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In de steentijd werd meer materiaal gebruikt dan vuur-
steen alleen. Op vindplaats 5 is een behoorlijke hoe-
veelheid bot, natuursteen, houtskool en hout gevonden. 
Deze verschillende materialen kunnen ons vertellen hoe 
men in de prehistorie op dit duin heeft geleefd.

Behalve de resten van het skelet van Michelle is op 
vindplaats 5 dierlijk bot gevonden. Van ruim 1.000 
stukjes is geprobeerd te bepalen van welk dier het is 
geweest. De meeste botfragmenten bleken afkomstig 
van zoogdieren. Van één botje kon worden bepaald 
dat het van een wild zwijn is geweest. Ook is er een 
fragmentje van een vogelbot gevonden. Omdat we 
weten dat de prehistorische bewoners meer hebben 
gegeten dan vlees en vis, is gezocht naar 
sporen van eetbare wortels en planten. 
Onderzoek aan de stukken natuursteen heeft 
bijvoorbeeld uitgewezen dat er graan gemalen is.

Uit de vele haardkuilen die op vindplaats 5 zijn 
gevonden, kon veel houtskool kon worden verzameld. 
Door het houtskool te analyseren komen de archeolo-
gen meer te weten over het gebruik van de kuilen. 
Omdat de vroegere bewoners het hout voor het vuur 
waarschijnlijk uit de nabije omgeving haalden, 
kan het houtskool aanwijzingen geven over welke 
bomen rond de vindplaats hebben gestaan. 
Dit materiaal wordt momenteel nog verder 
onderzocht. De uitslagen van het houtonderzoek zijn 
al bekend. De verzamelde stukken vertellen ons meer 
over de periode waarin het duin vernatte en bedekt 
raakte door het moeras. Door het uitgevoerde 
onderzoek weten we nu dat er toen eiken, essen en 
elzen hebben gestaan.
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De donkere spikkels verraden dat deze 
kuil houtskool bevat (Foto: Vestigia 
Archeologie & Cultuurhistorie)

Botmateriaal van vindplaats 5 (Foto: Vestigia 
Archeologie & Cultuurhistorie)


