
MESOLITHISCH MENU

Nieuwe inzichten

Van juni tot november 2010 is vindplaats 5 door archeolo-
gen opgegraven. In de periode na het veldwerk is het 
interessante vondstmateriaal door specialisten verder 
bestudeerd. Inmiddels hebben de specialisten hun deelon-
derzoeken afgerond. De rapporten worden nu gecombi-
neerd, zodat een volledig rapport over de prehistorische 
bewoners van de duintop kan verschijnen.    
In één van de deelonderzoeken zijn bijvoorbeeld alle 
haardkuilen nader bekeken. Door de verschillende kuilvor-
men te vergelijken met de uitkomsten van de datering van 
het houtskool uit deze kuilen, kunnen de archeologen nu 
concluderen welk type kuilen in welke periode is gegra-
ven. Zo wordt ook duidelijk hoe lang en voor welke activi-
teiten het duin in gebruik is geweest. Door deze gegevens 
met de uitkomsten van het landschapsonderzoek te com-
bineren, is gebleken dat het duin langer als droge hoge 
plek in het landschap heeft gelegen en daarmee langer 
geschikt is geweest voor bewoning. 
De verschillende deelonderzoeken leveren zo samen een 
completer beeld op van hoe Michelle en haar voorouders 
hier ooit hebben geleefd. De nieuwe inzichten over vind-
plaats 5 worden beschreven in het eindrapport dat eind 
2012 zal verschijnen. Archeologen zijn verplicht om bin-
nen twee jaar na afronding van hun veldwerk een rapport 
over het onderzoek te publiceren, zodat de resultaten 
voor iedereen beschikbaar worden. Het is heel belangrijk 
dat dit gebeurt, want elk onderzoek leert ons meer over 
de bewoningsgeschiedenis van het gebied.
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In de loop der tijd vernatte het landschap rondom 
vindplaats 5. De omgeving leek waarschijnlijk op 
het veenlandschap zoals we dat bijvoorbeeld 
kennen uit Fochteloërveen 
(Foto: www.geologievannederland.nl)

Verschillende haardkuilvormen
(Foto: Archol/ADC)
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