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Verdwenen land-
schappen onder de
Dol la. elk lei
Henny Groenendijk, John Smit

• Het Dollardlandschap krijgt steeds meer aandacht als

het gaat om de beleving van de enorme ruimte, een erfenis

van de zee. Wat weinig mensen weten, is dat het randge-

bewaarkamer blijkt te lijn. Ondereen laagDoUardkld

ningslandsckap, en daar weer onder ligt een golvend

zandlandschap met resten van prehistorische bewoning.

De verkenning van het stromdal van de Oude Ae is een

reis in etappes.

Dwarsdoorsnede Rijksweg 7
De uitbouw van de A7, vooral het nieuw aangeleg-
de stuk van de omleiding Scheemda, doorsnijdt de
natuurlijke geleding van het landschap. Ter hoog-
te van de Medemertol (nabij de kruising met de
N33) wordt die geleding bepaald door het stroom-
dal van de Oude Ae. De keileemhoogten van
Zuidbroek en Scheemda ter weerszijden van het
dal bevinden zich op een behoorlijke afstand daar-
van. In de late middeleeuwen drukten boeren een
stempel op dit landschap dat eeuwenlang zichtbaar
zou blijven in de vorm van opstrekkende kavels.
Dat patroon is met de ruilverkavelingen geheel ver-
dwenen. Natuurlijke geleding en kultuurlandschap
waren echter zo innig met elkaar verbonden, dat
bij de aanleg van de AV in de ondergrond nog
allerlei informatie over middeleeuws landgebruik
en wellicht ook oudere bewoning te verwachten
was. Men moet zich voorstellen, dat de wordingsge-

schiedenis van de afgelopen zes, zevenduizend jaar
hier op een zeldzame manier is bewaard gebleven;
nu eens niet weggeërodeerd of weggeploegd, maar
keurig op elkaar gestapeld en goed gekonserveerd.
Die informatie over landschap en bewoning dan-
ken we aan twee processen: veenvorming en kleibe-
dekking. De veenvorming vond nabij het dal van
de Oude Ae relatief laat plaats, althans veel later
dan in het veenkoloniale gebied. Deze zorgde voor

een geleidelijke afdekking van het zand, dat daar-
door minstens 2500 jaar lang ongestoord bleef lig-
gen. Kleibedekking vond voor het eerst omstreeks
het begin van de jaartelling plaats; dat bracht aan-
vankelijk alleen afzettingen in het stroomdal van
de Oude Ae met zich mee. Maar de laatmiddel-
eeuwse DoËardvloeden zouden uiteindelijk een
gelijkmatig dik pakket klei over het gehele gebied
uitspreiden.

Toen de zee begon op te rukken, ontstond in het
brede, vlakke dal van de Oude Ae stuwing door de
tegengestelde stroombewegingen van rivierwater
en zeewater. Het grote bergingsgebied moet een
geringe stroomsnelheid tot gevolg hebben gehad
en dat verklaart de beperkte erosie van de onder-
grond. Slechts bij uitzondering is iets van de schu-
rende getijdewerking te bespeuren, zoals eenmaal
op de flank van een lage zandopduiking aan de
oostelijke oever van de Oude Ae werd gezien (afb

1 Een zandkopje direkt langs de Oude Aeü d
werking omstreeks het begin van de jaartelling aan o
beekdahijde (voorgrond) afgeschuind. Het duintje, mei
de kruin op -l,20m NAP, kwam in 1990 ter hoogte van
de Oude Dijksterweg tevoorschijn bij het granen van een
bermstoot voor de A7
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nen die sporen zich vaak nog heel duidelijk af. Zo
werd meer dan eens het restant van een middel-
eeuwse kavelsloot aangetroffen (afb 2). Ook kwa-
men we daarin af en toe ploeg- of spitsporen
tegen. Het aardige van zulke waarnemingen is, dat
de absolute hoogte van de toenmalige akkers eruit
blijkt; het zand is sindsdien immers nauwelijks
gezakt. Men boerde toen kennelijk al op -1 m NAP!
Akkers op het veen laten zich daarentegen veel
moeilijker traceren. Bovendien is het veen zeer
sterk ingeklonken sinds de middeleeuwse ontgin-
ning van start ging. Zoals het zich nu laat aanzien,
was het boeren in het brede dal van de Oude Ae
dus een riskante zaak. Vermoedelijk werden op het
laatst alleen nog zandkoppen gebruikt om akker-
bouw te bedrijven, de behoefte aan graan moest
immers gedekt worden.

We moeten vooral niet vergeten, dat met de afzet-
ting van Dollardklei een landschap in de allerlaat-
ste fase van exploitatie werd gefixeerd. Oudere

.'• /••: .'..•:••• .-//•.'••'. i .• :./•••:•/••' •.'•.•••./•'.•.•.•::;•.'•./..•.' sporen van ekonomische aktiviteiten zijn uitgewist

'.' " / ":•'.•' . ''". '.'..'• '', '••",•'',"'.'"''!'. )'•'.',";! ' i'' "•!'/' door latere landbewerking, nog vóór de Dollard
Zuidhwek-Galgeweg, 1989 " ' bezit nam van het gebied. Uit archeologische waar-

nemingen is gebleken, dat de boeren tenslotte het
1). Wat overheerst, is het beeld van sedimentatie loodje legden. Bij Zuidbroek-Galgeweg werd een
(afzettingen). De zandduinen langs de oevers wer- profiel blootgelegd, waaruit bleek dat het land nog
den daarbij grotendeels gespaard. Door hun aan-
wezigheid zo dicht onder het maaiveld waren we
geattendeerd op plekken, waar bewoningssporen
uit de prehistorie plegen te worden aangetroffen. i -

Middeleeuwse boeren leggen het loodje
Lang voordat de Dollard in het stroomgebied van [5

de Oude Ae doordrong, was het dal van deze veen- f«
rivier al opgevuld geraakt met zeeklei. Dat ge- • '
schiedde in een periode van verhoogde aktiviteit r,

van de zee, waarschijnlijk omstreeks het begin van •>v7i«v!»^isgST3iBiP*s ' iBS 'v Aï
de jaartelling. Zijwaarts dunde deze vroegste klei- . .GkJS^rmm&.&5!f
laag echter snel uit De middeleeuwse boeren die
hier neerstreken, troffen dus een landschap aan
waarin afwisselend klei en veen aan het oppervlak
lag. Nu vinden we nog allerlei getuigen van hun
aktiviteiten in de ondergrond terug. Dat zijn voor-
namelijk bezigheden, die met de perceelsbegren-
zing en met akkerbouw te maken hadden, die
brachten namelijk ingrepen in de ondergrond met
zich mee. Als daarbij het zand werd bereikt, teke-

een laatste keer bewerkt werd, toen er al een laagje
Dollardklei was afgezet. Men zal het gebied dus
niet zonder slag of stoot hebben prijsgegeven, de
dramatische afloop van de stormvloeden was im-
mers niet te overzien. Verlande, niet meer schoon-
gemaakte kavelslootjes geven aan, dat zich in de
laatste agrarische fase op z'n minst een heroriënta-
tie op hetveldsysteem voltrok. Misschien waren
zandopduikingen, die door de voortdurende veen-
klink geleidelijk hun kop opstaken, op het laatst in
hun geheel als akker in gebruik. Omdat de om-
vang van de zandkoppen niet zo groot was, werd
het ruimtebeslag van kavelsloten wellicht als te
bezwaarlijk ervaren en gooide men de greppels
dicht.

Het landschap verder afgepeld: prehistori-
sche bewoning
De zandopduikingen dragen nog meer sporen dan
van de middeleeuwse boeren alleen. Ze hebben op
een bepaald moment de oevers van de Oude Ae
gevormd. Op drie zandkoppen werden aanwijzin-
gen gevonden voor bewoning in een ver verleden,

3 Inde zonwr van 1991 werd tijdens het uitgraven van
het cunet vow de A7 bij de Medemertol een klein duintje
geschampt. De zandige kruin (ca. -lm NAP) tekent zich
hier ah een lichte vlek af, omgeven door een krans van
(donker) veen. Daaromheen ligt Dollardklei. In deze
situatie uierden de eerste vuursteenvondsten gedaan.
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hetMesolithicum (ca. 8000-5500 v.C). De vondst
in 1989 van een forse haardkuil en afval van vuur-
steenbewerking vormden het bewijs. Een zandkop
bij de Medemertol die in de zomer van 1991 aan
het licht kwam, leverde direkt bij het eerste bezoek
al vuurstenen werktuigen op. Duidelijke getuigen
dus van menselijke aktiviteit op het zand, lang

Direkt langs de Oude Ae reikte het zand niet
hoger dan ca. één meter beneden NAP. Die voor
ons begrip wel erg lage ligging had in het
Mesolithicum niet dezelfde konsekwenties voor de
grondwaterstand als nu. De zeespiegel stond een
aantal meters lager en de afstroming van regenwa-
ter moet zo dicht bij de Oude Ae lange tijd pro-

4 De opgraving in bedrijf. Op de achtergrond het vakken-
kruis, op de voorgrond de zeef waardoor alle onderzochte
grond passeerde

voordat de veengroei dit gebied bedekte. De werk-
tuigen hoorden thuis in het late Mesolithicum, een
periode waarin zich jagers-voedselverzamelaars (de
term voor dit soort ekonomieën) bij voorkeur
langs beekdalen vestigden. Het stroomgebied van
de Oude Ae moet een voldoende gevarieerd voed-
selaanbod gekend hebben. De jagers-voedselverza-
melaars richtten tijdelijke kampjes in met het doel
een bepaalde, seizoensgebonden voedselbron te
exploiteren. Door de determinatie van houtskool
uit de grote haardkuil, die in 1989 gevonden werd,
weten we dat er in de omgeving van het stroomdal
grove den, eik en populier voorkwamen (1).
Houtskool vormt zowat de enige botanische infor-
matiebron uit die periode, aangezien de veengroei
er pas veel later op gang kwam.

bleemloos zijn verlopen. Waar veengroei in het
achterland allang begonnen was, waren de oevers
van de beekdalen nog lange tijd begaanbaar.

Een kampje langs de Oude Ae
Terreinkennis en ervaring met het opgraven van
'steentjes'vindplaatsen in de Veenkoloniën maak-
ten het mogelijk, in korte tijd de zandkop bij de
Medemertol in kaart te brengen. Het was eigenlijk
een kwestie van een serie routinehandelingen.
Sinds het begin van de jaren tachtig houden beide
schrijvers zich bezig met onderzoek naar het
gedrag van groepen mesolithische jagers-voedsel-
verzamelaars in Oost-Groningen. In de Groninger
Veenkoloniën worden hun kampementen tussen
ca. 8000 en 6000 v.Chr. gedateerd. Ze liggen daar
echter in een golvend dekzandlandschap, dat niet
door riviertjes doorsneden werd. De landschappe-
lijke situatie langs de Oude Ae was heel anders. De

vuurstenen werktuigen duidden er vervolgens op,
dat hier van een jonger Mesolithicum (ca. 6000-
5000 v.Chr.) sprake moest zijn. Bij elkaar reden
genoeg om deze zandkop aan een nadere inspek-
tie te onderwerpen.

Het begon heel eenvoudig: de bovengrond van het
cunet van de A7 was machinaal verwijderd en daar
bevond zich ineens een zandeilandje temidden van
klei, met een krans van veen om het zand heen.
Dat zandeilandje bleek een duintop te zijn, waar-
van de kruin was geschampt, doorsnede nog geen
twintig meter. In het zand lag afval van vuursteen-
bewerking, kennelijk de restanten van een mesolit-
hisch kamp. Zo troffen we de situatie tijdens de
bouwvak van 1991 aan (afb 3).

Verkennend onderzoek
Van 20 tot 29 augustus 1991 volgde een kleinschali-
ge opgraving, uitgevoerd door leden van de
Werkgroep Prehistorie van het Veenkoloniaal
Museum te Veendam en geleid door John Smit,
onder auspiciën van het Biologisch-Archaeologisch
Instituut (BAI) van de Rijksuniversiteit Groningen.
Het ging om een verkennend onderzoek. Dat
houdt in, dat een vindplaats niet in zijn geheel
wordt opgegraven, maar dat er volgens een bepaal-
de systematiek een beperkt aantal vakjes (van lx
1 m) wordt onderzocht om een indruk te krijgen
van de inventaris en de omvang van het kampe-
ment. Na afloop van de verkenning blijft dan het
resterende, niet-opgegraven deel beschikbaar voor
later onderzoek of voor blijvend behoud. In dit
geval moet het gedeelte binnen het wegcunet als
voor toekomstig onderzoek verloren worden
beschouwd, maar bevindt zich buiten het tracé nog
een deel van de zandkop, goed verpakt onder
Dollardklei. Het ligt daar voorlopig veilig.

Door middel van twee elkaar haaks snijdende rijen
opgravingsvakjes van elk 1 m2, waarvan de grond
minutieus gezeefd werd (afb 4), is een antwoord
gezocht op de volgende vragen:

• Hoe liggen de resten van de bewoning verspreid
over het heuvellichaam? Is de situatie eender als
in de Veenkoloniën, waar zich afval van vuur
steenbewerking pleegt te beperken tot de top en
flanken van zandruggen?

• Treedt hier, net als in de Veenkoloniën, een
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zekere vertikale sortering van vondsten op als
gevolg van bioturbatie (menging van bovenste
bodemlagen als gevolg van vegetatie en dierlijke
aktiviteit), duidend op een veenbedekking ruim
schoots na de bewoning?

»Zijn er op deze 'jonge' mesolithische vindplaats
ook haardkuilen aangelegd, zoals die in de
Veenkoloniën massaal voorkomen?

«Is er aan de hand van de vuurstenen werktuigen
iets te zeggen over de aard van het verblijf op
deze vindplaats?

Profielopbouw
De profielopbouw werd mooi gedemonstreerd in
de bermsloot van de A7 (afb. 5 en 6). Onder een
100 tot 110 cm dik pakket Dollardklei bevond zich

een middeleeuws bouwvoortje, een mengsel van
veen, zand en de lokale, oudste kleiafzetting. In
deze bouwvoor, die zich flankafwaarts op het veen
voortzet, werden verscheidene scherfjes van laat-
middeleeuws kogelpotaardewerk aangetroffen.
Ze waren kennelijk met de mest op het land geko-
men. Ook in het opgravingsvlak hadden de laat-
middeleeuwse boeren hun sporen achtergelaten in
de vorm van een sleuf, uilgegraven in het zand en
opgevuld met humeuze grond, potscherven en
slachtafval.

Dit soort van sleuven is inmiddels welbekend als
zandwinningsputten, waarschijnlijk bedoeld om de
venige bouwvoor door bezanding meer struktuur
te geven. De prehistorische informatie is in dit
gedeelte dus volledig uitgewist.

5 Het profiel over de ca. 20 m brede zandrug kwam in
de nieuw gegraven bermsloot goed in beeld.
De welving van het duin is kerkenbaar aan de
meekrommende, lichtere loodzandlaag

Onder de middeleeuwse bouwvoor bevond zich
nog een deel van de loodzandlaag of A-horizont,
onderdeel van de natuurlijke bodemvorming in
het zand. Deze laag, met een dikte van nog 5-10
cm, bevatte het merendeel van de prehistorische
vondsten. Oorspronkelijk zal deze laag 15-20 cm
dik zijn geweest. Bij de middeleeuwse landbewer-
king zullen dus heel wat vondsten in de bouwvoor
zijn opgenomen. De daaronder liggende intakte
bruine humusinspoelingsband, de 'oerbank'of B-
horizont, bevatte nauwelijks vondsten meer. Het
gele zand eronder was vondsüoos.
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7 Typeplaatje van de aangetroffen pijlpuntm (spitsen). 1-4 irapezia, 5 A-spits, 6-8 B-spitsen, 9 C-spits, 10 driehoek.
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8 Detail van een der aangetroffen haarden, in profiel gezien. De kontouren van de houtskoolrijke haardvulling zijn met een lijn aangegeven
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6 Geschematiseerd profiel van de westelijke flank van hst
duin. De verstoring ah gevolg van de middeleeuwse
bouwvoor was op sommige plaatsen aanzienlijk

Opgravingsresultaten
In totaal werden 898 stuks bewerkte vuursteen
geborgen, waarvan er 45 (5% van het totaal) extra
bewerkt (geretoucheerd) zijn. Vooral de laatste
zijn als werktuig te beschouwen. Naar het type zijn
ze ingedeeld in:

pijlpunten

krabbers

geretoucheerde
klingen

stekers

overige

22

10

5

2

6

(49%)

(22%)

(11%)

(4%)

(13%)

Het relatief hoge percentage pijlpunten valt op,
zeker als we dit vergelijken met andere vindplaat-
sen in de Veenkoloniën. Ze zijn typologisch weer
te verdelen in A-, B-, en Cspitsen, driehoeken en
trapezia, aanduidingen die vooral de archeoloog
iets zeggen (afb. 7). Deze 'spitsen' dienden als
inzet voor de pijlbewapening en duiden zonder
meer op jacht. De krabbers zijn van een eenvoudig
type (zgn. 'afslag krabber'); ze zullen zijn gebruikt
voor het schoonmaken van huiden en bij de bewer-
king van hout en been. Geretoucheerde klingen
worden vaak geïnterpreteerd als mesjes. Stekers
zijn beitelachtige werktuigen die een functie had-

den bij de bewerking van been of gewei.
De overige geretoucheerde stukken bestaan uit
zogenaamde afslagen en kernstukken, het restant
van de vuursteenknol nadat het bruikbare deel ver-
wijderd was.

Behalve bewerkte vuursteen zijn vier haardkuilen
aangetroffen. Twee daarvan doemden op, toen de
wand van de nieuw gegraven bermsloot eens goed
schoongemakt werd (afb 8). Door de schuine in-
steek van de sloot was alleen het onderste deel
bewaard gebleven. Ze zijn alle van het inmiddels
zeer goed bekende, mesolithische type, 50-60 cm
diepe schachten met een diameter van gemiddeld
50 cm. Op de bodem daarvan brandde het vuur,
waarvan meestal een flinke hoeveelheid houtskool
nog getuigt. Behalve houtskool is er in de haard-
kuilen niets aangetroffen, maar indirekt bezitten
we aanwijzingen voor het funktionele gebruik van
vuur. Er werd op deze vindplaats namelijk een
achttal stenen ter grootte van een kindervuist
gevonden, die sporen van vuurinwerking vertonen.
Daarbij moet men zich voorstellen, dat de stenen
eerst in het vuur werden verhit, vervolgens eruit
gelicht en in een nap van huid of boombast met
vloeistof werden ondergedompeld, om de inhoud
aan de kook te brengen. Dat zoiets goed lukt,
bewijzen elders uitgevoerde experimenten.

De som van informatie
Terwijl de bewerking van het vondstmateriaal nog
gaande is, kan een deel van de vragen die we ons
gesteld hebben toch al als beantwoord worden
beschouwd:

• Bewoningsresten treffen we ook hier op de top
van een duin aan, op de flanken dunnen de
vondsten zeer snel uit. Men vestigde zich dus
bovenop de zandrug

• Het grote aandeel pijlpunten in de werktuigin-
ventaris is een indikatie voor een specifiek kamp,
waarschijnlijk een kortstondig gebruikt jacht
kampje langs de oevers van de Oude Ae. Het is
voor het eerst dat het onderzoek aan een meso-
lithisch kampement zo'n specifiek beeld voor de
aard van de okkupatie oplevert.

• Dat ook in een kampement met een geringe
omvang (doorsnede ca. 20 m) haardkuilen wor-
den aangetroffen, betekent dat dit haardtype
zich niet tot grotere kampen alleen beperkte.
De mesolithische traditie om vuren in te graven
heeft over een lange periode standgehouden en
werd kennelijk in verschillende kampjes toege-

We willen de firma Koop Tjuchem en
Rijkswaterstaat bedanken voor het bieden van de
gelegenheid tot onderzoek in de zomer van 1991.
Onze dank gaat voorts uit naar de firma Visser &
Smit HANAB in Veendam, die een schaftkeet ter
beschikking stelde, naar G. Buisman en B. ten
Kate voor het maken van de tekeningen en naar
H. Feikens, fotograaf van het Veenkoloniaal
Museum, die de hele opgraving fotografisch vast-
legde.

1 Determinatie Ingelise Stuijts, BAI

Henny Groenendijk is werkzaam bij de Rijksdienst

Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort

John Smit is verbonden aan het Veenkoloniaal Mweum,

Veendam

• N o o r d e r b r e e d t e 9 2 - 9 4 •


