de onbeschermde middenkwelder. Als er rond de terpen van Westergo 
tijdens de vroegste bewoning akkerbouw plaats vond, dan moeten daarvoor beschermende 
maatregelen zijn getroffen 
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5. Aangetroffen plantensoorten en de vegetatie van het 
kweldergebied 

In dit hoofdstuk zullen de gevonden plantensoorten worden besproken; hierbij zal vooral aandacht 
worden geschonken aan de voorwaarden waaronder planten groeien, zoals zouttolerantie, 
vochtbehoefte, behoefte aan voedingsstoffen, grondsoort en overlevingskans bij begrazing en 
betreding. Bijzonderheden en problemen bij determinatie worden eveneens vermeld. Zaadproductie en 
levensduur van zaden worden besproken als zij bekend zijn uit de literatuur. Er wordt van uitgegaan 
dat de voor elke plant noodzakelijke levensvoorwaarden niet zijn veranderd in de tijd sinds de eerste 
bewoning van de terp Peins. 

Dat geldt niet noodzakelijk voor plantengemeenschappen. Introductie van nieuwe plantensoorten, 
verdwijning van andere, veranderende zeestromen en afwatering van het binnenland, en veranderde 
samenstelling van de mineraalhuishouding in het kweldergebied zijn enkele van de factoren die de 
samenstelling van plantengemeenschappen beïnvloeden. Wij kunnen de vegetatie die nu bekend is van 
het kweldergebied niet zonder meer terugprojecteren in de prehistorie. De bespreking van 
plantengemeenschappen in de tweede paragraaf is dan ook niet meer dan een hulpmiddel bij de 
reconstructie van de vegetatie in het verleden. De gevonden plantensoorten zijn bij die reconstructie 
uiteraard veel belangrijker dan ontbrekende soorten die we zouden kunnen verwachten op grond van 
nu aanwezige plantengemeenschappen. 

In de biologie wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen vruchten en zaden: de vrucht omsluit 
het zaad. Beide kunnen ‘diasporen’ zijn, de gangbare term voor een verspreidingseenheid (zaad, 
vrucht of deelvrucht) van een plant. Bij planten die zaden in vruchten produceren zijn de vruchten de 
diaspore. Hier zal meestal ‘zaad’ worden gebruikt als algemene aanduiding. 

5.1 DE GEVONDEN PLANTENSOORTEN 

Wilde planten en cultuurgewassen worden afzonderlijk besproken. 

De hier gebruikte wetenschappelijk namen voor de verschillende planten zijn, met een enkele 
uitzondering, afkomstig uit de meest recente ‘Heukels’ Flora van Nederland’ (van der Meijden 1996). 
Omdat in deze uitgave een aantal van de ingeburgerde soortnamen en familienamen veranderd is, 
worden waar nodig ook de oudere en bekendere namen tussen haakjes genoemd. De volgorde van de 
besproken soorten volgt het taxonomische classificatiesysteem van Heukels’ Flora. Alle algemene 
informatie is afkomstig uit de bovengenoemde Flora en uit de grote Nederlandse oecologische flora ( 
Weeda et al., 1985 – 1994, hier aangeduid met Flora I t/m V). Informatie over verspreiding van zaden 
komt uit ‘Verspreiding van zaden’ (Bouman et al. 2000). 

5.1.1 Wilde planten 

Ranunculaceae – Ranonkelfamilie 

Ranunculus subg. Batrachium – Waterranonkel 
De naam van dit ondergeslacht is hier gehandhaafd, hoewel deze benaming in de nieuwe Heukels’ 
Flora niet voorkomt. Deze naam wordt echter gebruikt omdat de zaden van de verschillende 
waterranonkels (vooralsnog) niet als soort herkenbaar zijn, maar slechts op het niveau van subgenus 
gedetermineerd kunnen worden. Waterranonkels zijn waterplanten die bestand zijn tegen het 
droogvallen van hun standplaats; ze zijn aangepast aan verschillende milieus. Een aantal soorten 
waterranonkel gedijt in brak water. Kieming vindt plaats op drooggevallen plekken. Waterranonkels 
krijgen een kans in voedselarm water, waar de bodem wel fosfaat bevat; zij kunnen dit fosfaat uit de 
bodem opnemen. Dit is bv. het geval waar ijzerhoudend water (kwel) toestroomt. In voedselrijker 
water legt waterranonkel het af tegen andere soorten. 

Ranunculus sardous – Behaarde boterbloem 
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De behaarde boterbloem groeit op vochtige, voedselrijke, dichtgeslagen, vaak brakke grond, in 
graslanden en graanakkers, op natte min of meer brakke kleigrond en kleiige veengrond; verdraagt 
beweiding (wordt zelf niet gegeten). De zaden worden verspreid door water, wind, mieren en dieren 
(inwendig en uitwendig). 

Fumariaceae – Duivenkervelfamilie 
Fumaria officinalis – Gewone duivenkervel 
Duivenkervel is een pionierplant en gedijt dus op omgewerkte grond die vochtig tot droog, en 
voedselrijk mag zijn; de plant is vooral te vinden op akkers en in moestuinen. Zaden worden verspreid 
door mieren. 

Urticaceae – Brandnetelfamilie 
Urtica dioica  -  Grote brandnetel 
Grote brandnetel groeit op zeer stikstof- en fosfaatrijke, humeuze, bij voorkeur vochtige, vaak half 
beschaduwde plaatsen. Grote brandnetel is eetbaar als groente (de jonge toppen), terwijl de vezels, net 
als die van vlas, gebruikt kunnen worden voor de vervaardiging van textiel (neteldoek). Netelvezels 
werden al in het Neolithicum gebruikt in Denemarken (Körber-Grohne 1967, p. 162). Zaden van 
Urtica-spp. worden verspreid door de wind. 

Urtica urens  - Kleine brandnetel 
De Kleine brandnetel is een cultuurvolger, die waarschijnlijk afkomstig is uit Zuid-Europa. De plant 
groeit op zonnige, lichte, omgewerkte grond, waar dierlijke mest terecht is gekomen, dus op en bij 
mesthopen en in moestuinen, mits de grond niet is dichtgeslagen. 

Chenopodiaceae – Ganzenvoetfamilie 
De soorten van deze familie zijn gebonden aan open, voedselrijke standplaatsen. Vele zijn aangepast 
aan een brak of zout milieu, waar ze tot de blijvende vegetatie kunnen behoren. Buiten deze milieus 
horen ze meestal tot de pionierplanten, die een kans krijgen in omgewerkte, voedselrijke grond; daar 
zijn het dus akkeronkruiden en planten van ruderale plaatsen, met name in nederzettingen. Ze 
verdwijnen als de bodem niet verstoord wordt, maar het zaad blijft jarenlang kiemkrachtig en ontkiemt 
bij nieuwe ingrepen in de bodem. 

Atriplex littoralis  – Strandmelde 
Strandmelde groeit in pioniervegetaties op een brakke, vochtige bodem, en is dus te vinden in 
vloedmerken aan de zeekust, op de randen van kwelders, en op omgewerkte grond in het kustgebied. 
Zaden van Atriplex-spp. worden verspreid door water en wind. 
 De zaden van strandmelde hebben een gering drijfvermogen: 50% zinkt binnen 5-10 minuten, de 
overige zinken binnen 2-4 uur. Wanneer de bloemdekbladen nog aanwezig zijn gelden echter 
aanzienlijk langere perioden: resp. 1,5-3 dagen en enkele maanden (Koutstaal et al. 1987, p. 228). 

Atriplex patula  – Uitstaande melde 
Uitstaande melde is een pionierplant die groeit op een vochtige, zeer voedselrijke bodem. Deze melde 
is geen typische kustbewoner, maar groeit in akkers, tuinen en bij mesthopen. De zaden werden in de 
prehistorie misschien gegeten (Van Zeist (1968)1970, p. 166). 

Atriplex  prostrata   (= A.hastata) – Spiesmelde 
Bij Atriplex-spp. is sprake van zaaddimorfie: de planten produceren zowel grote als kleine zaden. De 
kleine zaden van deze soort zijn niet te onderscheiden van A. patula, de grote niet van A. littoralis. Ze 
worden daarom veelal samen genoemd: A. patula/ prostrata en A. littoralis/ prostrata. 
Spiesmelde is evenals uitstaande melde een pionierplant van vochtige, voedselrijke bodems, maar kan 
bovendien voorkomen in een brak milieu. De plant komt evenals strandmelde voor op vloedmerken, 
maar staat daar in een iets lagere zone. Ook de zaden van spiesmelde werden misschien gegeten (Van 
Zeist (1968)1970, p. 166). 
Vruchten van spiesmelde worden meestal door (zee)water verspreid. De zaden kunnen ook inwendig 
en uitwendig door dieren worden verspreid; daardoor kan de plant op andere plaatsen dan 
vloedmerken terecht komen (Bouman et al. 2000, p.96). Het drijfvermogen van de zaden is niet groot: 
50% zinkt binnen 1 uur, de overige binnen 7 uur. Als de bloemdekbladen nog aanwezig zijn wordt het 
drijfvermogen vergroot tot 1-3 weken (Koutstaal et al. 1987, p. 228). 
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Beta vulgaris subsp.maritima  (= Beta maritima ) – Strandbiet 
Strandbiet is de voorouder van talrijke cultuurvormen, zoals rode biet, snijbiet en suikerbiet. Uit 
literaire bronnen blijkt dat verschillende van deze vormen al voor het begin van de jaartelling in 
cultuur waren. In onze streken werden bieten echter waarschijnlijk pas in de Middeleeuwen verbouwd 
(Körber-Grohne 1987, pp. 206-213). Zaden van biet in een archeobotanisch monster wijzen dan ook 
niet noodzakelijk op gebruik van biet als cultuurplant. Zeker in een kustmilieu is de aanwezigheid van 
biet als wilde plant waarschijnlijk, al kunnen de bladeren van de wilde vorm wel gegeten worden. Als 
wilde plant komt hij voor op vloedmerken op hellingen langs de kust.  De zaden zijn aangepast aan 
verspreiding door water door de kurkachtige opvulling van de bloemdekbladeren. 

Chenopodium album  – Melganzenvoet 
Melganzenvoet groeit op open, vochtige, stikstofrijke, omgewerkte grond, dus op akkers en in tuinen, 
en op drooggevallen plaatsen. Een grote plant kan tienduizenden zaden voortbrengen. De zaden 
blijven tientallen jaren kiemkrachtig. De zaden van melganzenvoet (en van andere Chenopodiaceae) 
zijn eetbaar. De bladeren zijn rijk aan vitamine C en een aantal aminozuren, en kunnen als groente 
gegeten worden. 
 Chenopodium-spp. verspreiden hun zaden  door de wind, door water, door dieren (inwendig) of als 
steppenroller; steppenrollers zijn verdroogde, losgeraakte planten die door de wind over vlaktes 
worden geblazen en al rollend hun zaden verliezen. 

Chenopodium ficifolium  – Stippelganzenvoet 
Ook stippelganzenvoet groeit op vochtige, stikstofrijke en omgewerkte, minerale en kalkhoudende 
gronden. 

Chenopodium glaucum  – Zeegroene ganzenvoet en  C. rubrum  – Rode ganzenvoet 
De zaden van beide soorten zijn niet van elkaar te onderscheiden en worden daarom altijd samen 
genoemd: C. glaucum/ rubrum. Ze delen een voorkeur voor open, vochtige, stikstofrijke grond en 
drooggevallen plaatsen, terwijl C. rubrum ook op zilte en brakke bodems voorkomt. 

Salicornia europaea (s.l.) – Zeekraal 
Onder deze benaming vallen drie soorten, die als zaden helaas niet van elkaar zijn te onderscheiden. 
De toevoeging s.l. (sensu lato) onderscheidt de algemene term van de naam van één van de drie 
eigenlijke zeekraal-soorten, S. europaea L.(s.s.), die dan ook de toevoeging s.s. heeft (sensu  stricto). 
De drie zeekraal-soorten bezetten verschillende plaatsen in het kwelderlandschap: S. pusilla, 
eenbloemige zeekraal, groeit buitendijks op open, zilte grond, wat hoger dan de beide andere soorten. 
S. europaea s.s., Kortarige zeekraal, groeit buitendijks boven de gemiddeld-hoogwaterlijn, bv. langs 
kreken, binnendijks op sterk zilte, wat open terreinen. S. procumbens, de langarige zeekraal, ten slotte, 
groeit buitendijks op kale slikken, meestal onder de gemiddeld-hoogwaterlijn, volkomen aangepast 
aan de getijden (Flora I, p. 170). Deze soort fungeert hier als slibvanger, zodat de slikken hoger 
worden en zich kunnen ontwikkelen tot kwelders. 
Zeekraal is een zoutbehoevende plant, in tegenstelling tot andere kustplanten, die zoutverdragend zijn, 
maar ook elders kunnen groeien. De zaden van zeekraal vormen een voedselbron voor zaadetende 
trekvogels. Eenden eten de jonge kiemplanten; de plant is ook voor de mens eetbaar. Zeekraal wordt 
niet gegeten door schapen en koeien (Joenje 1982, p. 7). 
De zaden van zeekraal worden verspreid door water. Het drijfvermogen van de zaden is echter zeer 
klein: 50% zinkt binnen 1,5-2 uur, 100% is binnen een dag gezonken. Deze periode kan langer zijn als 
de zaden nog in de uitgebloeide bloemen van de plant loslaten (Koutstaal et al. 1987, pp. 228-231). 
Meestal vallen de zaden echter gewoon onder de ouderplant. De weerhaakjes op de zaden zorgen 
ervoor dat het zaad op dezelfde plaats blijft. Dat zeewaterverspreiding geen grote rol speelt voor 
zeekraal, blijkt uit het feit dat niet alle voor de plant geschikte lage slikken met zeekraal begroeid 
raken; in Noord-Duitsland werden deze slikken dan ook ingezaaid meet zeekraal om opslibbing te 
bevorderen. Een goed uitgegroeide plant kan 100.000 zaden produceren (Joenje 1982, p. 6-7). 

Suaeda maritima – Schorrenkruid 
Schorrenkruid komt voor op open plekken op kwelders, op vergane vloedmerken, en binnendijks op 
sterk zilte, spaarzaam begroeide, lage plekken (Flora I, p. 172). Schorrenkruid hoort thuis in allerlei 
vegetatietypen op de hoogste delen van het slik en de laagste van de kwelder. In deze zones wordt veel 
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aanspoelsel afgezet langs kreken. Schorrenkruid profiteert hier van de vrijkomende voedingsstoffen uit 
verterend materiaal. De schorrenkruidbegroeiing op deze plaatsen vangt veel slib en vloedmerk, 
waardoor kleine oeverwallen kunnen worden gevormd; schorrenkruid verdwijnt dan op die plaatsen. 
De zaden van Suaeda worden verspreid door de wind, door water en de hele plant als steppenroller 
(zie bij Chenopodium). De vruchten van Suaeda zinken tussen 2 uur en 2 weken. In bewegend water 
zijn alle zaden binnen 2,5 dag gezonken (Koutstaal et al. 1987, p. 228). 

 Caryophyllaceae – Anjerfamilie 
Spergularia marina (= S. salina) – Zilte schijnspurrie 
De zilte schijnspurrie groeit op open, zilte of brakke grond en kan goed tegen betreding. De kale en 
verdichte plekken op de lage tot middelhoge kwelder waar de plant voorkomt kunnen kaal zijn als 
gevolg van betreding, maar ook door wisselende waterstanden. De zaden worden verspreid door water 
en wind. 

Spergularia media subsp. angustata (= S. maritima; = S. marginata) –  Gerande schijnspurrie 
Gerande schijnspurrie is een typische kwelderplant die, in tegenstelling tot S. marina, voorkomt in 
tamelijk welige vegetaties. Op kwelders groeit deze schijnspurrie vooral op de lagere delen, met een 
voorkeur voor kleiige grond. 
De beide schijnspurriesoorten zijn als zaad vaak moeilijk van elkaar te onderscheiden, omdat hun 
respectievelijke kenmerken niet bijzonder constant zijn (Sterk 1969a en 1969b) en bovendien 
gemakkelijk verdwijnen bij de conservering van het zaad in de bodem. Waar dit het geval is kunnen de 
zaden niet verder dan tot op het geslachtsniveau worden gedetermineerd. 
Zaden van gerande schijnspurrie kunnen zowel gevleugeld als ongevleugeld zijn. Beide typen worden 
voornamelijk door zeewater verspreid. De ‘vleugel’ vergroot het drijfvermogen. In rustig water, waar 
de oppervlaktespanning niet verbroken wordt, kunnen de zaden dagenlang drijven. Ze kiemen vaak 
rond de hoogwaterlijn, vooral na een regenrijke periode als het zoutgehalte in de bodem relatief laag is 
(Bouman et al. 2000, p. 90). In normale omstandigheden zinken de zaden snel, binnen 7 uur 
(Koutstaal et al. 1987, p. 228). 

Stellaria media  – Vogelmuur 
Vogelmuur groeit op open, droge tot vochtige, voedselrijke en oppervlakkig omgewerkte grond, dus 
op braakliggende akkers en in moestuinen. De plant kan als groente gegeten worden. De plant laat de 
zaden eenvoudig vallen; in water kunnen ze nog enige tijd blijven drijven. 

Polygonaceae – Duizendknoopfamilie 
Persicaria hydropiper  (= Polygonum hydropiper ) – Waterpeper 
De naam van waterpeper geeft al aan dat dit een vochtminnende plant is, die bovendien houdt van een 
open, humeuze en stikstofrijke grond. Waterpeper komt voor langs sloten en rivierarmen, op vochtige 
akkers en grienden en op natte bospaden. Het is een indicator van eutrofiëring van waterlopen en 
verslemping op akkers. Zaden van Persicaria-spp. worden verspreid door water. 

Persicaria lapathifolia (= Polygonum lapathifolium.) – Beklierde duizendknoop  
Deze duizendknoop groeit op open, vochtige, voedselrijke (mesthopen) en omgewerkte grond, op 
akkers, in bermen en aan rivieroevers. Het is een indicator van verslemping. De vondst van een grote 
hoeveelheid zaden in een archeologische context in Denemarken doet vermoeden dat deze soort daar 
werd gegeten (Van Zeist (1968)1970, p. 166). 

Polygonum aviculare  – Gewoon varkensgras 
Varkensgras is een plant van open, vochtige, voedselrijke en vaak betreden grond en is te vinden op 
akkers en langs wegen en paden. De meest natuurlijke standplaats van varkensgras is te vinden aan de 
zeekust, waar hij samen met onder meer Atriplex-soorten groeit op vloedmerk. De zaden worden 
gegeten door dieren waardoor ze worden verspreid. 

Rumex crispus  – Krulzuring 
De krulzuring groeit op open of grazige, voedselrijke plaatsen met een wisselende waterstand, ook op 
vloedmerkgordels. Hij heeft dus een zekere tolerantie voor een brak milieu. De plant kan grote en 
kleine zaden produceren (Flora 1, p. 153). De kleinere worden door de wind verspreid en komen 
verder dan de grotere, die dicht bij de ouderplant vallen. De zaden kiemen op open plaatsen. Ze 
kunnen tientallen jaren kiemkrachtig blijven. 



Grondsporen 11:          Macrobotanische resten in de terp Peins-Oost  25 

De zaden van krulzuring worden verspreid door wind, water of dieren (uitwendig). Ze hebben een 
gering drijfvermogen: binnen 3 uur zijn alle zaden gezonken. De vrucht heeft door de aanwezigheid 
van een drijfknobbeltje en ‘vleugels’ een groot drijfvermogen: ze kunnen langer dan een jaar blijven 
drijven (Koutstaal et al. 1987, p. 228). 

Rumex obtusifolius  – Ridderzuring 
Ridderzuring is een plant van grazige of beschaduwde plaatsen met een voorkeur voor vochtige, zeer 
voedselrijke, omgewerkte (maar niet ieder jaar geploegde) grond. De plant heeft voor kieming open 
plaatsen nodig. 

Plumbaginaceae - Strandkruidfamilie 
Armeria maritima – Engels gras 
Engels gras komt voor op hoge, zandige kwelders, in brakke graslanden en aan zeedijken. Op 
kwelders groeit Engels gras in de zone die alleen bij stormvloed door zeewater wordt bereikt. De plant 
wordt graag gegeten door schapen, konijnen en ganzen, en breidt zich onder invloed van beweiding 
uit. Als macroresten worden voornamelijk bloemkelken aangetroffen. Zaden worden verspreid door 
wind en water. 

Limonium vulgare – Lamsoor 
Lamsoor is eveneens een plant van zilte graslanden, maar heeft een voorkeur voor meer kleiige 
bodems. Op kwelders groeit lamsoor iets lager dan Engels gras, namelijk vanaf de gemiddelde 
hoogwaterlijn tot ongeveer de gemiddelde springvloedlijn (lage kwelder). De plant wordt niet gegeten 
door rundvee, door schapen alleen in het voorjaar; beweiding doet het verdwijnen, want de plant is 
niet bestand tegen betreding. Lamsoor is een goede ‘slibvanger’ en creëert daarmee ook een gunstige 
omgeving voor de kieming van de eigen zaden. Als het oppervlak te hoog wordt, zal lamsoor echter 
verdwijnen. Evenals bij Armeria worden ook van Limonium vrijwel alleen bloemkelken aangetroffen. 
 Zaadverspreiding door wind en water. Het drijfvermogen van de zaden is klein: binnen 5,5 uur 
zinken alle zaden. Als vrucht is dit vermogen veel groter: tot 60 dagen (Koutstaal et al. 1987, p. 228). 

Brassicaceae  (= Cruciferae) – Kruisbloemenfamilie 
Capsella bursa-pastoris– Gewoon herderstasje 
Herderstasje is een cultuurvolger, en afkomstig uit het Middellandse Zeegebied. Het is een 
pionierplant die prijs stelt op een open, vrij droge, zeer voedselrijke, omgewerkte grond, en die goed 
bestand is tegen betreding. Herderstasje groeit dus bijvoorbeeld in akkers, op paden en tussen 
straatstenen. De zaden laten los van de plant door regen of wind. 

Coronopus squamatus – Grove varkenskers 
Varkenskers is een tredplant met een voorkeur voor kleiige, stikstofrijke grond. De plant is vooral te 
vinden op kale plekken, die ‘s winters onder water staan en ‘s zomers uitdrogen, zoals de ingang van 
weilanden, wagensporen of lage delen van akkers. Zaadverspreiding door (regen)water. 

Sinapis arvensis  – Herik 
Herik is een plant van open, vochtige, zeer voedselrijke grond, met een voorkeur voor klei; de plant 
groeit in akkers, met name waar niet-overwinterende gewassen worden verbouwd,  en in bermen. De 
zaden blijven jarenlang kiemkrachtig. 
Herik is een uit het Middellandse Zeegebied afkomstige cultuurvolger. De plant is matig giftig, maar 
kan gekookt als groente worden gegeten. Van het zaad kan mosterd worden gemaakt. Door de wind 
raken zaden los van de plant. 

Ericaceae – Heifamilie 
Erica tetralix  -  Gewone dophei 
Dophei is een plant van vrij droge tot natte, zure grond op heiden, in hoogvenen en in schrale 
graslanden. Dophei produceert vooral in het pionierstadium van een dopheivegetatie zeer veel zaden: 
jaarlijks enige tienduizenden per m2. De zeer kleine zaden van dophei worden door de wind verspreid 
(Bouman et al. 2000, p. 22).  

Primulaceae – Sleutelbloemfamilie 
Glaux maritima  – Melkkruid 
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Melkkruid is een plant van brakke en zilte milieus, maar is niet bestand tegen dagelijkse overspoeling 
met zout water, noch tegen uitdroging. Hij is te vinden op klei of slibrijk zand, op hoge kwelders en 
groene stranden, aan zeedijken, in brakke rietlanden en weilanden, en in duinvalleien. Kale plekken 
door betreding, oeverafslag of afplaggen zijn ideale groeiplaatsen voor melkkruid, maar hij komt ook 
voor als bodembedekker tussen andere kwelderplanten. Zaden worden verspreid door dieren (inwen-
dig en uitwendig) en door water.  

Rosaceae – Rozenfamilie 
Potentilla anserina  – Zilverschoon 
Zilverschoon groeit op natte tot vochtige, voedselrijke of brakke tot zilte grazige grond, en is goed 
bestand tegen betreding; de plant is een indicator voor stagnerend of sterk fluctuerend grondwater. De 
plant is te vinden in vele vegetatietypen aan de rand van kwelders, in vloedmerken, op akkers, in 
duinvalleien en langs wegen. De naam ‘anserina’ slaat op het gebruik van de plant als ganzenvoer. De 
wortels zijn ook geschikt voor menselijke consumptie. Zaden worden verspreid door mieren, water, 
wind en dieren (inwendig), en actief door de plant zelf. 

Fabaceae  (= Leguminosae; incl. Papillionaceae) – Vlinderbloemenfamilie 
Medicago lupulina  – Hopklaver 
Hopklaver komt voor op vochtige tot droge, matig voedselrijke en humusarme grond in graslanden en 
bermen; als akkeronkruid groeit het alleen op de zwaardere gronden. Zaden van hopklaver worden 
relatief vaak verkoold aangetroffen in het materiaal van Peins. De plant werd in het verleden wel als 
veevoer verbouwd. Zaadverspreiding door dieren (uitwendig) en door regenwater. 

Trifolium pratense  – Rode klaver 
Rode klaver groeit op vochtige, voedselrijke grond in grasland. Op schrale grond staat zij vooral in 
weiland, op voedselrijke grond in hooiland. De plant was al in de Oudheid in cultuur als 
veevoederplant (Flora II, p. 144). In macroresten worden vrijwel alleen bloemblaadjes aangetroffen. 
Zaden van Trifolium kunnen op verschillende manieren worden verspreid: planten kunnen de zaden 
actief in de grond brengen, maar ook kunnen wind, water en dieren (uitwendig) een rol spelen. 

Trifolium repens  – Witte klaver 
Witte klaver komt voor op vochtige tot natte, voedselrijke of brakke tot zilte grond in grasland en op 
hoge kwelders. De plant is bestand tegen betreding en beweiding. 
Ook van witte klaver worden in macroresten vooral bloemblaadjes aangetroffen. 

Euphorbiaceae – Wolfsmelkfamilie 
Euphorbia helioscopia  – Kroontjeskruid 
Kroontjeskruid is een pionierplant die groeit op open, vochtige, voedselrijke grond, en dus te is in 
akkers, moestuinen en bermen. De plant is een cultuurvolger uit Zuid-Europa, die zeker al  in de 1ste 
eeuw v. Chr. in Nederland voorkwam (Flora III, p.13). Zaadverspreiding door water of mieren. 

Linaceae -  Vlasfamilie 
Linum catharticum  – Geelhartje 
Geelhartje groeit op open plaatsen op vochtige tot natte, soms kalkhoudende, onbemeste graslanden, 
afgravingen en zandplaten. Zaden worden uit de plant losgemaakt door de wind; ook dieren kunnen 
(uitwendig) bijdragen aan de verspreiding. Komt ook voor op lage vlaktes, die heel zelden met zout 
water overstroomd raken, maar snel weer verzoeten door stagnerend regenwater (Westhoff & van 
Oosten 1991, p. 193). 

Apiaceae  (= Umbelliferae) – Schermbloemenfamilie 
Conium maculatum  – Gevlekte scheerling 
Gevlekte scheerling groeit op zonnige plaatsen in ruigten, op vochtige, voedselrijke en humeuze, 
omgewerkte grond. Van nature groeit de plant op aanspoelselgordels langs de grote rivieren. Zaad-
verspreiding door de wind. 

Daucus carota  – Peen 
Peen is bij ons vooral bekend als cultuurplant, maar het is ook een wilde plant van vrij droge, niet te 
zware gronden in graslanden, dijken en wegbermen en op hoge kwelders. De nu gekweekte oranje 
wortels waren in het begin van de jaartelling zeker nog niet in cultuur in onze streken. De wilde penen 
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zijn in het eerste jaar van hun tweejarig bestaan wel eetbaar, maar dun en moeilijk uit te graven. Ze 
kunnen verzameld zijn als wilde groente (Körber-Grohne 1984, pp. 223-231). Peen produceert per 
plant enkele honderden tot meer dan 15.000 zaden. De zaden worden vooral verspreid door de wind en 
door dieren (inwendig) (Bouman et al. 2000, p. 54). 

Hydrocotyle vulgaris. – Gewone waternavel 
Waternavel groeit op natte, zwak zure tot matig voedselrijke grond in veenmoerassen, hooilanden, 
duinvalleien, aan venen en oevers. De plant is aangepast aan wisselende waterstanden, betreding, 
beweiding en overdekking met zand en aanspoelsel. Zaadverspreiding door wind en water. 

Solanaceae – Nachtschadefamilie 
Hyoscyamus niger – Bilzekruid 
Bilzekruid is te vinden op droge, open, zeer voedselrijke en omgewerkte grond, op dijken, vloed-
merken, in bermen en in de duinen. Door de wind raken de zaden los van de plant. 

Solanum nigrum  – Zwarte nachtschade 
Zwarte nachtschade groeit op open, vochtige tot droge, zeer voedselrijke, omgewerkte grond, op 
akkers, in moestuinen en in wegbermen. De bes wordt gegeten door dieren, waardoor de zaden 
verspreid worden. 

Menyanthaceae – Watergentiaanfamilie 
Menyanthes trifoliata  – Waterdrieblad 
Waterdrieblad is een typische waterplant die groeit in ondiep water in veenmoerassen, vennen en 
duinvalleien, soms in moerasbos; waterdrieblad mijdt zout. De zaden van deze plant hier zijn 
waarschijnlijk (net als die van dopheide en de blaadjes van veenmos) afkomstig uit afgeslagen veen 
(Cappers 1994, p. 70). Zaden van waterdrieblad worden al gevonden in veenafzettingen uit het 
Oligoceen (Bouman et al. 2000, p. 80). De zaden van waterdrieblad worden verspreid door water; ze 
kunnen meer dan 15 maanden blijven drijven (ibid.). De wortelstokken van waterdrieblad zijn eetbaar. 

Lamiaceae (Labiatae) – Lipbloemenfamilie 
Lamium purpureum  – Paarse dovenetel 
Paarse dovenetel groeit op vochtige, zeer voedselrijke, omgewerkte grond, in bermen, bemeste 
weilanden, lichte loofbossen en moestuinen. Mieren verspreiden de zaden. 

Plantaginaceae – Weegbreefamilie 
Plantago major  – Grote weegbree 
Grote weegbree is een pionierplant die groeit in omgewerkte, open, vochtige en voedselrijke, 
eventueel brakke grond, en bestand is tegen een incidentele overspoeling met zeewater. De plant is 
bestand tegen betreding en groeit op akkers, in grasland, en op en langs wegen en paden. De manier 
van zaadverspreiding wordt aangegeven in de naam Plantago: ‘wat met de voetafdruk meekomt’. Ook 
door water kunnen de zaden verspreid worden. 

Plantago maritima  – Zeeweegbree 
Zeeweegbree is een zoutminnende plant, die deel uitmaakt van allerlei vegetaties van kwelders en 
strandvlaktes, langs zeedijken, en in zilte binnendijkse gras- en rietlanden. Vooral op de lagere 
kwelder komt zeeweegbree veel voor, mits die niet sterk begraasd wordt. In macroresten worden 
vrijwel alleen de bloemkelken (vruchten) zonder zaad gevonden. De zaden hebben een zeer gering 
drijfvermogen: binnen 7 uur zijn alle zaden gezonken. Vruchten blijven tot 3 weken drijven (Koutstaal 
et al. 1987, p.228). 

Scrophulariaceae – Helmkruidfamilie 
Odontites vernus subsp. serotinus (= Euphrasia odontites ) – Rode ogentroost 
Rode ogentroost groeit op vochtige, voedselrijke, grazige plaatsen, en op natte en zilte, grazige grond. 
Op kwelders staat hij in de zone die alleen door stormvloeden wordt overspoeld. Door de wind raken 
zaden los van de plant. 

Rhinanthus  – Ratelaar 
De zaden van Rhinanthus zijn alleen op geslachtsniveau herkenbaar. Ratelaars groeien in graslanden 
waar ze parasiteren op onder meer grassen en vlinderbloemigen. Grote ratelaar kan in een zwak brak 
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milieu voorkomen (Flora III, p. 237). Zaden van ratelaar blijven slechts één jaar kiemkrachtig. 
Zaadverspreiding door wind en water. 

Rubiaceae – Sterbladigenfamilie 
Galium aparine  – Kleefkruid 
Kleefkruid groeit vooral op vaak halfbeschaduwde, vochtige tot droge, zeer voedselrijke, omgewerkte 
grond in bossen en bosjes, op akkers en in moestuinen. De plant komt ook voor in de stormvloedzone 
van brakke en zilte getijdengebieden. Kleefkruid produceert, afhankelijk van de standplaats, enkele 
tientallen tot 1000 zaden per plant. De stekelige zaden hechten zich makkelijk aan dieren, maar 
kunnen ook drijvend op water verspreid worden (Bouman et al. 2000, p. 136). 

Dipsacaceae – Kaardebolfamilie 
Dipsacus fullonum  – Grote kaardebol 
Grote kaardebol groeit op vochtige, kalkhoudende, omgewerkte, bij voorkeur kleiige grond, en is dus 
te vinden in ruigten, op dijken en in bermen. De zaden worden verspreid door dieren (uitwendig) en 
door regenwater (Bouman et al. 2000, p. 209). 

Asteraceae (= Compositae) – Composietenfamilie 
Aster tripolium  – Zulte of Zeeaster 
Zulte verdraagt zowel zilte, brakke als zoete milieus, maar vraagt wel een natte en voedselrijke bodem; 
de plant groeit op kwelders, in rietlanden en uiterwaarden, en aan oevers. Zulte verdraagt een geringe 
beweiding, maar verdwijnt bij zware begrazing. Op kwelders komt de plant in alle zones voor, maar 
talrijker in de lagere delen, terwijl zulte kan overheersen op de overgang van slik naar kwelder. De 
jonge bloemtoppen worden graag door schapen gegeten, terwijl de bladeren als groente geschikt zijn 
voor menselijke consumptie. De zaden worden verspreid door wind en water. Ze zinken binnen 15 
dagen (Koutstaal et al. 1987, p. 228). 

Carduus crispus  – Kruldistel 
Kruldistel is een plant van ruigten, die groeit op een open, vochtige tot droge, voedselrijke, 
omgewerkte zand- of kleibodem. De plant verdraagt een licht brak milieu. De zaden worden verspreid 
door de wind, door dieren (uitwendig) en door mieren. 

Cirsium arvense  – Akkerdistel 
Akkerdistel groeit op open, vochtige, zeer voedselrijke, omgewerkte grond en is een moeilijk te 
bestrijden akkeronkruid. De plant groeit ook in een brak milieu, bijvoorbeeld op vloedmerk op 
oeverwallen of tegen de voet van duintjes. De zaden van Cirsium worden verspreid door de wind en 
door mieren.  

Cirsium vulgare– Speerdistel 
Speerdistel groeit op open, vochtige, voedselrijke en eventueel omgewerkte grond.  

Leontodon autumnalis  – Vertakte leeuwentand 
Deze leeuwentand heeft een voorkeur voor open, vochtige en voedselrijke (maar niet zwaar bemeste), 
soms brakke, grond in grasland. De plant is goed bestand tegen beweiding en wisselende waterstanden 
en kan voorkomen op de hoogste delen van kwelders. Zaadverspreiding door de wind. 

Leontodon saxatilis -  Kleine leeuwentand 
Kleine leeuwentand heeft een voorkeur voor open, vochtige, matig voedselrijke, eventueel brakke 
grond. Hij groeit vaak in het grensgebied tussen twee vegetatietypen, bv. zoet en zilt of nat en droog. 

Sonchus arvensis  – Akkermelkdistel 
Deze plant groeit op vochtige, zeer voedselrijke, omgewerkte, eventueel brakke grond; hij is te vinden 
op akkers, grazige plaatsen, in zeeduinen en in vloedmerken, mits niet te vaak door zout water 
overspoeld. De zaden van Sonchus worden verspreid door de wind en door water. Ze hebben een groot 
drijfvermogen: zeker 5 maanden (Koutstaal et al. 1987, p. 228). 

Sonchus asper – Gekroesde melkdistel, en Sonchus oleraceus – Gewone melkdistel 
Deze beide soorten melkdistel groeien op dezelfde standplaatsen: open, vochtige, omgewerkte en zeer 
voedselrijke grond, dus op akkers, in moestuinen en bij mesthopen. 

Taraxacum officinale – Gewone paardenbloem 
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De paardenbloem is een plant van bemeste, droge tot vochtige graslanden. Het blad kan gegeten 
worden als groente, eventueel na bedekt te zijn met aarde (molsla). Zaden worden verspreid door de 
wind. 

Alismataceae – Waterweegbreefamilie 
Alisma -  Waterweegbree 
 De soorten van dit geslacht zijn als zaden niet of zeer moeilijk van elkaar te onderscheiden. Alle 
soorten komen voor in ondiep, tamelijk voedselrijk, zoet tot zwak brak water. De plant heeft een 
eetbare wortelstok. Zaadverspreiding door water. 

Juncaginaceae – Zoutgrasfamilie 
Triglochin maritima  – Schorrenzoutgras 
Schorrenzoutgras is een plant van natte, zilte gronden, maar groeit soms ook op niet zilte, onbemeste 
graslanden bij de kust. Het verdraagt maaien en een zekere mate van beweiding, maar is niet bestand 
tegen afzetting van vloedmerk. De plant kan zowel op lage als op hoge kwelders groeien, in 
verschillende vegetaties. Het best gedijt het in poeltjes en greppels, plaatsen die wat lager liggen zodat 
er water blijft staan. 
De zaden worden verspreid door water en door dieren (uitwendig). Ze hebben een tamelijk groot 
drijfvermogen: in stilstaand water zinkt 50% van de zaden binnen een maand, de overige kunnen daar 
meer dan zes maanden over doen. In bewegend water drijven ze nog 4-5 dagen (Koutstaal et al. 1987, 
p. 228). 

Potamogetonaceae  - Fonteinkruidfamilie 
Potamogeton gramineus – Ongelijkbladig fonteinkruid 
Potamogeton is een groot geslacht van waterplanten, die verschillende ecologische milieus bewonen. 
Deze fonteinkruidsoort heeft een voorkeur voor ondiep, stilstaand en matig voedselarm water, in 
vennen, poelen en sloten, en kan zich ook handhaven op droogvallende plaatsen. Zaden van 
Potamogeton-soorten worden verspreid door water of door dieren die de vruchtjes eten (vissen en 
watervogels) (Bouman et al. 2000, p. 86 en 221).  

Potamogeton pectinatus  – Schedefonteinkruid 
Schedefonteinkruid groeit in brak en zoet, stilstaand of stromend, voedselrijk water. De plant kan een 
zekere mate van vervuiling verdragen. Het is onder meer te vinden in rivieren en beken, geulen in 
zoet- en brakwatergetijdengebieden, zoete of brakke kreken, en drinkpoelen voor vee. 

Potamogeton polygonifolius – Duizendknoopfonteinkruid 
Deze plant groeit in ondiep, voedsel- en kalkarm, stromend of stilstaand water op zandgrond, ook op 
droogvallende plaatsen. 

Zannichelliaceae – Zannichelliafamilie 
Zannichellia palustris – Zannichellia 
Zannichellia is een waterplant van zoet en brak, voedselrijk, meestal ondiep water. Het zaad wordt 
verspreid door dieren (uitwendig) en/of door water. 

Lemnaceae – Eendenkroosfamilie 
Lemna– Eendenkroos 
De verschillende soorten uit dit geslacht zijn als zaad niet van elkaar te onderscheiden. 
Het zijn alle waterplanten die groeien in voedselrijk water; twee van de drie inheemse soorten kunnen 
zowel in een brak als een zoet milieu groeien, de derde, L. minor, alleen in een zoet milieu. 

Juncaceae – Russenfamilie 
Juncus gerardi – Zilte rus 
De enige aangetroffen russensoort in alle onderzochte monsters. De zaden van Juncus gerardi worden 
over het algemeen in zeer grote hoeveelheden aangetroffen en vormen het hoofdbestanddeel van de 
0,2 zeeffractie. De plant groeit binnen- en buitendijks op zilte, niet te zware gronden. Zilte rus is een 
kenmerkende plant voor hogere delen van de kwelder; hij groeit in de zone die niet bij elke 
springvloed, maar wel bij stormvloeden, onder water komt. Hij neemt toe op beweid terrein, omdat het 
vee daar liever de grassoorten eet. Het zeer kleine, kleverige zaad wordt verspreid door de wind of 
door dieren (uitwendig). 
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Cyperaceae – Cypergrassenfamilie 
Bolboschoenus maritimus  (= Scirpus maritimus) – Heen of  Zeebies 
Heen groeit in ruigten op natte, zoete tot licht zilte, zeer voedselrijke bodems, aan waterkanten, in 
sloten en op de hogere delen van kwelders. De plant kan zich handhaven in door koeien begraasd 
terrein. Zaadverspreiding door dieren (uitwendig) en door water.  

Carex arenaria  – Zandzegge 
Zandzegge groeit op droge (soms vochtige), open of beschaduwde, voedselarme en omgewerkte 
zandgrond, en is dus vooral te vinden in de duinen, in stuifzandgebieden en in heiden. De zaden van 
Carex-soorten kunnen worden verspreid door wind, water, dieren (uitwendig) en door mieren.  

Carex distans  – Zilte zegge 
Zilte zegge groeit in graslanden op zilte en brakke, natte gronden, dus op kwelders en strandvlakten, 
en in duinvalleien. Dagelijkse overstroming met zeewater kan deze zegge niet verdragen; hij gedijt het 
beste waar slechts enkele stormvloeden per jaar doordringen. 

Carex disticha – Tweerijige zegge 
Deze zeggesoort groeit op natte tot vochtige, brakke tot zoete, voedselrijke grond, in graslanden, langs 
slootkanten en in duinvalleien. 

Carex otrubae (= C. cuprina) – Valse voszegge 
Een plant van natte, zoete tot brakke, voedselrijke grond aan waterkanten en in drassig grasland, die 
ook voorkomt op hoge delen van kwelders. 

Poaceae (= Gramineae) - Grassenfamilie 
De zaden van vele grassoorten worden verspreid door de wind of door dieren (uitwendig).  
Agrostis– Struisgras 
De soorten uit het geslacht Agrostis zijn als zaden niet van elkaar te onderscheiden. 
De aangetroffen zaden zijn waarschijnlijk van de soort A. stolonifera (Fioringras), een plant van 
vochtige grond, die zowel in een zoet als een zout milieu voor kan komen, met name op hogere delen 
van kwelders. Andere soorten zouden echter op de terp kunnen groeien of van elders zijn aangevoerd. 

Alopecurus geniculatus – Geknikte vossenstaart 
Deze grassoort komt voor in pioniervegetaties of grasland op natte, voedselrijke bodems en in 
grasland op een brakke natte bodem, soms in ondiep water. De plant is goed bestand tegen  betreding. 

Bromus hordeaceus  – Zachte dravik 
Er worden twee ondersoorten onderscheiden: subsp. thominei, groeiend op open, droge, betreden of 
beweide zandgrond (voornamelijk in de duinen), en subsp. hordeaceus (voorheen B. mollis), met een 
voorkeur voor graziger, vochtiger en meer voedselrijke grond, en omgewerkte plaatsen. 

Elytrigia repens (= Agropyron repens; = Elymus repens) – Kweek 
Kweek is te vinden op droge tot natte, zeer voedselrijke, omgewerkte, ook wel zilte grond. Kweek 
heeft een ondersoort (subsp. arenosa), die een wat zilter milieu prefereert, en te vinden is in de 
zeereep, op vloedmerken, aan zeedijken en in de duinen. Deze ondersoort is als zaad niet te 
onderscheiden van de gewone kweek. Kweek is een berucht onkruid van moestuinen en akkers, 
dankzij haar snelgroeiende wortelstokken. De zaden worden verspreid door water en wind.  

Festuca rubra  – Rood zwenkgras 
Rood zwenkgras kan op vele plaatsen gedijen, van droog tot nat en van zoet tot zilt, in graslanden, op 
kwelders, in duinen en lichte loofbossen. Maaien en beweiding worden zeer goed verdragen. Het is 
niet bestand tegen langdurige overspoeling, en groeit op kwelders daarom  alleen op de hogere delen. 
Zaden worden verspreid door de wind en door (regen)water. Ze zinken binnen 4-5 dagen (Koutstaal et 
al. 1987, p. 228). 

Phragmites australis  – Riet 
Riet groeit in water of op natte, zoete tot brakke, min of meer voedselrijke grond, aan waterkanten, in 
verlandingsvegetaties, op hoge kwelders, aan de rand van vochtige akkers en in lichte moerasbossen. 
Een bloeiwijze kan enkele duizenden zaden produceren. Deze vallen meestal in water, en kunnen 
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enkele weken blijven drijven voor ze aanspoelen. Ze blijven twee tot vier jaar kiemkrachtig.(Bouman 
et al. 2000, p. 48). 

Poa annua  – Straatgras 
De naam straatgras suggereert al dat de plant goed bestand is tegen betreding; Straatgras is een 
cultuurvolger die groeit op open, zeer voedselrijke, sterk betreden en omgewerkte of verdichte 
plaatsen, in grasland, tussen straatstenen,  op kapvlakten en braakliggende terreinen. Zaden van Poa 
worden verspreid door dieren (uitwendig) en door wind. 

Poa pratensis  – Veldbeemdgras, en Poa trivialis - Ruw beemdgras 
Deze beide soorten zijn als zaden niet van elkaar te onderscheiden, en worden altijd samen genoemd: 
Poa pratensis/trivialis. Ze delen een voorkeur voor vochtige en voedselrijke standplaatsen; vooral. P. 
pratensis verdraagt een brak milieu, en groeit vaak op plaatsen met steeds wisselende hoeveelheden 
vocht en zout. 

Puccinellia distans – Stomp kweldergras 
Stomp kweldergras groeit op open, zilte grond en is zeer goed bestand tegen verdichting van de bodem 
door betreding of door wisselende waterstanden. 

Puccinellia maritima – Gewoon kweldergras 
Gewoon kweldergras is te vinden in zilte graslanden, vooral op beweide kwelders rond de gemiddelde 
hoogwaterlijn. Het is een grassoort met een zoete smaak, geliefd bij op kwelders grazend vee, ganzen 
en hazen. Op sterk begraasd terrein vermeerdert het zich vooral door uitlopers, de plant komt daar 
meestal niet tot bloei en zaadvorming. Bij de vorming van kwelders is gewoon kweldergras de directe 
opvolger van langarige zeekraal. De kwelderophoging gaat dan versneld door, want de plant vangt 
veel slib op. Als de kwelder zo hoog wordt dat dagelijkse overstroming niet meer plaatsvindt, dan 
wordt P. maritima verdrongen door andere grassoorten zoals Festuca rubra. 
De zaden van de beide Puccinellia-soorten zijn alleen door hun formaat van elkaar te onderscheiden: 
P. maritima heeft een lengte van 2,1 – 2,8 mm, P. distans meet 1,4 – 1,8 mm. Zaden van deze soort 
hebben een tamelijk gering drijfvermogen: 50% zinkt binnen 2-20 uur, binnen 2-4 dagen zijn alle 
zaden gezonken (Koutstaal et al. 1987, p.228). De zaden kunnen ook door de wind worden verspreid. 

Typhaceae – Lisdoddefamilie 
Typha -  Lisdodde 
Lisdodde kent in ons land twee soorten, de grote en de kleine lisdodde. Als zaden zijn beide soorten 
niet van elkaar te onderscheiden. Beide zijn oeverplanten van zoet, voedselrijk water. De 
wortelstokken van lisdodde zijn eetbaar. De zaden van lisdodde worden door de wind verspreid in de 
pluizige vruchten. Als deze vruchten in water terecht komen komt het zaad vrij. Waarschijnlijk 
worden de vruchten ook klevend aan veren of poten door watervogels verspreid (Bouman et al. 2000, 
p. 46). 

5.1.2 Diversen 

Foraminiferen 

Foraminiferen behoren tot het studieterrein van de archeozoölogie. In enkele van de Peins-monsters 
werden de foraminiferen-‘schelpjes’ echter in dermate opvallende hoeveelheden aangetroffen dat 
nader onderzoek gewenst leek. De gevonden foraminiferen zijn gedetermineerd door medewerkers van 
de Rijks Geologische Dienst. Drie soorten bleken aanwezig te zijn in het onderzochte materiaal: 
Nonion germanicum, Elphidium williamsoni en Ammonia beccarii.  

Foraminiferen zijn eencellige organismen die over de gehele wereld voorkomen in mariene milieus. Er 
zijn twee groepen: ten eerste de foraminiferen die op zeebodems leven (benthische foraminiferen), ten 
tweede de foraminiferen die als plankton in zeewater zweven. De gevonden soorten behoren alle tot de 
eerste groep. De benthische foraminiferen zijn gespecialiseerd in het leven in een bepaalde zone: van 
slibvlakten aan de kust tot ver in de diepzee (Spiker 1973, pp. 2-18). Deze specialisatie schijnt niet 
zozeer te maken te hebben met de saliniteit van het zeewater en met temperatuur als wel met de 
beschikbaarheid van zuurstof en organisch materiaal (Duijnstee 2001, p. 36). Omdat de benthische 
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foraminiferen zijn gebonden aan specifieke omgevingsfactoren, samenhangend met een bepaalde zone 
vanaf de kust, terwijl ze ook fossiel in grote hoeveelheden worden aangetroffen in mariene 
sedimenten, worden ze veel gebruikt in paleoecologisch onderzoek. De drie aangetroffen soorten 
komen veelvuldig voor in de getijdenzone (hoogwad)(Spiker 1973, p. 17). Elphidium kan daarnaast 
ook leven in de lage kwelder (Alve & Murray 1997, p.189), maar alleen bij een slibgehalte dat lager is 
dan 60% (id., p. 171).  

Sphagnum – Veenmos 

Het veenmos dat regelmatig in macroresten uit het kustgebied wordt aangetroffen is waarschijnlijk 
afkomstig uit weggeslagen veenafzettingen, waarvan de resten met het zeewater over het gehele 
kustgebied verspreid raken. Het is echter ook mogelijk dat er turf als brandstof werd gebruikt (zie ook 
onder Erica tetralix). 

Mossen 

In een aantal monsters werden mosresten aangetroffen. Deze werden wel verzameld voor nader 
onderzoek, maar niet gedetermineerd. 

5.1.3 Cultuurplanten 

Papaver somniferum  – Slaapbol 
Slaapbol is een uit Zuid-Europa en Klein-Azië afkomstige cultuurplant. Slaapbol wordt vooral 
gekweekt vanwege de eetbare, olierijke zaden (blauwmaanzaad), en voor de winning van opium, dat 
als narcoticum gebruikt kan worden. In de botanische monsters uit Peins werd één maanzaad 
aangetroffen, in monster V 338, dat voorlopig gedateerd wordt als vroegmiddeleeuws. Slaapbol wordt 
in Centraal Europa verbouwd sinds het Neolithicum (Van Zeist (1968)1970, p. 166). Ook de vroegste 
Nederlandse vondst van maanzaad is neolithisch (Vlaardingen, Van Zeist, ongepubl.). De soort 
ontbreekt daarna tot aan de Romeinse tijd; maanzaad wordt enkele keren aangetroffen in Romeinse 
vindplaatsen (Valkenburg(ZH) en Alphen a/d Rijn).3 In vroege botanische monsters uit het 
Nederlandse kustgebied werd deze soort slechts één keer eerder aangetroffen, en wel in Romeins 
Ouddorp (Van Zeist (1968)1970, p. 165). Pas vanaf de Late Middeleeuwen wordt maanzaad 
regelmatig aangetroffen in archeologische context in het noordelijk kustgebied.4  Slaapbol kan goed 
verbouwd worden in de zeekleigebieden. Of dat echter in de vroege middeleeuwen hier al het geval is 
kan uit de vondst van een enkel zaad niet worden opgemaakt. Ook invoer uit zuidelijker streken is 
mogelijk.  

Brassica  –  Kool 
De leden van het geslacht Brassica zijn als zaden vaak moeilijk van elkaar te onderscheiden. In de 
tellijsten worden de soorten dan ook vaak samen genoemd.  

Brassica napus - Koolzaad 
Koolzaad is een cultuurplant die gekweekt wordt vanwege het zaad, dat rijk is aan olie, en als de 
groente koolraap. De zeeklei en het milde klimaat van het noordelijk kustgebied maken het zeer 
geschikt voor de teelt van koolzaad. Toch werd koolzaad waarschijnlijk pas na de Middeleeuwen voor 
het eerst verbouwd. Koolzaad is waarschijnlijk ontstaan uit een, mogelijk natuurlijke, kruising van B. 
oleracea en B. rapa. Wanneer deze kruising voor het eerst tot stand kwam is niet bekend. Als wilde 
plant kan deze soort ook in het noordelijk kustgebied zijn voorgekomen. (Körber-Grohne 1987, p. 
157-161). In het materiaal van Peins is de soort nooit eenduidig herkenbaar. De gevonden zaden 
kunnen ook van B. rapa afkomstig zijn. 

Brassica nigra – Zwarte mosterd 
Zwarte mosterd is een wilde plant die wel verbouwd wordt vanwege het mosterdzaad. In het wild 
groeit zwarte mosterd op een vochtige, voedselrijke en omgewerkte grond.  

                                                           
3 Kuijper & Turner, 1992; van Zeist 1968 (1970); Noordam & Pals, 1987.  
4 De vroegste van deze vondsten is afkomstig uit 11de-eeuws materiaal uit Leeuwarden (van Zeist et al. 1987). 
Maanzaad werd ook meermalen gevonden in laat-middeleeuws materiaal uit Groningen (W. van Zeist, 1992)). 
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Brassica oleracea  – Kool 
Kool is een in vele vormen geteelde cultuurplant. De wilde vorm van kool (var. oleracea) groeit langs 
de meer rotsachtige West-Europese kusten. Bladeren van de wilde vorm zijn eetbaar als groente. Kool 
werd zeker al in de Romeinse tijd gekweekt (Zohary & Hopf 1988, p. 170). In Midden-Europa wordt 
kool echter waarschijnlijk pas in de Middeleeuwen als groente verbouwd (Körber-Grohne 1987, p. 
181). De zaden met de aanduiding Brassica oleracea/ napus/ rapa, die in Peins gevonden zijn, 
behoren vermoedelijk tot de soort B. rapa.  

Brassica rapa (= B. campestris ) – Raapzaad 
Raapzaad kan meer zout en meer kou verdragen dan koolzaad. De plant werd in eerste instantie in 
cultuur genomen vanwege zijn oliehoudende zaden. Dit gebruik komt echter waarschijnlijk pas op in 
de Middeleeuwen (Körber-Grohne 1987, p. 167-169). Daarnaast werd de plant gekweekt als veevoer 
in de vorm van stoppelknollen (het gewas werd ingezaaid op stoppels van graanvelden), en ook voor 
menselijke consumptie als meiraap en raapsteel. Raapzaad komt veel voor in archeologische context in 
het kustgebied (van Zeist 1974, p. 363), maar bijna altijd tussen allerlei andere plantenresten. Gebruik 
als voedselplant, zeker als oliegewas, is dan niet aantoonbaar (Körber-Grohne 1987, p. 165-166). In 
het noordelijk kustgebied was raapzaad waarschijnlijk een veel voorkomend akkeronkruid met een vrij 
hoge zouttolerantie. Dat sluit niet uit dat bladeren of zaden verzameld kunnen zijn als voedsel. In het 
door Van Zeist c.s. uitgevoerde kwelderexperiment (zie hoofdstuk 3) was raapzaad één van de meest 
succesvolle gewassen (Bottema et al. 1980, p. 138). 

Vicia  faba var. minor  - Duiveboon 
De Duiveboon, een variëteit van de Tuinboon met kleine zaden, is al heel lang in cultuur als 
peulvrucht. Tot en met de Romeinse tijd zijn alle in archeologische context gevonden zaden van V. 
faba van de variëteit minor (Zohary & Hopf, 1988, p. 103). Duiveboon heeft veel vocht nodig tijdens 
de groei, maar kan tamelijk lage temperaturen en wat zout in de bodem verdragen. In de in hoofdstuk 
3 besproken akkerbouwexperimenten op de kwelder was duiveboon meestal een rendabel gewas. 
Bonenstro uit de opgravingen Elisenhof en Feddersen Wierde heeft dikkere stengels dan de moderne 
rassen. De daar verbouwde rassen moeten daardoor goed bestand zijn geweest tegen de wind. 
Duivebonen vormen een belangrijke bron van plantaardig eiwit. In het noordelijk kustgebied worden 
ze in archeologische context vanaf ongeveer het begin van de jaartelling aangetroffen (Körber-Grohne 
1987, p. 123). Bonenstro is geschikt als veevoer. 

Van dit gewas werden in de onderzochte monsters alleen onvolgroeide zaden gevonden; dat is 
verklaarbaar omdat juist deze zaden niet worden gegeten, maar weggegooid bij het openen van de 
peulen. Zaden van vlinderbloemigen blijven slecht bewaard tenzij ze verkoold zijn; dat zou hun 
afwezigheid kunnen verklaren (Cappers 1994, p. 140; Pals 1997, p. 41). 

Linum usitatissimum  – Vlas 
Vlas is een cultuurplant die gekweekt wordt voor de vezels (waarvan linnen wordt gemaakt) en de 
oliehoudende zaden. Een gematigd, vochtig klimaat is vooral geschikt voor vezelvlas, dat naar 
verhouding lange stengels heeft. Olievlas, met kortere vezels en  grotere zaden, heeft meer warmte en 
minder vocht nodig (Körber-Grohne 1987, p. 367). De techniek om linnen te maken uit vlas is zeker al 
bekend sinds de eerste helft van het 7de millennium v. Chr. (Zohary & Hopf 1988, p. 119).  In het 
noordelijk kustgebied werd vanaf 500 v. Chr. vlas verbouwd (Van Zeist (1968)1970, p. 162). In de 
besproken akkerbouwexperimenten (zie hoofdstuk 3) bleek vlas geschikt voor verbouw op de kwelder. 
De oliehoudende zaden bevatten veel essentiële vetzuren en kunnen daarom een belangrijke rol 
hebben gespeeld in het voedselpakket. Bij de opgraving in de Feddersen Wierde werden hele planten, 
zaden en linnen stofresten gevonden (datering 2e-3e eeuw n. Chr.). Het is aannemelijk dat de techniek 
van de linnenbereiding ook in onze streken al lang bekend was (Körber-Grohne 1987, pp. 369-379).  

Foeniculum vulgare  – Venkel 
Venkel is afkomstig uit het Middellandse Zeegebied en wordt hier gekweekt als groente en 
keukenkruid. In de Romeinse tijd werd het waarschijnlijk in Nederland geïntroduceerd als cultuurplant 
(Pals 1997, p. 42). 

Hordeum vulgare subsp. vulgare – Meerrijige gerst 
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Gerst is een graan dat vooral gekweekt wordt en werd als voedsel voor mensen en vee, en als 
grondstof voor bier. Het groeit op drogere, armere en ziltere bodems dan tarwe en kan op de 
buitendijkse kwelders verbouwd worden. In de ijzertijd is gerst overal het belangrijkste graan (Körber-
Grohne 1967, p. 40). Alle in Peins gevonden zaden behoren tot het bedektzadige type. Naaktzadige 
gerst werd in Nederland verbouwd tot ca. 500 v. Chr., waarna dit type hier verdween. De gerst die op 
de nieuw in gebruik genomen kwelders in Nederland en Noord-Duitsland wordt geteeld is altijd 
bedektzadig (Körber-Grohne 1987, p. 48-49). Ook elders verdwijnt de naaktzadige gerst. In 
Denemarken, Noordwest-Duitsland en Engeland wordt ook uit latere periodes hier en daar nog naakte 
gerst gevonden (Van Zeist (1968) 1970, p. 159), maar het blijft ver achter bij het bedektzadige type. 
Pas sinds kort wordt naaktzadige gerst weer op wat grotere schaal verbouwd. Bedekte gerst is niet 
zonder meer geschikt voor menselijke consumptie. Het kaf dat de graankorrel omhult, moet eerst 
verwijderd worden. Dit kan worden gedaan door stampen, eventueel gecombineerd met roosteren. Dat 
veel gerst in nederzettingen verkoold wordt gevonden, is wellicht aan dit proces te wijten.  

Merkwaardig is dat juist in de kweldergebieden, waar tarwe waarschijnlijk niet verbouwd kon worden, 
geheel werd overgegaan op bedekte gerst, terwijl de gemakkelijker te bereiden naakte gerst kennelijk 
voorhanden was (vóór 500 v. Chr. werd het algemeen verbouwd). Als de keuze tussen bedekte en 
naakte gerst inderdaad bepaald wordt door het eventuele gebruik als voedselgewas voor mensen (zo 
Körber-Grohne 1987, p. 48-49), dan moet hier geconcludeerd worden dat de kwelderbevolking alleen 
gerst verbouwde als veevoer of voor het brouwen van bier. Ook andere factoren kunnen echter een rol 
hebben gespeeld. De verbouw van bedekte gerst moet zekere voordelen hebben geboden boven die 
van naakte gerst. Wellicht was de verbouw van bedekte gerst op de kwelder succesvoller, werd de 
smaak meer gewaardeerd of was het geschikter voor gecombineerd gebruik als brouwgerst en 
voedselgewas.  

 Triticum turgidum subsp dicoccum – Emmertarwe 
Emmertarwe is, evenals de hierboven besproken gerst, een bedekte graansoort. Bij het dorsen vallen 
de aren uiteen in aartjes, die bestaan uit twee zaden in een hulvlies, op een aarspilfragment met een 
basis. In deze vorm wordt emmertarwe bewaard en gezaaid. Vóór het gegeten kan worden moeten de 
korrels worden gescheiden van kaf en aarspilfragmenten. Dit kan worden bereikt door stampen en/of 
roosteren. Omdat de aartjes de normale bewaarvorm waren moest deze handeling voorafgaand aan een 
maaltijd worden uitgevoerd (Van Zeist & Palfenier-Vegter 1994, p. 152). De overblijvende, 
verkoolde, aarspilfragmenten kunnen worden aangetroffen in paleobotanische monsters (fig.4). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. a: Schematisch aartje van emmertarwe; de 
twee graankorrels in een aartje worden omgeven 
door kelkkafjes; het ‘steeltje’ is het 
aarspilinternodium. b. en c.: In zwart is 
aangegeven wat bij verkoling behalve de 
graankorrels bewaard blijft (voor- en zijaanzicht). 
(Naar Van Zeist & Palfenier 1994). 

 
Ook in monsters uit Peins (V 648, V 664 en V 665) werden enkele aarspilfragmenten gevonden. 
Zaden van emmertarwe werden niet aangetroffen. 

De teelt van tarwe in het noordelijk kustgebied is problematisch, omdat tarwe slecht of niet groeit in 
een zilt milieu (bv. Bottema et al. 1980, p. 137-138). De vraag is of emmertarwe in het kustgebied 
werd verbouwd, eventueel in de vorm van beter aangepaste rassen, of werd geïmporteerd uit meer 
geschikte streken, zoals de hogere zandgronden. Uit het bovenstaande blijkt dat de aanwezigheid van 
dorsfragmenten in het geval van emmertarwe niet noodzakelijk wijst op lokale teelt: het graan werd 
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bewaard in de vorm van aartjes en werd pas direct vóór het gegeten gescheiden van aarspil en 
hulvliezen. Ook bij invoer van het graan kunnen deze fragmenten worden verwacht. 

Emmertarwe verspreidde zich samen met gerst en eenkoren in het Neolithicum over Europa. Vanaf de 
Bronstijd worden de bedekte tarwes langzamerhand vervangen door vrijdorsende soorten. In het 
kustgebied van de Noordzee, op plaatsen waar zout geen invloed heeft, blijft emmertarwe echter in 
gebruik (Körber-Grohne 1987, p. 326-327). Emmertarwe werd ook aangetroffen (zij het relatief 
weinig) in de Feddersen Wierde (Körber-Grohne 1967, p. 127). Behre, die zowel Romeinse als 
middeleeuwse emmertarwe aantrof in botanisch materiaal uit Noord-Duitse terpen in riviermondingen, 
vermoedt dat emmertarwe meer dan andere tarwes geschikt is voor teelt in natte gebieden (Behre 
1986, p. 108). In het Nederlandse kustgebied is emmertarwe (en andere tarwesoorten) in archeo-
logische context zeer zeldzaam. Van Zeist (1974, p. 289) maakt melding van (zeer weinig) 
emmertarwe uit de opgraving Paddepoel. Een opvallende hoeveelheid verkoold graan werd gevonden 
bij de opgraving Middelstum-Boerdamsterweg (Van Zeist 1989). Gerst had in deze vondst het grootste 
aandeel, maar ook emmertarwe was in een redelijke hoeveelheid aanwezig. De vondsten konden 
gedateerd worden op 2400 BP, de midden-ijzertijd. Van Zeist vergelijkt de vondst met de genoemde 
vondsten in de Feddersen Wierde en Paddepoel. Beide vindplaatsen waren dicht bij de hogere zand-
gronden, zodat aan te nemen is dat het graan op die hogere gronden was verbouwd. De afstand tussen 
Middelstum en de zandgronden is echter veel groter. Voor een toevallige bijmenging van tarwe bij de 
gerst door vervuild zaaizaad is het percentage emmertarwe te hoog. Bovendien zou ook dan de tarwe 
plaatselijk zijn geteeld. Onkruidzaden die typisch zijn voor graanakkers op zandgrond ontbreken hier. 
Van Zeist sluit niet uit dat de emmertarwe op de plaatselijke kwelders geteeld is, met als tweede 
mogelijkheid dat het graan door herders was meegenomen in de transhumance-fase van het kwelder-
gebruik, volgens het model van Van Gijn & Waterbolk (zie hoofdstuk 3) (Van Zeist 1989, p. 113-
115). De datering van de vondsten is daar echter niet mee in overeenstemming: ze vallen in fase 2 van 
de bewoning Middelstum-Boerdamsterweg. Fase 1, die mogelijk te maken heeft met zomerse 
bewoning in het genoemde transhumancesysteem, is dan al voorbij. 

In het evenals Peins in noordelijk Westergo gelegen Wijnaldum werd ook een zeer kleine hoeveelheid 
emmertarwe aangetroffen. De vroegste van deze zaden en aarspilfragmenten werden aangetroffen in 
laat-Romeinse grondsporen, de jongste vondsten, waarvan de determinatie echter onzeker is, uit de 
periode 800-850. Ook hier is geen uitsluitsel te geven over lokale teelt of import (Pals 1999, p. 140-
143).  

Evenals voor bedekte gerst geldt ook voor emmertarwe dat de verbouw zekere voordelen moet hebben 
geboden boven vrijdorsende tarwes. In de Vroege Middeleeuwen was emmertarwe nagenoeg 
verdwenen (Van Zeist (1968) 1970 p. 154). 

5.2  PLANTENGEMEENSCHAPPEN VAN HET KWELDERGEBIED 

De zaden van de bij dit onderzoek gevonden plantensoorten zijn onder te verdelen in een aantal grote 
groepen: 

1. Zaden van wilde planten die ook in het gebied zouden groeien als er geen menselijke bewoning 
was; onder deze categorie vallen ook vloedmerkplanten. 

2. Verspoelde subfossiele zaden van wilde planten, bijvoorbeeld afkomstig uit weggeslagen 
veenlagen. Typische zoetwaterplanten kunnen tot deze groep worden gerekend. 

3. Zaden van wilde planten die in een door mensen bewoonde omgeving (hier dus op de terp of 
akker) groeiden, door hun voorkeur voor voedselrijke, omgewerkte of juist betreden grond. Ook 
waterplanten met een voorkeur voor voedselrijk, eventueel brak, stilstaand water vallen in deze 
categorie. 

4. Zaden van door de mens gekweekte planten, eventueel aangevoerd van elders. 



Grondsporen 11:          Macrobotanische resten in de terp Peins-Oost  36 

5. Zaden van wilde planten die door mensen onbedoeld van elders zijn aangevoerd, met bv. 
handelsgoederen, of klevend aan dieren, schoenen of transportmiddelen. Alle gevonden zaden 
kunnen in principe ook tot deze categorie behoren. 

Een speciale groep wordt gevormd door wilde planten die als voedselplant kunnen dienen, en mogelijk 
door de terpbewoners werden verzameld en gegeten. 

Tabel 1. In deze tabel worden alle in paragraaf 5.1 besproken soorten alfabetisch ingedeeld in één 
van de genoemde categorieën. Sommige soorten kunnen in meer dan één groep worden 
ondergebracht. Eetbare wilde planten krijgen de aanduiding (C)(cultuurplant). ’?’ geeft aan dat 
het voorkomen van de soort, of de indeling in een bepaalde categorie, onzeker is. (V) in groep 1 
duidt de vloedmerkplanten aan. 

GROEP 1. 
LOKALE WILDE 
PLANTEN 

GROEP 2 en  
GROEP 5. 
PLANTEN UIT 
VERSPOELDE 
LAGEN EN 
AANGEVOERDE 
PLANTEN 

GROEP 3. 
CULTUURVOLGERS 

GROEP 4. 
GEKWEEKTE 
PLANTEN 

Agrostis stolonifera 
Alopecurus 
geniculatus 
Armeria maritima 
Aster tripolium (C) 
Atriplex littoralis (V) 
Atriplex prostrata 
(C)(V) 
Beta vulgaris subsp. 
mar.(C)(V) 
Bolboschoenus 
maritimus 
Bromus hordeaceus 
(V) 
Carex distans 
Chenopodium album 
(C)(V) 
Chenopodium rubrum 
Cirsium arvense (V) 
Coronopus squamatus 
Daucus carota (C) 
Elytrigia repens 
Festuca rubra 
Galium aparine (V) 
Glaux maritima 
Hydrocotyle vulgaris 
Hyoscyamus niger 
(V?) 
Juncus gerardi 
Leontodon autumnalis 
Leontodon saxatilis 
Limonium vulgare 
Linum catharticum 
Odontites vernus 
Phragmites australis 
Plantago major 

Carex arenaria  
Erica tetralix 
Menyanthes trifoliata 
(C) 
Potamogeton 
gramineus 
Potamogeton 
polygonifolius 
Sphagnum 
Typha 

Alisma (C) 
Alopecurus geniculatus 
Atriplex patula (C) 
Brassica napus (C)? 
Brassica nigra (C) 
Brassica oleracea (C)? 
Brassica rapa (C)? 
Bromus hordeaceus 
Capsella bursa-pastoris 
Carduus crispus 
Carex disticha 
Chenopodium 
album(C) 
Chenopodium 
ficifolium 
Chenopodium rubrum 
Chenopodium glaucum 
Cirsium arvense 
Cirsium vulgare 
Conium maculatum 
Coronopus squamatus 
Dipsacus fullonum 
Elytrigia repens 
Euphorbia helioscopia 
Fumaria officinalis 
Galium aparine 
Hydrocotyle vulgaris 
Hyoscyamus niger 
Lamium purpureum 
Lemna 
Leontodon saxatilis 
Medicago lupulina 
Persicaria hydropiper 
Persicaria lapathifolia 
(C) 
Phragmites australis 

Brassica rapa ? 
Brassica nigra ? 
Foeniculum vulgare 
Hordeum vulgare 
subsp. vulgare 
Linum 
usitatissimum 
Papaver somniferum
Triticum turgidum 
subsp. dicoccum 
Vicia faba var.minor
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Plantago maritima 
Poa annua 
Poa pratensis/trivialis 
Polygonum aviculare 
(V)  
Potamogeton 
pectinatus 
Puccinellia distans 
Puccinellia maritima 
Ranunculus sardous 
Rhinanthus 
Rumex crispus (V) 
Salicornia europaea s.l. 
(C) 
Solanum nigrum (V) 
Sonchus arvensis (V) 
Sonchus asper (V) 
Spergularia marina 
Spergularia media 
Stellaria media (C)(V) 
Suaeda maritima  
Taraxacum officinale 
(C)(V) 
Trifolium pratense 
Trifolium repens 
Triglochin maritima 
Typha 

Plantago major 
Poa annua 
Poa pratensis/trivialis 
Polygonum aviculare 
Potamogeton 
gramineus 
Potamogeton pectinatus
Ranunculus 
subg.Batrachium 
Ranunculus sardous 
Rhinanthus 
Rumex crispus 
Rumex obtusifolius 
Sinapis arvensis (C) 
Solanum nigrum 
Sonchus arvensis 
Sonchus asper 
Sonchus oleraceus 
Stellaria media (C) 
Taraxacum officinale 
(C) 
Trifolium pratense 
Typha (C) 
Urtica dioica (C) 
Urtica urens  
Zannichellia palustris 

 

Voor dit betoog zijn de zaden van de eerste categorie, die de natuurlijke omgeving van de terp 
vertegenwoordigen, het meest interessant. Daarom zal hier een overzicht worden gegeven van de 
plantengemeenschappen waar deze planten deel van uit kunnen maken. Plantengemeenschappen 
bestaan uit plantensoorten die ongeveer dezelfde eisen aan hun omgeving stellen, en daarom vaak in 
één vegetatie voorkomen. 

In het kweldergebied is er uiteraard een verband tussen de hoogte van de kwelder en de 
overstromingsfrequentie. Lage delen worden bij iedere vloed overstroomd, hogere delen bij ieder 
springtij, en de hoogste delen alleen bij stormvloed. Er is een verband tussen deze 
overstromingsfrequentie en de plantensoorten en –gemeenschappen die zich in de verschillende zones 
thuis voelen. De hoogte van de kwelder is in dit verband een relatief begrip. Ook de afstand tot de zee 
is belangrijk. De vegetaties van het kweldergebied zijn meer of minder gevoelig voor zout water. 
Dicht bij zee is deze invloed, bij gelijke NAP-hoogtes, groter dan verder van zee. De verder van zee 
gelegen delen zullen bij hoog water minder lang onder water staan. Dicht bij de zee zijn de 
verschillende vegetatiezones dan ook hoger gelegen dan verder landinwaarts. Körber-Grohne (1992, p. 
170) beschrijft de verschillende vegetaties op de kwelder bij Cappelersiel: de op een oeverwal gelegen 
vegetatie aan zee is aanzienlijk ‘zouter’ dan de op dezelfde hoogte groeiende vegetatie 400-500 m 
landinwaarts. Dat de relatieve hoogte ten opzicht van GHW een doorslaggevende rol speelt blijkt 
bijvoorbeeld uit het onderzoek van De Leeuw c.s. in de Oosterschelde: bij sluiting van de 
Oosterschelde daalde GHW met 26 cm. De meeste plantensoorten volgden deze dalende lijn (de 
Leeuw 1992, p. 153).  

In kweldergebieden zijn in natuurlijke omstandigheden meestal geen grote velden begroeid met één 
bepaald vegetatietype te vinden. Door kleine verschillen in hoogte, en daarmee in water- en 
zouthuishouding, is er meestal een kleinschalig mozaïek van verschillende vegetatietypen. De 
plantengemeenschap die op een bepaalde plaats groeit wordt bepaald door een groot aantal factoren 
(Dijkema 1983a, p.195): 
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- Duur en frequentie van overspoeling; 

- Afwatering en beluchting van de bodem; 

- Bodemtype  

- Zoutgehalte van het overspoelende water; 

- De aanwezigheid van zoet water afkomstig van nabijgelegen hogere gronden (of rivieren);  

- Aanwezigheid van organisch materiaal in water en wind. 

- Grazen, maaien en bemesten. 

De meest recente inzichten over vegetatietypen in Nederland zijn weergegeven in de vijf delen ‘De 
vegetatie van Nederland’ van Schaminée et al. (1995-1999). 

De plantengemeenschappen van de kweldergebieden, vloedmerkgemeenschappen en relevante weide-
gemeenschappen die in deel 3 en 4 van deze reeks worden behandeld, worden hier per type in een 
schematisch overzicht weergegeven, aangevuld met andere gegevens uit de literatuur. Alleen planten 
die inderdaad in dit onderzoek zijn gevonden, worden vermeld. Andere soorten die niet in de zaadflora 
terecht zijn gekomen kunnen indertijd echter wel aanwezig zijn geweest (zie hoofdstuk 5). Dit geldt 
ook voor plantengemeenschappen: alleen plantengemeenschappen waarvan de dominante soorten zijn 
gevonden worden behandeld. De soorten in de schema’s worden gegeven in volgorde van afnemende 
frequentie waarmee ze in een bepaalde plantengemeenschap voorkomen. De door Schaminée c.s. 
gebruikte plantennamen zijn waar nodig vervangen door de recentere uit de Flora van Van der 
Meijden. 

CODE NAAM SOORTEN ECOLOGIE 
25 Thero-salicornietea (Zeekraal-

klasse) 
 Pioniervegetaties van zilte 

standplaatsen langs de kust; 
25Aa1 Salicornietum dolichostachyae 

(associatie van Langarige zeekraal)
Altijd: 
Salicornia procumbens 
Vaak: 
Suaeda maritima 
Salicornia europaea s.s. 
Soms: 
Spergularia marina 
Limonium vulgare 
Atriplex prostrata 
Plantago maritima 

Op slibrijke plaatsen op de 
overgang van wad naar 
kwelder, rond de gemiddelde 
hoogwaterlijn. 

 

25Aa2 Salicornietum brachystachyae 
(associatie van Kortarige zeekraal) 

Altijd: 
Salicornia europaea s.s. 
Vaak: 
Suaeda maritima 
Soms: 
Spergularia marina 
Limonium vulgare 
Atriplex prostrata 
Salicornia procumbens 
Plantago maritima 

Op open plekken in de 
kweldervegetatie waar zand 
bedekt wordt door enkele 
millimeters slib. 

 

25Aa3 Suaedetum maritimae 
(Schorrekruid-associatie) 

Altijd: 
Suaeda maritima 
Vaak: 
Salicornia spp 
Limonium vulgare 
Atriplex prostrata 
Plantago maritima 
Soms: 
Spergularia marina 

Zowel op zand als op klei, in 
de hoogste gordel van het wad 
en op lage, vochtige delen van 
de kwelder. Ook op lage 
oeverwallen langs kreken, 
vooral waar veel aanspoelsel 
wordt afgezet (rond de 
gemiddelde hoogwaterlijn). 
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De drie associaties van de zeekraalklasse zijn in macrobotanisch onderzoek niet afzonderlijk 
herkenbaar omdat de verschillende zeekraalsoorten niet van elkaar zijn te onderscheiden. 

Het Salicornietum dolichostachyae is de eerste vegetatie die zich vestigt waar wad overgaat in lage 
kwelder. Salicornia draagt vooral bij aan opslibbing van de kwelder doordat de vegetatieve uitlopers 
van Puccinellia maritima (waarmee de plant zich voornamelijk verspreidt) erin blijven hangen. Als 
Puccinellia zich eenmaal heeft gevestigd breidt het zich snel uit tot een vrij dichte vegetatie waarin 
slib en zanddeeltjes achterblijven bij iedere vloed (Dijkema 1983a, p. 189). Deze vegetatie ontwikkelt 
zich tot het Puccinellietum maritimae. 

26 Asteretea tripolii 
(Zeeaster-klasse) 

  

26Aa1 Puccinellietum maritimae 
(associatie van Gewoon 
kweldergras) 

Altijd: 
Puccinellia maritima 
Vaak: 
Aster tripolium 
Suaeda maritima 
Triglochin maritima 
Spergularia media 
Limonium vulgare 
Plantago maritima 
Glaux maritima 
Atriplex prostrata 
Festuca rubra 
Soms: 
Agrostis stolonifera 
Juncus gerardi 
Spergularia marina 
Armeria maritima 
Elytrigia repens 
Puccinellia distans 
Bolboschoenus maritimus 
Phragmites australis 
Odontites vernus 

De meest op de lage kwelder 
voorkomende plantengemeen-
schap. Het is een typische 
weidegemeenschap. 
Er zijn drie subassociaties: 
a. typicum 
Geen dagelijkse overstroming, 
wel bij springtij of sterke wind. 
Op klei of zand met enkele cm 
slib. Vegetatie breidt zich uit 
o.i.v. beweiding.  
b. parapholidetosum 
Kensoorten niet gevonden. 
c. agrostietosum 
Met veel Agrostis stolonifera 
en Atriplex prostrata. Geen 
Limonium, Suaeda, Plantago, 
Spergularia media. In brak 
milieu. 

De kweldergrasgemeenschap komt voor van ongeveer GHW tot 30-40 cm boven GHW. Deze zone 
wordt niet bij elke vloed overstroomd, maar kan, vooral bij sterke wind, ook ‘s zomers nog wel eens 
enkele uren onder water staan. Deze vegetatie vangt veel aangespoeld organisch materiaal en vormt 
ook zelf veel afgestorven resten. De bodem raakt in deze vegetatie sterker doorworteld dan in de 
zeekraal-gemeenschappen, terwijl het gehalte aan organische stof sterk toeneemt, het begin van de 
rijping van de bodem (Westhoff & van Oosten 1991, p. 176). Wanneer de kweldergrasgemeenschap 
niet wordt beweid, treedt na ongeveer 10 jaar een volgend stadium in, de associatie Plantagini-
Limonietum. Bij beweiding kan de gemeenschap zich echter voor onbepaalde tijd handhaven, ook op 
een middenkwelder (id., pp. 179-180 en 182). 

26Aa2 Plantagini-Limonietum 
(associatie van Lamsoor en 
Zeeweegbree) 

Altijd: 
Limonium vulgare 
Vaak: 
Puccinellia maritima 
Suaeda maritima 
Triglochin maritima 
Plantago maritima 
Aster tripolium 
Spergularia media 
Glaux maritima 
Festuca rubra 
Armeria maritima 
Soms: 
Atriplex prostrata 
Agrostis stolonifera 

Op slibrijke delen van de lage 
kwelder aan de voet van 
strandwallen en lage duintjes 
en op middelhoge 
plaatkwelders als er slib is 
afgezet (15-25 cm). In dit 
stadium bevat de rijpende 
bodem al ongeveer 8-10% 
organisch materiaal. Verdraagt 
heel weinig beweiding. 
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Juncus gerardi 
Spergularia marina 

Deze gemeenschap wordt nog bij iedere springvloed overstroomd. Limonium is niet bestand tegen 
vertrapping en verdraagt beweiding dus slecht. Zonder beweiding neemt het toe ten koste van 
Puccinellia (Westhoff & van Oosten 1991, p. 179-180). Als beweiding wel wordt toegepast verdwijnt 
Limonium, en ontstaan tussenvormen tussen de kweldergrasgemeenschap en de gemeenschap van zilte 
rus (Westhoff & van Oosten p. 186) 

26Ab Puccinellio-spergularion salinae 
(verbond van Stomp kweldergras) 

Vrijwel altijd: 
Spergularia marina 
Puccinellia distans 
Vaak: 
Aster tripolium 
Puccinellia maritima 
Atriplex prostrata 
Agrostis stolonifera 
Polygonum aviculare 
Glaux maritima 
Juncus gerardi 
Plantago major 
Spergularia media 
Poa annua 
Soms: 
Triglochin maritima 
Phragmites australis 
Festuca rubra 
Plantago maritima 
Leontodon autumnalis 
Coronopus squamatus 
Potentilla anserina 
Limonium vulgare 

Kort levende gemeenschappen 
van zilte en brakke gronden 
met sterke wisselende 
waterstanden en 
zoutconcentraties, als gevolg 
van afplaggen, 
bodemverdichting door 
betreding of stagnerend water; 
doorgaans is er veel stikstof in 
de bodem beschikbaar. 

 

26Ac1a 
 

Juncetum gerardi typicum 
(subassociatie a. van associatie van 
Zilte rus) 

Altijd: 
Juncus gerardi   
Vaak: 
Glaux maritima 
Plantago maritima 
Festuca rubra 
Aster tripolium 
Triglochin maritima 
Agrostis stolonifera 
Limonium vulgare 
Armeria maritima 
Puccinellia maritima 
Spergularia media 
Suaeda maritima 
Soms: 
Atriplex prostrata 
Phragmites australis 
Spergularia marina 
Carex distans 
Plantago major 
Odontites vernus 
Potentilla anserina 
Leontodon autumnalis 
Puccinellia distans 
Trifolium repens 
Leontodon saxatilis 
Poa pratensis 

Plantengemeenschap van de 
middelhoge kwelder; is een 
duurzame gemeenschap bij 
matige beweiding (per ha 
0,5 volwassen rund, één 
eenheid jongvee of 2 
schapen met lammeren). 

Bij intensieve begrazing 
komen de grassen niet tot 
bloei en vruchtzetting. 
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Deze vegetatie bevindt zich in de zone vanaf 10-20 cm onder de gemiddelde springtijlijn tot aan de 
stormvloedlijn. Het grootste deel van deze zone wordt slechts enkele keren per jaar overstroomd (Van 
Zeist 1974, p. 333). Van Zeist neemt aan dat dit de vegetatie was van de kwelder waar de eerste 
bewoners zich vestigden; het was aantrekkelijk vanwege ‘its nearly unlimited potentialities for 
grazing’ (ibid.). 

Agrostis neemt in deze gemeenschap toe als de omgeving minder zilt wordt, terwijl Festuca zich kan 
uitbreiden als de beweiding vermindert, vooral bij een zandige bodem (Westhoff & van Oosten 1991, 
pp. 183-184). In recente Juncetum gerardi – vegetaties op vasteland-kwelders komt Armeria maritima 
vrijwel niet voor (Dijkema 1983a, p. 209). 

26Ac1b Juncetum gerardi 
leontodontetosum 
(subassociatie b. van associatie van 
Zilte rus) 

Altijd: 
Juncus gerardi 
Vaak: 
Glaux maritima 
Agrostis stolonifera 
Festuca rubra 
Plantago maritima 
Leontodon autumnalis 
Potentilla anserina 
Triglochin maritima 
Aster tripolium 
Plantago major 
Carex distans 
Odontites vernus 
Phragmites australis 
Trifolium repens 
Atriplex prostrata 
Leontodon saxatilis 
Armeria maritima 
Spergularia marina 
Soms: 
Puccinellia maritima 
Puccinellia distans 
Spergularia media 
Suaeda maritima 
Poa pratensis 
Limonium vulgare 

Beweide plantengemeenschap 
van de relatief hoge kwelder 
waar zoet of brak water 
toevloeit, zoals in estuaria. 

Trifolium repens, Leontodon autumnalis, Potentilla anserina, Poa pratensis/trivialis, bovendien 
Trifolium pratense en Bromus komen voor op de hoogste delen binnen deze gemeenschap; Trifolium 
repens, Leontodon autumnalis, Plantago major en Potentilla anserina breiden zich uit onder invloed 
van beweiding (van Zeist & Neef 1983, p. 8-9 en 16). Dit is de ‘witte klaverzone’ van het Juncetum 
gerardi, waarin Körber-Grohne haar akkerbouwexperiment uitvoerde (zie hoofdstuk 3). Deze zone is 
scherp begrensd en begint boven de hoogwaterlijn bij springvloed (Körber-Grohne 1992, p. 176-178). 

Körber-Grohne onderscheidde een derde subassociatie van de zilte rus-gemeenschap, nl. subass. 
‘eleocharitetosum’ (1967, pp. 111-112). Deze subassociatie zou kunnen groeien in lage gebieden van 
de kwelder waar zoet water zou stagneren. Kenmerkende soorten zouden onder meer zijn: Eleocharis 
palustris ssp. uniglumis, Alopecurus geniculatus, Hydrocotyle vulgaris, Ranunculus sardous en 
Medicago lupulina. 

26Ac2 Armerio-Festucetum littoralis 
(associatie van Engels gras en 
Rood zwenkgras) 

Altijd: 
Festuca rubra 
Vaak: 
Plantago maritima 
Glaux maritima 
Aster tripolium 
Limonium vulgare 
Agrostis stolonifera 

Een plantengemeenschap die 
groeit op een zandige bodem 
op de middelhoge en hoogste 
delen van de kwelder.  
Zeer matige beweiding wordt 
verdragen (veel minder dan 
Juncetum gerardi) 
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Triglochin maritima 
Spergularia media 
Juncus gerardi 
Armeria maritima 
Puccinellia maritima 
Atriplex prostrata 
Soms: 
Suaeda maritima 
Trifolium repens 
Leontodon autumnalis 
Phragmites australis 
Carex distans 
Plantago major 
Potentilla anserina 
Odontites vernus 
Poa pratensis 
Spergularia marina 
Leontodon saxatilis 
Puccinellia distans 

 

12Aa1d Plantagini-Lolietum perennis 
puccinellietosum distantis 
(subassociatie d. van associatie van 
Engels raaigras en Grote 
weegbree) 

Altijd: 
Puccinellia distans 
Vaak: 
Plantago major 
Leontodon autumnalis 
Polygonum aviculare 
Potentilla anserina 
Daucus carota 
Poa annua 
Atriplex patula 
Trifolium repens 
Trifolium pratense 
Atriplex prostrata 
Agrostis stolonifera 
Medicago lupulina 
Soms: 
Spergularia marina 
Capsella bursa-pastoris 
Rumex crispus 
Coronopus squamatus 
Glaux maritima 

Op sterk betreden bodems op 
brak en zilt terrein. Het verschil 
met het Puccinellietum 
distantis  bestaat uit het vrijwel 
ontbreken van typische 
kwelderplanten als Glaux 
maritima, Aster tripolium en 
Puccinellia maritima.. 

 

12Ba Lolio-Potentillion anserinae 
(Zilverschoon-verbond) 

Vaak: 
Agrostis stolonifera 
Poa trivialis 
Alopecurus geniculatus 
Trifolium repens 
Potentilla anserina 
Plantago major 
Rumex crispus 
Poa annua 
Leontodon autumnalis 
Soms: 
Polygonum aviculare 
Carex otrubae 
Ranunculus sardous 
Capsella bursa-pastoris 

Op allerlei relatief voedselrijke 
bodems. Op uiteenlopende 
standplaatsen, zoals uiter-
waarden, in laagten met stag-
nerend water, op hoge delen 
van kwelders. Langdurige 
overstroming en/of sterk 
wisselende grondwaterstanden, 
gecombineerd met begrazing, 
zijn nodig voor de ontwik-
keling en instandhouding van 
deze vegetaties. 



Grondsporen 11:          Macrobotanische resten in de terp Peins-Oost  43 

Deze plantengemeenschap bevindt zich op de hoogste, beweide, kwelders en wordt gekenmerkt door 
vochtig, voedselrijk terrein met wisselende waterstand, zowel zoet als brak (Westhoff & van Oosten 
1991, p. 195).  

29Aa3a Chenopodietum rubri 
spergularietosum 
(subassociatie a. van de associatie 
van Ganzenvoeten en Beklierde 
duizendknoop) 

Meestal: 
Chenopodium rubrum 
Vaak: 
Atriplex prostrata 
Spergularia marina 
Aster tripolium 
Chenopodium glaucum 
Puccinellia distans 
Bolboschoenus maritimus 
Phragmites australis 
Persicaria lapathifolia 
Salicornia spp. 
Glaux maritima 
Suaeda maritima 
Soms: 
Atriplex patula 
Solanum nigrum 
Sonchus asper 
Capsella bursa-pastoris 
Chenopodium album 
Chenopodium ficifolium 
Typha latifolia 
Rumex obtusifolius 

Kenmerkend voor brakke ge-
bieden, op door vee vertrapte 
grond, in lage delen van wei-
landen, aan oevers van kreken 
en afgedamde zeearmen. 

Vloedmerk, een verzameling van voornamelijk organisch materiaal dat drijft in zeewaterlijn, wordt bij 
hoog water afgezet op hellingen aan de kust (dijken, kwelderwallen, terptalud). Bij de vertering van dit 
vloedmerk ontstaat een voedselrijke humuslaag, die een gunstige voedingsbodem is voor vele soorten 
planten. De zaden van deze planten worden veelal ook door zeewater verspreid. In dit vloedmerk 
kunnen lokale verschillen optreden die samenhangen met factoren zoals de hoogte van de vloedlijn, 
het substraat waarop het is afgezet of de aanwezigheid van mest van watervogels. De vegetatie van 
deze vloedmerken valt in de Cakiletea maritimae, de klasse der vloedmerkgemeenschappen.  

22 Cakiletea maritimae 
(Klasse der 
vloedmerkgemeenschappen) 

Vaak: 
Atriplex prostrata 
Atriplex littoralis 
Polygonum aviculare 
Rumex crispus 
Festuca rubra 
Soms: 
Elytrigia repens 
Suaeda maritima 
Agrostis stolonifera 
Cirsium arvense 
Sonchus oleraceus 
Beta vulgaris 
Potentilla anserina 
Chenopodium album 
Galium aparine 
Sonchus asper 
Poa annua 
Solanum nigrum 
Taraxacum spp. 
Salicornia spp. 
Stellaria media 
Phragmites australis 
Plantago major 
Trifolium repens 
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Poa trivialis 
Bromus hordeaceus 

5.3 HERKENBAARHEID VAN MENSELIJKE ACTIVITEITEN IN DE VEGETATIE 

Bij menselijke activiteiten in het kweldergebied die herkenbaar zouden kunnen zijn in de zaadflora, 
valt te denken aan afplaggen en betreden, aan dijkaanleg, aan akkerbouw en aan veeteelt (begrazing en 
maaien ten behoeve van hooiwinning). Het merendeel van de activiteiten werd natuurlijk op de terpen 
zelf uitgevoerd. Daar werden putten en drinkvijvers aangelegd, tuinen verzorgd en mest- en 
afvalhopen gevormd of uitgespreid, terwijl mensen en dieren er rondliepen op erven en paadjes. Het 
resultaat van dit alles was een zeer voedsel- (stikstof-)rijke en tamelijk vochtige bodem, die soms 
platgetrapt en soms omgespit werd; een dergelijk milieu trekt een grote groep planten aan, die kunnen 
worden gekenmerkt als cultuurvolgers (groep 3 in par. 4.2). In het wild komen ze voor op plaatsen met 
veel verterend organisch materiaal, zoals op vloedmerken (ruderaalplanten), op plaatsen met een 
verdichte bodem, bijvoorbeeld door sterk wisselende waterstanden (tredplanten) of op plaatsen waar 
de bodem regelmatig wordt verstoord of omgewoeld (akkeronkruiden). Omdat de herkenning van deze 
planten niets toevoegt aan wat al bekend is over terpen, namelijk dat ze een antropogeen milieu 
vormen, zullen ze hier niet verder worden besproken. Een uitzondering wordt gemaakt voor 
akkeronkruiden omdat die (eventueel) kunnen verduidelijken welk type akkerbouw werd bedreven op 
een bepaalde grondsoort. 

5.3.1 Afplaggen en betreden 

Het steken van plaggen ten behoeve van dijkversteviging is ook in historische tijden een veel 
toegepaste techniek. Afplaggen wordt bovendien toegepast als methode om vegetatie in 
natuurgebieden te verjongen (Dijkema 1983b, p. 310). Tijdens de vroegste bewoningsfasen in het 
terpengebied werden plaggen veel gebruikt voor allerlei doeleinden: de gevonden dijk en het 
kernpodium bestonden beide uit plaggen; plaggen werden bovendien gebruikt voor de constructie van 
waterputten, wanden en als opvullings- en ophogingsmateriaal. Op de terp zijn plaggen, met de resten 
van de bijbehorende kweldervegetatie, alomtegenwoordig.  

Op de kwelder vestigt de plantengemeenschap Puccinellio-spergularion salinae zich als eerste op 
afgeplagd terrein. Deze natuurlijke plantengemeenschap is aangepast aan een door wisselende 
waterstanden verdichte bodem. Door die eigenschap kan deze vegetatie zich ook handhaven of 
vestigen in afgeplagd of veel betreden terrein in een zilt of brak milieu. Deze gemeenschap indiceert 
dus niet uitsluitend voor afplagging. 

5.3.2 Dijkaanleg 

Door de aanleg van zomerdijken wordt de typische zoutminnende kweldervegetatie vervangen door de 
vegetatietypen van de hoogste kwelders (Lolio-Potentillion anserinae) (Dijkema 1983b, p. 309). Door 
verzoeting en vernatting binnen een zomerdijk breiden grassen zich uit (de Leeuw 1992, p. 18). 

5.3.3 Akkerbouw 

Akkeronkruiden zijn wilde planten die zich door hun specifieke eigenschappen kunnen handhaven in 
akkers met bepaalde gewassen. Omdat niet alle soorten akkers dezelfde onkruiden hebben, kunnen 
deze onkruiden iets zeggen over het type akker. Factoren die een rol spelen zijn: bodemtype, zomer- of 
wintergewas, beschikbaarheid van voedingsstoffen en de hoogte en dichtheid van het gewas. Een 
complicerende factor is de aanwezigheid van vloedmerk in het terpengebied; op het stikstofrijke 
verterende vloedmerk kunnen dezelfde planten groeien als op een bemeste akker.  

Om een beeld te krijgen van eventuele import van graan van pleistocene gronden moet gekeken 
worden naar akkeronkruiden die karakteristiek zijn voor de pleistocene districten: de Sperguletalia 
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arvensis (Schaminée et al. 1998, p. 226). Ook de zeekleigebieden hebben een kenmerkende 
akkeronkruidenvegetatie: de Papaveretalia rhoeadis (id., p. 212-213). In de volgende twee schema’s 
van deze onkruidgemeenschappen worden de eventueel voorkomende soorten in alfabetische volgorde 
genoemd. Alleen de meest voorkomende en in dit verband relevante soorten worden genoemd. 
Uiteraard kunnen de genoemde soorten ook in andere vegetatietypen voorkomen. De toevoeging A 
verwijst dan ook alleen naar hun aanwezigheid in deze onkruidgemeenschappen. 

30A Papaveretalia rhoeadis 
(Orde van Grote klaproos) 

Vaak: 
Alopecurus myosurides A 
Atriplex patula* A 
Capsella bursa-pastoris* 
Chenopodium album* 
Cirsium arvense* 
Convolvulus arvensis 
Elytrigia repens* 
Euphorbia helioscopia* A 
Fallopia convolvulus  
Fumaria officinalis * 
Galium aparine* A 
Lamium purpureum* A 
Matricaria recutita 
Medicago lupulina* 
Myosotis arvensis 
Papaver rhoeas 
Persicaria lapathifolia* 
Persicaria maculosa 
Poa annua* 
Polygonum aviculare* 
Senecio vulgaris  
Sinapis arvensis* 
Solanum nigrum* 
Sonchus arvensis*A 
Sonchus asper* A 
Sonchus oleraceus* A 
Stellaria media* 

De onkruidgemeenschappen 
van hakvrucht- en graanakkers 
op basenrijke leem- en 
kleibodems, zoals de 
zeekleigebieden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vervolg: 
Thlaspi arvense A 
Tussilago farfara A 
Veronica persica A 
Viola arvensis 
 
Soms: 
Potentilla anserina *A 
Silene noctiflora A 
Coronopus squamatus* A 

* = gevonden in Peins 
A = Nagenoeg alleen (maar niet uitsluitend) in deze onkruidgemeenschap 

 

30B Sperguletalia arvensis 
(Orde van Gewone spurrie) 

Vaak: 
Anthoxanthum aristatum A 
Apera spica-venti A 
Arnoseris minima A 
Capsella bursa-pastoris* 
Centaurea cyanus A 
Chenopodium album* 
Elytrigia repens* 
Erodium cicutarium A 
Fallopia convulvulus 
Galeopsis tetrahit 
Matricaria recutita 
Myosotis arvensis 
Persicaria maculosa 
Poa annua* 
Polygonum aviculare* 
Rumex acetosella A 
Scleranthus annuus A 
Senecio vulgaris 
Spergula arvensis A 
Stellaria media* 

De 
onkruidgemeenschappen 
van zomer- en 
wintervruchtakkers op 
basenarme, meestal zure 
zand- en leemgronden; 
algemeen in de pleistocene 
districten. 
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Veronica arvensis 
Vicia hirsuta A 
Vicia sativa A 
Viola arvensis 

* = gevonden in Peins 
A = Nagenoeg alleen (maar niet uitsluitend) in deze onkruidgemeenschap 

Uit dit overzicht van de twee orden van plantengemeenschappen blijkt dat vele soorten in beide 
groepen voorkomen. Ook de soorten die nagenoeg tot één groep beperkt zijn, komen vrijwel nooit 
uitsluitend dáár voor. Een toewijzing van een verzameling onkruidzaden aan één van beide groepen 
kan alleen als een overtuigende hoeveelheid zaden van meerdere kenmerkende soorten aanwezig is. 
Bij akkerbouw op de kwelders zullen ook zoutplanten akkeronkruid zijn geworden. Bij het 
akkerbouwexperiment van Van Zeist c.s bleek in vier opeenvolgende jaren een vrij snelle verandering 
in onkruidvegetatie plaats te vinden: het eerste jaar groeiden er uitsluitend zoutplanten, in de 
daaropvolgende jaren vestigden zich ook ‘normale’ akkeronkruiden op de experimentele akker 
(perzikkruid, kleine brandnetel, varkenskers, zwarte nachtschade), terwijl het aantal halophyten 
toenam (van Zeist et al. 1976, p. 152). 

5.3.4 Begrazing en hooiwinning 

Direct bewijs voor begrazing van de kwelder wordt geleverd als er veel macroresten van zoutplanten 
worden aangetroffen in dierlijke mest. In dat geval kan worden aangenomen dat het vee deze resten al 
grazend binnen heeft gekregen (van Zeist 1991, p. 125). 

Indirect bewijs van begrazing bestaat uit de herkenning in het bestudeerde materiaal van soorten uit 
plantengemeenschappen die begrazing kunnen verdragen, zoals Puccinellietum maritimae en 
Juncetum gerardi, of die begrazing nodig hebben, zoals Lolio-Potentillion anserinae. Ook de toename 
van bepaalde planten in een bepaald vegetatietype kan wijzen op begrazing; zo kunnen Anserina 
potentilla, Leontodon autumnalis, Plantago major en Trifolium repens zich onder invloed van 
beweiding sterk uitbreiden in het Juncetum gerardi. Deze planten kunnen ook natuurlijk voorkomen in 
deze vegetatie, dus een werkelijk bewijs is het niet (Van Zeist en Neef 1983, p. 9).  

Uit het vele jaren durende onderzoek van Bakker en anderen (Bakker 1989) op de Oosterkwelder van 
Schiermonnikoog naar de effecten van grazen en maaien op de aanwezige kweldervegetatie bleek een 
toenemende diversiteit van soorten bij begrazing en maaien, terwijl de overheersende rol van de 
dominante soort in een gemeenschap afneemt. Bakker schrijft dit toe aan het feit dat overtollig 
organisch materiaal uit de vegetatie wordt verwijderd, waardoor meer ruimte voor andere soorten 
ontstaat. Begrazing heeft dit effect nog iets sterker dan maaien, omdat bij begrazing open plekken in 
de vegetatie kunnen optreden (Bakker 1985, p. 391). Bij deze toenemende diversiteit treedt een 
opmerkelijke verschuiving van plantengemeenschappen en soorten op: bij begrazing worden open 
plekken in de bestaande vegetatie ingenomen door planten uit lagere zones; bij het beëindigen van 
begrazing verschuiven planten en plantengemeenschappen naar lagere zones, waarbij hun plaats wordt 
ingenomen door planten uit hogere zones (Bakker 1989, p. 230-232). Ook dit verschijnsel moet te 
maken hebben met concurrentieverhoudingen (Bakker 1985, p. 397). De toenemende diversiteit bij 
begrazing treedt overigens niet op in het Puccinellietum maritimae. De weke bodem van de lage 
kwelder maakt deze gevoelig voor vertrapping bij beweiding; de soortenrijkdom neemt daardoor af  
(Bakker 1989, p. 228; Dijkema 1983b, p. 304). 

Onderzoek in Puccinellietum maritimae-vegetaties in South-Wales (Ungar & Woodell 1996) 
bevestigde dat de diversiteit in soorten toeneemt bij lichte begrazing (10 soorten). Zonder begrazing 
waren resp. zeven en acht soorten aanwezig, bij zware begrazing slechts 5 soorten.5 Opmerkelijk is de 
discrepantie tussen zaadbank en vegetatie:  

                                                           
5 De hier genoemde getallen zijn afgeleid uit table 1, p.747 (Ungar & Woodell 1996, p.747). De op dezelfde 
pagina in de tekst genoemde aantallen wijken hiervan af, maar zijn kennelijk onjuist. 
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- op de zwaar begraasde kwelders werd de vegetatie gedomineerd door Puccinellia maritima, 
aangevuld met Salicornia en kleine aantallen Cochlearia anglica, Plantago maritima en Spartina 
anglica. In de zaadbank kwamen slechts twee soorten voor: Salicornia en Suaeda maritima. 

- Puccinellia maritima, overal de dominante soort, kwam in geen enkele zaadbank voor. 

Bakker (1989, p. 80; 1997, p. 28) merkt op dat bepaalde soorten die kenmerkend zijn voor 
onbegraasde kwelders vrijwel ontbreken in macrobotanisch materiaal uit het kustgebied; zijn conclusie 
is dat er vanaf de late ijzertijd kennelijk geen onbeweide kwelders meer aanwezig waren. Hier is wel 
iets tegenin te brengen. In de eerste plaats kunnen in paleobotanisch onderzoek alleen met de grootste 
voorzichtigheid uitspraken worden gedaan over soorten die niet worden aangetroffen. Door allerlei 
factoren zoals zaadverspreiding of conserveringprocessen kunnen zaden niet in de zaadflora terecht 
zijn gekomen. In de tweede plaats moet dan worden aangetoond dat de betreffende plantensoorten in 
de prehistorie elders in het waddengebied wel voorkwamen, en bovendien dat de aangroeiende 
kwelders van Noord-Nederland een geschikte biotoop voor deze soorten vormden. De door Bakker 
genoemde soorten zijn Halimione portulacoides (= Atriplex portulacoides), Gewone zoutmelde, 
Artemisia maritima (= Seriphidium maritimum), Zeealsem, en Elymus pycnanthus (= Elytrigia 
atherica), Strandkweek.  

De aanwezigheid van zaden in de zaadflora 

Alleen in macroresten uit Heveskesklooster uit de periode 800-1300 werden resten van zeealsem 
gevonden (geen zaden) (Cappers 1994, p. 106). In ouder materiaal wordt zeealsem niet aangetroffen. 
Zoutmelde wordt in geen enkel paleobotanisch onderzoek gemeld. Opvallend is ook de afwezigheid 
van zoutmeldezaden in recent vloedmerk en recente zaadbanken. (Wolters & Bakker, 2002, Cappers 
1994, p. 58-65).Waarschijnlijk vergaan de zaden van zoutmelde en zeealsem snel, zodat de kans klein 
is dat ze in de zaadflora terecht komen (Cappers 1994, pp. 132-133). De herkenning van strandkweek 
ten slotte is moeilijk omdat de zaden vrijwel niet zijn te onderscheiden van gewone kweek. Deze soort, 
vaak aangeduid als Elymus athericus/repens (of met één van de andere namen die in omloop zijn 
geweest voor deze soorten), wordt wél regelmatig aangetroffen in macroresten uit het kustgebied. In 
recente zaadbanken is de soort zeldzaam, hoewel hij in vloedmerk en in de vegetatie wél voorkomt 
(Wolters & Bakker, 2002).  

Verspreiding in de prehistorie en aanwezigheid van een geschikte biotoop 

Zeealsem komt soms wel voor in beweid terrein (Bakker 1989, p. 187). Ook zoutmelde kan groeien op 
een (door 3 schapen per ha of minder) begraasde kwelder (Kiehl et al. 1996, p. 99). Zeealsem komt 
voor op vrij zandige kreekruggen (Flora dl.4, p. 85). Strandkweek groeit massaal op voedselrijke 
plaatsen zoals aanspoelselgordels op kreekruggen (Flora dl.5, p. 133-134). Kreekruggen, vermoedelijk 
ook vrij zandige, waren in het kweldergebied natuurlijk wel aanwezig. Zoutmelde groeit eveneens op 
kreekruggen; deze plant gedijt het best bij een afwisseling van regelmatige overspoeling door zout 
water en sterke ontwatering en beluchting van de bodem. Deze situatie komt vooral voor in het 
Deltagebied, waar het verschil tussen eb en vloed veel groter is dan in het waddengebied. Zoutmelde 
komt daar massaal voor (Flora dl.1, p. 167-168). Pas de laatste decennia breidt deze plant zich uit in 
het waddengebied, vooral op begreppelde (dus ontwaterde) vastelandskwelders die niet of vrijwel niet 
meer worden beweid (Schaminée 1998, p. 107-108). Een complicerende factor bij het vergelijken van 
verschillende kweldergebieden is dat de in paragraaf 5.2 besproken opeenvolging van planten-
gemeenschappen (zeekraalgemeenschap – kweldergrasgemeenschap – gemeenschap van zilte rus) 
kenmerkend is voor een aangroeiende kust (Westhoff & van Oosten 1991, p. 184), een situatie die 
bestond in noordelijk Westergo tijdens de kolonisatie van het kweldergebied. Op de kwelders van de 
Waddeneilanden in de moderne tijd, waar sprake is van een opslibbende kwelder die gelijke tred houdt 
met de zeespiegelstijging, blijkt de successie van plantengemeenschappen anders te verlopen: daar 
worden de lage planten van de pionier- en kweldergrasvegetaties (Glaux maritima, Salicornia spp. en 
Puccinellia maritima) geleidelijk aan opgevolgd door veel hoger opschietende planten, met name door 
het drietal zeealsem, strandkweek en zoutmelde. Deze verandering hangt vermoedelijk samen met een 
toenemende beschikbaarheid van stikstof in de bodem van oudere kwelders (de Leeuw 1992, p. 154-
155). 



Grondsporen 11:          Macrobotanische resten in de terp Peins-Oost  48 

Samenvattend: Daar subfossiele zaden van strandkweek moeilijk herkenbaar zijn, zoutmelde geheel 
ontbreekt in subfossiel materiaal en in recente zaadbanken, en zeealsem pas in de Middeleeuwse 
macroresten voor het eerst wordt aangetroffen, terwijl het bovendien niet zeker is dat een geschikte 
biotoop voor de drie soorten in de onderzochte periode aanwezig was, kan niet worden volgehouden 
dat de afwezigheid van de drie soorten in de zaadflora wijst op een totale begrazing van het 
kweldergebied in de prehistorie (op de representativiteit van de zaadflora zal in het volgende 
hoofdstuk nader worden ingegaan). 

Ten slotte moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van grote grazers zoals herten en 
reeën op de prehistorische kwelders: deze zouden de vegetatie op dezelfde manier kunnen beïnvloeden 
als grazend vee. Begrazing door hazen en/of ganzen kan de opeenvolging van vegetatietypen 
hoogstens afremmen maar niet tegenhouden. Ze kunnen wel de samenstelling van de vegetatie 
beïnvloeden: zo kan Triglochin maritima zich niet ontwikkelen in door ganzen begraasd terrein 
(Bakker 1997, p. 15). 

Naast begrazing moet hooiwinning hebben plaatsgevonden op de kwelders. Körber-Grohne (1967, p. 
73) vond hooi in de Feddersen Wierde met vooral Juncus gerardi. Behre (1976, p. 33) acht het 
Puccinellietum maritimae niet geschikt voor hooiwinning, omdat het bij iedere stevige bries of 
springtij overstroomd wordt; hooi gaat dan verloren. Daar zal dus het vee gegraasd hebben. 
Hooiwinning moet hebben plaatsgevonden op het hoger gelegen Juncetum gerardi. Uit de 
aanwezigheid van veel Leontodon autumnalis daar concludeert hij dat daar ook begrazing moet 
hebben plaatsgevonden (id., p. 33-35). 
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6. DE REPRESENTATIVITEIT VAN DE ZAADFLORA 

De zaden in de bodem kunnen worden omschreven met twee begrippen. De in de biologie gangbare 
term is ‘zaadbank’ waarmee de verzameling kiemkrachtige zaden in de bodem wordt bedoeld. De 
soortensamenstelling van de zaadbank wijkt meestal in meer of minder sterke mate af van de 
soortensamenstelling van de aanwezige vegetatie. Bij deze discrepantie speelt een aantal factoren een 
rol: de zaadproductie van een plant, de zaaddispersie, successie en biologische afbraak en vraat. De 
resultaten van zaadbankonderzoek worden bovendien beïnvloed door de representativiteit van de 
genomen steekproef en door de analysemethode. 

De zaadbank is een deelverzameling van een grotere groep, die de ‘zaadflora’ kan worden genoemd 
(Cappers 1994, p. 53-54). De subfossiele zaadflora, het studieterrein van de paleobotanicus die 
macroresten bestudeert, bevat alle herkenbare zaden, zaadfragmenten en ook andere plantendelen in de 
bodem. Op grond van macroresten uit de zaadflora wordt getracht de toenmalige vegetatie te 
reconstrueren. De lijsten met plantensoorten die worden aangetroffen in paleobotanisch materiaal zijn 
echter niet zonder meer te herleiden tot vegetatietypen. Bij de beoordeling van de betekenis van het 
voorkomen van soorten in paleobotanische monsters is het van wezenlijk belang rekening te houden 
met de wijze waarop de zaden (en andere plantenresten) in de zaadflora terecht zijn gekomen en 
vervolgens zijn onderzocht. Daarbij speelt een aantal factoren een rol:  

1. hoe kwamen de zaden in de bodem terecht (hierbij kan zaadbankonderzoek worden betrokken) 

2. wat gebeurde er vervolgens met de zaden in de bodem (taphonomische processen); 

3. de zorgvuldigheid van bemonstering. 

4. de vaardigheid in het determineren van de analist en de kwaliteit van de vergelijkingscollectie. 

Binnen de plantenecologie is veel onderzoek verricht naar zaadbanken en de relatie met aanwezige 
vegetaties, bijvoorbeeld ten behoeve van onkruidbestrijding of natuurbeheer. Dit onderzoek wordt 
veelal uitgevoerd met behulp van kiemproeven: grondmonsters, eventueel gezeefd, worden in gunstige 
omstandigheden gebracht zodat aanwezige zaden ontkiemen. De kiemplanten worden vervolgens 
gedetermineerd. De resultaten van dit zaadbankonderzoek kunnen echter niet zonder meer worden 
toegepast op de subfossiele resten uit de zaadflora; enerzijds kunnen in de zaadbank soorten aanwezig 
zijn die na kieming geen resten achterlaten, zodat ze ontbreken in de subfossiele zaadflora; anderzijds 
kan de zaadflora soorten bevatten die ontbreken in de zaadbank: restanten van ontkiemde zaden van 
bepaalde soorten (Chenopodiaceae), zaden die niet kiemkrachtig zijn, fragmenten van zaden en andere 
determineerbare plantendelen; de zaadflora kan echter ook soorten verliezen door allerlei 
taphonomische processen. Hieronder wordt een aantal van de factoren besproken die de samenstelling 
van de zaadflora beïnvloeden. Daarbij wordt zaadbankonderzoek betrokken omdat de zaadbank kan 
worden gezien als een deelverzameling van de zaadflora.  

De zaadproductie van een plant is uiteraard van invloed op de zaadflora. Bij het herleiden van 
aantallen gevonden zaden tot een bepaalde vegetatiedichtheid moet rekening worden gehouden met de 
zeer grote verschillen die er kunnen zijn in de zaadproductie per soort, per plant, per jaar en per 
standplaats. Sommige soorten produceren slechts enkele zaden, andere tienduizenden. Ook binnen de 
soorten kunnen deze verschillen optreden. 

Ook de wijze waarop planten hun zaden verspreiden is een belangrijke factor bij de totstandkoming 
van de zaadflora. De zaadverspreiding kan er toe bijdragen dat soorten die in een vegetatie aanwezig 
zijn, niet in de zaadflora terecht komen, terwijl andersom zaden van elders in de zaadflora terecht 
kunnen komen die niet in de vegetatie aanwezig zijn (Cappers 1994, 11). 

Bij gewijzigde omstandigheden kunnen soorten in de zaadbank dan de kans krijgen te ontkiemen. Bij 
zaadverspreiding kan sprake zijn van primaire en secundaire dispersie. Primaire dispersie is de 
methode die een plantensoort hanteert om zaden te verspreiden. De zaden van vrijwel alle 
plantensoorten kunnen vervolgens secundair verspreid worden: als wind of waterstromingen maar 
sterk genoeg zijn worden alle zaden daarin meegevoerd, ook als ze niet speciaal zijn aangepast aan 
transport door water of wind. Ook grondverzet door de mens, in archeologische context een niet te 



Grondsporen 11:          Macrobotanische resten in de terp Peins-Oost  50 

onderschatten gegeven, kan zorgen voor secundaire dispersie. Veel van de in de in dit onderzoek 
gevonden zaden zijn op een bepaalde plaats terecht gekomen met (over)stromend water. Dat geldt 
vooral voor de greppels aan de noordkant van het dijkje. Verspreiding met water is hier dus een 
belangrijke verspreidingsmethode. De vraag is welke vegetaties worden vertegenwoordigd door de 
gevonden zaden. 

Een derde belangrijke rol bij de soortensamenstelling van de zaadbank speelt de successie van 
vegetatietypen. Zaden uit verdwenen vegetatietypen kunnen nog aanwezig zijn in de zaadbank en 
ontkiemen onder gunstige omstandigheden. Als deze gunstige omstandigheden uitblijven neemt de 
kiemkracht van deze zaden af, waarna ze deel gaan uitmaken van de zaadflora. 

Een laatste factor bij de totstandkoming van de zaadbank is vraat en biologische afbraak. 
Kiemkrachtige zaden kunnen onder ongunstige omstandigheden gaan rotten of schimmelen. Ook 
kunnen zaden verdwijnen omdat ze als voedselbron dienen voor dieren als vogels of knaagdieren. Ten 
slotte kunnen planten geremd worden in hun zaadproductie door begrazing door grote of kleine 
herbivoren. 

Zaadverspreiding met zeewater komt veel voor bij kwelderplanten. In een experiment waarin het 
drijfvermogen van een aantal halophyten (zouttolerante planten) werd getest, bleek een verschil in 
drijfvermogen te bestaan tussen vruchten en zaden (Koutstaal et al. 1987). De zaden van het 
merendeel van de onderzochte soorten dreven slechts enkele uren, als vruchten (meestal de normale 
verspreidingsvorm) konden ze echter maanden blijven drijven. De kiemkracht van de zaden 
verminderde niet door het langdurige contact met zeewater. Zaden van Salicornia spp. en Spergularia 
media zinken opvallend snel (binnen enkele uren). Voor Salicornia geldt dat de zaden soms in een 
omhulsel van uitgebloeide bloemen van de plant losraken; het drijfvermogen neemt daardoor toe (id., 
p. 230-231). 

Cappers (1994, pp. 53-74) onderzocht de zaden die voor kunnen komen in aanspoelselgordels langs de 
grote rivieren en de Nederlandse kust.6 In deze gordels bleken zeer veel soorten aanwezig te zijn, ook 
soorten zonder speciale aanpassing aan watertransport (id., p. 66). Een aantal soorten kwam in het 
merendeel van de onderzochte monsters voor: Atriplex patula/ prostrata, Suaeda maritima, Cirsium 
arvense, Polygonum aviculare, Menyanthes trifoliata, Urtica dioica, Chenopodium album en Stellaria 
media (hier zijn alleen in Peins aangetroffen soorten genoemd) (id., p. 68). Aanwezigheid van deze 
soorten in een paleobotanisch monster uit een overstromingsgebied aan de kust kan dan ook heel goed 
vanuit dit gegeven verklaard worden (bijvoorbeeld de alomtegenwoordigheid van Suaeda in het 
hieronder genoemde onderzoek naar Puccinellia-vegetaties (Ungar & Woodell 1996)). Dat geldt nog 
sterker voor planten die aanspoelselgordels als hun kenmerkende biotoop hebben en verspreiding met 
water als inherente verspreidingsvorm: Beta vulgaris en Atriplex littoralis. Een aparte groep zaden in 
de aanspoelselgordels is afkomstig uit afgeslagen veenafzettingen aan de kust of op de zeebodem. 
Deze soorten zijn meestal subfossiel, omdat ze afkomstig zijn uit veel oudere lagen. Veel 
voorkomende soorten zijn Menyanthes trifoliata, Potamogeton spp. en sommige Carex spp. (id., p. 
70).  

Dat deze in het zeewater meegevoerde zaden niet noodzakelijk grote vertekeningen veroorzaken van 
paleobotanisch materiaal blijkt uit een onderzoek naar het transport van zaden in een kweldergebied 
tijdens overstroming: daarbij moet verschil worden gemaakt tussen begroeide, dus hogere, en 
spaarzaam begroeide, dus lage delen van de kwelder. Instromend vloedwater blijkt voornamelijk 
lokale zaden te verplaatsen naar hogere delen van de kwelder, waar ze in de vegetatie achterblijven. 
Relatief weinig zaden worden met de ebstroom afgevoerd. Op de onbegroeide delen van de kwelder 
daarentegen blijven zaden niet in de vegetatie achter en verdwijnen grotendeels, hetzij met de vloed 
naar hogere delen, hetzij met de ebstroom naar zee (Huiskes et al. 1995, p. 565).7 De resultaten van dit 
onderzoek worden bevestigd door het onderzoek van Wolters & Bakker (2002). Daaruit blijkt dat de 
hoeveelheid zaden in vloedmerk op een aangroeiende kwelder snel toeneemt bij het ouder (en 

                                                           
6 Deze macroresten werden volgens de in de paleobotanie gangbare methode onder de microscoop gedeter-
mineerd. 
7 In dit onderzoek werden zaden, vruchten en kiemplantjes opgevangen in netten en gedetermineerd onder de 
microscoop. 
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uitgestrekter) worden van de kwelder. Deze zaden zijn dus afkomstig van de lagere zones van dezelfde 
kwelder. 

Onderzoek naar de verschillen en overeenkomsten in zaadbank en vegetatie van kweldermilieus in 
South Wales bracht grote verschillen tussen beide aan het licht (Ungar & Woodell 1996)8. In dit 
onderzoek dat werd uitgevoerd in verschillende vormen van het Puccinellietum maritimae bleek onder 
meer dat zaden van eenjarigen (Salicornia, Spergularia marina, Suaeda maritima) een aanzienlijk 
grotere kans hadden in de zaadbank terecht te komen dan de zaden van meerjarigen (Armeria, Aster, 
Glaux, Plantago maritima), met uitzondering van Juncus gerardi, dat in één van de onderzochte 
gebieden de zaadbank domineerde, maar in de vegetatie een bescheiden plaats innam. Puccinellia 
maritima zelf, dat in alle vegetaties dominant was, kwam in geen van de onderzochte zaadbanken 
voor; Suaeda maritima daarentegen kwam in geen van de vegetaties voor, maar was in alle 
zaadbanken vaak vrij sterk vertegenwoordigd (id., p. 747). De onderzoekers verklaren de verschillen 
tussen een- en meerjarigen uit de verschillen in kieming: de meeste zaden van de meerjarigen blijken 
binnen een jaar te kiemen waardoor ze niet in de zaadbank terechtkomen (id., p. 748). Ook kunnen 
kleine herbivoren een rol spelen: zo wordt zaadvorming bij Atriplex portulacoides voorkomen door 
vraat van hazen, terwijl ganzen zaadvorming bij Puccinellia maritima en Triglochin maritima 
verhinderen (Wolters & Bakker, 2002). Dergelijk onderzoek maakt duidelijk dat de nodige voor-
zichtigheid moet worden betracht bij de interpretatie van macrobotanisch onderzoek: uit afwezigheid 
van zaden in de zaadflora kan niet worden geconcludeerd dat de soorten ontbraken in de vegetatie.  

In enkele gevallen kan wel met vrij grote zekerheid worden gezegd dat gevonden zaden afkomstig zijn 
uit de plaatselijke vegetatie: zaden van sommige soorten (Limonium, Seriphidium maritimum (= 
Artemisia), Agrostis stolonifera, Festuca rubra, Atriplex prostrata, Potentilla anserina en Elytrigia 
atherica) komen alleen in de zaadbank terecht als ze ook in de vegetatie aanwezig zijn (Bakker 1989, 
p. 321). Recent onderzoek naar de zaadbank van kwelders (Wolters & Bakker, 2002) vult het 
bestaande beeld aan: in de eerste 10 jaar van een aangroeiende kwelder wordt de zaadbank 
gedomineerd door Salicornia spp., Suaeda maritima en Spergularia media. In volgende 
successiestadia maken deze soorten plaats voor Artemisia (= Seriphidium) maritima, Festuca rubra, 
Glaux maritima en Juncus gerardi. Dan bestaat er ook een sterke correlatie tussen de soorten in de 
zaadbank van de bovenste 5 cm van de bodem en de soorten in de vegetatie. Spergularia media is ook 
nog aanwezig in de zaadbank van latere stadia in de successie, als de plant al uit de vegetatie 
verdwenen is;  andersom zijn Juncus gerardi en Glaux maritima al aanwezig in de zaadbank van de 
eerste stadia, als ze nog niet in de vegetatie voorkomen. 

De greppels aan de noordkant van het dijkje van Peins waren waarschijnlijk voortdurend gevuld met 
water (regelmatige uitdroging zou alle plantaardige resten hebben doen vergaan). Ze hadden 
ongetwijfeld een eigen vegetatie, waarvan zaden in het sediment terecht zullen zijn gekomen. Ook op 
het dijkje groeiden planten die zaad produceerden. Bij springtij en stormvloed stroomde zeewater over 
de kwelder en voerde zaden van de kweldervegetatie mee die voor een deel achterbleven in de 
greppels. Daarnaast bezonk daar ook een deel van in het zeewater getransporteerde zaden van andere 
delen van de kust. Toch zal een groot deel van de zaden in het sediment van de greppels afkomstig zijn 
uit de lokale vegetatie en de nabijgelegen kwelder. Deze zaden zullen dus zeker een beeld kunnen 
geven van de vegetatie die daar aanwezig was (de discrepantie tussen zaadflora en vegetatie in 
aanmerking genomen). 

Niet alleen bij het materiaal uit de greppels maar ook bij alle andere monsters is er altijd een keuze uit 
verschillende mogelijkheden: planten groeiden lokaal of werden van elders aangevoerd door mensen, 
dieren, wind of water. Zo bracht het veelvuldige gebruik van kwelderplaggen op een terp daar ook 
zaden van kwelderplanten, grazend vee nam zaden mee in mest, er werd gehooid en er kwamen 
onkruidzaden mee met gekweekte gewassen. Bij elk genomen monster moet opnieuw bekeken worden 
wat de meest waarschijnlijke herkomst van de soorten is. 
                                                           
8 In dit onderzoek is de zaadbank niet onderzocht door middel van de in de biologie gebruikelijke kiemproeven, 
maar door de zaden uit de grondmonsters te tellen onder een microscoop. Deze benadering lijkt op de in de 
paleobotanie gangbare methode, maar verschilt daar toch van, omdat niet de gehele zaadflora, maar alleen 
kiemkrachtige zaden werden geteld. De tellingen zijn dus niet zonder meer vergelijkbaar met tellingen in 
paleobotanisch onderzoek. 
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De subfossiele zaden die worden gevonden in macrobotanische monsters zijn op een bepaalde manier 
bewaard gebleven. In het terpengebied zijn de meeste zaden geconserveerd in een waterverzadigde 
bodem: de grondwaterstanden zijn daar altijd zo hoog, dat de bodem zuurstofarm is en bederf niet 
optreedt. Daarvoor is het wel noodzakelijk, dat de bodem voortdurend nat blijft; regelmatige 
uitdroging of omwerken van de grond  zorgt voor nieuwe zuurstoftoevoer, zodat organische resten 
alsnog vergaan. Zaden kunnen door allerlei oorzaken uit de bodem verdwijnen. Afbraak door micro-
organismen speelt daarbij een belangrijke rol. Sommige soorten worden vrijwel nooit aangetroffen 
omdat ze meestal snel vergaan. Veel zaden verdwijnen ook uit de zaadbank door vraat van dieren; dat 
geldt vooral voor zaden met een hoog eiwit- of koolhydraatgehalte (granen en peulvruchten). Ook 
worden van de meeste plantensoorten geen resten gevonden van zaden die ontkiemd zijn.  

Een klein deel van de zaden in waterverzadigde monsters is verkoold. Daarvoor is een aantal 
verklaringen aan te voeren: 

- mest kan zijn gebruikt als brandstof, zodat ook zaden in de mest verkoolden; 

- bedekte granen werden geroosterd en verkoolden soms; 

- zaden van voedselplanten kwamen onbedoeld in open vuur terecht; 

- bij brand in een huis verkoolden aanwezige zaden; 

- aanspoelsel werd opgeruimd door het te verbranden (Cappers 1994, p. 71). 

Belangrijke complicerende factoren in dit geheel zijn bovendien de verticale spreiding van de zaden in 
de bodem die wordt veroorzaakt door de activiteiten van dieren, vooral regenwormen, en de verstoring 
die optreedt door latere graafwerkzaamheden in de grond. Deze laatste factor speelt geen grote rol als 
de bemonstering beperkt blijft tot duidelijke grondsporen, omdat graafwerkzaamheden bijna altijd 
zichtbaar zijn als in de bodem. 

De representativiteit van de zaden die op de een of andere manier in de bodem terecht zijn gekomen en 
daar bewaard bleven, wordt als laatste beïnvloed door de zorgvuldigheid waarmee monsters worden 
genomen. Het belang van bemonstering van duidelijke grondsporen kwam al ter sprake. Het is 
uiteraard ook van belang ervoor te zorgen dat de monsters niet verontreinigd raken met recente 
diasporen. Moeilijker is het monsters te nemen die inderdaad een bepaalde vegetatie 
vertegenwoordigen.  

Het is in de archeologie gangbaar gebruik om zo groot mogelijke monsters te nemen uit duidelijk 
humeuze grondsporen. Deze monsters bevatten vaak grote hoeveelheden zaden, die bijvoorbeeld een 
beeld kunnen geven van de soorten cultuurplanten die in een bepaalde periode in gebruik waren (als de 
grondsporen goed gedateerd zijn). De wilde vegetatie kan op deze manier echter alleen in grote lijnen 
worden geschetst (bv.: een deel van de omgeving moet onder invloed van zeewater zijn geweest). 
Door de soorten op een bepaalde manier te rangschikken, kan eventueel een indruk worden gegeven 
van de vegetatietypen die mogelijk in de omgeving voorkwamen (bv. Van Zeist et al. 1987). 
Nauwkeuriger gegevens over de vegetatie van een bepaalde plaats of over veranderingen daarin die 
een meer gedetailleerd beeld zouden geven van de leefomgeving en de eventuele invloed van de mens 
daarop, kunnen op deze manier echter niet worden achterhaald. 

Körber-Grohne (1967, p. 73) introduceerde het begrip ‘reine Probe’. Dit begrip omschrijft een klein 
monster met plantaardige resten die bij elkaar horen, waarvan kan worden aangenomen dat het 
‘natürliche  Verhältnisse entspricht” (ibid.). Hieronder valt bijvoorbeeld wel een laag hooi, omdat die 
de natuurlijke vegetatie weerspiegelt, maar niet een laag mest, omdat daarin materiaal uit verschillende 
biotopen aanwezig kan zijn. 

Het begrip reine Probe valt ongeveer samen met het in 1979 door Willerding (Jones 1991, p. 54) 
geïntroduceerde begrip palaeobiocoenose: plantaardig materiaal dat in zijn oorspronkelijke context 
bewaard bleef, zoals zoden in grafheuvels, of gewassen met bijbehorende onkruidzaden. 
Hiertegenover staat thanatocoenose: plantaardig materiaal van verschillende oorsprong dat als gevolg 
van menselijke activiteit op één plaats terecht is gekomen, bijvoorbeeld in afvalkuilen (Behre & 
Jacomet 1991, p. 83; Cappers 1994, p. 15). Een probleem bij het gebruik van deze termen is, dat ook 
de veronderstelde reine Probe en de palaeobiocoenose niet noodzakelijk een bepaalde vegetatie 
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weerspiegelen, want ook hierbij speelt de bestaande discrepantie tussen zaadflora en vegetatie een rol. 
Bij beiden gaat het immers om grondmonsters. Wel kan worden gezegd dat dit type monsters een beter 
beeld kan geven van de omstandigheden op een bepaalde plaats in een bepaalde tijd dan de 
gangbaarder monsters uit bijvoorbeeld afvalkuilen. Het belang van deze termen ligt vooral in het feit 
dat ze wijzen op de mogelijkheden van nauwkeurige bemonstering. 

De monsters die tijdens de opgraving Peins zijn genomen, behoren grotendeels tot de thanatocoenose. 
Onbekend met één van de hier besproken begrippen maar uitgaand van de gewoonte in de archeologie 
dat vondsten per grondspoor en per sedimentlaag verzameld worden, werd een aantal monsters 
genomen die kunnen worden omschreven als reine Probe of palaeobiocoenose. Het gaat om het 
materiaal dat is verzameld van de bovenzijde van plaggen die de versteviging vormden van twee 
waterputten; dit materiaal is dus afkomstig van het oppervlak uit de tijd dat de putten werden 
aangelegd. De laagsgewijs verzamelde kleine monsters uit de greppels behoren in feite tot de 
thanatocoenose, omdat materiaal van verschillende herkomst daarin aanwezig kan zijn (zie boven). 
Door de nauwkeurigheid van bemonsteren en de aan opeenvolgende lagen inherente opeenvolging van 
perioden, die bovendien tamelijk goed zijn te dateren in een periode van (naar schatting) 50 tot 100 
jaar (zie fig. 5), mag worden aangenomen dat ze een vrij nauwkeurig beeld zullen geven van de 
vegetatie en van veranderingen daarin gedurende de genoemde periode. 

In het volgende hoofdstuk zullen al deze monsters en de daarin gevonden macroresten worden 
besproken. 
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7. HET MACROBOTANISCH ONDERZOEK 

Het materiaal dat in het kader van deze studie is onderzocht, bestaat uit 35 grondmonsters. Acht van 
deze monsters (V 664 t/m V671) werden onderzocht tijdens een practicumcollege paleobotanie voor 
studenten biologie in januari 2000. De overige monsters werden door de auteur onderzocht. Voor de 
determinatie werd gebruik gemaakt van de vergelijkingscollectie van de afdeling paleobotanie van het 
GIA en vooral van de deskundigheid van de daar werkzame paleobotanici: dr. R. Cappers, mw. R. 
Palfenier-Vegter, en prof. W van Zeist. Dr. R. Cappers controleerde alle determinaties, wat de 
betrouwbaarheid van dit onderzoek zeer ten goede kwam. 

7.1 METHODE VAN ONDERZOEK 

De monsters werden geweekt en gezeefd, met uitzondering van V 636 (verdroogd) en V 522 (onnauw-
keurig bemonsterd). Van de grote monsters van 10 l. werd over het algemeen 3 l. genomen. De 
kleinere monsters werden geheel gezeefd. Alle monsters werden gezeefd door opeenvolgende zeven 
met maaswijdtes van 2.0, 1.0, 0.5 en 0.2 mm. Onder de microscoop werden vervolgens de aanwezige 
zaden uitgezocht en gedetermineerd. De grotere zeeffracties werden meestal geheel uitgezocht; van de 
kleinere zeeffracties werd een zo groot deel bekeken, dat een goed beeld van het aanwezige 
soortenspectrum werd verkregen.  

De gedetermineerde zaden werden geteld per zeeffractie en per soort. De aantallen uit de zeeffracties 
die slechts gedeeltelijk waren onderzocht, werden vervolgens gecorrigeerd door ze te vermenig-
vuldigen met een factor die werd berekend door het totale volume per zeeffractie te delen door het 
uitgezochte volume. Een voorbeeld: werd van een zeefractie met een volume van 100 ml slechts 20 ml 
onderzocht, dan werden de gevonden aantallen zaden vermenigvuldigd met 100 : 20 = 5. De resultaten 
van de tijdens een practicum onderzochte monsters V664 t/m 671 kunnen helaas niet met dezelfde 
nauwkeurigheid worden gegeven, daar de nauwkeurigheid omgekeerd evenredig bleek te zijn aan het 
aantal deelnemende studenten. De gegeven aantallen per zeeffractie van deze monsters zijn een zo 
goed mogelijke schatting, gebaseerd op een combinatie van een aantal tellijsten. Door controle van de 
determinaties achteraf zijn de gegeven plantensoorten wel juist.   

De zaden van Juncus gerardi nemen een uitzonderingspositie in. In enkele monsters waren deze zaden 
zo talrijk, dat ze niet alle geteld konden worden. Deze resultaten worden voorafgegaan door het > - 
teken. Van een aantal soorten werden ook andere delen dan zaden (s.l.) aangetroffen; deze vaak 
moeilijk te kwantificeren plantendelen werden aangegeven als aanwezig met ‘x’, eventueel gevolgd 
door een getal voor het aantal resten. In de hier volgende weergave en bespreking van de resultaten zal 
steeds worden uitgegaan van de gecorrigeerde, op gehele getallen afgeronde aantallen.  

De plantensoorten worden in alfabetische volgorde vermeld om het terugzoeken te vergemakkelijken. 
In vrijwel elk monster bevonden zich enkele zaden of andere plantendelen waarvan de soort niet kon 
worden vastgesteld. Deze ‘indets’ spelen geen rol in dit betoog; de genoemde aantallen zijn dan ook 
niet zoals de andere gecorrigeerd. Verkoolde zaden worden afzonderlijk genoemd aan het eind van 
iedere lijst. 

7.2 ONDERZOEKSMATERIAAL, RESULTATEN EN BESPREKING 

In het hier gegeven overzicht van de paleobotanische monsters die tijdens de opgraving Peins-Oost 
werden genomen is de vondstnummering volgens de opgravingadministratie aangehouden. Dit geldt 
natuurlijk ook voor de verschillende werkput- en spoornummers. Dateringen zijn meestal gebaseerd 
op een geringe hoeveelheid reeds gedateerd aardewerk. Omdat de bestudering van het aardewerk nog 
in een beginstadium is, zijn deze dateringen helaas niet alle geheel betrouwbaar. 

V = Vondstnummer 
WP = Werkputnummer 
S = Spoornummer 
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7.2.1 GREPPELS AAN DE NOORDKANT VAN DE DIJK 

De greppels werden aangetroffen in werkput 6 en werkput 7. In het grote vlak dat in de laatste weken 
werd aangelegd over een groot deel van het traject van het dijkje bleken beide dwarsdoorsneden tot 
dezelfde, parallel aan dijkje lopende greppels te behoren. 

De dikte van de sedimentlaagjes die na de verschillende dijkfasen zijn afgezet maakt een, zeer globale, 
datering mogelijk (Bazelmans et al. 1999, p. 39-47). De eerste twee dijkfasen zijn waarschijnlijk 
binnen een jaar na elkaar aangebracht. De eerste greppel, die daarnaast ligt, bevatte geen vondsten; 
bewoning is er dan nog niet. De sedimentlaagjes aan de zuidkant van dijkfase 2 doen vermoeden dat 
het enkele tientallen jaren duurde voor de volgende dijkverbreding, fase 3, plaats vond. De dunne laag 
sediment aan de zuidzijde van fase 3 kan in enkele jaren zijn afgezet. De daarop volgende fase 4 wordt 
gevolgd door een iets dikker sedimentpakket aan de zuidzijde (afgezet in een iets langere periode), en 
opgevolgd door fase 5. De tweede greppel, die door fase 5 wordt overdekt, is vondstrijk en valt 
waarschijnlijk samen met de eerste bewoning. Aan de zuidkant wordt dan de eerste kernterp 
opgeworpen.  

DIJKFASE INTERVAL GREPPEL BEWONING V DATERING 
1  1  (Vóór) 1ste eeuw v. Chr. 
 1 jaar    
2  1   
 Enkele tientallen 

jaren 
  

590 
602 
592 
604  

3  1 dicht; 2 
gegraven 

  

 Enkele jaren    
4  2  Aardewerk in greppel 

uit late ijzertijd 
 Iets langer dan 

tussen fase 3 en 4 
 Kernterp 

opgeworpen 
Begin jaartelling 

5  2 dicht x 

606 
559 
561 
563 
565 
567 
569 

 

Fig. 5. Schematisch overzicht van dijkfasen en een schatting van de periode tussen de fasen, gerelateerd 
aan greppels en eerste bewoning. De volgorde van de vondstnummer (V) is dezelfde als in tabel 2. 

De plaats van herkomst van de verschillende monsters is aangegeven op de tekening fig. 6.  

V 590 en V 592  
WP 7 
Volume: Er werd steeds een laag van 30 x 5 cm met een diepte van ca. 3 cm uit de wand van de 
werkput verzameld, wat resulteerde in 2 monsters van 450 ml.  
Beschrijving: twee humusrijke lagen onder in de eerste greppel aan de noordkant van de dijk. 

V 559, V 561, V 563, V 565, V 567 en V 569  
WP 7 
Volume: Verzameld op dezelfde wijze als V 590 en 592: 6 monsters van 450 ml. 
Beschrijving: Gelaagde vulling van de tweede greppel. 
Datering: Op grond van aardewerk tussen 200 v. Chr. en 50 n.Chr. 
Bijzonderheden: Onverkoolde gerst (Hordeum vulgare subsp.vulgare) was aanwezig in brokjes die 
op mest leken. De zaden waren alle gefragmenteerd. 

 

V 602, V 604 en V 606. 
WP 6 
Volume: Uit de werkputwand werden drie dunne lagen van 40 x 5 cm, 3 cm diep, genomen, dus drie 
monsters van 600 ml. 
Beschrijving: V 602 en 604 werden genomen uit de dikke humeuze vulling van de eerste greppel aan 
de noordkant van het dijkje, V 606 uit de oversnijdende greppel (greppel 2) daarnaast. 
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V 515  
WP 7  
Volume: 2,5 liter 
Beschrijving:  Onderste laag van een greppelvulling.  
Bijzonderheden: Dit monster werd genomen tijdens het couperen van de tweede greppel in het vlak 
van werkput 7, omdat deze laag opvallend humeus was.  

Tabel  2. Macroresten uit twee greppels, per soort en per vondstnummer. 

Greppel 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 ? 

V 590 602 592 604 606 559 561 563 565 567 569 515 

Agrostis - - - - 2 16 55 11 13 1 - 3 

Alisma - - - 2 - - - - - - - - 

Armeria maritima (kelken) - - - - - - - 1 - - - - 

cf. Atriplex - - - - 2 - - - - - - - 

Atriplex - - - - 1 - - - - - - - 

Atriplex littoralis/ prostrata - - - - - - 1 7 11 - - 1 

Atriplex patula/ prostrata 1 2 - 1 7 - 103 193 140 125 320 - 

Beta vulgaris ssp.maritima 3 - - - 5 - - 19 - - - 1 

Bolboschoenus maritimus - - - - - - - 1 - - - - 

Brassica - - - 1 - - - - - - - - 

Brassica nigra - - - - - - - 11 - - 3 - 

Capsella bursa-pastoris - - - - - - 11 - - - - - 

Carex - - - - 2 - - - - - - - 

Carex distans - - - - 1 - - 5 - - - - 

Carex arenaria/ disticha - - - - 1 - - - - - - - 

Chenopodiaceae - - - 10 10 - 8 36 29 - 24 4 

Chenopodium ficifolium - - - - - - - - 11 12 37 - 

Chenopodium glaucum/ rubrum - - - - 16 - 4 24 13 4 - - 

Cirsium arvense - - - - - - - 1 - - - - 

Conium maculatum - - - - - - - 5 - - - - 

Cyperaceae - - - - - - 4 - - - - - 

cf. Elytrigia atherica/ repens - - - - - - - 7 - - - - 

Erica tetralix - - 8 - - - - - - - - - 

Festuca rubra - - - - - - - 3 - - - - 

Galium aparine - - - - - - - 1 - - - - 

cf. Galium aparine - - - - - - - 5 - - - - 

Glaux maritima 3 2 3 1 12 - - - 28 12 63 6 

id. (blaadjes of bloemen) - - - - - x x - - - - - 

Hordeum vulgare ssp.vulgare - - - - - - 64 - - - 11 - 

Juncus gerardi 100 250 77 128 164 280 2187 2440 >3300 >3300 >5300 1420 

id. (vruchten) - - - - - x x x x - x - 

Lamium purpureum - - - - - - - 1 - - - - 

Lemna - - 3 - - - - - - - - - 

Leontodon autumnalis - - - - - - - - 27 - - - 

Limonium vulgare (kelken) 1 - - - - - - 101 1 - - 1 

Menyanthes trifoliata - - - - - - - 1 - - - - 

Odontites vernus - - - - - - - - 44 15 89 - 

Phragmites australis - - - - - - 4 - - - - - 

Plantago major - - - - - - 24 - 17 21 35 5 

Plantago maritima - - - - - - 23 5 11 1 - - 

Poaceae - - - - - - 13 - 72 1 - - 

Poa pratensis/trivialis - - - - - 3 - - 7 1 5 - 

Polygonum aviculare - - - - - - 4 5 1 9 5 - 

Potamogeton cf. gramineus - - - - 1 - - - - - - - 

Potamogeton polygonifolius - - - - 1 - - - - - - - 
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Vervolg 590 602 592 604 606 559 561 563 565 567 569 515 

Potentilla cf. anserina - - - - - - - 5 - - - - 

Potentilla anserina - - - - - - - - 1 7 36 - 

Puccinellia distans - - - - - - - 4 - - - - 

Puccinellia maritima - - - - - 152 88 37 4 - 1 94 

Salicornia europaea s.l. 345 14 7 25 24 11 - 37 39 1 21 45 

cf. Sonchus arvensis - - - - - - - - 1 - - - 

Sonchus arvensis - - - - - 1 15 - - - - - 

Sonchus asper - - - - - - 23 - 9 1 - 2 

Sonchus oleraceus - - - - - - 11 - - - - - 

Spergularia 175 108 23 44 16 5 484 139 247 47 24 58 

Spergularia marina - - - - - - - - - 1 3 - 

Spergularia media 3 13 - - - 9 273 64 160 1 - 137 

Stellaria media - - - - - - - - 4 - 3 1 

Suaeda maritima 1640 160 31 34 14 17 40 39 135 77 68 13 

cf. Suaeda maritima - - - 8 - - - - - - - - 

Triglochin maritima - 1 - 1 8 - - 17 73 136 173 - 

Typha - - - 8 - - - - - - - - 

 Umbelliferae - - - - - - - - - 1 - - 

Urtica dioica - 1 - - - - - - - - - - 

Sphagnum x x x x - - x x - - - - 

Foraminiferen xx xxx xx xxx xx x xx x - - - - 

indet. 11 6 4 - 2 5 12 21 10 4 17 2 

Verkoold:             

Agrostis - - - - - - - - - 1 - - 

Chenopodiaceae - - - - - - - - - - 3 - 

Chenopodium glaucum/rubr. - - - - 2 - - - - - - - 

Festuca rubra - - - - - - - - - 1 - - 

Hordeum vulgare ssp.vulgare - - - - - - - - 1 - - - 

Juncus gerardi - - 3 - - - 27 - - 17 1 26 

Poaceae - - - - - - - - - - 5 - 

Puccinellia maritima - - - - - - - - - 1 - - 

Salicornia europaea s.l. - - - - 1 - - - - - - - 

Suaeda maritima - - - - 1 - - - - - 1 - 

cf. Triglochin maritima - - - - 2 - - - - - - - 

indet. - - - - 1 7 - - 1 - 3 - 

x = aanwezig 
xx = veel 
xxx = zeer veel 
 

Toelichting tabel 

De vondstnummers worden in chronologische volgorde gegeven; 590 en 602 zijn ongeveer 
gelijktijdig, evenals waarschijnlijk 604 en 592. In de tweede greppel in werkput 6 was slechts één 
sedimentlaag aanwezig. Daaruit is 606 afkomstig. Deze sedimentlaag moet ongeveer gelijktijdig zijn 
met de onderste lagen uit de tweede greppel in werkput 7. De resultaten van V590, 592, 559, 561, 563, 
565, 567 en 569 (450 ml) zijn vermenigvuldigd met 4/3 om ze vergelijkbaar te maken met de aantallen 
uit V602, 604 en 606 (600 ml). V 515 komt waarschijnlijk uit de tweede greppel in WP 7. De 
resultaten van dit veel grotere en minder nauwkeurige monster zijn gedeeld door 4. 

Bespreking 

Bij de totstandkoming van de archeobotanische soortenlijst kunnen zoveel factoren een rol spelen (zie 
hoofdstuk 5) dat statistisch significante verschillen altijd zullen optreden. Het gebruik van statistiek 
om inzicht te krijgen in de verschillen tussen de monsters was daarom niet zinvol. Zeker is wel dat, 
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ook zonder gebruik van statistiek, bepaalde tendensen kunnen worden herkend. Op een aantal van 
deze tendensen zal hier verder worden ingegaan. 

In de monsters uit de eerste greppel zijn veel minder soorten aanwezig dan in greppel 2. De soorten die 
er in de grootste aantallen voorkomen zijn Suaeda maritima, Salicornia, Spergularia en Juncus 
gerardi. Juncus gerardi is echter vergeleken met de tweede greppel weinig talrijk. Suaeda en 
Salicornia zijn de belangrijkste vertegenwoordigers van de zeekraalklasse. Spergularia marina kan 
daarin voorkomen, evenals Limonium en Atriplex prostrata. De combinatie van soorten in de eerste 
greppel doet vermoeden dat ze afkomstig zijn uit pioniervegetaties van de zeekraalklasse. Dit wordt 
bevestigd door het (zaadbank)onderzoek van Wolters en Bakker (subm.): in de eerste 10 jaar van een 
aangroeiende kwelder wordt de zaadbank gedomineerd door Salicornia, Suaeda en Spergularia media. 
Volgens dit onderzoek komen Juncus gerardi en Glaux maritima ook al voor in de zaadbank van de 
jonge kwelder, al ontbreken ze nog in de vegetatie. Omdat de zaadbank deel uitmaakt van de zaadflora 
lijkt de conclusie dat de macroresten uit de eerste greppel afkomstig zijn uit een pioniervegetatie uit de 
zeekraalklasse gerechtvaardigd. 

Een theoretische mogelijkheid is echter dat er hier sprake is van een zwaar begraasde Pucinellia-
kwelder, vergelijkbaar met begraasde kwelders in het onderzoek van Ungar & Woodell in South-
Wales (zie paragraaf 5.3 en hoofdstuk 6). Ook in een zwaar begraasde kwelder komen in de zaadbank 
vrijwel uitsluitend Suaeda en Salicornia voor. Een begraasde Puccinelia-vegetatie kan zich echter 
onbeperkt handhaven; deze vegetatie gaat bij voortdurende begrazing niet over in een ander 
vegetatietype. Door beschadiging van de nog slappe bodem van de lage kwelder zal het aantal soorten 
er waarschijnlijk afnemen (Bakker 1989, p. 228; Dijkema 1983b, p. 304). Dat de vegetatie echter wél 
veranderde blijkt uit het soortenspectrum van de tweede greppel. Op deze gronden kan worden 
uitgesloten dat de macroresten afkomstig zijn van een zwaar begraasde Puccinellia-vegetatie. De 
conclusie kan alleen maar zijn dat in de periode dat de eerste greppel functioneerde de kwelder ten 
noorden van greppel en dijk laag en jong was en begroeid werd door een echte pioniervegetatie. Er 
graasde zeer waarschijnlijk geen vee.  

De indruk dat de kwelder nog laag was wordt versterkt door de aanwezigheid van zeer veel hoogwad- 
en lage kwelder-foraminiferen. Deze hoeveelheid neemt opvallend af in de tweede greppel, waarna de 
foraminiferen verdwijnen uit het sediment. Dit verschil kan niet verklaard worden door aan te nemen 
deze foraminiferen in de greppel zelf geleefd hebben. De foraminiferen in de greppels moeten daar 
toch vooral terecht zijn gekomen met zeewater dat over de kwelder ten noorden van het dijkje 
stroomde. Deze kwelder moet tijdens het bestaan van de eerste greppel beduidend lager zijn geweest 
dan tijdens de tweede greppel. 

In de zaadflora van de eerste greppel zijn enkele soorten aanwezig die waarschijnlijk met zeewater van 
elders zijn aangevoerd. Sphagnum, Erica tetralix, Typha, Alisma en Lemna kunnen afkomstig zijn uit 
weggeslagen veenlagen (van verschillende typen veen). Door getijdenstromen kunnen deze 
plantenresten over het gehele kweldergebied verspreid zijn. Een andere mogelijkheid is dat deze 
soorten afkomstig zijn uit turf, die al in de late ijzertijd in het veengebied werd gewonnen (bv. Waldus 
1999, p. 83vv.) en misschien op de terpen werd gebruikt als brandstof. Urtica dioica is één van de 
soorten die vaak in vloedmerken wordt aangetroffen (Cappers 1994, p. 68). Brassica en enkele 
verbrande zaden van Juncus gerardi kunnen in zeewater aanwezig zijn geweest; ze wijzen wel op 
menselijke activiteiten in het gebied. Beta vulgaris subsp. maritima ten slotte is een typische 
vloedmerkplant. Op de helling van het dijkje moet zich veel vloedmerk verzameld hebben, waarin 
typische vloedmerkplanten zich konden vestigen. 

In het soortenspectrum van de tweede greppel worden enkele belangrijke veranderingen zichtbaar. Het 
aantal soorten neemt toe, waarbij veel van de nieuwe soorten doen vermoeden dat er veranderingen in 
de vegetatie optraden. Onderin de tweede greppel (V 559) treedt voor het eerst Puccinellia maritima 
op. Puccinellia is de belangrijkste soort van het Puccinellietum, dat gewoonlijk de pioniervegetaties 
van de zeekraalklasse opvolgt. Het vermeerdert zich vooral door uitlopers; zaadvorming komt alleen 
voor op onbegraasde kwelders. In dit stadium kan begrazing dus nog niet, of slechts minimaal, hebben 
plaatsgevonden. De meeste van de begeleidende soorten van het Puccinellietum komen ook voor in de 
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onderste lagen van de tweede greppel: Suaeda maritima, Spergularia media, Limonium vulgare, 
Plantago maritima, Glaux maritima (blaadjes) en Atriplex prostrata (vanaf V 561).  

Iets later treden soorten van twee andere vegetatietypen op in het materiaal. De eerste van deze twee 
typen is het Plantagini-Limonietum, dat het Puccinellietum opvolgt na ongeveer 10 jaar als er geen 
beweiding plaats vindt. De kensoort van deze associatie is Limonium vulgare, die sterk 
vertegenwoordigd is in V 563, maar snel weer uit het materiaal verdwijnt. Het tweede vegetatietype is 
het Puccinellio-spergularion salinae, een kort levende gemeenschap die optreedt bij bodem-
verdichting als gevolg van stagnerend water, afplaggen of betreding. Dit vegetatietype wordt 
vertegenwoordigd door Puccinellia distans, Spergularia marina, Atriplex prostrata, Agrostis 
stolonifera, Polygonum aviculare en Plantago major. Ook soorten als Phragmites australis en 
Potentilla anserina kunnen in deze vegetatie optreden.  

Puccinellia maritima verdwijnt geleidelijk uit het soortenspectrum van de tweede greppel. Dit zou 
kunnen wijzen op beginnende en toenemende begrazing in de periode dat de tweede greppel 
functioneerde en de kernterp werd opgeworpen. In dit stadium is er een explosieve toename van het 
aantal zaden van Juncus gerardi, een soort die profiteert van begrazing omdat concurrerende grassen 
door vee worden weggegeten. Grassen komen dan ook niet veel voor in de zaadbank van deze 
vegetatie. Juncus gerardi is de kensoort van het Juncetum gerardi, een vegetatie die zich kan 
ontwikkelen vanaf iets onder de gemiddelde springtijlijn tot aan de stormvloedlijn. Soorten uit de twee 
subassociaties typicum en leontodontetosum komen voor in het jongste materiaal (ongeveer vanaf V 
563): Glaux maritima, Plantago maritima, Triglochin maritima, Agrostis stolonifera, Spergularia 
media en marina, Suaeda maritima, Leontodon autumnalis, Atriplex prostrata, Carex distans, 
Odontites vernus, Plantago major, Potentilla anserina en Poa pratensis. Welke van de twee 
subassociaties door deze soorten vertegenwoordigd worden is uit de macroresten niet op te maken. 
Agrostis vertoont eenzelfde patroon als Puccinellia maritima: na een korte periode dat de soort veel 
voorkomt, verdwijnt hij uit het materiaal. Dat ook Festuca rubra weinig voorkomt is maakt beweiding 
van deze vegetatie waarschijnlijk. 

Ook in de tweede greppel zijn zaden van Beta vulgaris subsp.maritima aanwezig, evenals van Atriplex 
littoralis. Beide groeiden mogelijk op het dijkje gegroeid. Carex arenaria, Menyanthes trifoliata, 
Potamogeton en Sphagnum zijn waarschijnlijk afkomstig uit veenafzettingen.  

In de tweede greppel is een aantal cultuurvolgers aanwezig die waarschijnlijk van de vegetatie op de 
terp of van een akker komen. Als akkeronkruid komen Stellaria media, Cirsium arvense, Capsella 
bursa-pastoris, Polygonum aviculare, Elytrigia repens, Sonchus spp., Galium aparine, Lamium 
purpureum en Atriplex patula in aanmerking. Deze soorten treden op vanaf ongeveer V 561. Een 
aantal van deze soorten kan ook in het vloedmerk op de dijkhelling of in het Puccinellio-spergularion 
salinae optreden. Als deze soorten op akkers groeiden dan kan de gevonden gerst daar ook zijn 
verbouwd. Deze onverkoolde gerst werd gevonden in mestachtige brokjes en was mogelijk 
stukgekauwd. Daaruit lijkt afgeleid te kunnen worden dat het vee gerst als bijvoer kreeg; het is echter 
ook mogelijk dat de toenmalige akkerbouw door dezelfde rampen werd getroffen als het 
akkerbouwexperiment in de Westpolder (hoofdstuk 4): vee kan onbedoeld gerst gegeten hebben. 
Bovendien kon niet worden uitgemaakt van welke diersoort de mest afkomstig was. In een tijdperk 
zonder toiletvoorzieningen kunnen ook menselijke fecaliën in de greppel terecht zijn gekomen. 

Samenvattend kan gezegd worden dat in de periode van enkele tientallen jaren dat de eerste greppel 
functioneerde, na de aanleg van de eerste twee dijkfasen, de kwelder aan de noordzijde van dijk en 
greppel nog heel laag was en begroeid werd door pioniervegetaties. Uit de lange periode dat deze 
vegetaties zich konden handhaven blijkt dat de op- en aanslibbing van de kwelder slechts langzaam 
verliep. De pioniervegetaties worden zeer waarschijnlijk niet beweid. Pas nadat de dijk verbreed werd 
komt hierin verandering. De pioniervegetaties worden vervangen door het Puccinellietum, nog steeds 
kenmerkend voor een lage kwelder en vervolgens, misschien plaatselijk, door het onbeweide 
Plantagini-Limonietum. Zowel Limonium als Puccinellia maritima verdwijnen vrij snel uit het 
materiaal, terwijl soorten uit het Juncetum gerardi toenemen. In dit stadium moet de begrazing van de 
kwelder aan de noordkant van dijk en greppel zijn begonnen, ongeveer gelijktijdig met het opwerpen 
van de kernterp. Uit de aanwezigheid van akkeronkruiden in een tamelijk vroeg stadium zou kunnen 
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worden afgeleid dat akkerbouw al eerder plaats vond dan beweiding van de kwelder. Dit zou 
bevestigen dat de dijk werd aangelegd om akkers te beschermen. De meeste van deze akkeronkruiden 
kunnen echter ook in het vloedmerk op het dijkje groeien. Opmerkelijk in dit geheel is dat het goed 
mogelijk lijkt te zijn om een verband te leggen tussen de macroresten uit de zaadflora en bepaalde 
vegetatie-typen. 

Veelzeggend is de diepte van de greppels en de aard van het sediment. In de eerste greppel is in beide 
profielen een ongeveer even dikke laag homogeen sediment aanwezig. Dit suggereert een geleidelijke 
opvulling onder vrij rustige omstandigheden met materiaal van dezelfde herkomst. Aan de zuidkant 
van het dijkje wordt in deze periode een tamelijk dik pakket sediment afgezet. Deze eerste greppel 
verdwijnt bij de verbreding van de dijk. De tweede greppel wordt daarnaast gegraven in een kwelder 
die niet hoger is geworden sinds de eerste greppel werd gegraven: zowel onder de eerste dijkfase als 
aan de noordkant van de tweede greppel is de hoogte van de kwelder ongeveer 0,30 – NAP. Tijdens 
het bestaan van de tweede greppel verandert de hoogte van de kwelder echter aanzienlijk. De 
sedimentlagen in de greppel corresponderen met een steeds hoger kwelderniveau, dat te volgen is tot 
ongeveer 0 NAP. De hoogte van de kwelder tijdens de hoogste en jongste opvullingslagen van de 
greppel is niet meer zichtbaar door latere verstoringen. Deze verhoging van de kwelder loopt 
volkomen parallel met de gevonden resultaten van het macrobotanisch onderzoek, waarin planten van 
steeds hoger groeiende vegetatietypen werden aangetroffen. Mogelijk moet de datering van de latere 
dijkfasen (fig. 5) aan deze resultaten worden aangepast: deze datering is gebaseerd op de dikte van 
sedimentlagen aan de zuidkant van het dijkje. Als de kwelder steeds hoger werd gedurende de latere 
dijkfasen, dan zal de overstromingsfrequentie tegelijkertijd sterk zijn afgenomen. Een sedimentpakket 
van een bepaalde dikte zou in dat geval in een veel langere periode zijn ontstaan dan een vergelijkbaar 
sedimentpakket in eerdere fasen, toen de kwelder jonger en lager was. De verhoging van de kwelder is 
overigens alleen zichtbaar in het profiel van werkput 7. In werkput 6 is alleen een dunne laag sediment 
aanwezig. De bovenste laag, die zich niet beperkt tot de greppel maar zich nog verder naar het noorden 
uitstrekt, is een grijze en lichtgrijze grond waarin nog wat plaggenstructuren zijn te herkennen. 
Wanneer deze laag werd aangebracht is niet duidelijk. Mogelijk is er een verband tussen deze laag en 
de eerste huisterp die ongeveer op deze plaats aan de zuidkant van het dijkje werd opgeworpen. 

Het dijkje moet zijn aangelegd aan de noordelijke rand van de kwelderwal. Als dat niet het geval was, 
dan zouden ook in de eerste greppel al plantensoorten van hogere zones aanwezig zijn geweest. Door 
het dijkje zo ver mogelijk naar de rand aan te leggen werd optimaal gebruik gemaakt van het hogere 
terrein op de kwelderwal. 

7.2.2 DE DOBBE IN WERKPUT 9 

V 664, V 665, V 666, V 667, V 668, V 669, V 670 en V 671. 
WP 9 
Volume: 8 monsters van ca. 10 liter. 
Beschrijving: Serie monsters uit een ‘dobbe’, een vermoedelijke veedrinkplaats op de terp. Deze 
dobbe werd machinaal verdiept; ten behoeve van het botanisch onderzoek werd uit de zeer humusrijke 
vulling een serie grote monsters genomen. De monsters werden van onderaf oplopend genummerd, 
d.w.z. het eerste monster V 664 werd genomen op ongeveer 2.50 m – NAP, terwijl de serie eindigt 
met V 671, genomen op ongeveer 1.00 m -  NAP. Er waren geen verschillende lagen in de vulling van 
de dobbe te onderscheiden. 
Datering: In lagen uit de vroege middeleeuwen zijn geen sporen van deze dobbe meer te zien, hij 
moet dus vóór die tijd al in onbruik zijn geraakt en opgevuld. 

 

Tabel 3. Macroresten uit de dobbe. 

V 664 665 666 667 668 669 670 671 Bijzonderheden 
Agrostis 7 - 4 - 44 >8 165 71  
Alisma 2 - - - - - - -  
Alopecurus geniculatus 2 - - - 11 - - -  
Armeria maritima - - - 1 3 7 4 75 kelk 
Aster tripolium - - - - - - 1 18  
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Vervolg 664 665 666 667 668 669 670 671 Bijzonderheden 
Asteraceae cf.senecio - 2 - - - - - -  
Atriplex littoralis/prostrata 4 8 2 1 3 7 - 45  
Atriplex patula/prostrata 467 404 394 820 816 >308 52 1222  
Bolboschoenus maritimus 53 49 61 84 42 36 20 81  
Brassica nigra - - - 6 5 5 4 21  
Bromus hordeaceus 1 - - 1 - - - -  
Capsella bursa-pastoris - - - 7 - - - -  
Carduus crispus - - - - - 2 2 9  
Carex distans 1 - 5 9 6 5 4 36  
Chenopodiaceae - - - 14 - - 22 -  
Chenopodium album - - - - - - 2 9  
Chenopodium ficifolium 50 84 104 146 88 >6 1 53  
Chenopodium glaucum/rubrum 22 6 48 98 22 - 3 30  
Cirsium arvense - 5 2 3 - - - -  
Cirsium vulgare - 2 - 2 - - - -  
Cruciferae 1 6 - - - - - -  
Daucus carota - - - 4 - - 1 9  
Elytrigia repens - - - 1 - - - -  
Euphorbia helioscopia - - - - - 1 - -  
Fabaceae - 2 - - - - - -  
Festuca rubra - - - 1 2 - - -  
Foeniculum vulgare - - - 1 - - - -  
Glaux maritima 5 - - 21 - >2 - 24  
Hordeum (cf).vulgare - 2 - 1 - - - 9  
Hordeum vulgare ssp.vulgare - - - - - - - 6 aarspilfragment 
Hydrocotyle vulgaris - - - 7 - - - -  
Hyoscyamus niger - 2 - - 2 3 - -  
Juncus gerardi >3750 176 147 90 1350 >6350 5700 2083  
Lemna 12 12 - 4 - - - -  
Leontodon autumnalis 31 46 22 28 45 >21 2 233  
Linum catharticum 1 - - - - - - -  
Linum usitatissimum 5 2 2 2 - - 1 45 2x vruchtdeel 
Medicago lupulina 2 - - - - >1 - 24  
cf. Medicago lupulina - 6 - - - - - -  
Odontites vernus 9 - 9 14 - >1 33 59  
Persicaria cf. hydropiper - - 4 - 2 - - -  
Plantago major 36 18 26 84 55 >1 22 95  
Plantago maritima 1 - - 2 2 - - 9  
Poaceae 4 3 - 21 36 >5 55 6  
Poa annua 1 - - 7 - - - 6  
Poa pratensis/trivialis 8 6 - 25 - >1 44 53  
Polygonum aviculare 13 2 12 15 11 13 6 27  
Potentilla anserina 70 51 105 61 26 59 27 108  
Puccinellia distans 2 - - 4 11 - - 12  
Puccinellia maritima - - - 1 2 - - 9  
Ranunculus - 3 - - - 1 - -  
Ranunculus cf. repens - - - - - - - 18  
Ranunculus subg.Batrachium 2 - - - - - - -  
Ranunculus sardous 99 90 99 61 72 88 95 243  
Rhinanthus - - - - - - 1 15  
Rumex - - - x(2) - - - - schutblad 
Rumex crispus - 2 - - 2 - 1 -  
Rumex obtusifolius 10 5 2 5 2 1 - -  
Salicornia europaea s.l. 9 - - 4 2 >1 - -  
Solanum nigrum - 2 - - - - - -  
Sonchus - - 1 - - - - -  
Sonchus arvensis 1 - - 6 5 - - -  
Sonchus asper 21 25 5 36 16 >13 1 270  
Sonchus oleraceus 1 - - 2 - - - 36  
Spergularia 5 6 4 18 - >2 44 47  
Spergularia marina 4 12 - 11 11 - - -  
Spergularia media 3 18 - 4 22 >2 - -  
Stellaria media - 6 5 6 14 >1 - 36  
Suaeda maritima 1 - - 5 39 7 - 48  
Trifolium x(1) x(2) x(2) - - - - - bloemblad 
Trifolium repens - - - x(9) - - - x(3) bloemblad 
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Vervolg 664 665 666 667 668 669 670 671 Bijzonderheden 
Triglochin maritima 48 27 33 238 159 >93 9 669  
Umbelliferae - - - 4 - - - -  
Urtica urens 22 6 2 8 2 - - 78  
Indet 7 1 4 14 2 2 - 12  
Mos x x x x - x - x  
Sphagnum - x - - - - - -  
Verkoold:          
Agrostis - - - - - >1 - -  
Alisma  1 - - - - - - -  
Armeria maritima - - - - - 1 - - kelk 
Átriplex patula/prostrata 4 - 20 1 11 - - -  
Bolboschoenus maritimus - - - - - 1 - -  
Bromus (cf).hordeaceus 1 - - 1 - - - -  
Carex distans - - - - - - - 6  
Cerealia 1 - - - - - - -  
Cerealia - - - - - 3 - - aarspilfragment 
Chenopodiaceae - - - 28 - >1 - 9  
Chenopodium ficifolium 4 - 4 - - - - -  
Cruciferae - - - - - >1 - -  
Fabaceae - - - - - - - 27  
Festuca rubra 11 - - - 22 - - 6  
cf. Festuca rubra - 6 3 - - - - -  
Glaux maritima 2 - 4 - - - - -  
Hordeum vulgare ssp.vulgare 10 9 4 2 2 6 1 3 bedekt 
Idem, aarspilfragment 14 10 4 9 - - - -  
Juncus - - x(1) - - - - x(1) vrucht 
Leontodon autumnalis 1 - - - - - - -  
Medicago lupulina 78 16 63 57 22 1 3 47  
Plantago major 1 - - - - - - -  
Poaceae 3 - - 53 - >1 11 6  
Potentilla anserina 2 - - 4 - 1 - -  
Ranunculus sardous 1 - - - - - 1 -  
Rumex crispus 1 - - - - - - -  
Stellaria media 1 - - - - - - -  
Suaeda maritima - - - 1 - - - 6  
Triticum turgidum 
subsp.dicoccum 

1 2 - - - - - - aarspilfragment 

Indet. 17 2 13 4 5 - - 4  
x = aanwezig  
 

Deze serie monsters werd onderzocht tijdens een practicumcollege paleobotanie voor studenten 
biologie in januari 2000. Enkele gegevens zijn daarbij verloren gegaan. Dat heeft met name gevolgen 
voor V 669, waarvan niet precies bekend is welk percentage van het materiaal werd uitgezocht, en 
voor V 671, waar waarschijnlijk een te klein deel werd uitgezocht, zodat de gecorrigeerde getallen een 
vertekend beeld geven. 

Bespreking 

Ook hier geldt dat statistische testen bijna altijd een significant verschil zullen aantonen tussen de 
betrokken monsters. Bovendien zijn de gevonden aantallen niet geheel betrouwbaar. Als we naar de 
resultaten in tabel 3 kijken, dan springen de overeenkomsten meer in het oog dan de verschillen. Ten 
eerste zijn dezelfde soorten in het merendeel van de monsters aanwezig; ten tweede is er weinig 
variatie in de aantallen. Verschillen tussen de monsters kunnen worden toegeschreven aan het toeval. 
De stijgende lijn die bij sommige soorten aanwezig lijkt tussen V 669 en V 671 wordt vooral 
veroorzaakt door de vertekende aantallen van V 671 (zie boven). De ontstaansgeschiedenis van de 
vulling van de dobbe speelt een belangrijke rol. Aan de homogeniteit van deze vulling was al te zien 
dat de dobbe zeer snel met eenzelfde soort materiaal, waarschijnlijk afval, moet zijn opgevuld. De 
resultaten van dit onderzoek kunnen dat beeld bevestigen. 

De aanwezige soorten zijn te verdelen in twee groepen: de eerste groep bestaat uit planten die op de 
kwelder groeiden, de tweede uit cultuurplanten en cultuurvolgers die horen bij de menselijke 
bewoning. Bij de kwelderplanten valt op dat hier veel planten van de hoge kwelder aanwezig zijn. 
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Omdat de soorten niet meer in hun oorspronkelijke associaties aanwezig zijn is het moeilijk om uit te 
maken welke vegetatietypen zijn vertegenwoordigd. Behalve de Juncetum gerardi subassociaties 
typicum en leontodontetosum kan ook de door Körber-Grohne (zie 5.2) onderscheiden subassociatie 
eleocharitetosum aanwezig zijn met Alopecurus geniculatus, Hydrocotyle vulgaris, Ranunculus 
sardous en Medicago lupulina. Deze subassociatie zou kunnen voorkomen op lage delen van de 
kwelder waar zoet water stagneert. Deze subassociatie lijkt op het Lolio-Potentillion anserinae, dat 
voor kan komen op voedselrijke, hoge en begraasde kwelders met sterk wisselende waterstanden. 
Soorten uit dit verbond zijn Agrostis stolonifera, Poa trivialis, Alopecurus geniculatus, Trifolium 
repens, Potentilla anserina, Plantago major, Rumex crispus, Poa annua, Leontodon autumnalis, 
Polygonum aviculare, Ranunculus sardous en Capsella bursa-pastoris. Dit vegetatietype groeit buiten 
het bereik van springtij. Andere mogelijke vegetatietypen zijn Plantagini-Lolietum perennis 
puccinellietosum distantis (met Puccinellia distans, Plantago major, Leontodon autumnalis, 
Polygonum aviculare, Potentilla anserina, Daucus carota, Poa annua, Atriplex patula en prostrata, 
Trifolium repens en pratense, Medicago lupulina en Rumex crispus), groeiend op sterk betreden brak 
of zilt terrein (mogelijk op de terp), en Chenopodietum rubri spergularietosum. Deze laatste 
subassociatie (met onder meer Chenopodium rubrum en glaucum, Atriplex prostrata, Spergularia 
marina, Aster tripolium, Puccinellia distans, Bolboschoenus maritimus, Salicornia spp., Glaux 
maritima en Suaeda maritima, Chenopodium ficifolium en Rumex obtusifolius) komt voor in brakke 
gebieden op door vee vertrapte grond of in lage delen van weilanden, een vegetatietype dat in het 
onderzochte gebied zonder meer is te verwachten. Beweiding kan in al deze vegetatietypen 
voorkomen.  

Beweiding blijkt ook uit het vrij grote aantal verbrande zaden van wilde planten. Deze zaden kunnen 
door het grazen op de kwelder in mest terecht zijn gekomen, en bij het gebruik van mest als brandstof 
zijn verbrand. Een sterke aanwijzing hiervoor is het grote aantal verbrande zaden van Medicago 
lupulina. Deze plant is geliefd bij vee en werd in het verleden wel als veevoer geteeld. In het 
onverkoolde materiaal zijn slechts enkele zaden van deze soort aanwezig. 

Een opvallende eenling tussen de wilde planten is Linum catharticum. Deze plant maakt geen deel uit 
van één van de genoemde vegetatietypen; hij kan echter voorkomen in begraasde en betreden 
overgangen tussen zout en zoet, bijvoorbeeld bovenaan de hoge kwelder, waar water van het 
binnenland zorgt voor ontzilting. Linum catharticum komt daar voor samen met onder meer Trifolium 
repens, Potentilla anserina en Leontodon autumnalis (Schaminée et al. 1998, p. 163). 

Zowel het verkoolde als het onverkoolde materiaal bevat resten van cultuurplanten: Foeniculum 
vulgare (venkel), Hordeum vulgare subsp. vulgare (bedekte gerst; zaden en aarspilfragmenten) en 
Linum usitatissimum (vlas; zaden en vruchtdelen) in het onverkoolde materiaal; Hordeum vulgare 
(zaden en aarspilfragmenten), Triticum turgidum subsp. dicoccum (emmertarwe, aarspilfragmenten) en 
niet nader te determineren granen in het verkoolde materiaal. Gerst en vlas werden waarschijnlijk op 
plaatselijke akkers verbouwd; hierop wijzen de aanwezige dorsresten van beide gewassen. Venkel kan 
in een moestuin op de terp zijn verbouwd (het materiaal uit de dobbe kan in de Romeinse tijd 
gedateerd worden). Uit de aanwezige aarspilfragmenten van emmertarwe kan niet worden opgemaakt 
of dit gewas lokaal werd verbouwd of aangevoerd van elders. In het materiaal uit de dobbe zijn veel 
cultuurvolgers (zowel akker- en tuinonkruiden als ruderaal- en tredplanten) aanwezig. Aanvoer van 
elders is uit de aanwezige akkeronkruiden niet af te leiden. 

Een laatste categorie die de aandacht verdient, is de (kleine) groep waterplanten: Alisma, Lemna en 
Ranunculus subg. Batrachium. In al deze plantengeslachten komen soorten voor die een zekere 
tolerantie hebben voor brak water. Ze kunnen dan ook heel goed van de terp afkomstig zijn. De meest 
voor de hand liggende plaats is de dobbe zelf. Waterplanten die daar groeiden zullen bij het volstorten 
van de dobbe naar de bodem zijn gezonken; de drie soorten waterplanten werden inderdaad in de 
diepste monsters aangetroffen 
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7.2.3 WERKPUT 2, UIT DE VULLING VAN EEN KUIL 

V 337 en V 338 
WP 2, vlak 1 
S: onder  2-7, op –1,05 NAP. 
Volume: resp. 1 liter en 1,2 liter 
Beschrijving: 2 monsters afkomstig uit een grote en diepe kuil (met afval opgevulde waterput?), uit 
duidelijk te onderscheiden lagen. Zie tekening fig.7. 
Datering: (Vroeg) Middeleeuws: in de kuilvulling is Merovingisch en Karolingisch aardewerk 
aanwezig.  

 
 

Fig. 7. De opgevulde kuil in werkput 2. a = haardkuil. 

 

Tabel 4. Werkput 2, materiaal uit de vulling van een kuil 

V 337 338 Bijzonderheden 
Agrostis 146 107  
Alopecurus geniculatus 804 40  
Armeria maritima 4 7 kelk 
Aster tripolium - 2  
Atriplex littoralis/prostrata - 24  
Atriplex patula/ prostrata 1389 347  
Bolboschoenus maritima 47 264  
Brassica rapa/napus - 5  
Carduus crispus 21 14  
Carex distans 161 7  
Carex otrubae 333 2  
Chenopodiaceae - 8  
Chenopodium ficifolium 21 9  
Coronopus squamatus 34 29  
Dipsacus fullonum 3 -  
Foeniculum vulgare 1 -  
Fumaria officinalis 4 -  
Glaux maritima 40 15 met blaadjes 
Hordeum vulgare ssp. vulgare - 5 bedekte gerst 
Juncus gerardi 6160 550 opvallend weinig in 338 
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V 337 338 Bijzonderheden 
Leontodon autumnalis 268 103  
Linum usitatissimum 4 2  
Medicago lupulina 4 -  
Odontites vernus 20 -  
Papaver somniferum - 8 1 gevonden! 8 is gecorrigeerde aantal 
Persicaria lapathifolia 1 -  
Plantago major 127 68  
Plantago maritima 1 17  
Poaceae 33 67  
Poa pratensis/trivialis 282 53  
Polygonum aviculare 114 40  
Potamogeton pectinatus 1 -  
Potentilla anserina 19 14 met bladfragment 
Ranunculus subg. Batrachium 20 17  
Ranunculus sardous 124 46  
Rhinanthus 11 2  
Salicornia europaea s.l. 4 8  
Sonchus arvensis 4 10  
Sonchus asper 338 17  
Spergularia 20 -  
Spergularia marina 20 248  
Stellaria media 20 22  
Taraxacum officinale 4 -  
Trifolium pratense 11 - kelken 
Trifolium repens xx xx kelken en bloemblaadjes 
Triglochin maritima 864 66  
Urtica urens 35 -  
Vicia faba var. minor 7 5 onvolgroeide zaden 
Zannichellia palustris 4 -  
Indet. - 6  
Sphagnum - x  
mos - xx  
Foraminiferen - xx  
Verkoold:    
Hordeum vulgare ssp. vulgare 5 1  
idem, aarspilfragment - 2  
cf. Polygonum aviculare 4 -  

x = aanwezig 
xx = veel 
 

Bespreking 

Deze twee monsters zijn afkomstig uit verschillende lagen van de vulling van een kuil, maar vertonen 
toch een grote gelijkenis in soorten- en zadenrijkdom.  

De aanwezige wilde planten zijn grotendeels afkomstig uit vegetaties van de hoge kwelder. Opvallend 
is het voorkomen van foraminiferen in V 338, die samen met Salicornia, Aster tripolium, Atriplex 
prostrata, Glaux maritima, Spergularia marina en Triglochin maritima, de lage kwelder 
vertegenwoordigen. Mogelijk aanwezige hoge kweldervegetaties zijn Juncetum gerardi en vooral de 
vegetatie van voedselrijke en begraasde terreinen met sterk wisselende grondwaterstanden: Lolio-
Potentillion anserinae, met soorten als Agrostis stolonifera, Poa trivialis, Alopecurus geniculatus, 
Trifolium repens, Potentilla anserina, Plantago major, Leontodon autumnalis, Polygonum aviculare, 
Carex otrubae en Ranunculus sardous. Verder is het Chenopodietum rubri spergularietosum, de 
gemeenschap van brakke, lage weilanden en door vee vertrapte grond,  ruim vertegenwoordigd door 
Atriplex patula/prostrata, Spergularia marina, Aster tripolium, Bolboschoenus maritimus, Persicaria 
lapathifolia, Salicornia, Glaux maritima, Sonchus asper en Chenopodium ficifolium. Al deze 
vegetatietypen hebben gemeen dat ze voorkomen bij beweiding. 
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Zaden en aarspilfragmenten van gerst komen voor in het verkoolde materiaal; het onverkoolde 
materiaal bevat zaden van gerst, vlas, Papaver somniferum (slaapbol) en venkel, en onvolgroeide 
zaden van Vicia faba var. minor (duiveboon). Duiveboon werd waarschijnlijk lokaal verbouwd. 
Maanzaad (het zaad van slaapbol) kan zijn ingevoerd. Uit de aanwezigheid van één zaad kan niet 
worden opgemaakt dat het gewas hier verbouwd werd; daar zeekleigebieden zeer geschikt zijn voor de 
teelt van slaapbol, kan lokale verbouw echter ook zeker niet worden uitgesloten. De aanwezige 
akkeronkruiden behoren tot de Papaveretalia rhoeadis, die thuishoort in de zeekleigebieden. Ook hier 
is geen aanleiding om graanimport van elders te veronderstellen.  

De aanwezige waterplanten (Potamogeton pectinatus, Ranunculus subg. Batrachium en Zannichellia 
palustris) kunnen brak water verdragen en zijn waarschijnlijk afkomstig uit waterbekkens op de terp. 

7.2.4 WATERPUTWANDEN 

V 516 
WP 1, bij X = 35. 
Volume: 0,5 liter 
Beschrijving: Monster van het oorspronkelijke oppervlak van een aantal plaggen die de wand van een 
waterput vormen. De plaggen werden op hun zij liggend toegepast. Het oorspronkelijke oppervlak kon 
worden herkend aan dunne lagen halfverteerde plantenresten. Deze dunne lagen (ca. 1 cm dik) werden 
verzameld en, omdat het zeer kleine hoeveelheden betrof, samengevoegd. De plaggen waren opvallend 
kleiig en bevatten geen zandlaagjes, terwijl de meeste in Peins gebruikte plaggen een duidelijke 
afwisseling van zand en kleilagen vertonen. Tek. fig. 8. 
Bijzonderheden: Veel organisch (plantaardig en dierlijk) materiaal, ook wat verkoold. In het 
materiaal waren uit plantaardig materiaal samengestelde ‘cocons’ aanwezig. Deze cocons konden tot 
dusver niet worden gedetermineerd. 
Datering: Ongedateerd. 
 
V 531, V 533 en V 534 
WP  1 
S:  onder 1-75, bij X = 23. 
Volume:  resp.1, 0,5 en 0,3 liter. 
Beschrijving: Monster van het oorspronkelijke oppervlak van een aantal plaggen die werden gebruikt 
als wand van een waterput. Deze plaggen werden omgekeerd gebruikt. Evenals bij V 516 kon het 
oorspronkelijke oppervlak worden herkend aan dunne lagen halfverteerde plantenresten. Deze lagen 
(ca. 2-3 cm dik) werden afzonderlijk verzameld. Tekening fig. 9. 
Bijzonderheden: Veel plantaardig materiaal, zeer weinig zaden. 
Datering: Ongedateerd. 
 
 

 

Fig. 8. De waterput bij X = 35 in WP 1 in het vlak (0,90 – 1,00 – NAP). De zware kleiplaggen zijn op hun 
zij liggend gebruikt. Alleen aan de oorspronkelijke bovenzijde waren enkele, zeer humeuze, laagjes 
aanwezig. 
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Fig. 9. De waterput bij X = 23 in WP 1 in het zuidprofiel.  

 

Tabel 5. Kwelderoppervlak uit waterputwanden. 

V 516  531 533 534 Bijzonderheden 
Agrostis 163  - - -  
Aster tripolium 14  - - -  
Atriplex -  - 4 -  
Atriplex littoralis/prostrata 5  - - -  
Atriplex patula/prostrata 48  - - -  
Bolboschoenus maritimus 5  - - -  
Brassica napus/oleracea/rapa -  2 - 1  
Chenopodiaceae 19  2 - 3  
Chenopodium album 10  - - -  
Chenopodium glaucum/rubrum 15  - - -  
Cirsium arvense 14  - - -  
cf. Cyperaceae -  2 - -  
Glaux maritima 29  32 15 17 met blaadjes 
Juncus gerardi 3100  960 75 -  
Leontodon saxatilis -  4 3 4  
Persicaria cf. lapathifolia 5  - - -  
Plantago major -  2 - -  
Polygonum aviculare 12  - - -  
Potentilla anserina -  - - 12 met bladfragmenten 
Spergularia -  19 - -  
Stellaria media 10  - - -  
Suaeda maritima 58  - - 3  
Trifolium repens -  xx - - bloemblaadjes 
Triglochin maritima 12  2 - -  
Indet. 24  x - -  
Mos xx  xxx x xx  
Verkoold:       
Atriplex 34  - - -  
Indet. 2  - - -  

x = aanwezig 
xx = veel 
xxx = zeer veel 
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Bespreking 

Deze monsters zijn ‘reine Proben’ in de zin van Körber-Grohne: ze weerspiegelen de vegetatie van 
een bepaalde plaats op een bepaald moment. De wanden van waterputten werden vaak verstevigd met 
plaggen, die in de omgeving werden gestoken. In Wijnaldum waren waterputten met plaggenwanden 
gedurende alle bewoningsperioden (175 n. Chr. – 950) in gebruik (Gerrets & de Koning 1999, p. 116-
118). De vrij zware klei van de plaggen van V 516 maakt de putwand vrijwel waterdicht. Het lijdt 
geen twijfel dat deze plaggen van zware klei met opzet voor dit doel werden gebruikt. 

Het organisch materiaal op de plaggen bleef uitstekend bewaard in de natte wand van de waterputten. 
Macroresten die van de bovenkant van plaggen afkomstig zijn moeten dan ook een goed beeld kunnen 
geven van de vegetatie op de plaats van herkomst van de plaggen. Dat deze conclusie gerechtvaardigd 
is blijkt uit de sterke correlatie tussen kweldervegetaties en de zaadbank in de bovenste laag van de 
bodem (0-0.5 cm en 0-5 cm) van oudere kwelders (Wolters en Bakker, subm.).  

De soorten in V 516 geven een wat merkwaardig beeld van een vegetatie die het midden houdt tussen 
Juncetum gerardi (Juncus gerardi, Glaux maritima, Aster tripolium, Triglochin maritima, Agrostis 
stolonifera, Suaeda maritima en Atriplex prostrata) en Chenopodietum rubri spergularietosem 
(Chenopodium glaucum en rubrum, Atriplex patula en prostrata, Aster tripolium, Bolboschoenus 
maritimus, Persicaria lapathifolia, Glaux maritima, Suaeda maritima en Chenopodium album), met 
enkele in deze vegetatie gevangen vloedmerksoorten: Atriplex littoralis, Cirsium arvense, Polygonum 
aviculare en Stellaria media. Al deze soorten hebben enkele eigenschappen gemeen, namelijk een 
voorkeur voor open standplaatsen en vochtige, voedselrijke en eventueel drooggevallen, verslempte of 
anderszins verstoorde bodems, die zoet tot zout mogen zijn. De kleiplaggen waar deze put mee 
verstevigd zijn werden waarschijnlijk gestoken op een laagliggend terrein aan de landzijde van de 
kwelderwal, dat misschien enkele keren per jaar overstroomd werd door zeewater waarbij kleideeltjes 
werden afgezet. Door de kleibodem zal regenwater daar stagneren, waardoor de bodem kan 
verslempen; het regenwater heeft bovendien een ontziltende werking. Deze bodem zal vruchtbaar zijn 
door een combinatie van verterende plantenresten (in de plaggen is nog zichtbaar dat de vegetatie 
enkele keren werd afgedekt door sediment) en voedingsstoffen uit verse kleilaagjes. Op deze plaats 
kunnen de gevonden pionier- en tredplanten zich vestigen. De verbrande zaden in dit materiaal kunnen 
met regenwater van de bewoonde kwelderwal zijn gestroomd en zich verspreid hebben over de lagere 
delen van de kwelder. Ook een aantal van de andere zaden kan op die manier in het materiaal terecht 
zijn gekomen. 

Het materiaal uit de wanden van de tweede waterput heeft een heel andere samenstelling. De drie 
monsters lijken zoveel op elkaar dat er van kan worden uitgegaan dat deze plaggen van dezelfde plaats 
op de kwelder afkomstig zijn. De aanwezigheid van Trifolium repens en Potentilla anserina geeft aan 
dat de plaggen afkomstig zijn van een hoge kwelder. Alle soorten, met uitzondering van Brassica, 
komen voor in Juncetum gerardi-vegetaties. Uit de aanwezigheid van Trifolium repens blijkt dat dit de 
‘witte klaver-zone’ van het Juncetum gerardi moet zijn geweest, de zone die boven het bereik van 
springtij ligt. De aanwezigheid van Brassica past niet in dit beeld. Misschien was Brassica rapa een 
akkeronkruid of een cultuurplant in kwelderakkers in de witte klaver-zone. De plaggen kunnen uit de 
nabije omgeving van deze akkers afkomstig zijn. 

7.2.5 WERKPUT 8 

V 617 
WP 8, vlak 1 
S: 8-3 
Volume: 1,5 liter. 
Beschrijving: Dit monster werd genomen uit een humusrijke laag met kennelijk aan- of afgespoeld 
materiaal in een hoek tussen twee podia. Hoogte: 0,05 + NAP. 
Datering: Het spoor bevatte aardewerk uit de periode 0 – 200 n. Chr. 
Bijzonderheden: veel houtskool 

 

V 648 en V 640 
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WP 8, vlak 1 
S: onder 8-9 en 8-20 
Volume: 2x 3 liter 
Beschrijving: Dit spoor was misschien een waterput. 
V 648: Uit de vulling van dit spoor. 
V 640: De complete inhoud van een pot uit hetzelfde spoor. 
Datering: Op grond van aardewerk tussen 200 v. Chr. en 50 n. Chr. 
Bijzonderheden: in beide monsters veel houtskooldeeltjes. 
 

Tabel 6. Werkput 8. 

V 617  640 648 Bijzonderheden 
Agrostis -  - 1  
cf. Asteraceae -  3 -  
Aster tripolium -  - 11  
Atriplex littoralis/prostrata -  - 20  
Atriplex patula/prostrata -  6 1074  
Bolboschoenus maritimus -  1 -  
Carex cf.distans -  - 1  
Chenopodiaceae -  7 -  
Chenopodium -  - 2  
Chenopodium ficifolium -  6 662  
Chenopodium glaucum/rubrum -  1 77  
Cirsium -  - 1  
Cirsium arvense -  - 1  
Glaux maritima -  6 44 met blaadjes en vruchtkleppen 
Hyoscyamus niger -  - 5  
Juncus gerardi 60  >2000 >10000  
Leontodon autumnalis -  - 2  
Linum usitatissimum -  - 1  
Medicago lupulina -  - 56  
Odontites vernus -  3 33  
Persicaria lapathifolia -  - 1  
Plantago major -  - 99  
Plantago maritima -  - 22  
Poaceae -  - 122  
Polygonum aviculare -  - 51  
Potentilla anserina -  - 44  
Ranunculus sardous -  - 17  
Salicornia europaea s.l. -  - 209  
Sonchus arvensis -  - 1  
Sonchus oleraceus -  - 61  
Spergularia -  - 342  
Spergularia media -  - 209  
Stellaria media -  - 12  
Suaeda maritima -  - 46  
Triglochin maritima -  2 48  
Urtica urens -  - 458  
Indet 1  - -  
Foraminiferen -  x -  
Verkoold:      
Atriplex patula/prostrata -  1 13  
Chenopodiaceae 2  - 28  
Chenopodium ficifolium -  2 -  
Cruciferae -  - 22  
Festuca rubra -  - 3  
Hordeum vulgare ssp. vulgare 2  - 6 bedekte gerst 
idem, aarspilfragment -  - 2  
Juncus -  - x vrucht 
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V 617  640 648 Bijzonderheden 
Juncus gerardi 20  - 200  
Medicago lupulina -  - 18  
Plantago maritima 1  - 5  
Polygonum aviculare -  - 1  
Suaeda maritima -  3 2  
Triticum turgidum ssp. dicoccum 
aarspilfragment 

-  - 11 in feite 1 gevonden! 11 is 
gecorrigeerde aantal. 

Indet. 4  15 10  
x = aanwezig 

Bespreking 

Het materiaal in V 617, afkomstig uit een hoek tussen twee podia waar zich organisch materiaal had 
verzameld, bevat voornamelijk verbrande zaden naast (weinig) Juncus gerardi. De verbrande zaden 
zijn waarschijnlijk van de podia gespoeld met regenwater. Juncuszaden zijn bijna alomtegenwoordig 
in kweldermateriaal; ze kunnen hier terecht zijn gekomen met zeewater of wind. De opvallende 
afwezigheid van andere dan verkoolde zaden en Juncus kan te maken hebben met de conserverings-
omstandigheden: de bemonsterde laag bevond zich op 0,05 + NAP,  boven grondwaterniveau (zie ook 
par. 7.2.6 en 7.2.7). 

De beide monsters V 640 en V 648 komen uit een kuil of waterput; V 648 werd genomen uit de 
vulling van de kuil, terwijl V 640 de inhoud van een (gave) pot in deze kuil is. De inhoud van de pot 
werd als zeefmonster bewaard in de hoop dat resten van de oorspronkelijke vulling nog aanwezig 
zouden zijn. Dit onderzoek maakt echter duidelijk dat dat niet het geval is: de weinige aanwezige 
soorten zijn daar waarschijnlijk toevallig vanuit de vulling van de kuil in terecht gekomen. 

Het soortenspectrum kwam waarschijnlijk tot stand bij het vullen van de kuil met afval van 
verschillende herkomst; materiaal van de kwelder raakte daarbij vermengd met materiaal van de terp 
(o.a. Urtica urens, Hyoscyamus niger, Linum usitatissimum en de verkoolde zaden). 

In de kuil, die (voorlopig) gedateerd werd tussen 200 v. Chr. en 50 n. Chr., werden enkele cultuur-
planten aangetroffen; behalve vlas waren er zaden en aarspilfragmenten van gerst en een aarspil-
fragment van emmertarwe. 

 

7.2.6 AKKERLAAG EN VERWANTE LAGEN 

V 712 
WP 4 
S: 135; laag boven mogelijke akkerlaag S 145. 
Volume: ca. 10 liter 
Bijzonderheden: bevat vrijwel geen organisch materiaal 

 

V 713 en V 715 
WP 4 
S: 145 
Volume: ca. 10 liter 
Beschrijving: Spoor 145 wordt vanwege zijn homogene structuur beschouwd als mogelijke akkerlaag. 
Bijzonderheden: Zaden slecht geconserveerd; zeer veel mineraalconcreties (wortelgangen). 

 

V 714 
WP 4 
S: 139; laag boven mogelijke akkerlaag S 145. 
Volume: ca. 10 liter, waarvan 3 l. onderzocht. 
Bijzonderheden: Vrijwel geen organisch materiaal. 
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Tabel 7. Akkerlaag  

V 712 714 713 715 Bijzonderheden
Chenopodiaceae - 4 98 40  
Glaux maritima - - 2 -  
Juncus gerardi 140 - >195 410  
Odontites vernus - - 2 6  
Poaceae - - 2 -  
Polygonum aviculare - - 2 -  
Puccinellia distans - - - 2  
Rumex - - - x(1) schutblad 
Salicornia europaea s.l. - - - 1  
Triglochin maritima - - 28 14  
Foraminiferen xx xx x -  
indet. - - - 1  
mos - - - x  
Verkoold:      
Hordeum vulgare ssp. vulgare - - - 2 bedekte gerst 
Juncus gerardi - - 5 -  
Leguminosae - - - 2  

x = aanwezig 
xx = veel 
 

Bespreking 

In de akkerlagen werden monsters genomen in de hoop dat aanwezige resten van cultuurplanten 
duidelijk zouden maken dat het inderdaad akkers waren en bovendien welke gewassen op deze akkers 
werden verbouwd. Helaas werden onverkoolde zaden van cultuurplanten niet gevonden. De verkoolde 
gerstzaden kwamen hier pas na verkoling terecht. De weinige aanwezige zaden waren sterk verweerd. 
Zo waren van de Chenopodiaceae alleen ondetermineerbare binnenvliezen aanwezig. Het ontbreken 
van zaden in deze lagen moet dan ook worden toegeschreven aan conserveringsomstandigheden. 
Hierbij valt te denken aan een afwisseling van natte en droge perioden en aan regelmatige 
zuurstofaanvoer in de grond, zoals zou kunnen optreden als de laag als akker in gebruik was. Uit de 
aanwezigheid van de sedimentlaagjes die de akkerlaag begrenzen aan de voet van de dijk blijkt dat het 
terrein regelmatig, waarschijnlijk elke winter, werd overstroomd, waarbij het water langere tijd bleef 
staan zodat slib kon bezinken. De aanwezige foraminiferen in V 715 werden aangevoerd met het 
zeewater. Als dit water verdween kon de bodem uitdrogen. Door grondbewerking zoals ploegen kon 
zuurstof overal in de bodem doordringen. De mineraalconcreties rond wortelgangen die in de monsters 
aanwezig waren, zouden kunnen ontstaan in mineraalrijke akkers. De aanwezige plantensoorten 
kunnen akkeronkruiden op deze zilte akkers zijn geweest.  

Het verdwijnen van de zaden uit deze lagen kan echter behalve door ploegen ook verklaard worden uit 
latere, mogelijk recente, uitdroging van de hogere lagen van de terp. De hier besproken monsters zijn 
inderdaad afkomstig uit hogere lagen dan de eerder besproken monsters, hoewel de ‘akkerlaag’ nog 
door ongeveer 1,5 m terplagen wordt afgedekt. De monsters uit de akkerlaag (V 713 en 715) werden 
genomen op een diepte van ongeveer 0.20 – NAP. V 712 en 714 komen uit nog iets hogere lagen; het 
is veelzeggend dat deze monsters vrijwel geen zaden meer bevatten. Met uitzondering van V 617 zijn 
alle monsters die hiervoor werden besproken afkomstig uit diepere lagen in de terp, hoewel ze vaak 
door minder dikke lagen waren afgedekt (bijvoorbeeld de greppel-lagen). Ook in V 617 kwamen 
vrijwel geen onverkoolde zaden voor. 

Als (recente) uitdroging inderdaad de oorzaak is van het ontbreken van zaden in relatief hoge lagen, 
dan betekent dit dat paleobotanisch onderzoek van niet-verkoold materiaal in terpen alleen zinvol kan 
worden uitgevoerd met materiaal uit de diepste lagen.  
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7.2.7 OVERIG MATERIAAL 

V 522  
WP 6 
S: 6-20? 
Volume: 
Beschrijving: Een waterput uit vermoedelijk de Romeinse tijd werd machinaal verdiept. Uit de 
opgehaalde grond werd een monster genomen. Door de onnauwkeurigheid van bemonsteren was 
onderzoek van dit monster niet zinvol en werd niet uitgevoerd. 

 

V 636  
WP 9, vlak 1 
S: 9-17 
Volume:  
Beschrijving: De inhoud van een pot. Deze was totaal uitgedroogd en werd niet onderzocht. 

 

V 718 en V 719 
WP 15 
S: onder dijkfase I 
Volume: 2 x 10 liter 
Beschrijving: top van de kwelder onder de eerste dijkfase. Beide monsters bestonden uit een 
humusarme, lichte zavel, die gezien het grote volume niet uitsluitend afkomstig konden zijn uit slechts 
de bovenste laag van de kwelder. Om dit te controleren werd van V 719 1 liter onderzocht. Het bevatte 
geen zaden of andere plantaardige resten. Het onderzoek van deze monsters werd hierna niet 
voortgezet. 

Bespreking 

Onder het dijkje bleken geen zaden bewaard te zijn gebleven. In het profiel was het bovenste laagje 
onder de eerste dijkfase een (slechts)1 mm dik donker gekleurd bandje, dat geïnterpreteerd werd als 
een vegetatierestant. Daar ruime zuurstoftoetreding juist hier niet voor de hand ligt (het laagje werd 
immers volledig afgedekt door een dik pakket plaggen) ligt de conclusie voor de hand dat de vegetatie 
op het moment dat de eerste dijkfase werd aangelegd nog niet bijzonder ontwikkeld was. Het 
volkomen ontbreken van zaden hier is echter niet zonder meer toe te schrijven aan het ontbreken van 
vegetatie: ook op een onbegroeide kwelder zijn zaden in de zaadflora aanwezig.  

Door de zandigheid van de plaggen waren de conserveringsomstandigheden voor zaden misschien niet 
gunstig. Daarbij komt dat ook hier, evenals voor de monsters uit de akkerlagen, geldt dat de hoogte 
van deze lagen ongunstig is voor conservering. De top van de kwelder bevindt zich op 0,30 – NAP. 
Aangenomen moet worden dat zelfs deze diepte niet voldoende waarborg biedt tegen uitdroging. 
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8. CONCLUSIES 

Op grond van het voorgaande kan een beeld worden geschetst van de kolonisatie van het kwelder-
gebied bij Peins. 

Het jonge kwelderlandschap is een landschap in wording. Al tijdens dit wordingsproces herkennen 
mensen het potentieel aan vruchtbare gronden en overvloedige weiden van dit landschap; zij beginnen 
het gebied te exploiteren. De (enkele honderden meters brede) kwelderwallen vormen het beste 
uitgangspunt bij deze beginnende exploitatie. De kwelderwal die bij Peins was ontstaan had de hoogte 
van een, misschien al vrij hoge, middenkwelder. Deze kwelderwal wordt nog wel bij ieder springtij, 
misschien ook nog bij harde aanlandige wind, overstroomd. De eerste kolonisten in dit gebied 
woonden misschien op meer zuidelijk gelegen kwelderwallen. Zij bleven daar nog lange tijd wonen en 
konden vanuit deze verder van zee gelegen woonplaatsen het nieuwe gebied in gebruik nemen. Om de 
nieuw gevormde kwelderwal in gebruik te kunnen nemen moest het terrein beschermd worden tegen 
de nog zeer regelmatige voorkomende overstromingen.  

Zover mogelijk naar de noordelijke rand van deze kwelderwal wordt een dijkje aangelegd, zodat een 
zo groot mogelijk deel van de kwelderwal kan worden gebruikt. Dit dijkje, waarvan slechts een 54 m 
lang recht restant werd aangetroffen, kan alleen gefunctioneerd hebben ter bescherming van 
landbouwgrond als een bepaald terrein er geheel door werd omsloten. Een recht stuk dijk op de 
middenkwelder tussen twee prielen zou geen enkele bescherming bieden tegen opkomend water bij 
maandelijks springtij. Een voorziening om regenwater en (incidenteel) zeewater af te voeren 
(bijvoorbeeld duikers) zou in een dergelijke ringdijk wel noodzakelijk zijn. Deze dijk wordt alleen bij 
stormvloed wel eens overstroomd. In de winter, als hoge waterstanden frequenter en langduriger zijn, 
staat ook het omdijkte terrein regelmatig gedurende langere tijd onder water; dan krijgen slibdeeltjes 
in het zeewater de kans te bezinken. Dit sediment verhoogt de bodem niet alleen, maar zorgt ook voor 
steeds nieuwe aanvoer van voedingsstoffen. In het voorjaar, als overstromingen niet meer plaats 
vinden, kunnen enkele regenbuien de bodem ontzilten, zodat zaden kunnen ontkiemen. Dit 
beschermde, vruchtbare gebied kan worden gebruikt als hooiland; gras zal er goed groeien zodat hoge 
opbrengsten mogelijk zijn. De homogeniteit van de ‘akker’laag achter de dijk kan op die manier echter 
niet worden verklaard; de herkenbare sedimentafzetting direct achter de dijk gaat al snel over in een 
homogene laag, die door vermenging van de sedimentlagen moet zijn ontstaan. Hooiland wordt echter 
niet geploegd. Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat het terrein dat door het dijkje werd beschermd 
in gebruik was als akker. Daarnaast kan een deel van de kwelderwal als hooiland in gebruik zijn 
geweest. De hellingen van het dijkje werden mogelijk gebruikt om het hooi te drogen. 

Er zijn geen aanwijzingen voor begrazing van de jonge kwelder. De lage kwelder aan de noordkant 
van het dijkje werd gedurende de eerste twee dijkfasen niet begraasd. Als de beschermde kwelderwal 
als akker en hooiland in gebruik was, zal ook daar geen vee zijn geweid. Zowel gewassen op akkers 
als hoog gras in hooiland zouden ernstig te lijden hebben van vee. Vee graasde misschien in het nog 
lage gebied aan de zuidkant van de kwelderwal. De kwelder hier was iets hoger dan de kwelder aan de 
noordkant (zie fig. 2) en werd wellicht begroeid door een Puccinellietum-vegetatie, een ideaal 
weidegebied.  

Na verloop van tijd is er aanleiding om het dijkje te verbreden. De bestaande greppel verdwijnt daarbij 
en een nieuwe greppel wordt gegraven. Vanaf dat moment groeit de kwelder aan de noordkant van het 
dijkje, die tijdens de eerste twee dijkfasen niet hoger was geworden, zichtbaar aan. Er komt een 
opeenvolging van vegetatietypen, van pioniervegetaties met zeekraal en schorrenkruid, via de 
associaties van Gewoon kweldergras en van Lamsoor en Zeeweegbree naar Zilte rus-vegetaties. Er 
worden misschien plaggen gestoken, zodat zich korte tijd een Stomp kweldergras-vegetatie kan 
vestigen. Begrazing van dit deel van de kwelder begint ongeveer in dezelfde tijd dat de kernterp wordt 
opgeworpen. We zouden hieruit op kunnen maken dat het vee vanuit de vaste woonplaats werd 
geweid. Typisch cultuurvolgende planten komen al iets eerder voor in het materiaal dan aanwijzingen 
voor begrazing, misschien omdat de kwelderwal al in gebruik was als akkerland. 

Als de terp eenmaal bewoond wordt, moeten er ook drinkwatervoorzieningen worden aangelegd. Er 
wordt een dobbe gegraven voor het vee en waterputten voor het drinkwater van de bewoners. De 
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plaggen die de waterputten verstevigen kunnen op lage kleiige terreinen worden gestoken, maar ook 
op hoge kwelders. Als de dobbe en de putten na verloop van tijd niet meer bruikbaar zijn (bijvoorbeeld 
door overspoeling bij extreem hoge stormvloeden) zal het nodig zijn nieuwe te graven. De dobbe, een 
soort vijver waarin waterplanten groeien, wordt nog in de Romeinse tijd volgestort met afval.  

In geen van de monsters werden cultuurplanten in grote hoeveelheden aangetroffen. Dat is voor een 
groot deel te danken aan de aard van de onderzochte sporen. Omdat de aandacht vooral uitging naar de 
natuurlijke vegetatie, terwijl bovendien in de zandige plaggenconstructies van de terp humusrijke 
lagen weinig voorkwamen, werden behalve de dobbe en de vroegmiddeleeuwse kuil/waterput in 
werkput 2 geen humusrijke afvallagen bemonsterd. De cultuurplanten die werden aangetroffen zijn 
gerst, vlas, duiveboon, emmertarwe, venkel en maanzaad (tabel 8).  

Tabel 8. Cultuurplanten in Peins per periode. 

Soort/ Periode Romeins Middeleeuws Ongedateerd 
 
Gerst 
(zaden en 
aarspilfragmenten) 

In: 
- greppel 2 
- dobbe 
- akkerlaag 
- pot in werkput 8 
- verspoeld materiaal  
tussen twee podia 

In: 
- kuil in werkput 2 

In: 
 

Emmertarwe 
(aarspilfragmenten) 

- dobbe 
- pot in werkput 8 

  

Vlas 
(zaden en vruchtdelen) 

- dobbe 
- pot in werkput 8 

- kuil in werkput 2  

Duiveboon  - kuil in werkput 2  
Raapzaad  - kuil in werkput 2 - waterputwanden 
Zwarte mosterd - greppel 2 

- dobbe 
  

Venkel - dobbe - kuil in werkput 2  
Maanzaad  - kuil in werkput 2  

 

Gerst, vlas, duiveboon en venkel werden waarschijnlijk lokaal verbouwd. Aanwezige akkeronkruiden 
maken alle deel uit van de onkruidvegetatie van zeekleigebieden (Papaveretalia rhoeadis) en geven 
dus geen aanleiding om import van emmertarwe te veronderstellen; het kan echter niet worden 
uitgesloten. Misschien werd het plaatselijk verbouwd op de kwelderwal van Peins, of op een verder 
van zee gelegen kwelderwal, de vermoedelijke plaats van herkomst van de eerste bewoners van Peins. 
Raapzaad en zwarte mosterd zijn wel gevonden, maar plaatselijke verbouw kan niet worden 
aangetoond. Raapzaad werd in de Middeleeuwen in onze streken verbouwd, het is dus mogelijk dat 
dat ook hier het geval was. De beide soorten kunnen ook deel uitgemaakt hebben uit van de 
onkruidvegetatie op de terp en/of op de akkers, en eventueel zijn verzameld. Ook maanzaad kan heel 
goed plaatselijk zijn verbouwd; dat kan echter niet met zekerheid worden opgemaakt uit de vondst van 
een enkel zaad. 

Met dit onderzoek kan niet worden aangetoond hoe de kolonisatie van het gehele kweldergebied 
verliep. Een transhumancefase in de vroege ijzertijd blijft mogelijk. Wel is duidelijk geworden dat de 
latere kolonisatiefasen niet noodzakelijk begonnen met beweiding. De jonge kwelderwallen boden 
mogelijkheden tot akkerbouw en hooiwinning waaraan de lagere delen tussen de kwelderwallen niet 
konden voldoen. Dat maakte ze interessant voor boeren op de meer zuidelijke kwelderwallen. 

Gedetailleerd macrobotanisch onderzoek, zoals hier werd uitgevoerd, blijkt een antwoord te kunnen 
geven op uiteenlopende vragen als: werd een bepaald gebied begraasd; hoe hoog was een kwelder; 
veranderde een gebied in de loop van de tijd; was akkerbouw mogelijk; waar werden bepaalde plaggen 
gestoken, en zelfs: welke planten groeiden in een dobbe. De conserveringstoestand van het materiaal is 
daarbij van doorslaggevende betekenis. Sedimentlagen in greppels, de humeuze vulling van een dobbe 
en vegetatieresten op plaggen in waterputwanden bleken zeer geschikt voor dit onderzoek; helaas 
waren organische restanten in de akkerlagen en onder de eerste dijkfasen verdwenen; een zandige 
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matrix, waarschijnlijk gecombineerd met een relatief hoge ligging ten opzichte van de grondwater-
spiegel, moeten hiervoor verantwoordelijk worden gesteld, hoewel deze lagen tijdens de opgraving 
werden aangetroffen in vochtige omstandigheden onder in de terp.  

Hoewel Körber-Grohne het begrip ‘reine Probe’ al introduceerde, wordt deze gedetailleerde 
benadering van het macrobotanische onderzoek niet vaak toegepast. Relatieve onbekendheid van 
archeologen met dit onderzoek, en van paleobotanici met opgravingen, zijn hier voor een deel debet 
aan. Paleobotanici krijgen zakken met materiaal toegespeeld, maar zijn vaak zelf niet langdurig 
aanwezig bij een opgraving. Het hier uitgevoerde onderzoek toont echter aan dat dit macrobotanisch 
onderzoek een veel nauwkeuriger beeld van een natuurlijke omgeving kan opleveren als het wordt 
gecombineerd met een archeologische vraagstelling en met de resultaten van recent ecologisch en 
geologisch onderzoek.  

Een belangrijke bijdrage aan het onderzoek bestond uit de resultaten van recente plantenecologische 
studies. Hoewel de macrobotanische ‘zaadflora’ niet samenvalt met de ecologische ‘zaadbank’, bleken 
toch de resultaten van ecologisch zaadbankonderzoek de interpretatie van de gevonden macroresten uit 
de zaadflora in belangrijke mate te ondersteunen. 

Ook kennis van het fysisch geografische milieu in het onderzochte gebied is onontbeerlijk gebleken 
tijdens dit onderzoek. Zonder het werk van Vos in Wijnaldum, Dongjum en Peins (Vos & Baardman 
1999; Bazelmans et al. 1999) zouden veel van de gevonden resultaten onbegrepen zijn gebleven. 
Tegelijkertijd kunnen de resultaten van dit macrobotanische onderzoek het door geologisch onderzoek 
ontstane beeld bevestigen en aanvullen. 

Macrobotanisch onderzoek dat wordt uitgevoerd op de hier besproken wijze kan een zinvolle bijdrage 
leveren aan archeologisch onderzoek in het algemeen en terponderzoek in het bijzonder; het toont aan 
dat paleobotanisch onderzoek kan worden verruimd door een specifieke archeologische vraagstelling; 
en het kan in een wisselwerking met geologisch onderzoek in een totaalbeeld van het fysisch 
geografisch milieu resulteren. 
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9. TOT BESLUIT 

Dit onderzoek geeft verschillende aanknopingspunten voor vervolgonderzoek: 

1. De opgraving Peins, en de andere Frisia-opgravingen in noordelijk Westergo, maken duidelijk dat 
de kolonisatie van het gebied al begint als de kwelder het niveau van een middenkwelder heeft bereikt. 
Uit het hier beschreven onderzoek blijkt dat deze kolonisatie niet begint met beweiding. Deze 
conclusie kan uiteraard niet worden toegepast op het gehele kweldergebied gedurende alle 
bewoningsperiodes. Onderzoek naar kwelderhoogtes onder reeds opgegraven terpen in het gehele 
Noord-Nederlandse kustgebied, gecombineerd met nadere bestudering van eventueel daar gevonden 
macroresten, zou een beeld kunnen geven van de gang van zaken in andere regio’s en andere tijden. 
Speciale aandacht voor kwelderhoogtes en vegetatie bij opgraving van terpen uit de vroege ijzertijd 
zou misschien duidelijk kunnen maken of er transhumance-beweiding plaatsvond voorafgaand aan de 
eerste bewoning. Bij dit onderzoek is samenwerking tussen geologen en macrobotanici noodzakelijk. 

2. Er is veel onderzoek gedaan naar begrazingsdruk in kweldergebieden; de hoeveelheid vee die nodig 
is om een gebied volkomen kaal te grazen, of die nodig is om de soortenrijkdom op een kwelder te 
doen toenemen, is voor verschillende vegetatietypen bekend (o.a Bakker 1989, p. 80, Schaminée dl.4 
(Juncetum gerardi typicum), Bakker 1984, De Levende Natuur 85, p. 41-46). Als bij macrobotanisch 
onderzoek blijkt welke vegetatie op een begraasde kwelder aanwezig is en als de grootte van het voor 
begrazing en hooiwinning bruikbare gebied bekend is (rekening houdend met de benodigde 
hoeveelheden hooi voor winterstalling), dan moet kunnen worden uitgerekend hoeveel vee er werd 
gehouden op en vanuit een bepaalde terp, of in een bepaalde regio. 



Grondsporen 11:          Macrobotanische resten in de terp Peins-Oost  78 

LITERATUUR 

ALVE, E. & J.W. MURRAY, 1997. Marginal marine environments of the Skagerrak and Kattegat: a baseline 
study of living (stained) benthic formaniferal ecology. In: Palaeogeography, Palaeoclimatology, 
Palaeoecology 146, pp. 171-193. 

BAKKER, J.P., 1985. The impact of grazing on plant communities, plant populations and soil conditions on 
salt marshes. Vegetatio 62, pp. 391-398. 

BAKKER, J.P., 1989. Nature management by grazing and cutting. On the ecological significance of grazing 
and cutting regimes applied to restore former species-rich grassland communities in the Netherlands. 
Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. Kluwer academic publishers, Dordrecht etc. 

BAKKER, J.P., 1997. Natuurbeheer in kustsystemen. Inaugurele rede Rijksuniversiteit Groningen. 
Groningen. 

BAZELMANS, J., 2000. De opgraving van het terprestant Peins-Oost (1999) in vergelijking met de steilkant 
van Dongjum (onderzoek 1998). Van Wierden en Terpen. Mededelingen van de Vereniging voor 
Terpenonderzoek 6, pp. 4-6. 

BAZELMANS, J., D. GERRETS, J. DE KONING & P. VOS, 1999. Zoden aan de dijk. Kleinschalige 
dijkbouw in de late prehistorie en protohistorie van noordelijk Westergo. De Vrije Fries 79, pp.7-73. 

BEETS, D.J., A.J.F. VAN DER SPEK & L. VAN DER VALK, 1994. Holocene ontwikkeling van de 
Nederlandse kust. Rapport 40.016. Rijks Geologische Dienst, Haarlem. 

BEHRE, K.E., 1986. Ackerbau, Vegetation und Umwelt im Bereich früh- und hochmittelalterlicher 
Siedlungen in Flussmarschgebiet der unteren Ems. In: Problem der Küstenforschung im südlichen 
Nordseegebiet 16. pp. 99-125. 

BEHRE, K.E. & S. JACOMET, 1991. The ecological interpretation of archaeobotanical data. In: W. van 
Zeist, K. Wasylikowa & K.E. Behre (eds), Progress in Old World Palaeoethnobotany. A retrospective view 
on the occasion of 20 years of the International Work Group for Palaeoethnobotany. Balkema, Rotterdam/ 
Brookfield, pp. 81-108. 

BOTTEMA, S., T.C. VAN HOORN, H. WOLDRING & W.H.E. GREMMEN, 1980. An agricultural 
experiment in the unprotected salt marsh. Part II. Palaeohistoria 22, pp. 128-140. 

BOUMAN, F., D. BOESEWINKEL, R. BREGMAN, N. DEVENTE & G. OOSTERMEIJER, 2000. 
Verspreiding van zaden. KNNV Uitgeverij, Utrecht. 

CAPPERS, R.T.J., 1994. An ecological characterization of plant macro-remains of Hevesklooster (The 
Netherlands). A methodological approach.. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. Groningen. 

DUIJNSTEE, I., 2001. Experimental ecology of foraminifera: towards better quantitative paleoecological 
reconstructions. Proefschrift Universiteit Utrecht. 

DIJKEMA, K.S., 1983a. The salt-marsh vegetation of the mainland coast, estuaries and Halligen. In: K.S. 
Dijkema & W.J. Wolff (eds), Flora and vegetation of the Wadden Sea islands and coastal areas. Balkema, 
Rotterdam, pp. 185-220. 

DIJKEMA, K.S., 1983b. Use and management of mainland salt marshes and Halligen. In: K.S. Dijkema & 
W.J. Wolff (eds.), Flora and vegetation of the Wadden Sea islands and coastal areas. Balkema, Rotterdam, 
pp. 302-312. 

GERRETS, D.A. & J. DE KONING, 1999. Settlement development on the Wijnaldum-Tjitsma terp. In: J.C. 
Besteman, J.M. Bos, D.A. Gerrets, H.A. Heidinga & J. de Koning, The excavations at Wijnaldum. Reports on 
Frisia in Roman and Medieval times. Balkema, Rotterdam/Brookfield, pp.73-123. 

GIJN, A.L. VAN & H.T. WATERBOLK, 1984. The colonization of the salt marshes of Friesland and 
Groningen. The possibility of a transhumant prelude. Palaeohistoria 26, pp. 101-122. 

HUISKES, A.H.L., B.P. KOUTSTAAL, P.M.J. HERMAN, W.G. BEEFTINK, M.M. MARKUSSE & W. 
DE MUNCK, 1995. Seed dispersal of halophytes in tidal salt marshes. In: Journal of ecology 83, pp. 559-
567. 

JOENJE, W., 1982. Zeekralen. Waddenbulletin 17 (1), pp. 5-7. 



Grondsporen 11:          Macrobotanische resten in de terp Peins-Oost  79 

JONES, M.K., 1991. Sampling in palaeoethnobotany. In: W. van Zeist, K. Wasylikowa & K.E. Behre (eds), 
Progress in Old World Palaeoethnobotany. A retrospective view on the occasion of 20 years of the 
International Work Group for Palaeoethnobotany. Balkema, Rotterdam/Brookfield, pp. 53-62. 

KIEHL, K., I. EISCHEID, S. GETTNER & J. WALTER, 1996. Impact of different sheep grazing intensities 
on salt marsh vegetation in northern Germany. Journal of Vegetation Science 7, pp. 99-106. 

KÖRBER-GROHNE, U., 1967. Geobotanische Untersuchungen auf der Feddersen Wierde. Franz Steiner 
Verlag GmbH, Wiesbaden. 

KÖRBER-GROHNE, U., 1987. Nutzpflanzen in Deutschland. Kulturgeschichte und Biologie. Konrad Theiss 
Verlag, Stuttgart. 

KÖRBER-GROHNE, U., Studies in salt marsh vegetation and their relevance to the reconstruction of 
prehistoric plant communities. In: J.P. Pals, J. Buurman & M. van der Veen (eds.), Festschrift for Professor 
van Zeist (Review of Palaeobotany and Palynology 73), pp. 167-180. 

KOUTSTAAL, B.P., M.M. MARKUSSE & W. DE MUNCK, 1987. Aspects of seed dispersal by tidal 
movements. In: A.H.L. Huiskes, C.W.P. Blom & J. Rozema (eds), Vegetation between land and sea. Junk, 
Dordrecht, pp. 226-233. 

KUIJPER, W.J. & H. Turner, 1992. Diet of a Roman centurion at Alphen aan den Rijn, The Netherlands, in 
the first century AD. In: Review of Palaeobotany and Palynology pp. 187-204 

LEEUW, J. DE, 1992. Dynamics of salt marsh vegetation. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, ITC 
Publication, Enschede. 

MEIJDEN, R. VAN DER, 1996. Heukels’ Flora van Nederland. Wolters-Noordhoff, Groningen. 

NOORDAM, A.P. & J.P. Pals, 1987. Zaden uit Valkenburgse waterputten. In: E.J. Bult & D.P. Hallewas 
(eds.), Graven bij Valkenburg II. Het archeologisch onderzoek in 1986. Eburon, Delft, pp. 56-67. 

PALS, J.P., 1997. Introductie van cultuurgewassen in de Romeinse tijd. In: A.C. Zeven (red.), De introductie 
van onze cultuurplanten en hun begeleiders, van het Neolithicum tot 1500 AD. Vereniging voor 
Landbouwgeschiedenis, Wageningen. 

PALS, J.P., 1999. Preliminary notes on crop plants and the natural and anthropogeneous vegetation. In: J.C. 
Besteman, J.M. Bos, D.A. Gerrets, H.A. Heidinga & J. de Koning, The excavations at Wijnaldum. Reports on 
Frisia in Roman and Medieval times. Balkema, Rotterdam/Brookfield, pp. 139-150. 

SCHAMINÉE, J.H.J., A.H.F. STORTELDER & E.J. WEEDA, 1996. De vegetatie van Nederland. Deel 3: 
Plantengemeenschappen van graslanden, zomen en droge heiden. Opulus Press, Uppsala/Leiden. 

SCHAMINÉE, J.H.J., E.J. WEEDA & V. WESTHOFF, 1998. De vegetatie van Nederland. Deel 4: Planten-
gemeenschappen van de kust en van binnenlandse pioniermilieus. Opulus Press, Uppsala/Leiden. 

SLICHER VAN BATH, B.H., 1965. The economic and social conditions in the Frisian districts from 900 to 
1500. A.A.G. Bijdragen 13, pp. 97-134. 

SPIKER, E.TH.N, 1973. Foraminiferen: fossiel en recent. Wetenschappelijke mededelingen K.N.N.V. 99, 
Hoogwoud. 

STERK, A.A., 1969a. Biosystematic studies of Spergularia media and S. marina in the Netherlands I. The 
morphological variability of S. media. Acta Botanica Neerlandica 18, pp. 325-338. 

STERK, A.A., 1969b. Biosystematic studies of Spergularia media and S. marina in the Netherlands II. The 
morphological variation of S. marina. Acta Botanica Neerlandica 18, pp. 467-476. 

TAAYKE, E., 1996. Die einheimische Keramik der nördlichen Niederlande. 600 v.Chr. bis 300 n.Chr. 
Proefschrift, Groningen. 

UNGAR. I.A. & S.R.J. WOODELL, 1996. Similarity of seedbanks to aboveground vegetation in grazed and 
ungrazed salt marsh communities on the Gower Peninsula, South Wales. International Journal of Plant 
Sciences 157, pp. 746-749. 

VOS, P. & B.A.M. BAARDMAN, 1999. The Subatlantic evolution of the coastal area around the 
Wijnaldum-Tjitsma terp. In: J.C. Besteman, J.M. Bos, D.A. Gerrets, H.A. Heidinga & J. de Koning, The 
excavations at Wijnaldum. Reports on Frisia in Roman and Medieval times. Balkema, Rotterdam/Brookfield, 
pp. 33-72. 



Grondsporen 11:          Macrobotanische resten in de terp Peins-Oost  80 

VOS, P. & W.P. VAN KESTEREN, 2000. The long-term evolution of intertidal mudflats in the northern 
Netherlands during the Holocene; natural and anthropogenic processes. Continental Shelf Research 20, pp. 
1687-1710. 

WALDUS, W., 1999. Vergraven en verdronken. Het archeologisch onderzoek van een overslibde 
nederzetting uit de late ijzertijd en de Romeinse ijzertijd bij Teerns. De Vrije Fries 79, pp. 75-92. 

WEEDA, E.J., R. WESTRA, CH. WESTRA & T. WESTRA, 1985-1994. Nederlandse oecologische flora. 
Wilde planten en hun relaties 1-5. IVN, Amsterdam. 

WESTHOFF, V. & M.F. VAN OOSTEN, 1991. De plantengroei van de Waddeneilanden. Stichting 
Uitgeverij Koninklijke Natuurhistorische Vereniging, Utrecht. 

WOLTERS, M. & J.P. BAKKER, 2002. Soil seed bank and driftline composition along a successional 
gradient on a temperate salt marsh. Applied Vegetation Science 5, pp. 55-62. 

WIJNEN, H.J. VAN, 1999. Nitrogen dynamics and vegetation succession in salt marshes. Proefschrift 
Rijksuniversiteit Groningen, Groningen. 

ZEIST, W. VAN, 1968 (1970). Prehistoric and Early Historic Food Plants in the Netherlands. Palaeohistoria 
14, pp. 41-174. 

ZEIST, W. VAN, 1974. Palaeobotanical studies of settlement sites in the coastal area of the Netherlands. 
Palaeohistoria 16, pp. 223-371. 

ZEIST, W. VAN, 1988. Botanical evidence of relations between the sand and clay districts of the north of the 
Netherlands in medieval times. In: H. Küster (ed.), Der prähistorische Mensch und seine Umwelt. Festschrift 
für U. Körber-Grohne zum 65. Geburtstag. Konrad Theiss Verlag, Stuttgart, pp. 381-387. 

ZEIST, W. VAN, 1989. Plant remains from a Middle Iron Age coastal-marsh site near Middelstum. An 
intriguing cereal grain find. Helinium 28, pp. 103-116. 

ZEIST, W. van, 1992. Cultuurgewassen en wilde planten. In: P. H. Broekhuizen et al. (eds.), Van boerenerf 
tot bilbliotheek. Stichting Monument en Materiaal, Groningen, pp. 525-535). 

ZEIST, W. VAN, R. CAPPERS, R. NEEF & H. DURING, 1987.A palaeobotanical investigation of medieval 
occupation deposits in Leeuwarden, the Netherlands. Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen B90 (4), pp. 371-426. 

ZEIST, W. VAN, T.C. VAN HOORN, S. BOTTEMA & H. WOLDRING, 1976. An agricultural experiment 
in the unprotected salt marsh. Palaeohistoria 18, pp. 111-153. 

ZEIST, W. VAN & R. NEEF, 1983. Plantenresten uit vroeg-historisch Leeuwarden. In: W. van Zeist, R. 
Neef, D.C. Brinkhuizen & S. Jager, Planten-, Vis en Vogelresten uit vroeghistorisch Leeuwarden. Commissie 
Archeologisch Stadskernonderzoek Leeuwarden, Leeuwarden pp. 6-18. 

ZEIST, W. VAN & R.M. PALFENIER-VEGTER, 1994. Zaden en vruchten uit prehistorisch en 
vroeghistorisch Dalen: een archeobotanisch onderzoek. Nieuwe Drentse Volksalmanak 111, pp. 146-160. 

ZIMMERMANN, W.H. 1999. Favourable conditions for cattle farming, one reason for the Anlo-Saxon 
Migration over the North Sea? In: H. Sarfatij, W.J.H. Verwers & P.J. Woltering (eds), In Discussion with the 
past. Archaeological studies presented to W.A. van Es. Foundation for Promoting Archaeology in co-
operation with the National Service for the Archaeological heritage, Zwolle, pp. 129-144. 

ZOHARY, D. & M. HOPF, 1988. Domestication of Plants in the Old World. The origin and spread  of 
cultivated plants in West Asia, Europe, and the Nile Valley.Clarendon Press, London. 

 



Grondsporen 11:          Macrobotanische resten in de terp Peins-Oost  81 

VERANTWOORDING ILLUSTRATIES 

 

Fig. 1. Naar: Bazelmans et al. 1999, p. 28-29, en: Vos & Baardman 1999, fig. 23.  
 Tekening TNO-NITG. 
 
Fig. 2. Uit: Vos & Baardman 1999, p. 53. Tekening TNO-NITG. 
 
Fig. 4. Uit: Van Zeist & Palfenier 1994, p. 152. 
 
Fig. 3 en 6 t/m 9: Overgenomen van de veldtekeningen van de opgraving Peins-Oost 1999. 
Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen. 

 

 

 

 

        
 


