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Samenvatting
In dit rapport wordt de totstandkoming beschreven van het "Indicatief model van het archeologisch
potentieel van de Noordzeebodem". Het model beschrijft de potentieie aanwezigheid van
terrestrische prehistorische archeologie binnen het Nederlands Continentaal Plat (NCP). Het
vormt een alternatief voor het klassieke IKAW zoals die voor het land bestaat, daar deze volgens
de pilotstudie "Proef Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) Noordzee" voor het NCP
niet gerealiseerd kan worden. De productie van het model vond plaats in opdracht van de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, parallel aan een studie in opdracht van Rijkswaterstaat naar
het mogelijk voorkomen van archeologisch erfgoed binnen het zandwinningsgebied van de
Noordzee.
Het indicatief model is gebaseerd op een binnen dit project gegenereerde conceptkaart, waarbij
archeologische potentie aanvankelijk uitsluitend is gebaseerd op de ouderdom van lithologische
eenheden, en de verwachting of archeologische resten uit een bepaalde periode in situ (weinig
verstoord) of verstoord aangetroffen kunnen worden. In vier daaropvolgende versies is het model
aangescherpt aan de hand van onder andere verdrinkingsgeschiedenis van het gebied, genese
van de lithologische eenheden, stratigrafische opeenvolging en aanvullend oordeel door experts.
Het eindproduct is een kartering van het NCP waarbinnen in totaal 11 gebiedseenheden zijn
gedefinieerd, waarin voor elk van de periodes 'vroeg- en midden-Paleolithicum', 'Iaat
Paleolithicum' en 'Mesolithicum' het archeologisch potentieel binnen de bovenste 30 meter
sediment onder het zeebodemoppervlak is vastgesteld. Latere periodes van de prehistorie
(Neolithicum Um Ijzertijd) zijn vanwege de actuele kennis over de verdrinkingsgeschiedenis van
de Noordzee en de veronderstelde erosie van eventuele kustnabije onderwatervindplaatsen
buiten de verwachting gehouden.
Binnen de beschouwde lithologische eenheden worden specifieke paleolandschappelijke zones
met een hoger archeologisch potentieel niet altijd onderscheiden, omdat deze zones nog niet
systematisch zijn gekarteerd.
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1  Inleiding 

1.1 Achtergrond 

In 2012-2013 heeft Deltares samen met TNO - Geologische Dienst Nederland en de  

Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 

een pilotstudie uitgevoerd getiteld: “Proef Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) 

Noordzee” (Erkens et al., 2014). Uit deze studie is gebleken dat een klassieke IKAW zoals 

die voor het land bestaat voor de Noordzee niet gemaakt kan worden. De hiervoor benodigde 

data-dichtheid is veelal te laag. Daar waar wel voldoende data beschikbaar zijn, gaan de 

kosten om die data om te zetten naar relevante geo-archeologische detailinformatie de 

beschikbare budgetten ruimschoots te boven. 

 

Voortbordurend op de resultaten van de pilotstudie zijn aan Deltares twee parallelle 

opdrachten gegeven voor de identificatie en kartering van gebieden met geologische 

(lithostratigrafische) eenheden waarvoor de kans reëel is dat bij ingrepen in situ 

cultuurhistorische c.q. archeologische resten verstoord zullen worden. In opdracht van 

Rijkswaterstaat Zee en Delta (RWS) wordt het voorkomen van archeologisch erfgoed 

geanalyseerd in relatie tot grootschalige zandwinning. Het bijbehorende studiegebied, tussen 

de -15m NAP dieptelijn en de 12-mijls grens, komt overeen met het gebied waarvoor een 

digitaal Delfstoffeninformatiemodel beschikbaar is (Maljers et al., 2010a, b). De identificatie 

en kartering van relevante eenheden komen, voor zover mogelijk, voort uit het 

Delfstoffeninformatiemodel (Vonhögen-Peeters, 2015, in voorbereiding). RWS en de RCE 

blijven daarnaast echter de behoefte houden aan een breder toepasbaar product voor het 

hele Nederlandse deel van de Noordzee. In het licht hiervan is een tweede opdracht 

verstrekt, gericht op een gebiedsdekkende geologisch-archeologische kaart die kan dienen 

als onderlegger voor beleid ter bescherming van verdronken prehistorische landschappen en 

potentieel daarin aanwezige bewoningsresten in de bodem van de Noordzee, bij een breed 

scala aan ingrepen op en in de zeebodem.  

 

De verwachting is dat cultuurhistorische en/of archeologische resten van importantie alleen 

voorkomen op of direct onder intact gebleven vroegere landoppervlakken. De belangrijkste 

geologische eenheden die deze zogenaamde terrestrische paleo-oppervlakken vormen en/of 

afdekken zijn: de Nieuwkoop Formatie, de Basisveen Laag (veenmoerassen); de Boxtel 

Formatie, het Laagpakket van Delwijnen (rivierduinen); de Kreftenheye Formatie, de Laag 

van Wijchen en de offshore voorkomende komkleien (welke ten dele vallen in de foutief als 

Naaldwijk Formatie, Velsen Laag gekarteerde Echteld Formatie, de Kreftenheye Formatie; de 

Laag van Wijchen en de Nieuwkoop Formatie; de Basisveen Laag). Daarnaast worden in dit 

rapport ook eenheden met minder waarschijnlijke en minder duidelijk herkenbare paleo-

oppervlakken belicht. Dit betreft vooral de oorspronkelijk reliëfrijke gebieden gevormd in de 

glaciale Dogger Bight Formatie. In 3D-seismiek herkenbare, maar door hun kleinschaligheid 

niet gekarteerde afwateringspatronen wijzen op bewoonbare landschappen. 
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1.2 Doel van het onderzoek 

 

Het doel van het hier gerapporteerde onderzoek is tweeledig: 

 

1 Een geo-archeologische en paleo-landschappelijke zonering van het Nederlandse deel 

van de Noordzee resulterend in een kaart / GIS-bestand met een beperkt aantal zinvolle 

geo-archeologische eenheden (Figuur 1.1). Betreffende eenheden zijn gedefinieerd en 

gekarteerd op grond van de kennis van de geologische opbouw en van het daarin 

bewaard gebleven verdronken midden- en laat-paleolithische, mesolithische en 

neolithische landschap, tot een diepte van 30 m beneden de bodem van de Noordzee. 

Het neolithische en nog jongere landschap is gezien de veelal kustnabije, voor 

omwerking en erosie sterk gevoelige ligging buiten de legenda gehouden (voor het 

grootste deel betreft dit de Naaldwijk Formatie), behalve in geval van bekende 

vondstenzones (Vlakte van de Raan, Doggersbank, Eurogeul, Middeldiep).  

 

2 Het per onderscheiden zone (type gebied) toevoegen van een archeologische 

waardering en een beknopte inschatting van vóór een ingreep benodigd onderzoek door 

specialisten, waaronder één of meerdere bevoegde archeologen. Daarbij is het de 

bedoeling om per type gebied op basis van ‘expert knowledge’ tot één ‘Plan van Eisen’ 

(met daarin de archeologische waardering en onderzoeksprotocol) te komen (Figuur 

1.1). Bij iedere waardering hoort een onderbouwing, alsmede een set aanbevelingen 

voor benodigd aanvullend onderzoek bij ingrepen.  

 

 
 

Figuur 1.1 Van basiskennis naar toepasbaar product. 

1.3 Aanpak 

Er is gestart met een eerste grove indeling in geo-archeologische en landschappelijk zones 

op basis van bestaande ondergrondkaarten, inclusief bijbehorende beschrijvingen en 

legenda’s (zie lijst met gebruikte bronnen in Appendix A). Daarbij is per gekarteerde eenheid 

gekeken naar de relevantie van bijbehorende sedimentkenmerken en stratigrafische positie 

(wat ligt op wat) vanuit een cultuurhistorische en/of archeologische context. Van de meeste 

kaarten was al een digitale versie beschikbaar, maar een enkele kaart moest nog aan de 

hand van een papieren origineel worden omgezet.  

 

Alle relevante digitale bestanden (shapefiles) zijn bijeengebracht en toegankelijk gemaakt in 

het geografisch informatiesysteem ArcGIS. Met selectie- en samenvoeghandelingen, zijn 

nieuwe van deze brondata afgeleide kaarten konden worden gegenereerd. Als eerste stap is 

daartoe een groot aantal polygonen gedefinieerd door alle relevante bronkaarten digitaal over 

elkaar te leggen (Figuur 1.2). Als onderdeel van deze stap zijn onvolkomenheden in de 

bronbestanden (Figuur 1.3), zogenaamde artefacten ontstaan bij het digitaliseren van 
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papieren kaarten, gecorrigeerd. Alle nieuw gegenereerde combinaties van lagen 

(zogenaamde laagopeenvolgingen) zijn vervolgens in een vereenvoudigingsstap 

gegroepeerd in 24 hoofdtypen met veronderstelde archeologische relevantie. In deze 

vereenvoudigingsstap is onderscheid gemaakt tussen geologische ‘bouwstenen’ met in situ of 

beperkt verstoord Paleolithicum, Mesolithicum en/of Neolithicum. Van beperkte verstoring is 

sprake als er wel erosie heeft plaatsgevonden met als gevolg daarvan gecondenseerde 

laagopeenvolgingen (concentraties van grovere elementen, preservatie van onder het paleo-

oppervlak gelegen overblijfselen), maar geen lateraal transport, zodat bewaard gebleven 

resten gemakkelijk aan een ontstaanslocatie kunnen worden gekoppeld. Voor elk type 

opeenvolging zijn in hoofdlijnen 1) de genese, 2) ouderdom, en 3) aard en afwisseling van de 

landschappen onder de zeebodem beschreven. 

 

 
 

Figuur 1.2 Digitale combinatie van bronkaarten in ArcGIS. 

 

 
Per geologische eenheid is een inschatting gemaakt van de kans op aanwezigheid in de 
bovenste 30 m van het sediment. De oorspronkelijk gehanteerde ondergrens varieert echter 
tussen en binnen bronkaarten. Bij de indeling in geo-archeologische en landschappelijke 
zones is het concept van een vaste ondergrens ten opzichte van de zeebodem daarom 
losgelaten.  
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Figuur 1.3 Effect van onvolkomenheden in polygonen bij het genereren van afgeleide kaarten. 

 

De aard en betrouwbaarheid van grenzen tussen gedefinieerde zones zijn vastgesteld door 

validatie aan de hand van seismiek en boorbeschrijvingen. Op basis van deze controlestap 

was aanpassing van grenzen mogelijk, maar de validatie gaf op de schaal van de 

bronkaarten (1:250.000) geen reden tot wijzigingen. Bovendien zijn grenzen tussen 

gebiedstypen in veel gevallen geleidelijk, met discontinue voorkomens van bepaalde lagen 

tussen zones van 100% aan- en afwezigheid (Figuur 1.4). Verlegging van grenzen biedt in 

die situaties geen uitkomst, en blijft een hoge datadichtheid suggereren die er veelal niet is. In 

overleg met de opdrachtgever is daarom gezocht naar een manier om de grenszones op een 

verantwoorde en uitlegbare manier weer te geven. Vervanging van harde horizontale grenzen 

tussen de verschillende gebiedstypen door overgangszones (tussen grenzen van 

aaneengesloten en verspreide voorkomens) bleek echter meer nadelen dan voordelen te 

hebben (sterke toename van aantal gebiedstypen, schijnzekerheid).  
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Figuur 1.4 Aaneengesloten en verspreide voorkomens van een lithostratigrafische eenheid. 

 
Aan alle 24 gebiedstypen is een archeologisch potentieel gedefinieerd ten aanzien van het 
mogelijke voorkomen van (overwegend) in situ of beperkt verstoorde archeologische 
contexten en/of (overwegend) residuaire contexten. Onder ‘residuaire contexten’ worden 
archeologische voorkomens verstaan die weliswaar (sterk) verstoorde sporen van menselijke 
bewoning omvatten, maar wel een grote wetenschappelijke waarde kunnen hebben in het 
licht van de ontwikkeling van bewoningsmodellen voor de prehistorische bewoning van het 
Noordzeebekken en aangrenzende gebieden (cf. Peeters & Momber 2014; Roebroeks 
2014).

1
 Tot slot is er onderscheid gemaakt tussen midden-Paleolithicum (fluviatiele en 

lagunaire/lacustriene afzettingen) en laat-Paleolithicum (Boxtel Formatie). Aan de hand van 
deze waarderingen door een archeologisch expert is de kaart verder vereenvoudigd tot 11 
klassen, met één waardering per verticale uit de lithostratigrafie afgeleide 
landschapsopeenvolging. Elke waardering bevat zowel een onderbouwing als aanbevelingen 
voor onderzoek bij verstorende activiteiten in bijbehorende gebiedstypen.  

 

De gedefinieerde ‘landschappelijke’ zones met daaraan gekoppelde archeologische potentie 

gaan uitsluitend uit van de lithostratigrafie en niet van nader gekarteerde paleogeografische 

eenheden. Voor het bepalen van de archeologische potentie is gebruik gemaakt van kennis 

over de sedimentaire ontstaanswijze van lithostratigrafische (sub)eenheden en de, op basis 

van de laagopeenvolging, verwachte ‘gaafheid’ van prehistorische loopvlakken (d.w.z. oude 

oppervlakken). In dit verband betreffen de potentieel aanwezige archeologische contexten 

alleen sporen van prehistorische bewoning in een terrestrische setting. Scheeps- en 

vliegtuigwrakken zijn buiten beschouwing gelaten. 
  

                                                   
1 Hierbij valt te denken aan, onder periglaciale omstandigheden, sterk verstoorde midden-paleolithische contexten in 

keizand, of relatief recent uitgespoelde mesolithische contexten (bijvoorbeeld een grafveld). 



 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatief model van het archeologische potentieel van de Noordzeebodem  

 

1209133-000-BGS-0004, 25 april 2016, definitief 

 

6  

 

 



 

 

 

1209133-000-BGS-0004, 25 april 2016, definitief 

 

 

Indicatief model van het archeologische potentieel van de Noordzeebodem  

 
7  

 

2  Lithostratigrafisch overzicht 

2.1 Broninformatie 

 

Gedurende een periode van ongeveer 30 jaar is actief gewerkt aan de geologische 1:250.000 

kartering van het Nederlandse deel van de Noordzee. Als onderdeel van deze kartering is 

aandacht besteed aan Holocene, Pleistocene en oudere lithostratigrafie (voor Holocene en 

Pleistocene stratigrafie, zie Figuur 2.1; oudere lithostratigrafie vormt een door scheefstelling 

en erosie gekenmerkt begraven cuesta ‘landschap’ en is voor de geo-archeologische 

zonering niet relevant). Zes kaartbladen zijn afgerond: Dogger, Silver Well, Oyster Grounds, 

Indefatigable, Flemish Bight en Ostend (Fig. 6). Een zevende kaartblad (Terschelling Bank) is 

in digitale vorm aanwezig, zonder beschrijvende tekst. De overige vier kaartbladen zijn niet 

op schaal 1:250.000 gekarteerd. Voor Tail End, German Bight en Frisian Islands gaat het 

slechts om kleine deelgebieden van het Nederlandse deel van de Noordzee. Betreffende 

hiaten zijn opgevuld als onderdeel van een landsdekkende kaart op schaal 1:1.000.000 

(Figuur 2.2). Voor Broad Fourteens is gebruik gemaakt van een kartering op schaal 

1:250.000 in het kader van Onderzoek Nationale Luchthaven (ONL). Samengevoegd bieden 

deze kaarten, inclusief toelichtingen, een vrijwel compleet beeld op schaal 1:250.000 voor het 

Nederlandse deel van de Noordzee (Appendix A). 

 

 
Figuur 2.1 Schematische tabel van chrono- en lithostratigrafie zoals bewaard onder het Nederlandse deel van de 

Noordzee. De offshore voorkomende komkleien worden hier niet getoond, maar vormen onderdeel van de 

fluviatiele eenheden van de Echteld Formatie; de Kreftenheye Formatie, de Laag van Wijchen; en de 

Nieuwkoop Formatie, de Basisveen Laag. 
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Figuur 2.2 Kaartbladindeling (1:250.000) van het Nederlandse deel van de Noordzee. Van de groene bladen is 

slechts een beperkt aantal deelkaarten beschikbaar, waaronder Top Pleistocene lithostratigrafie en Top 

Holocene lithostratigrafie. Van kaartbladen Tail End, German Bight, Frisian Islands en Broad Fourteens zijn 

geen deelkaarten beschikbaar. Wel is een deel van kaartblad Broad Fourteens op schaal 1:100.000 

gekarteerd (IJmuiden Gronden en Indus Bank). 
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Figuur 2.3 Niet gepubliceerde landsdekkende kaarten 

van de Top Pleistocene (links) en Top Holocene (rechts) lithostratigrafie, zonder legenda. Locaties van 

schematische dwarsdoorsnedes (Figuren 2.4 en 2.5) zijn aangegeven in het linker paneel. 

 

Holocene eenheden bevinden zich aan de bovenkant van de laagopeenvolging, en vormen 

vrijwel overal het zeebodemoppervlak. Ze zijn gevormd tijdens het Meso- en Neolithicum. Al 

de bij de kartering onderscheiden Holocene eenheden zijn beschouwd als relevant voor de 

geo-archeologische zonering van de Noordzee. De bijbehorende verbreidingsgrids zijn 

meegenomen in de analyse. 

 

Pleistocene eenheden die zijn gevormd sinds het midden-Paleolithicum zijn eveneens 

beschouwd als van belang (Hijma et al. 2012; Cohen et al. 2012), maar alleen voor zover ze 

zich in de bovenste 30 m van de ondergrond bevinden. Hoewel gedetailleerde 

gebiedsdekkende informatie over het dieptebereik van de verschillende Pleistocene 

eenheden ontbreekt, is op basis van profielen van de zes gepubliceerde kaartbladen (Figuur 

2.1) per lithostratigrafische eenheid (van groot naar klein: Formatie, Laagpakket en Laag) een 

inschatting gemaakt van de kans op aanwezigheid in de bovenste 30 m. Op grond van deze 

inschatting is een selectie gemaakt van de te analyseren Pleistocene eenheden. Aangezien 

de dikte van de totale Holocene laagopeenvolging vrijwel nergens groter is dan 30 m, is de 

beschikbare kaart ‘Top Pleistocene lithostratigrafie’ eveneens gebruikt tijdens het maken van 

bovengenoemde selectie van Pleistocene eenheden.  

2.2 Beschrijving van lithostratigrafische eenheden en initiële archeologische waardering 

Bij de beschrijving van de lithostratigrafische eenheden die ook op het land voorkomen is 

uitgegaan van de herziene lithostratigrafie zoals gepubliceerd op DINOloket 

(www.dinoloket.nl/nomenclator-ondiep; TNO, 2013. Lithostratigrafische Nomenclator van de 

2.4 

2.5 

http://www.dinoloket.nl/nomenclator-ondiep
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Ondiepe Ondergrond, versie 2013). Voor eenheden die alleen op het continentaal plat 

voorkomen is gebruik gemaakt van de beschrijvingen in Rijsdijk et al. (2005). Eerder 

onderscheiden maar niet langer gangbare eenheden zoals gebruikt in de gepubliceerde 

kaartbladen zijn omgezet naar deze nieuwe indelingen. Ter oriëntatie zijn twee schematische 

dwarsdoorsnedes toegevoegd (Figuur 2.4 en Figuur 2.5). 

 

 
Figuur 2.4 Schematische noord-zuid dwarsdoorsnede van de Noordzee-ondergrond. De Velsen Laag, Basisveen 

Laag en Wijchen Laag zijn in dezelfde kleur weergegeven. 
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Figuur 2.5 Schematische noordwest-zuidoost dwarsdoorsnede van de Noordzee-ondergrond (naar Rijsdijk et al., 

2005). De Velsen Laag en Basisveen Laag zijn in dezelfde kleur weergegeven. 

 

Ten behoeve van de ontwikkeling van een samenhangende waarderingssystematiek is op 

basis van ouderdom en afzettingsmilieu aan de onderscheiden eenheden een initiële 

verwachting gekoppeld betreffende het voorkomen van in situ of weinig verstoorde en 

verstoorde sporen uit het Paleo-, Meso- en Neolithicum, voorafgaand aan de archeologische 

waardering op basis van ‘expert knowledge’ door bevoegd een archeoloog. Deze initiële, 

geo-archeologische verwachting is systematisch doorgevoerd volgens een puntensysteem 

(zie Hoofdstuk 3), dat vervolgens is bijgesteld op basis van specialistische archeologische 

kennis (zie Hoofdstuk 4). 
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2.2.1 Holoceen 

2.2.1.1 Southern Bight Formatie 

 

Sedimentologische kenmerken en genese: Deze Holocene eenheid omvat alle 

schelphoudende en zandige mariene afzettingen die een hoogenergetische volmariene 

genese hebben (gemobiliseerd door golfwerking en getijstroming). Binnen de Southern Bight 

Formatie wordt fijn of middelgrof schoon zand met de kenmerkende volmariene 

schelpenassociatie van Angulus pygmaeus gerekend tot het Bligh Bank Laagpakket. Deze 

eenheid is lokaal slibhoudend en naar de basis toe grindhoudend. De korrelgrootte neemt in 

noordoostelijke richting af. Het Laagpakket is het dikst (ca. 25 m) onder de hoogste 

zandbanken, in het zuidwesten, en het dunst onder de troggen tussen zandbanken en 

zandgolven. Nabij de kust is de eenheid veelal zeer dun of afwezig. Het Terschelling Bank 

Laagpakket lijkt sterk op het Bligh Bank Laagpakket. Het volmariene zand met schaarse 

schelpenfauna is evenwel afkomstig van omgewerkte Pleistocene glaciale en periglaciale 

afzettingen. Het lokaal voorkomende Buitenbanken Laagpakket is qua korrelgrootte 

vergelijkbaar, maar bevat een schelpenfauna die zich kenmerkt door een kustnabije 

schelpenassociatie van Spisula subtruncata, met over het algemeen ook een bijmenging van 

Eem- of Vroeg-Pleistocene schelpen. Het betreft hier tijdens de Holocene transgressie 

omgewerkt materiaal, waarvan het aandeel niet is gekwantificeerd. Eveneens lokaal wordt 

ook nog het Indefatigable Grounds Laagpakket onderscheiden. Het betreft een dunne laag 

van grindhoudend zand en zandhoudend grind die direct op keileem van het Laagpakket van 

Gieten (Drenthe Formatie) of het Bolders Bank Laagpakket (Dogger Bight Formatie) ligt. Het 

grindpercentage van deze eenheid, gevormd door uitwassing van keileem door golfwerking, 

is gewoonlijk meer dan 30%. Schelpenassociaties uit zowel dieper water als uit ondiep water 

zijn in deze omgewerkte afzettingen aanwezig. 

 

Ouderdom: Alle laagpakketten van de Southern Bight Formatie hebben een Holocene 

ouderdom. Hun vorming is gerelateerd aan de overgang naar volmariene omstandigheden, 

volgend op de verdrinking van het Pleistocene landschap gedurende een periode van 

relatieve zeespiegelstijging. 

 

Aard en afwisseling van bijbehorende landschappen: De aan de zeebodem ontsloten eenheid 

vormt onderwaterlandschappen die zich over een groot deel van de diepere vooroever (>15 

m waterdiepte) en het continentaal plat uitstrekken. De bekendste bodemvormen zijn 

grootschalige getijbanken (kilometers) en de wat kleinere zandgolven (honderden meters). 

Licht hellende oppervlakken met weinig bodemvormen komen ook veel voor. De 

landschappen veranderen voortdurend onder invloed van migrerende bodemvormen. 

 

De typisch open mariene sedimenten van de Bligh Bank en Terschelling Bank Laagpakketten 

bevatten natuurlijk geen in situ archeologisch materiaal uit terrestrische bewoningscontexten, 

maar verstoord Neolithicum is mogelijk lokaal aanwezig, omgewerkt uit verdronken 

kustafzettingen. Het Buitenbanken Laagpakket, ontstaan door omwerking van oudere lagen 

door uitwassing van fijn sediment langs de terugschrijdende kust tijdens de vroeg- en 

midden-Holocene transgressie, is hierop mogelijk een uitzondering. Door golferosie van 

verdrinkende, flauw hellende zandige kustvlaktes zijn concentraties ontstaan van grof 

sediment met mogelijk overblijfselen uit het Neolithicum. Dit materiaal is in het verticale bereik 

zeker verstoord maar zou in horizontale zin nog nabij de oorspronkelijke plaats kunnen 

liggen. Het Indefatigable Grounds Laagpakket is het gevolg van mariene omwerking van 

glaciale afzettingen die tot op de dag van vandaag plaatsvindt. Golferosie van het Laagpakket 

van Gieten (Saalien) in open water legt mogelijk midden-paleolithische en jongere resten 
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bloot waarvoor hetzelfde geldt als voor het Buitenbanken Laagpakket. De kans op Paleo- en 

Mesolithicum in het Laagpakket is pas in Hoofdstuk 4, als onderdeel van de archeologische 

finetuning, meegenomen. 

 

Aard en betrouwbaarheid van de gekarteerde overgang naar aangrenzende gebieden: De 

betrouwbaarheid van de gekarteerde overgang is deels voldoende (met Urania Formatie 

landschappen) en deels beperkt. De aard van de grens (continu) is goed weergegeven. De 

Southern Bight Formatie gaat lateraal geleidelijk over in de Naaldwijk Formatie (op de 

vooroever) en in de Urania Formatie (op dieper water verder uit de kust), hetgeen moeilijk op 

een kaart is weer te geven. De grens met de Naaldwijk Formatie, welke de overgang 

vertegenwoordigt tussen diepere vooroeverafzettingen enerzijds en kustbarrièrezand of 

getijbekkensediment anderzijds, is redelijk arbitrair getrokken. Naar de kust toe wordt de 

invloed van golfwerking op de actieve laag (deel van de zeebodem dat op een tijdschaal van 

decennia mobiel is) ten opzichte van die van getijstromingen steeds groter. Een 

grenscriterium voor de overgang naar kustbarrièrezand is niet gedefinieerd, en de mate van 

golfwerking varieert in de tijd als functie van de meteorologische omstandigheden. Aan de 

zeebodem eroderend getijbekkensediment (Naaldwijk Formatie), veelal fijner en meer 

cohesief dan de Southern Bight Formatie, is een deel van de tijd bedekt door een dunne 

actieve laag. Een grensdikte of tijdsaandeel om deze toplaag al dan niet te karteren is niet 

gedefinieerd. In de praktijk is een dergelijke opeenvolging altijd geschaard onder de 

Naaldwijk Formatie 

 

De grens met de Urania Formatie is getrokken op basis van het slibgehalte van het 

zeebodemsediment, en is goed gedocumenteerd. De betreffende slibwaarde van 10% heeft 

evenwel geen directe relevantie voor paleolandschappen. Slibgehalte is wel een bruikbare 

proxy voor dynamiek, waarbij hogere waarden correleren met laag-energetische 

afzettingscondities in gebieden met netto sedimentatie, waarin preservatie waarschijnlijker is 

dan in hoog-energetische gebieden. 

2.2.1.2 Urania Formatie 

Sedimentologische kenmerken en genese: Deze Holocene eenheid bestaat uit twee 

laagpakketten. Het Western Mud Hole Laagpakket wordt gevormd door slibhoudend fijn tot 

zeer fijn zand of zandhoudend slib met een volmariene schelpenassociatie waarin Turritella 

communis algemeen voorkomt. Het lithologisch vergelijkbare Well Hole Laagpakket is 

plaatselijk gelaagd en vormt de opvulling van diepe, in het Pleistoceen gevormde depressies 

in de Noordzeebodem. 

 

Ouderdom: Beide laagpakketten van de Urania Formatie hebben een midden- tot laat-

Holocene ouderdom. Hun vorming is gerelateerd aan de overgang van hoger- naar lager-

energetische volmariene omstandigheden, naarmate de waterdiepte in de jongste 8500 jaar 

verder toenam als gevolg van (relatieve) zeespiegelstijging. 

 

Aard en afwisseling van bijbehorende landschappen: De eenheid vormt aan de zeebodem 

ontsloten onderwaterlandschappen die zich beperken tot de diepste delen (>30 m 

waterdiepte) van het continentaal plat. Licht hellende oppervlakken met weinig bodemvormen 

zijn dominant. Lange perioden van netto sedimentatie hebben geresulteerd in een 

opeenvolging van fijn sediment afgewisseld met stormlagen (schelpenconcentraties). 

Langzame netto sedimentatie is een belangrijke voorwaarde voor de in situ preservatie van 

archeologische overblijfselen, maar gezien het feit dat de Urania Formatie ver buitengaats en 

op diep water is gevormd, kan de kans op terrestrische archeologie worden uitgesloten. 

Indien er resten aanwezig zijn gaat het om verstoord Neolithicum. 
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Aard en betrouwbaarheid van de gekarteerde overgang naar aangrenzende gebieden: De 

betrouwbaarheid van de gekarteerde overgang is voldoende en de aard van de grens 

(continu) is goed weergegeven. De overgang naar de Southern Bight Formatie is beschreven 

in de voorgaande paragraaf. 

2.2.1.3 Naaldwijk Formatie 

 
Sedimentologische kenmerken en genese: Alle Holocene silici-klastische kustnabije 
afzettingen, zowel marien als terrestrisch, worden gerekend tot de Naaldwijk Formatie. Deze 
heterogene eenheid is gevormd onder invloed van een stijgende zeespiegel. Sediment is 
afgezet in diverse kustnabije volmariene milieus; in getijbekkens zoals lagunes, estuaria en 
waddengebieden; en in de strand- en duinzone. Kenmerkend is een sterke variatie in de 
lithologische samenstelling, variërend van zwak siltige klei tot zeer grof zand. Aan de basis 
van de diepste insnijdingen in onderliggende afzettingen komen zelfs concentraties van grind 
en schelpen voor, gevormd door uitwassing van fijner materiaal door sterke stroming op 
geulbodems. Deze en ondiepere insnijdingen, gevormd door getijgeulerosie van veelal 
zandige Pleistocene sedimenten, zijn opgevuld door afwisselingen van zeer fijn tot fijn 
slibhoudend zand en klei, met organische detritus (Bergen Laag). Binnen de Bergen Laag is 
de kustnabije schelpenassociatie van Spisula subtruncata dominant, maar in landwaartse 
richting neemt het aandeel van soorten kenmerkend voor getijbekkens toe, met brakke en 
laag-energetische invloeden. Daar waar geen sprake is van een erosief contact met 
onderliggende lithostratigrafische eenheden wordt de ondergrens veelal gevormd door 
humeuze klei of schelphoudend, kleiig zand. Deze sedimenten vormen de Velsen Laag, 
voorheen het kleiige deel van de Elbow Formatie. Deze oudste klastische afzetting van de 
Holocene kustvlakte vervult door zijn herkenbaarheid een belangrijke markerfunctie binnen 
de lithostratigrafie. Het fijnkorrelige sediment vormde zich onder voor de zee beschermde, 
lagunaire omstandigheden en bedekt het intact gebleven Pleistocene reliëf. Het onderscheid 
met de in West Nederland onderscheiden basale delen van de Echteld Formatie en met de 
Wijchen Laag (Kreftenheye Formatie) is in estuariene overgangsgebieden moeilijk te maken. 
Een deel van de Velsen Laag zou tot de Echteld Formatie of Wijchen Laag kunnen worden 
gerekend. Aangezien deze fluviatiele eenheden een hogere geo-archeologische verwachting 
geven dan de ondiep mariene Velsen Laag, is aan deze laatste de hogere verwachting (M1) 
van de Echteld Formatie / Wijchen Laag toegekend. 

 

Ouderdom: De Velsen Laag vormde zich in het vroeg-Holoceen (vroeg- en midden-

Mesolithicum) tot ongeveer 7500 
14

C-jaren BP (ca. 8500 kalenderjaren) op het Pleistocene 

reliëf. In het Pleistocene oppervlak ontstonden vanaf diezelfde tijd nieuwe insnijdingen door 

getijgeulen, onder andere op de plaats van voormalige riviergeulen en -dalen. Deze 

insnijdingen zijn veelal in het Preboreaal tot laat Subboreaal (Mesolithicum en Neolithicum; 

9950-3000 
14

C-jaren BP, ca. 11.500-3200 kalenderjaren) opgevuld. Zowel de vorming als de 

opvulling van insnijdingen gaat tot de dag van vandaag door. Hetzelfde geldt voor de genese 

en migratie van landvormen zoals buitendelta’s en brandingsruggen. 

 

Aard en afwisseling van bijbehorende landschappen: De landschappen behorende bij de 

Naaldwijk Formatie zijn veelal kleinschaliger dan die van de Southern Bight en Urania 

Formaties. Recent ontstane buitendelta’s en brandingsruggen vormen de zeebodem in een 

smalle strook langs de gehele Nederlandse kust. Oudere landschappen, oorspronkelijk 

gevormd in getijbekkens, liggen begraven onder volmariene afzettingen met een variabele 

dikte. Ze zijn veelal zo fragmentarisch bewaard gebleven en zo diep begraven dat kartering 

op schaal 1:250.000 of: 100.000, met de daarbij behorende spreiding van monsterpunten en 

seismische lijnen (onderlinge afstanden van 5 km of meer) niet mogelijk is. Her en der zijn 

aaneengesloten gebieden van enkele tientallen km
2
 middels detailstudies in kaart gebracht. 
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Dergelijke gebieden vormen enorme arealen waar relevante archeologische resten aanwezig 

kunnen zijn. Opgevulde getijgeulen in en dunne lagunaire afzettingen op Pleistocene en 

vroeg-Holocene rivier en windafzettingen (met daarin gevormde bodems en daarop gevormd 

Basisveen) weerspiegelen de verdrinking van een terrestrisch landschap dat daarbij wordt 

omgevormd tot getijbekkens. 

 

Op de vooroever bevindt de Naaldwijk Formatie zich dicht onder of zelfs aan het 

zeebodemoppervlak. Elders is de begravingsdiepte afhankelijk van de dikte van de Southern 

Bight en Urania Formaties. De meest dynamische landschappen (getijgeulen, wadplaten) 

bevatten waarschijnlijk vooral verstoord materiaal, maar de aanwezigheid van beperkt 

verstoorde resten is vooral in het geval van wadplaten niet uit te sluiten. Het gaat daarbij 

merendeels om Neolithicum. Beschermde landschappen (lagunes, kwelders) bevatten 

waarschijnlijk deels in situ overblijfselen. Deze beschermde kustlandschappen waren 

wijdverbreid toen het oorspronkelijke, flauw hellende Pleistocene oppervlak nog intact was, 

vroeg in het Holoceen (Mesolithicum). 

 

Aard en betrouwbaarheid van de gekarteerde overgang naar aangrenzende gebieden: De 

betrouwbaarheid van de gekarteerde overgang is beperkt en de aard van de grens 

(gefragmenteerd) is niet goed weergegeven. De overgang van recente vormen naar de 

Southern Bight Formatie is beschreven in paragraaf 2.2.1.1. De overgang van oudere, 

begraven eenheden en de daarin bewaard gebleven landvormen naar Pleistocene elementen 

wordt gekenmerkt door zones van toenemende fragmentatie (Fig. 4). De grens van de 

Naaldwijk Formatie, en meer specifiek van de Velsen Laag (voorheen Elbow Formatie) is 

gelegd aan de buitenzijde van de fragmentarisch voorkomende kleien, om zoveel mogelijk 

van de bijbehorende landvormen mee te nemen in de eenheid met de hoogste geo-

archeologische verwachting. 

2.2.1.4 Nieuwkoop Formatie 

 

Sedimentologische kenmerken en genese: Op diverse locaties in het Nederlandse deel van 

de Noordzee is veen van de Nieuwkoop Formatie bewaard gebleven, deels vertand met 

klastische afzettingen van de Naaldwijk Formatie. De Basisveen Laag, voorheen het 

organische deel van de Elbow Formatie, omvat het veen dat voorkomt tussen de top van de 

Pleistocene afzettingen en de basis van de Naaldwijk Formatie. De laag is gevormd onder 

invloed van het stijgende grondwater gedurende het Holoceen. 

 

Ouderdom: De Basisveen Laag vormde zich vanaf het vroeg-Holoceen op het Pleistocene 

reliëf. Het meeste onder de Noordzeebodem bewaard gebleven veen bevindt zich op 

minimaal 20 m onder het huidige zeeniveau en is gevormd vóór 7500 
14

C-jaren BP (ca. 8500 

kalenderjaren, voor het Laat Mesolithicum). 

 

Aard en afwisseling van bijbehorende landschappen: Het landschap behorende bij de 

Nieuwkoop Formatie is grootschaliger dan dat van de Naaldwijk Formatie. Het is diachroon, 

gevormd over langere perioden, en is veelal fragmentarisch bewaard gebleven. Her en der is 

een aaneengesloten gebied van enkele tientallen vierkante kilometers herkenbaar. Ze zijn 

veelal zo fragmentarisch bewaard gebleven en zo diep begraven dat kartering op schaal 

1:250.000 of: 100.000, met de daarbij behorende spreiding van monsterpunten en seismische 

lijnen (onderlinge afstanden van 5 km of meer) niet mogelijk is. Her en der zijn 

aaneengesloten gebieden van enkele tientallen km
2
 middels detailstudies in kaart gebracht.  
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De offshore voorkomens van de Basisveen Laag zijn veelal onmiddellijk bedekt door laag-

energetische afzettingen van Velsen Laag (en de Echteld equivalent). De Basisveen Laag ligt 

vervolgens verder begraven onder kust- of hoog-energetische, volmariene afzettingen met 

een variabele dikte van minder dan 5 tot meer dan 15 m. In onder andere de IJ-geul 

dagzoomt de laag lokaal. Dunne veenlagen weerspiegelen een verdrinkend terrestrisch 

landschap dat werd omgevormd tot zoetwatermoerassen, doorsneden door vanwege 

databeperkingen niet gekarteerde smalle kreken en bredere getijgeulen. Preservatie van in 

situ mesolithische archeologie is onder deze omstandigheden waarschijnlijk. Belangrijker nog 

is echter dat de aanwezigheid van de Basisveen Laag impliceert dat de top van de daaronder 

gelegen Pleistocene afzettingen intact is. Daar kan dus in situ meso- en paleolithische 

archeologie voorkomen. 

 

Aard en betrouwbaarheid van de gekarteerde overgang naar aangrenzende gebieden: De 

betrouwbaarheid van de gekarteerde overgang is beperkt en de aard van de grens 

(gefragmenteerd) is niet goed weergegeven. De overgang van de Nieuwkoop Formatie en de 

daarin en daaronder bewaard gebleven landvormen naar Pleistocene elementen wordt 

gekenmerkt door zones van toenemende fragmentatie (Fig. 4). De grens van de Nieuwkoop 

Formatie, en meer specifiek van de Basisveen Laag, is gelegd aan de buitenzijde van de 

fragmentarisch voorkomende venen, om zoveel mogelijk van de bijbehorende landvormen 

mee te nemen in de eenheid met de hoogste geo-archeologische verwachting. 

2.2.2 Pleistoceen 

2.2.2.1 Boxtel Formatie 

 

Sedimentologische kenmerken en genese: Alle terrestrische en kleinschalig fluviatiele lokale 

Laat-Pleistocene tot Holocene afzettingen die zijn gevormd onder koude, veelal periglaciale 

omstandigheden worden gerekend tot de Boxtel Formatie. Het sediment betreft voornamelijk 

silt en fijn zand met lokale inschakelingen van veen en klei, gevormd door de wind (stuifzand, 

land- en rivierduinen, dekzand, nat-eolische afzettingen, ‘desert pavements’, löss); door 

kleinschalige rivieren, beken en in meren; en onder invloed van hellingprocessen zoals 

kruipen en glijden. Cryoturbate structuren, ontstaan door de vervorming en vermenging van 

lagen tijdens perioden van afwisselende bevriezing en ontdooiing, zijn algemeen aanwezig in 

het sediment. 

 

Ouderdom: Het Delwijnen Laagpakket vormt complete of deels bewaarde rivierduinen 

gevormd tijdens de Jonge Dryas, de laatste koude periode van het Pleistoceen, en het 

Preboreaal (12.900-10.600 cal BP; laat-Paleolithicum en vroeg-Mesolithicum). De dekzanden 

behorende tot het Wierden Laagpakket zijn afgezet tijdens het Weichselien (midden- en laat-

Paleolithicum). Het op zee maar in een enkele boring aangetroffen fijnzandige Middelrug 

Laagpakket is gevormd tijdens het Elsterien (vroeg-Paleolithicum). 

 

Aard en afwisseling van bijbehorende landschappen: De landschappen behorende bij de 

Boxtel Formatie zijn kleinschalig, typisch voor lokale processen. Volledig intacte 

landschappen zijn fragmentarisch bewaard gebleven, met name waar de Basisveen Laag 

delen van het dekzandlandschap heeft bedekte. 

 

De al dan niet erosief aangetaste top van de Boxtel Formatie ligt veelal minder dan 5 m onder 

het zeebodemoppervlak. Binnen het huidige verbreidingsgebied van de Boxtel Formatie is de 

oorspronkelijke toplaag van de bijbehorende, door lokale processen afgezette sedimenten 

veelal geërodeerd door latere rivier- en/of kusterosie. Bij geen of beperkte erosie bestaat de 
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kans dat vooral grote archeologische overblijfselen in de buurt van hun oorspronkelijke positie 

bewaard zijn gebleven. Kleine restanten zullen met het sediment zijn weggevoerd. In dit licht 

is de kans op aanwezigheid van verstoord paleolithisch en mesolithisch materiaal aanwezig. 

Rivierduinen, door hun morfologie belangrijk voor menselijke bewoning, zijn geïdentificeerd 

op seismische profielen die voor de kust van Zuid-Holland zijn geschoten (Hijma et al., 2010, 

Hijma en Cohen, 2011). Ze zijn vanwege hun beperkte voorkomen en moeilijke 

herkenbaarheid in boringen echter niet apart in de bronbestanden van de Noordzeekartering 

(als Laagpakket van Delwijnen binnen de Boxtel Formatie) vertegenwoordigd. 

 

Aard en betrouwbaarheid van de gekarteerde overgang naar aangrenzende gebieden: De 

betrouwbaarheid van de gekarteerde overgang is beperkt en de aard van de grens 

(gefragmenteerd) is niet goed weergegeven. Oorspronkelijk was de Boxtel Formatie, en 

daarmee een bijbehorend landschap gedomineerd door lokale processen, vrijwel overal 

aanwezig ten noorden van de riviervlakte van de Rijn. De huidige overgangen naar 

aangrenzende gebieden zijn veelal een weerspiegeling van latere, ruimtelijk sterk variërende 

erosie en daarom weliswaar scherp maar in de praktijk niet karteerbaar. Ze zijn bovendien 

niet gerelateerd aan natuurlijke, herkenbare landschapsgrenzen. Waar wel sprake kan zijn 

van een natuurlijke overgang, in rivierdalen, is de begrenzing naar de fluviatiele afzettingen 

van de Kreftenheye Formatie ook niet altijd duidelijk aan te geven. Deze grens is het beste 

zichtbaar waar rivierduinen zijn afgedekt door verdrinkingslagen van veen of kleirijk sediment. 

2.2.2.2 Dogger Bight Formatie 

 

Sedimentologische kenmerken en genese: Deze Formatie omvat alle glaciale afzettingen uit 

het Weichselien. De Botney Cut en Volans Laagpakketten bestaan uit de opvulling van 

glaciale dalen. Het onderste deel van de tot 80 m diepe en 8 km brede opvullingen bestaat uit 

grindig grof zand en diamict; het bovenste deel uit slib en slibhoudend zand, waarschijnlijk 

afgezet in een glaciomarien of glaciolacustrien milieu. De overige glaciale meerafzettingen, 

evenals kleinschalige geulopvullingen, worden gerekend tot het Dogger Bank Laagpakket. 

Klei en diamict (zeer slecht gesorteerd sediment dat niet met zekerheid kan worden 

geïdentificeerd als keileem) zijn binnen deze eenheid afgewisseld met laminae van fijn zand 

en silt. Keileem valt onder het Bolders Bank Laagpakket. Het grind in de keileem (veelal 

grond- maar lokaal eindmorene) komt vooral van Paleo- en Mesozoisch gesteente uit oost-

Engeland. Het Well Ground Laagpakket omvat glaciale rivierafzettingen hoofdzakelijk 

bestaand uit zeer fijn tot fijn zand met inschakelingen van silt en klei. 

 

Ouderdom: De Dogger Bight Formatie is gevormd in het Weichselien (midden- en laat-

Paleolithicum). De Botney Cut en Volans Laagpakketten zijn ontstaan vanaf het Midden-

Weichselien maar vóór de Holocene verdrinking (voornamelijk laat-Paleolithicum). 

 

Aard en afwisseling van bijbehorende landschappen: De landschappen behorende bij de 

Dogger Bight Formatie zijn grootschalig, met keileemplateaus, riviervlaktes van vlechtende 

rivieren, dalen, meren en getijwateren. Op kleinere schaal waren stuwwallen aanwezig, deels 

opgebouwd uit oudere sedimenten. Al deze vormen beperken zich tot de Doggersbank en 

directe omgeving.  

 

Vooral aan de flanken van de Doggersbank ligt de Dogger Bight Formatie slechts enkele 

meters onder de huidige zeebodem. Hogerop is de bovenliggende laag marien en kust-

sediment tot enkele tientallen meters dik. Vanwege de ongunstige klimatologische 

omstandigheden tijdens de vorming van de Dogger Bight landschappen is de kans op 

archeologische overblijfselen uit die tijd klein. Intact gebleven positieve landvormen zoals 
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stuwwallen en keileemplateaus kunnen later wel bewoond of anderszins gebruikt zijn 

geweest. Stuwwallen zijn te herkennen op de van bathymetrische gegevens afgeleide 

hellingskaart (Figuur 2.6). Ze zijn door latere erosie sterk afgevlakt, maar de mogelijkheid dat 

ze omgewerkt laat-paleolithisch en/of mesolithisch materiaal bevatten, kan niet worden 

uitgesloten. Opgevulde negatieve landvormen in oorspronkelijk reliëfrijke gebieden, zoals 

glaciale dalen en bekkens, geven mogelijk een grotere kans op in situ of beperkt verstoorde, 

archeologische resten. Na het smelten van het landijs werd gebruik en bewoning van 

dergelijke gebieden mogelijk. Latere verdrinking (lacustrien of marien) met beperkte erosie is 

één van de mechanismen waardoor de bijbehorende paleolandschappen deels bewaard 

zouden kunnen zijn gebleven (andere zijn bijvoorbeeld overvening en colluviale processen). 

Daar de geogenetische kenmerken van de formaties als uitgangspunt voor archeologische 

waardering zijn genomen, worden paleolandschappelijke (geomorfologische) overwegingen 

hier buiten beschouwing gelaten. De kans op aanwezigheid van archeologisch materiaal in 

de Dogger Bight Formatie komt nader aan bod in Hoofdstuk 4. 

 

 
Figuur 2.6 Sporen van stuwwallen op de Doggersbank. 

 

Aard en betrouwbaarheid van de gekarteerde overgang naar aangrenzende gebieden: De 

betrouwbaarheid van de gekarteerde overgang is voldoende en de aard van de grens 

(continu) is goed weergegeven. Er is slechts weinig bekend over de verschillende 

landschappelijke elementen, maar de overgang naar de zone ten zuiden van de maximale 

landijsgrens is naar verwachting scherp. Daar overheersen periglaciale (Boxtel Formatie) en 

mariene/kustlandschappen (Eem Formatie). 
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2.2.2.3 Eem Formatie 

 

Sedimentologische kenmerken en genese: Deze eenheid bestaat hoofdzakelijk uit fijn tot zeer 

grof zand met een mariene schelpenfauna (o.a. Ostrea edule, Turritella communis, Divaricella 

divaricata, Flexopecten flexuosa, Venerupis aurea and Corbicula fluminalis). De dikste lagen 

zijn bewaard gebleven in voormalige getijgeulen. Het gaat om een complexe associatie van 

strand-, getij- en ondiep mariene afzettingen, gekenmerkt door aanwezigheid van klei-

inschakelingen. Dikkere kleilagen met organische detritus en brak-mariene schelpen worden 

gerekend tot het Bruine Bank Laagpakket, gevormd als gevolg van sterke reductie van 

waterdieptes in grote baaien onder voortgaande sedimentatie en zeespiegeldaling aan het 

einde van het Eemien en het begin van het Weichselien. De siltige klei is gebioturbeerd en 

lokaal gecryoturbeerd. 

 

Ouderdom: De mariene Eem Formatie is gevormd tijdens het Eemien en vroeg-Weichselien 

(midden- en laat-Paleolithicum), tussen ca. 125.000 en 80.000 BP. 

 
Aard en afwisseling van bijbehorende landschappen: De Eem-landschappen, gevormd in een 
periode met een hoge zeespiegel, leken maar deels op de Holocene landschappen die 
tegenwoordig het Nederlandse laagland domineren. Er waren weliswaar 
zoetwatermoerassen, getijbekkens (met kwelders, wadplaten en geulen), duingebieden en 
stranden, maar het grootschalige landschap werd gedomineerd door een ondiepe zee met 
grote baaien. Het bij een dalende zeespiegel gevormde Bruine Bank Laagpakket heeft zelfs 
helemaal geen recente analoog. Als algemene stelregel kan worden aangenomen dat de 
hoogst gelegen en minst cohesieve landschapselementen, zoals duinen, het meest aan 
erosie onderhevig zijn geweest. De diepste geul- en bekkenopvullingen zijn het compleetst 
bewaard gebleven. Omwerking, herkenbaar door de aanwezigheid van Eem-schelpen in 
jongere lithostratigrafische eenheden, vond plaats door rivieren (Kreftenheye Formatie), door 
getijgeulen (Naaldwijk Formatie) en door de zee (Southern Bight Formatie). 

 

Vooral in het zuiden ligt de Eem Formatie maar enkele meters onder het 

zeebodemoppervlak. Het gaat bij deze ondiepe voorkomens altijd om restanten van 

grotendeels omgewerkte landschappen waarin geen herkenbare elementen zichtbaar zijn. De 

aanwezigheid van verstoord Paleolithicum kan echter niet worden uitgesloten. Het Bruine 

Bank Laagpakket ligt veelal onder meer dan 5 m jonger sediment, maar nabij de grens met 

het Britse deel van de Noordzee dagzoomt het op diverse locaties. Hoewel de mate van 

erosie van het bijbehorende landschap niet is bepaald, bestaat er een reële kans op 

paleolithisch materiaal in het bovenste deel van dit Laagpakket, hetzij in situ, hetzij 

geconcentreerd door uitwassing van fijner matrixmateriaal. 

 

Aard en betrouwbaarheid van de gekarteerde overgang naar aangrenzende gebieden: De 

betrouwbaarheid van de gekarteerde overgang is beperkt en de aard van de grens 

(gefragmenteerd) is niet goed weergegeven. Door gedeeltelijke omwerking zal de overgang 

tussen bewaarde restanten van Eem-landschappen en aangrenzende landschappen veelal 

niet goed gedefinieerd zijn. Vooral de grens met rivierlandschappen van de later gevormde 

Kreftenheye Formatie heeft een grillig en fragmentarisch karakter; hetzelfde geldt voor die 

met de Boxtel Formatie en met de veel eerder gevormde fluviatiel-estuariene Waalre 

Formatie. Het Bruine Bank Laagpakket is weliswaar goed herkenbaar, maar ook de bij deze 

eenheid behorende landschappen zijn slechts fragmentarisch bewaard gebleven. 

Nauwkeurige begrenzing van individuele fragmenten is niet mogelijk met de aanwezige 

gegevens. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatief model van het archeologische potentieel van de Noordzeebodem  

 

1209133-000-BGS-0004, 25 april 2016, definitief 

 

20  

 

2.2.2.4 Kreftenheye Formatie 

 

Sedimentologische kenmerken en genese: Fijn tot grof, grindig zand en zandig grind zijn 

dominant in deze fluviatiele eenheid. Onder het Nederlandse deel van de Noordzee is de fijne 

fractie sterker vertegenwoordigd dan onder het land, waar grind algemener aanwezig is. 

Mariene schelpen met een Eemien signatuur zijn een indicatie voor een sterke omwerking 

van oudere mariene afzettingen door veelal vlechtende rivieren. Grove rivierzanden met 

mariene schelpen horen officieel bij het Ockenburg Laagpakket, maar dit onderscheid is op 

zee niet gemaakt. Nabij de havenmonding van Rotterdam komt lokaal aan de top van de 

Formatie een kleidek voor, welke is gekarteerd als de Velsen Laag (Naaldwijk Formatie), 

maar gezien het vele hout ten minste deels onderdeel is van de Wijchen Laag of komkleien 

van de Echteld Formatie. De precieze overgang tussen lagunaire en fluviatiele kleien is op 

basis van de bestaande data niet te bepalen, maar ligt zeker buiten de huidige kustlijn. 

Onderzoek uitgevoerd in het kader van Maasvlakte 2 toont aan dat lagunaire afzettingen 

onder het land niet voorkomen in dit gebied. Getijdenafzettingen van het Laagpakket van 

Wormer liggen hier direct op veen van de Nieuwkoop Formatie of klei van de Echteld 

Formatie.  

 

Ouderdom: De grove rivierafzettingen van de Kreftenheye Formatie zijn afgezet in het laat-

Saalien tot vroeg-Holoceen (midden-Paleolithicum tot vroeg-Mesolithicum). De Wijchen Laag 

dateert uit het Laat-Glaciaal tot Vroeg-Holoceen (laat-Paleolithicum tot vroeg-Mesolithicum). 

 

Aard en afwisseling van bijbehorende landschappen: De rivieren die de Kreftenheye Formatie 

vormden, hadden veelal een vlechtend karakter. Vlechtende rivieren met een sterk 

wisselende afvoer doorsneden grootschalige, brede vlakten met beperkte begroeiing, maar 

waren niet overal continu actief. Tijdens warmere fasen ontstonden lokaal beter ontwikkelde, 

kleinschalige hoofdgeulen met komgronden. De Wijchen Laag aan de top van de Formatie is 

afgezet door zich insnijdende meanderende rivieren. 

 

Vooral nabij de havenmonding van Rotterdam ligt de Kreftenheye Formatie lokaal maar 

enkele meters onder het zeebodemoppervlak. Elders is de dikte van de bovenliggende lagen 

maximaal 15 m. De aanwezigheid van verstoord Paleolithicum is gezien de vondsten in uit 

deze eenheid gewonnen zand waarschijnlijk. Waar de top van de formatie, en daarmee het 

paleolandschap, nog intact is onder de Basisveen Laag is de kans op onverstoord 

paleolithisch materiaal reëel. 

 

Aard en betrouwbaarheid van de gekarteerde overgang naar aangrenzende gebieden: De 

betrouwbaarheid van de gekarteerde overgang is beperkt maar de aard van de grens 

(continu) is goed weergegeven. Een deel van de afzettingen en de daarbij behorende 

landschappen zal abusievelijk tot de Eem Formatie in situ zijn gerekend. 

2.2.2.5 Drenthe Formatie 

 

Sedimentologische kenmerken en genese: De Drenthe Formatie omvat alle glaciale 

afzettingen uit het Saalien, de voorlaatste ijstijd. Het Schaarsbergen Laagpakket 

(fluvioglaciaal matig fijn tot uiterst grof grindhoudend zand) komt slechts zeer lokaal voor in 

een zeer fijnzandige tot middelgrofzandige facies. Keileem gerekend tot het Gieten 

Laagpakket is eveneens schaars. Op het land valt daaronder de Laag van Gasselte 

("keizand"). Deze laag bestaat uit matig grof tot uiterst grof grindhoudend zand. De Laag van 

Gasselte omvat afzettingen die geïnterpreteerd worden als residuaire grondmorene, en is 

enigszins vergelijkbaar met het Indefatigable Grounds Laagpakket dat ook residuair 
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grondmorenemateriaal bevat, maar dan gevormd onder open mariene golf- en getijwerking. 

Het Uitdam Laagpakket (glaciolacustriene siltige klei en fijn zand met lokaal diamict) is wijder 

verbreid. 

 

Ouderdom: De Drenthe Formatie is ontstaan tijdens de fase van ijsbedekking van Noord en 

Midden Nederland aan het einde van het Saalien, tussen ca. 160.000 en 140.000 BP. 

 

Aard en afwisseling van bijbehorende landschappen: De landschappen behorende bij de 

Drenthe Formatie zijn grootschalig, met keileemplateaus, vlechtende rivieren, dalen, meren 

en getijwatergletsjers. Op kleinere schaal waren stuwwallen aanwezig, deels opgebouwd uit 

oudere sedimenten. De Drenthe Formatie is wijdverbreid ten noorden van de (doorgetrokken) 

lijn Hilversum-Zandvoort. 

 

Ten zuiden van de Doggersbank (het verbreidingsgebied van de Dogger Bight Formation) is 

de Drenthe Formatie fragmentarisch en liggen de bijbehorende landschappen binnen 5 tot 20 

m onder de huidige zeebodem. Verder naar het noorden, waar de formatie algemeen 

voorkomt, is de bovenliggende laag sediment enkele tientallen meters dik. Vanwege de 

ongunstige klimatologische omstandigheden tijdens de vorming van de Drenthe 

landschappen, en als gevolg van latere erosie door glaciale (Weichselien), fluviatiele en 

mariene/ kustprocessen, is de kans op archeologische overblijfselen klein. Intact gebleven 

positieve landvormen zoals stuwwallen kunnen later wel bewoond of anderszins gebruikt zijn 

geweest. 

 

Aard en betrouwbaarheid van de gekarteerde overgang naar aangrenzende gebieden: De 

betrouwbaarheid van de gekarteerde overgang is laag vanwege de relatief diepe ligging en 

de bedekking door jongere eenheden. Ook de aard van de grens (continu) is niet goed 

weergegeven. 

2.2.2.6 Drachten Formatie 

 

Sedimentologische kenmerken en genese: De fijnzandige Drachten Formatie, lokaal met 

meer fijnkorrelige inschakelingen, is genetisch vergelijkbaar met de Boxtel Formatie.  

 

Ouderdom: De eenheid is gevormd in het Midden-Pleistoceen, voornamelijk in het Saalien, in 

de periode vóór de ijsbedekking en de vorming van de Drenthe Formatie (midden-

Paleolithicum). 

 

Aard en afwisseling van bijbehorende landschappen: De landschappen van de Drachten 

Formatie zijn vergelijkbaar met die van de Boxtel Formatie. Ze komen echter alleen voor in 

het gebied van de ijsbedekking in het Saalien, bedekt door minimaal 20 m jonger sediment.  

 

De mate van erosie door latere processen is offshore onbekend. Wel kan worden gesteld dat 

de kans op erosie van een eenheid die veel tijd omvat (enkele honderdduizenden jaren, 

aantal glaciaal-interglaciaal cycli) bijzonder groot is. Bij beperkte erosie, door bijvoorbeeld 

keileembedekking, bestaat de kans op aanwezigheid van verstoord paleolithisch materiaal. 

 

Aard en betrouwbaarheid van de gekarteerde overgang naar aangrenzende gebieden: De 

betrouwbaarheid van de gekarteerde overgang is laag en de aard van de grens 

(gefragmenteerd) is niet goed weergegeven. De eenheid is het best herkenbaar waar deze is 

bedekt door de Drenthe Formatie. Oorspronkelijk was de Drachten Formatie waarschijnlijk 
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wijdverbreid ten zuiden van de maximale landijsverbreiding in het Saalien. Door erosie en 

gelijkenis met de Boxtel Formatie is de eenheid slechts lokaal herkend. 

2.2.2.7 Egmond Ground Formatie 

 

Sedimentologische kenmerken en genese: Deze volmariene eenheid bestaat uit zeer fijn tot 

middelgrof, schelparm zand met klei-inschakelingen en organische detritus. De formatie is 

wijdverbreid in het Nederlandse deel van de Noordzee. 

 

Ouderdom: De eenheid is gevormd tijdens het Holsteinien (vroeg-Paleolithicum). 

 

Aard en afwisseling van bijbehorende landschappen: Er is weinig bekend over de mariene 

landschappen. Het is echter zeer onwaarschijnlijk dat ze archeologische sporen bevatten. 

Bovendien liggen ze grotendeels dieper dan 20 m onder het zeebodemoppervlak. 

 

Aard en betrouwbaarheid van de gekarteerde overgang naar aangrenzende gebieden: 

De betrouwbaarheid van de gekarteerde overgang is laag, maar de aard van de grens 

(continu) is goed weergegeven. De eenheid is vooral op seismiek herkend. 

2.2.2.8 Peelo Formatie 

 

Sedimentologische kenmerken en genese: Deze formatie omvat alle glaciale afzettingen uit 

het Elsterien. Waar niet nader onderverdeeld, betreft het de opvullingen van een complex 

system van tot 400 m diepe en 23 km brede glaciale dalen. Grindig grof zand en diamict 

(basis) en met zand en silt gelamineerde klei (top) komen beide voor. De fijnere facies zijn 

gevormd in glaciolacustriene, -mariene en -deltaische milieus. Op een enkele locatie is 

keileem van het Juister Rif Laagpakket aangetroffen. De betreffende puntwaarnemingen zijn 

niet op de geologische kaart weergegeven. 

 

Ouderdom: De Peelo Formatie is gevormd tijdens het Elsterien (vroeg-Paleolithicum), ca. 

360.000, mogelijk 450.000 BP. 

 

Aard en afwisseling van bijbehorende landschappen: De landschappen behorende bij de 

Peelo Formatie weerspiegelen de invloed van grootschalige tunneldalen, achtergebleven na 

deglaciatie. In deze dalen vormden zich langgerekte meren, vlechtende rivieren, en 

getijwateren. Tussen de dalen liet het landijs keileem achter. De Peelo Formatie is 

wijdverbreid ten noorden van de (doorgetrokken) lijn Coevorden-Den Helder (Moreau et al. 

2012). 

 

Alleen in het zuidelijke bereik liggen de toppen van de dalopvullingen op minder dan 30 m 

onder de zeebodem, echter nergens op minder dan 10 m. Vanwege de ongunstige 

klimatologische omstandigheden tijdens de vorming van deze landschappen, en als gevolg 

van latere erosie door glaciale, fluviatiele en mariene/kustprocessen, is de kans op 

archeologische overblijfselen klein. 

 

Aard en betrouwbaarheid van de gekarteerde overgang naar aangrenzende gebieden: De 

betrouwbaarheid van de gekarteerde overgang is hoog. De aard van de grens (continu) van 

deze makkelijk op seismiek herkenbare eenheid is goed weergegeven. 
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2.2.2.9 Urk Formatie 

 

Sedimentologische kenmerken en genese: Door de Rijn afgezet fijn tot grof grindig zand en 

grind vormt het overgrote deel van deze eenheid. Daarnaast komen in het zeewaartse bereik 

ook kustafzettingen voor, gevormd in een zoet of brak getijmilieu. 

 

Ouderdom: De Urk Formatie is gevormd tijdens een lange periode die het laat-Cromerien tot 

midden-Saalien (vroeg- tot midden-Paleolithicum) omspant, van ca. 450.000 jaar geleden tot 

160.000 BP. 

 

Aard en afwisseling van bijbehorende landschappen: De rivieren die de Urk Formatie 

grotendeels vormden, hadden veelal een vlechtend karakter. Vlechtende rivieren met een 

sterk wisselende afvoer doorsneden grootschalige, brede vlakten met beperkte begroeiing, 

maar waren niet overal continu actief. Tijdens warmere fasen ontstonden lokaal beter 

ontwikkelde, kleinschalige hoofdgeulen met komgronden, uitmondend in zee. 

 

Urk landschappen komen niet voor ten zuiden van Den Haag. In het noordelijke gebied liggen 

de bijbehorende sedimenten veelal dieper dan 20 m onder de zeebodem. Gezien het hoog-

energetische karakter van deze formatie en de geringe kans dat de landschappen drie 

opeenvolgende perioden van landijsbedekking hebben doorstaan, wordt geen archeologische 

verwachting toegekend. 

 

Aard en betrouwbaarheid van de gekarteerde overgang naar aangrenzende gebieden: De 

betrouwbaarheid van de gekarteerde overgang is laag maar de aard van de grens (continu) is 

goed weergegeven. 

2.2.2.10 Formatie 4.1.1. (tijdelijke benaming bij herziening van de Noordzee-stratigrafie in 2005, op 

grond van seismostratigrafische argumenten toegekend (Rijsdijk et al., 2005)) 

 

Sedimentologische kenmerken en genese: Tot deze eenheid behoren alle in het verleden 

onder de Yarmouth Roads Formatie geschaarde afzettingen. Het gaat om voornamelijk 

fluviatiel en deltaïsch fijn tot middelgrof zand met klei-inschakelingen en veenbrokken. 

 

Ouderdom: Sedimenten van Formatie 4.1.1. zijn afgezet tussen het Waalien en het vroeg 

Elsterien (vroeg-Paleolithicum). 

 

Aard en afwisseling van bijbehorende landschappen: Grootschalige delta’s waren dominant. 

Veel meer is over het landschap vertegenwoordigd door deze eenheid niet bekend. In het 

zuidwestelijk deel van het huidige verbreidingsgebied, nabij de grens met het Britse plat ter 

hoogte van Rotterdam, liggen de deltaïsche afzettingen lokaal aan het zeebodemoppervlak. 

Vondsten van vroeg-paleolithisch materiaal zijn mogelijk. 

 

Aard en betrouwbaarheid van de gekarteerde overgang naar aangrenzende gebieden: De 

betrouwbaarheid van de gekarteerde overgang is laag maar de aard van de grens (continu) is 

goed weergegeven. De eenheid is vooral op seismiek herkend. 
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3 Definitie van polygonen in ArcGIS 

3.1 Selectie en omzetting van relevante verbreidingsshapes 

 

Op basis van een geologische analyse is een eerste selectie gemaakt van lithostratigrafische 

eenheden met een waarschijnlijke geo-archeologische relevantie. Daarbij is gekeken naar 

ouderdom, die vervolgens is gelinkt aan het Paleo-, Meso- en Neolithicum (P, M, N), en naast 

die indeling naar de mogelijkheid dat in situ / beperkt verstoorde (1) of verstoorde (0) 

archeologische of paleolandschapsresten bewaard zijn gebleven in of op de eenheden ( 

Figuur 3.1). Op grond van deze analyse van relevantie zijn de glaciale Drenthe en Peelo 

Formaties, waarvan het oorspronkelijke oppervlak later door periglaciale processen is 

geërodeerd, alsmede de volmariene Egmond Ground Formatie, niet meegenomen in de 

omzetting naar verwachting. De Dogger Bight Formatie was als shape wel vertegenwoordigd, 

maar in eerste instantie nog zonder bijbehorende verwachting. Van de maar weinig 

voorkomende Drachten Formatie (Figuur 2.4) is geen verbreidingskaart beschikbaar. Deze 

eenheid is daarom buiten beschouwing gelaten. De verbreidingskaart van de Elbow Formatie 

betreft zowel de Velsen en Wijchen Lagen (beide siliciklastisch; Naaldwijk Formatie) als de 

Basisveen Laag (organisch; Nieuwkoop Formatie). Onderscheid is in de oorspronkelijke 

kartering niet gemaakt, maar alle drie de eenheden zijn indicatief voor in situ of beperkt 

verstoord Mesolithicum. Tot slot is er binnen de Boxtel Formatie geen onderscheid gemaakt 

tussen het veel voorkomende Laagpakket van Wierden en de zelden met zekerheid 

geïdentificeerde Delwijnen en Middelrug Laagpakketten. 

 

 
 

Figuur 3.1 Stappen om te komen tot een vereenvoudigde profieltypenkaart met Geo-archeologische zones.N: 

Neolithicum, M: Mesolithicum, P: Paleolithicum, 0: verstoord, 1: in situ of beperkt verstoord. 

 

De gekarteerde verbreidingen van de lithostratigrafische eenheden, deels onder voormalige 

namen (Tabel 3.1), zijn als polygonen in een GIS-project geladen; deze verbreidingen gaven 

aan waar de betreffende lithostratigrafische eenheid continu of fragmentarisch aanwezig is. 
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De lithostratigrafische eenheden zijn van verschillende ouderdom en kunnen boven elkaar 

voorkomen. Combinatie van alle relevante verbreidingsgrenzen ( 

Figuur 3.1) leverde een lappendeken aan kleinere polygonen op, met ieder zijn eigen 

lithostratigrafische opeenvolging (profieltype polygoon) en geo-archeologische betekenis. 

 

 

Tabel 3.1 Initiële geo-archeologische en paleolandschapsverwachting per lithostratigrafische eenheid. Waar de 

oude en nieuwe lithostratigrafische benamingen verschillen, is dat cursief aangegeven. 

 

bronbestand oude benaming corresponderende 

lithostratigrafische 

eenheid 

verwachting puntensysteem 

voor optelling 

van gestapelde 

eenheden  

isoblighbank Bligh Bank Formatie Bligh Bank 

Laagpakket 

N0: 

Neolithicum 

verstoord 

1 

Terschellingerbank_ 

Member 

Terschelling Bank 

Formatie 

Terschelling Bank 

Laagpakket 

N0: 

Neolithicum 

verstoord 

1 

isobuitenbank Buitenbanken 

Formatie 

Buitenbanken 

Laagpakket 

N1: 

Neolithicum in 

situ of beperkt 

verstoord 

11 

isoindgrounds Indefatigable 

Grounds Formatie 

Indefatigable 

Grounds 

Laagpakket 

N1: 

Neolithicum in 

situ of beperkt 

verstoord 

11 

Western_Mud_Hole_ 

Member 

Western Mud Hole 

Laagpakket 

Western Mud Hole 

Laagpakket 

N0: 

Neolithicum 

verstoord 

1 

Well_Hole_Member Well Hole 

Laagpakket 

Well Hole 

Laagpakket 

N0: 

Neolithicum 

verstoord 

1 

isonaaldwijk Naaldwijk Formatie Naaldwijk Formatie 

(niet nader 

gespecificeerd) 

N1: 

Neolithicum in 

situ of beperkt 

verstoord 

11 

isobergen Bergen Laag Bergen Laag N1: 

Neolithicum in 

situ of beperkt 

verstoord 

11 

isovelsen Velsen Laag Velsen Laag M1: 

Mesolithicum 

in situ of 

beperkt 

verstoord 

1111 

nieuw gedigitaliseerd Elbow Formatie Velsen Laag, 

Wijchen Laag of 

Basisveen Laag 

M1: 

Mesolithicum 

in situ of 

beperkt 

verstoord 

1111 
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isotwente Twente Formatie Boxtel Formatie M0: 

Mesolithicum 

verstoord 

111 

Dogger_Bight_ 

Formation_Bolder_Bank_ 

Member 

Bolders Bank 

Formatie 

Bolders Bank 

Laagpakket 

niet bepaald  

Dogger_Bight_ 

Formation_Botney_Cut_ 

Member 

Botney Cut 

Formatie 

Botney Cut 

Laagpakket 

niet bepaald  

Dogger_Bight_ 

Formation_Dogger_ 

Bank_Member 

Dogger Bank 

Formatie 

Dogger Bank 

Laagpakket 

niet bepaald  

Dogger_Bight_ 

Formation_Volans_ 

Member 

Volans Formatie Volans Laagpakket niet bepaald  

Dogger_Bight_ 

Formation_Well_ 

Ground_Member 

Well Ground 

Formatie 

Well Ground 

Laagpakket 

niet bepaald  

isoeem Eem Formatie Eem Formatie P0: 

Paleolithicum 

verstoord 

11111 

isobruinebank Bruine Bank 

Formatie 

Bruine Bank 

Laagpakket 

P1: 

Paleolithicum 

in situ of 

beperkt 

verstoord 

111111 

isokreftenhye Kreftenheye 

Formatie 

Kreftenheye 

Formatie 

P0: 

Paleolithicum 

verstoord 

11111 

Urk_Formation Urk Formatie Urk Formatie P0: 

Paleolithicum 

verstoord 

11111 

Formation_4.1.1. Yarmouth Roads 

Formatie 

Formatie 4.1.1. P0: 

Paleolithicum 

verstoord 

11111 

 

Er is een manier ontwikkeld waarmee de uit geologie afgeleide kans op aanwezigheid van in 

situ / beperkt verstoord en op sterker verstoord Paleo-, Meso- en Neolithicum in bewaard 

gebleven paleolandschapsresten kan worden gevisualiseerd. Wanneer aan de in Tabel 3.1 

genoemde lithostratigrafische eenheden de bijbehorende kans op in situ en verstoord Paleo-, 

Meso- en Neolithicum wordt toegevoegd, kan het voorkomen dat op één locatie meerdere 

eenheden voorkomen met dezelfde indicatieve waarde; bijvoorbeeld twee formaties met kans 

op in situ Mesolithicum. Omdat slechts één van deze eenheden hoeft te worden meegeteld, 

kan een vereenvoudiging worden doorgevoerd (Figuur 3.1).  

 

In de volgende paragrafen worden de in ArcGIS gezette stappen beschreven om de 

lithostratigrafische laagopeenvolging per locatie te vertalen naar eenduidige, karteerbare 

opeenvolgingen van eenheden met kans op in situ en verstoord Paleo-, Meso- en 

Neolithicum (landschappen en/of archeologische resten; Tabel 3.1). 
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3.2 Puntensysteem van gestapelde landschappen 

 

De in ArcGIS gezette stappen maken onderdeel uit van een zogenaamd “puntensysteem”. Dit 

is een systeem waarbij aan alle lithostratigrafische eenheden punten worden toegekend 

(Tabel 3.1). Deze punten zijn zo gekozen dat als ze bij elkaar worden opgeteld, er per 

afgeleide kans op in situ en verstoord Paleo-, Meso- en Neolithicum een unieke som uitkomt 

per profieltype polygoon. Omdat deze oorspronkelijke componenten nooit meer dan tien keer 

in laagopeenvolgingen zijn aangetroffen, kan deze som worden ontleed in de oorspronkelijke 

componenten N0 (1), N1 (11), M0 (111), M1 (1111), P0 (11111) en P1 (111111) (Figuur 3.2),. 

De som 22, bijvoorbeeld, is het resultaat van twee eenheden met N1 (11), niet van één 

eenheid N1 (11) en elf eenheden N0 (11 x 1). 

 

 
 

Figuur 3.2 Ontleding van opgetelde waarden tot deelcomponenten, en omzetting naar vereenvoudigde code. De 

CODE is bepaald door de som eerst te delen door 111111, en vervolgens de rest in vijf stappen te delen 

door 11111, 1111, 111, 11 en 1. De vereenvoudiging wordt bewerkstelligd door: (a) het elimineren van 

verdubbelingen (in het voorbeeld wordt P0P0 omgezet naar P0) en (b) het voorrang geven aan ‘in situ’ 

boven verstoord (in de voorbeelden heffen P1 en N1 respectievelijk P0 en N0 op en blijven alleen P1 en N1 

in de code over). 

 

3.3 Som en vereenvoudiging van punten 

 

De som van de toegekende punten leidt tot 61 verschillende puntentotalen met bijbehorende 

code. Deze codes zijn vervolgens vereenvoudigd tot 24 unieke combinaties (Tabel 3.2) door: 

 verdubbelingen te elimineren (voorbeeld: de som van twee lithostratigrafische eenheden 

boven elkaar, elk met een kans op in situ Mesolithicum, verschilt van die bij slechts één 

laag (2222 versus 1111), terwijl de afgeleide archeologische verwachting niet anders 

is), en  

 voorrang te geven aan ‘in situ’ boven verstoord van dezelfde ouderdom (concreet 

betekent dit dat P0, M0 en N0 zijn geschrapt bij een combinatie met P1, M1 en N1). 
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Van deze 24 combinaties is vervolgens bepaald of het oppervlak potentieel substantieel 

genoeg is om te karteren. Polygonen met een oppervlak kleiner dan 10 km
2
 worden als niet-

karteerbaar beschouwd bij de gehanteerde kaartschaal. Alle combinaties met een totaal 

oppervlak minder dan 10 km
2
 kunnen, indien gewenst, worden geëlimineerd. De 

karteerbaarheid van combinaties met een totaal oppervlak van 10-100 km
2
 hangt af van de 

mate van fragmentatie. Aaneengesloten vlakken van meer dan 10 km
2
 kunnen in principe 

worden gekarteerd, maar vormen een obstakel bij een indeling van de Noordzee in geo-

archeologische zones. 

 

Tabel 3.2 Vereenvoudiging van 61 puntentotalen naar 24 unieke combinaties (>10000 km2 (groen), >1000 km2 

(geel), >100 km2 (oranje), >10 km2 (rood), en >1 km2 (donkerrood). 
 

combinatie (code) oppervlak (km
2
) puntentotalen 

N0 16421,94 1, 2 

N1 1026,125 11, 12 

M0 456,9375 111 

M0N0 13035,75 112, 113 

M0N1 458,9375 122, 123 

M1 13 1111, 1222 

M1N0 296 1112, 1223 

M1N1 61,1875 1122, 1123, 1233, 1234 

P0 658 11111, 22222 

P0N0 17209,69 11112, 11113, 22223 

P0N1 1501,438 11122, 11123, 22233, 22234 

P0M0 1,625 11222 

P0M0N0 54,125 11223, 11224, 22334 

P0M0N1 1,8125 11233, 11234 

P0M1 30 12222, 23333 

P0M1N0 528,6875 12223, 12334, 23334 

P0M1N1 286,625 12233, 12234, 12344, 23344 

P1 175,125 111111, 122222 

P1N0 6337,375 111112, 111113, 122223, 122224 

P1N1 12 111122, 111123, 122233, 122234 

P1M0 5,75 111222 

P1M0N0 85,375 111223, 111224, 122334 

P1M1N0 22,5625 112223, 123334 

P1M1N1 0,875 112233, 112234, 123344 

 58681,13  

 

3.4 Visualisatie 

 

Aan de overgebleven klassen is een kleurcodering toegekend waarin zes hoofdtinten zijn 

onderscheiden. Er tekenen zich dan grote, min of meer aaneengesloten gebieden af (Figuur 

3.3). Wel dient opgemerkt te worden dat het kaartbeeld in het zuidelijke deel van het NCP 

een rechthoekig deel laat zien dat een artefact is van de lithologische kartering op basis van 

bestaand kaartmateriaal. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatief model van het archeologische potentieel van de Noordzeebodem  

 

1209133-000-BGS-0004, 25 april 2016, definitief 

 

30  

 

 
Figuur 3.3 Conceptkaart van geo-archeologische zones met indicatieve waarde voor de kans op archeologische 

en paleolandschapsresten uit de steentijd (zie bijlage B). 
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4 Aanpassing van de archeologische waardering 

4.1 Concept archeologische potentiekaart 

In hoofdstuk 2 zijn de lithostratigrafische eenheden beschreven die op het Nederlands 

Continentaal Plat (NCP) tot een diepte van 30 m onder de zeebodem kunnen worden 

onderscheiden. Daarbij is, zoals in paragraaf 2.2 is vermeld, ook een initiële archeologische 

verwachting aan iedere eenheid gekoppeld om tot een consistente waarderingssystematiek 

te kunnen komen. De systematiek die voor terrestrisch Nederland ontwikkelde Indicatieve 

Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) werd gehanteerd (Deeben 2008), was hiervoor 

niet bruikbaar (Erkens et al., 2014) .
2
 Zoals eerder vermeld, is voor de Noordzee uitgegaan 

van de lithostratigrafische eenheden, waarbij sedimentaire ontstaanswijze, laagopeenvolging 

en ouderdom bepalend zijn voor de toekenning van een archeologische waardering. Het 

betreft als dusdanig een geogenetische benadering (cf. Groenendijk & Vos 2002) die aansluit 

op een door Ward & Larcombe (2008) voorgestelde werkwijze. Conform Ward & Larcombe 

(2008) is het resultaat het beste op te vatten als een Indicatief Model van 

Onderzoekspotentieel, wat past in de onderzoeksagenda (topic I.1) van het North Sea 

Prehistory Research and Management Framework (NSPRMF), 2009 (Peeters et al. 2009, 

p.34). 

 

De archeologische potentie in de conceptkaart (Figuur 3.3) is uitsluitend gebaseerd op de 

ouderdom van lithologische eenheden op Formatie/Laagpakket/Laag-niveau en de 

verwachting of archeologische resten in situ (weinig verstoord) of verstoord aanwezig zijn. De 

aangegeven archeologische perioden betreffen zeer grove inschattingen. Een kritische 

beschouwing en aanpassing van de correlatie tussen lithostratigrafische eenheden en 

archeologische perioden is doorgevoerd in een reeks van vier successievelijke kaartversies 

die in de onderstaande paragrafen worden toegelicht. De aanpassingen zijn gebaseerd op 

‘expert knowledge’ van een bevoegd archeoloog. In veel gevallen zijn de toegekende 

waarderingen niet te onderbouwen met literatuurverwijzingen en berusten deze dus op 

persoonlijk inzicht.  

 

Belangrijk is dat voor het bepalen van de archeologische potentie in de navolgende 

kaartbeelden nadrukkelijk is uitgegaan van de geogenetische kenmerken en de 

stratigrafische opeenvolging van de onderscheiden lithologische eenheden. Dat is zeker een 

beperking, daar het mogelijk is dat binnen een lithologisch begrensde kaartpolygoon 

specifieke zones voorkomen die op basis van paleolandschappelijke argumenten 

(geomorfologie) een ander archeologisch potentieel zouden kunnen worden toegeschreven 

(zie ook paragraaf 2.2.2.2 en Cohen et al. 2014). Dit geldt met name voor opgevulde laagten, 

zoals dalen, geulen en meeroevers. Dergelijke landschapseenheden zijn echter (nog) niet 

systematisch gekarteerd, waardoor ze alleen op basis van ad hoc waarnemingen in een 

kaartbeeld te verwerken zijn. Eenzelfde probleem geldt voor archeologische en 

paleontologische waarnemingen op basis waarvan zones met aantoonbare bewoningssporen 

                                                   
2 Overigens is de voor de IKAW toegepaste systematiek niet uniform. Voor delen van Nederland (vooral Pleistoceen 

Nederland) zijn verwachtingswaarden gebaseerd op een statistisch vastgestelde relatie tussen de dichtheid aan 

archeologische waarnemingen, bodemkundige eenheden en grondwatertrappen (Deeben et al. 1997). Voor het 

Centraal-Nederlandse rivierengebied vormt de reconstructie van rivierlopen en daaraan gerelateerde 

geomorfologische eenheden het belangrijkste uitgangspunt (ibid.). Voor Flevoland zijn verwachtingen gebaseerd op 

een computationeel model van landschapsverandering in het vroeg- en midden-Holoceen, en mesolithisch-

neolithisch landschapsgebruik (Peeters 2008).Sinds 2008 zijn er nog meer gedeeltelijke verwachtingskaarten 

verschenen. 
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onderscheiden zouden kunnen worden. Dergelijke informatie is echter wel belangrijk ter 

relativering van de waardering op formatieniveau en dient bij voorkeur te worden 

weergegeven in een aparte kaartlaag. 

 

Er wordt stapsgewijs toegewerkt naar een definitieve kaart met Archeologische Potentie van 

het NCP. Deze stappen worden in de volgende paragrafen nader toelicht. 

4.2 NCP Archeologische Potentie Versie 1 

De archeologische potentie in deze kaart behelst aanpassing van de koppeling van 

archeologische perioden met lithologische eenheden op formatie-/ laagpakket-/ laagniveau uit 

de conceptkaart. De aanpassingen zijn gebaseerd op inzichten in de verdrinkings-

geschiedenis van het gebied en de genese van de onderscheiden eenheden. De 

doorgevoerde aanpassingen betreffen de volgende: 

 
a) Volmariene afzettingen (Holoceen, Pleistoceen) hebben zuiver op basis van 

geogenetische overwegingen op formatieniveau geen archeologische potentie voor 

het aantreffen van prehistorische, terrestrische bewoningsresten in situ of weinig 

verstoord. Hetzelfde geldt voor glacigene afzettingen uit het Midden-Pleistoceen. De 

betreffende eenheden zijn ondergebracht in de legendaklasse A0. Benadrukt moet 

worden dat het uitgangspunt is of er een potentieel is voor de aanwezigheid van 

sporen van terrestrische activiteit door prehistorische mensen. Sporen van maritieme 

activiteit die zich vooral uit in het gebruik van kano’s en schepen zijn niet uit te sluiten, 

maar de waarschijnlijkheid dat deze in het kader van vervolgonderzoek daadwerkelijk 

getraceerd kunnen worden is uiterst klein. Tevens moet rekening worden gehouden 

met de mogelijkheid dat specifieke geomorfologisch te karakteriseren zones (bijv. 

opgevulde geulen en dalen) wel degelijk archeologische resten kunnen bevatten. 

b) Neolithische en jongere prehistorische bewoningssporen zullen waarschijnlijk alleen 

in verstoorde context (klasse N0) in de Naaldwijk Formatie voorkomen (met 

uitzondering van de Velsen Laag, welke mogelijk deels de Echteld Formatie betreft). 

Gedurende het Neolithicum en daarop volgende prehistorische perioden lag de 

kustlijn dicht bij de huidige kustlijn. Eventuele resten van bewoning vlak voor de 

huidige kust zullen bloot hebben gestaan aan sterke erosie. Alleen onder specifieke, 

lokale omstandigheden kunnen in situ of weinig verstoorde neolithische contexten 

verwacht worden, maar deze zijn op de schaal van de onderhavige kaart niet 

onderscheidbaar. Op basis van bekende archeologische/paleontologische 

vondstenzones (Vlakte van de Raan, Doggersbank, Bruine Bank, Eurogeul, 

Middeldiep) zouden in een latere optimalisatiefase in een aparte kaartlaag polygonen 

moeten worden gedefinieerd die uitdrukking geven aan een gekende archeologische 

potentie. 

c) Onderscheid tussen Midden-Paleolithicum (fluviatiele en lagunaire/lacustriene 

afzettingen) en Laat-Paleolithicum (Boxtel Formatie). In de conceptkaart werd het 

Paleolithicum als één geheel beschouwd, maar gezien de verschillen in het karakter 

van bewoningssporen uit het Vroeg/Midden- en Laat-Paleolithicum en het voorkomen 

ervan in verschillende lithostratigrafische eenheden is dit onderscheid op zijn plaats. 

Het Vroeg- en Midden-Paleolithicum zijn wel samengenomen. 

d) Eenheden waarop, of waarbinnen in de top bewoningsresten aanwezig zouden 

kunnen zijn maar die worden afgedekt door volmariene afzettingen is een residuaire 

potentie toegekend (MP0, LP0, M0, N0). Dit betekent dat eventuele bewoningssporen 
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zwaar verstoord zullen zijn. Echter, ook hier geldt dat een aangepaste archeologische 

waardering gekoppeld zou kunnen worden aan specifieke, geomorfologisch te 

onderscheiden paleolandschappelijke zones.  

De bovengenoemde aanpassingen op de archeologische waardering leiden niet tot een 

reductie van het aantal legenda-eenheden uit de conceptkaart, maar wel tot een meer 

realistische inschatting van de archeologische potentie van de onderscheiden 

lithostratigrafische eenheden. Als dusdanig vormt deze versie een goed uitgangspunt om 

te komen tot een vereenvoudigd kaartbeeld dat beter aansluit op de uitwerking van een 

bruikbaar ’Plan van Eisen’ (met daarin de archeologische waardering en een 

onderzoeksprotocol).  
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Figuur 4.1 NCP Archeologische Potentie Versie 1 (zie bijlage C) 
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4.3 NCP Archeologische Potentie Versie 2 

De archeologische potentie in deze kaart (Figuur 4.2) behelst een verdere aanpassing op de 

kaart uit versie 1. De aanpassing betreft de N0-potentie van de Naaldwijk Formatie. 

Aangezien eventuele verspoelde resten uit het Neolithicum (en latere prehistorische 

perioden) beperkt en vrijwel alleen direct langs de kust zullen voorkomen, komt de N0-

potentie van de Naaldwijk Formatie te vervallen (zie echter 4.2b t.a.v. de Velsen Laag); deze 

is vervangen door een A0-potentie, welke overeen komt met ‘Geen prehistorische resten 

intact’. Deze aanpassing resulteert in een aanzienlijke vereenvoudiging van de legenda, maar 

introduceert wel een afwijking ten aanzien van bekende archeologische vondstenzones (met 

name Vlakte van de Raan). 



 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatief model van het archeologische potentieel van de Noordzeebodem  

 

1209133-000-BGS-0004, 25 april 2016, definitief 

 

36  

 

 
Figuur 4.2 NCP Archeologische Potentie Versie 2 (zie bijlage C) 
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4.4 NCP Archeologische Potentie Versie 3 

De archeologische potentie in deze kaart (Figuur 4.3) behelst een verdere aanpassing op de 

kaart uit versie 2. De aanpassing betreft het onderscheid tussen in situ of weinig verstoord 

Midden-Paleolithicum (MP1) enerzijds en verstoord Midden-Paleolithicum (MP0) in fluviatiele 

afzettingen anderzijds. Omdat midden-paleolithische vindplaatsen juist frequent voorkomen 

op rivieroevers is er altijd een gerede kans dat in mindere of meerdere mate verspoeling is 

opgetreden (Stapert 1981; Roebroeks 1992; Rensink 2005). Dit betekent echter niet dat 

dergelijke archeologische contexten per definitie beperkte archeologische informatiewaarde 

hebben. Om die reden is de MP0-potentie voor fluviatiele eenheden omgezet in een MP1-

potentie. Deze aanpassing leidt tot een verdere reductie van het aantal legenda-eenheden. 
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Figuur 4.3 NCP Archeologische Potentie Versie 3 (zie bijlage C) 
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4.5 NCP Archeologische Potentie Versie 4  

 

De archeologische potentie in deze kaart (Figuur 4.4) behelst een verdere aanpassing op de 

kaart uit versie 3. De aanpassingen betreffen de volgende aspecten: 

 
a) Het onderscheid tussen in situ of weinig verstoord Mesolithicum (M1) en verstoord 

Mesolithicum (M0) op basis van het algemeen, dan wel fragmentair voorkomen van 

Preboreaal/Boreaal veen of klei komt te vervallen. Er bestaat onvoldoende inzicht in 

de mate waarin Preboreaal/Boreaal veen of klei aaneensluitend of gefragmenteerd in 

de ondergrond aanwezig is om een dergelijk onderscheid te rechtvaardigen. 

Aanwezigheid van vroeg-Holoceen veen of klei wordt dan ook opgevat als een 

indicator voor de potentiële aanwezigheid van in situ of weinig verstoorde 

mesolithische contexten (M1). 

b) Een onderscheid voor in situ of weinig verstoord Mesolithicum (M1) en verstoord 

Mesolithicum (M0) wordt gemaakt ten aanzien van de Boxtel Formatie. Aan het begin 

van het Holoceen vormde de top van de Boxtel Formatie in grote gebieden het 

mesolithische loopvlak. Daar waar de Boxtel Formatie wordt afgedekt door een 

eenheid met een M1-potentieel, geldt ook voor de Boxtel Formatie een M1-potentieel. 

Daar waar de Boxtel Formatie direct wordt afgedekt door een eenheid met een A0-

potentieel (‘Geen prehistorische resten intact’) wordt aan de Boxtel Formatie een M0-

potentieel toegekend, omdat hierin deels bewaard gebleven mesolithische 

bewoningssporen (vooral diep ingegraven kuilen) voor kunnen komen. 

c) Hoewel midden-Pleistocene glacigene afzettingen gezien hun ontstaanswijze geen in 

situ of weinig verstoorde midden-paleolithische bewoningssporen kunnen bevatten, 

moet wel rekening worden gehouden met midden-paleolithische contexten in 

residuaire lithostratigrafische eenheden. Waar de Indefatigable Grounds Member 

bestaat uit geërodeerd materiaal van de Drenthe Formatie (keizand) wordt een MP0-

potentieel toegekend. Opnieuw moet hierbij de kanttekening worden geplaatst dat 

specifieke paleolandschappelijke zones archeologisch materiaal in situ kunnen 

bevatten. 

Opgemerkt moet worden dat de onderhavige kaart zich beperkt tot een inschatting van het 

archeologisch potentieel op het niveau van lithologisch gedefinieerde formaties. Op een 

kleinschaliger niveau levert dit een onderwaardering op van niet systematisch gekarteerde 

paleolandschappelijke eenheden en bekende vondstzones/-locaties.  
 

Het e.e.a. betekent overigens niet dat in het onderhavige kaartbeeld op formatieniveau geen 

paleolandschappelijke informatie afleesbaar is. De in de noordelijke helft van het NCP 

aanwezige grillige zone met een ‘Residuair Mesolithicum + Laat-Paleolithicum’ potentieel sluit 

in het oosten aan op een Laatglaciaal-Vroeg-Holoceen fluviatiel systeem dat in het Duitse 

deel van het Continentaal Plat is vastgesteld en wordt gezien als een complex van rivieren 

die vanuit het westen in oostelijke richting afwaterden naar het dal van de Elbe (Figge 1980 

en Hepp et al., in druk). Het is echter zaak om dergelijke informatie op een meer 

systematische basis in kaart te brengen, daar het de mogelijkheid biedt om specifieker te zijn 

in het bepalen van het archeologisch potentieel. Het onderzoek dat is uitgevoerd in het kader 

van de aanleg van de tweede Maasvlakte (Moree & Sier (red.), 2015) heeft duidelijk gemaakt 

dat op basis van meer gedetailleerde informatie beter in beeld gebracht kan worden wat kan 

worden verwacht en hoe daarmee beleidsmatig omgegaan kan worden. 
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Figuur 4.4 NCP Archeologische Potentie Versie 4 (zie bijlage C) 
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Figuur 4.5 Definitieve Archeologische Potentie NCP (Versie 4, zie bijlage D). In de zuidwesthoek zit duidelijk een 

kaartvormende factor die het gevolg is van ontbrekende data; daar is een scherpe horizontale/verticale 

grens te zien tussen “geen prehistorische resten intact” en andere eenheden. 
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4.6 NCP Archeologische Potentie Versie 4 (Definitieve Kaart) 

De archeologische potentie in deze kaart (Figuur 4.5) verschilt van die in Versie 4 doordat 

een deel van het gebied zonder directe aanwijzingen voor intacte prehistorische resten een 

arcering heeft gekregen. De reden hiervoor is:  

 
a) Op grond van herkenbare, gedetailleerde afwateringspatronen in de niet bij de 

onderhavige kartering gebruikte 3D-seismiek is het waarschijnlijk dat de 

oorspronkelijk reliëfrijke glaciale Dogger Bight Formatie door latere niet-glaciale 

processen is ingesneden en verdronken. Er bestaat daarbij een mogelijkheid dat het 

in deze eenheid gevormde oppervlak elementen bevat, zoals beekdalen, die een 

kans op (residuair) Mesolithicum met zich meebrengen. Deze kans moet in het 

definitieve kaartbeeld tot uitdrukking komen. 

b) Bekende archeologische en/of paleontologische vondstlocaties/-zones zijn niet  

meegenomen vanwege het feit dat de informatie hierover niet systematisch en weinig 

representatief is. Gegevens hierover zijn echter opvraagbaar onder 

http://splashcos.maris2.nl/. 

4.7 Onderbouwing archeologische potentie van onderscheiden formaties/eenheden voor 

kaartversie 4 (Definitieve Kaart) 

 

A0 Geen prehistorisch, terrestrisch landschap aanwezig 

Gekarteerde eenheid in 

bronbestand 

Toelichting 

Elbow Formatie Vol marien, Holocene afzettingen 

Western Mud Hole Member Vol marien, Holocene afzettingen 

Well Hole Member Vol marien, Holocene afzettingen 

Southern Bight Formation  

Terschellinger Bank Laagpakket Vol marien, Holocene afzettingen 

Blight Bank Member Vol marien, Holocene afzettingen 

Indefatigable Grounds Member Vol marien, Holocene afzettingen  

(zie echter Midden-Paleolithicum) 

Naaldwijk Formatie 

(ongedifferentieerd) 

Marginaal marien, Holocene kustafzettingen 

Het kan niet worden uitgesloten dat plaatselijk bewaard 

gebleven afzettingen uit het vroeg- en midden-Holoceen 

archeologische resten uit het Mesolithicum of jongere 

perioden bevatten; de verwachting is dat het dan 

voornamelijk verspoelde contexten betreft, m.u.v. de 

Vlakte van de Raan. 

Naaldwijk Formatie, 

   Bergen Laag 

Kleiige invulling Zeegat van Bergen 

Eem Formatie Vol en marginaal marien, Pleistocene afzettingen 

 

Opmerking: Formaties/eenheden die zijn gevormd in een vol marien milieu kunnen wel 

archeologische resten bevatten, maar het betreft dan verspoelde resten of resten die 

samenhangen met het maritieme gebruik van de zee. 
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M1 Mesolithicum in situ of beperkt verstoord 

Gekarteerde eenheid  

  in bronbestand 

Toelichting 

Nieuwkoop Formatie, 

Basisveen Laag, 

fragmentair of algemeen 

Elbow Formatie: (veen en 

klei, Preboreaal, 

fragmentarisch 

aanwezig); (veen en klei, 

Preboreaal, algemeen 

aanwezig) 

Potentiële aanwezigheid van organische en anorganische 

bewoningsresten (artefacten, afval, constructies) uit het 

Mesolithicum. 

Potentiële aanwezigheid van indicatoren (houtskool) voor 

menselijke aanwezigheid en/of specifieke vormen van 

landschapsgebruik (afbranden vegetatiezones). 

Elbow Formatie: klei, 

Preboreaal/Boreaal, 

fragmentarisch aanwezig; 

klei, Preboreaal/Boreaal, 

algemeen aanwezig 

 

 

Potentiële aanwezigheid van organische en anorganische 

bewoningsresten (artefacten, constructies) uit het 

Mesolithicum. 

Potentiële aanwezigheid van indicatoren (houtskool) voor 

menselijke aanwezigheid en/of specifieke vormen van 

landschapsgebruik (afbranden vegetatiezones). 

Naaldwijk Formatie, 

Velsen Laag (inclusief 

foutief geïnterpreteerde 

Echteld Formatie en 

Wijchen Laag) 

 

Vroeg-Holocene kustvlakte-afzettingen waarin/-onder 

bewoningsresten uit het Mesolithicum aanwezig kunnen zijn. 

Southern Bight Formatie, 

Buitenbanken Laagpakket 

 

Hoewel afgezet in een marien milieu, is een potentieel voor de 

aanwezigheid van mesolithische (of jongere) bewoningssporen 

niet uitgesloten waar de eenheid lateraal overgaat in de 

Basisveen Laag en/of Velsen Laag. 

Boxtel Formatie  Laat-Pleistocene/vroeg-Holocene, eolische afzettingen 

(Laagpakket van Wierden, Laagpakket van Delwijnen). 

Bewoningssporen uit het Mesolithicum kunnen aanwezig zijn in 

de top van de Boxtel Formatie.  

met M1-potentieel Daar waar de Boxtel Formatie wordt afgedekt door een 

eenheid met een M1-potentieel, is dit potentieel ook van 

toepassing op de Boxtel Formatie. 

met M0-potentieel Daar waar de Boxtel Formatie direct wordt afgedekt door een 

formatie/eenheid met een A0-potentieel, is er een M0-

potentieel voor de aanwezigheid van deels bewaard gebleven 

mesolithische bewoningssporen.* 
 

Dogger_Bight_ 

Formation_Bolder_Bank_ 

Member 

Bolders Bank 

Formatie 

Bolders 
Bank 
Laagpakket 

M1: Mesolithicum in 
situ of beperkt 
verstoord 

1111 

Dogger_Bight_ 

Formation_Botney_Cut_ 

Member 

Botney Cut 

Formatie 

Botney Cut 
Laagpakket 

M1: Mesolithicum in 
situ of beperkt 
verstoord 

1111 

Dogger_Bight_ 

Formation_Dogger_ 

Bank_Member 

Dogger Bank 

Formatie 

Dogger Bank 
Laagpakket 

M0: Mesolithicum 
verstoord 

111 



 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatief model van het archeologische potentieel van de Noordzeebodem  

 

1209133-000-BGS-0004, 25 april 2016, definitief 

 

44  

 

Dogger_Bight_ 

Formation_Volans_ 

Member 

Volans Formatie Volans 
Laagpakket 

M1: Mesolithicum in 
situ of beperkt 
verstoord 

1111 

Dogger_Bight_ 

Formation_Well_ 

Ground_Member 

Well Ground 

Formatie 

Well Ground 
Laagpakket 

M0: Mesolithicum 
verstoord 

111 

* Hierbij gaat het vooral om ‘diep ingegraven’ sporen, waarbij in het bijzonder rekening moet 
worden gehouden met begravingen (inhumaties). 

 

 

LP1 Laat-Paleolithicum in situ of beperkt verstoord 

Formatie/eenheid Toelichting 

Boxtel Formatie  Laat-Pleistocene, eolische afzettingen  

(Laagpakket van Wierden). 

Potentiële aanwezigheid van bewoningssporen 

(Hamburgcultuur, Federmesser Gruppen, 

Ahrensburgcultuur) uit het Laat-Glaciaal. 

 

Opmerking: bewoningssporen van de vroege Magdaléniencultuur en oudere tradities uit het 

Vroeg-Paleolithicum (Gravettien/Périgordien, Aurignacien) zijn in de NW-Europese laagvlakte 

nog niet aangetoond, maar wel in de omliggende, hoger gelegen gebieden (Engeland, 

Belgische Ardennen, Zuid-Duitsland, Noord-Frankrijk). Dit betekent dat de aanwezigheid van 

archeologische resten uit vroegere bewoningsfasen binnen de Boxtel Formatie niet 

uitgesloten kan worden. In dezelfde lijn is het mogelijk dat dergelijke resten aanwezig zijn in 

laat-Pleistocene afzettingen van de Kreftenheye Formatie. 

 

MP1 Midden-Paleolithicum in situ of beperkt verstoord 

Formatie/eenheid Toelichting 

Kreftenheye Formatie Pleistocene fluviatiele afzettingen. 

Potentiële aanwezigheid van bewoningssporen en (al dan 

niet) geassocieerde botresten. 

Formatie 4.1.1 Pleistocene fluviatiele afzettingen. 

Potentiële aanwezigheid van bewoningssporen en (al dan 

niet) geassocieerde botresten. 

Urk Formatie Pleistocene fluviatiele afzettingen. 

Potentiële aanwezigheid van bewoningssporen en (al dan 

niet) geassocieerde botresten. 

Eem Formatie,  

   Bruine Bank Laagpakket 

Laat-Pleistocene lagunaire/lacustriene afzettingen. 

Potentiële aanwezigheid van bewoningssporen en (al dan 

niet) geassocieerde botresten. 

 

Opmerking: in afzettingen die tot de Indefatigable Grounds Member (Southern Bight 

Formation) worden gerekend en bestaan uit residuair materiaal van de Drenthe Formatie 

kunnen midden-paleolithische artefacten aanwezig zijn. Daar waar residuaire afzettingen 

liggen van de Drenthe Formatie en waarvoor een Saalien ouderdom wordt aangenomen, is 

sprake van een zeker potentieel voor Midden-Paleolithicum; hieraan wordt een MP0-

potentieel toegekend. 
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5 Conclusies 

Binnen het project is een archeologisch indicatief model voor het Nederlands Continentaal 

plat (NCP) gegenereerd, waarin voor de bovenste 30 meter sediment onder de 

Noordzeebodem, de mogelijkheid tot aanwezigheid van terrestrische prehistorische 

archeologie is vastgesteld. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen materiaal uit de periodes 

‘vroeg- en midden-Paleolithicum’, ‘laat-Paleolithicum’ en ‘Mesolithicum’. In totaal zijn 12 

gebiedseenheden gedefinieerd, waarbij voor 10 eenheden resten uit elk van de genoemde 

perioden in situ of beperkt verstoord, dan wel verstoord (residuair) aanwezig kunnen zijn. 

Daarnaast is de klasse ‘geen prehistorische resten intact’ toegevoegd, waarbij voor het 

noordwestelijke gebiedsdeel (‘Doggersbank’) is aangegeven dat hier op geomorfologische 

gronden niet uitgesloten kan worden dat prehistorische resten onder specifieke 

omstandigheden afgedekt aanwezig kunnen zijn. 

 

Het definitieve indicatief model is gebaseerd op een conceptkaart, waarin kans op 

archeologie uit een bepaalde periode uitsluitend is bepaald op basis van koppeling van 

ouderdom van lithologische eenheden (op formatie-, laagpakket- en laagniveau) aan 

archeologische periode. Hierbij is tevens een inschatting gemaakt van mate van verstoring 

van mogelijke resten. In hierop volgende versies in dit rapport zijn de bevindingen 

aangescherpt op basis van verdrinkingsgeschiedenis van het gebied, genese van de 

lithologische eenheden, kennis over (regionale) erosie en aanvullende argumenten zowel op 

gebied van landschap als archeologie. De keuzes die hierin gemaakt zijn staan per versie 

beschreven in Hoofdstuk 4. 

 

Op basis van het resulterend indicatief model zou ruwweg kunnen worden gesteld dat 

materiaal uit het Mesolithicum hoofdzakelijk verwacht kan worden in on-aaneengesloten 

gebieden in het centrale deel van het NCP. Uitzonderingen hierop vormen een groter 

aaneengesloten, gearceerde gebied in het noordwesten, waar oorspronkelijk reliëfrijke door 

en nabij landijs afgezette sedimentaire eenheden door latere processen zijn ingesneden en 

verdronken, en één in het zuiden, waarvan de grens echter overeenkomt met de rand van 

een afwijkend kaartblad. Resten uit het midden-Paleolithicum kunnen voornamelijk 

aangetroffen worden in de zuidelijk helft van het studiegebied. Gebieden waarin erfgoed uit 

het laat-Paleolithicum aangetroffen zou kunnen worden, zijn geconcentreerd in het centrale 

en oostelijke deel van het NCP. Potentie voor (residuaire) archeologische resten uit alle 

gedefinieerde perioden kan slechts in enkele zeer kleine on-aaneengesloten gebieden 

verwacht worden.  

 

Het indicatief model vormt een eerste indeling, primair op basis van verbreiding van 

lithologische eenheden. Zoals gezegd is het mogelijk dat binnen een lithologische eenheid 

specifieke zones voorkomen die een afwijkend archeologisch potentieel hebben ten opzichte 

van de rest van die eenheid, bijvoorbeeld vanwege lokaal afwijkende omstandigheden wat 

betreft erosie, of aan paleolandschappelijke aspecten (geomorfologie). Deze zijn op dit 

moment nog niet systematisch of in voldoende detail gekarteerd. Een paleolandschappelijke 

kaartlaag kan zorgen voor een waardevolle differentiatie van verwachtingen binnen 

lithologisch gedefinieerde eenheden. Het huidig indicatief model richt zich alleen op 

archeologische resten van terrestrische aard. Sporen van maritieme activiteit zijn in dit model 

niet meegenomen, en zijn ook in het kader van vervolgonderzoek waarschijnlijk moeilijk te 

traceren.  
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B Kaart Geo-archeologische zones 

 

 









 

 

 

1209133-000-BGS-0004, 25 april 2016, definitief 

 

 

Indicatief model van het archeologische potentieel van de Noordzeebodem  

 
C-1 

C NCP Archeologische Potentie, versie 1 tot en met 4 
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