
aanPassen aan aCtuele uitkoMsten

dankzij de inzet van de computer kunnen in enkele 
dagen nieuwe verspreidingskaarten worden gemaakt.  
de kaarten worden wekelijks met de nieuwste gegevens 
gemaakt, zodat de opgravingsstrategie er op kan wor-
den aangepast. 

naast wortel- en plantenresten bestaan de vondsten 
vooral uit stukjes vuursteen, brokjes teer (voor het 
vastplakken van pijlspitsen op de pijlschacht) en ver-
brande hazelnootdoppen. de grondsporen zijn met 
name van haardkuilen. wanneer de vondstlocaties en  
de gevonden hoeveelheden worden gecombineerd, 
vallen enkele locaties op. deze plekken worden op dit 
moment verder opgegraven.

aan de oostzijde van de opgravingsput ligt op de hoge 
delen meer vuursteen dan in de omringende vakken.  
de vraag is waarom. een soortgelijke vraag geldt voor 
een plek in de zuidwesthoek. Voor beide gebieden geldt 
dat er ook een opmerkelijke combinatie is met de 
haardkuilen, die alleen langs de oost en zuidkant zijn 
aangetroffen.

in de noordoosthoek van de opgravingsput is veel vuur-
steen gevonden. Hier liggen diverse andere werktuigen 
dan pijlspitsen, die elders de hoofdmoot vormen. een 
goed argument om hier meer vakken op te graven. dat 
geldt ook voor het lage midden van het duin. in deze 
‘depressie’ ligt op één plaats veel vondstmateriaal, maar 
de reden daarvoor is vooralsnog niet opgehelderd.
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Brokjes rode oker –een kleurstof, geschikt als lichaamsver-
siering- komen af en toe aan het licht. Pijlspitsen worden in 
grote hoeveelheden gevonden.  
(foto’s: Vestigia, Archeologie & Cultuurhistorie, Amersfoort).

Naast de schep 
hoort de computer
inmiddels net zo 
goed bij het 
gereedschap van 
een archeoloog. 
(foto: Vestigia, 
Archeologie & 
Cultuurhistorie, 
Amersfoort).

Na de fase met de 184 testvakken is 
goed te zien waar de meeste 
vuursteenvondsten zijn gedaan 
Daarnaast is ook de verspreiding van 
hazelnootdoppen en haardkuilen 
opmerkelijk. (illustraties: Archol bv, 
Leiden).
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