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Bijlage 13.1:  

Micromilieu op Wartena-Noord 
R. Exaltus en K. van Kappel 

Inleiding 

Om een beter begrip te krijgen van de samenhang van natuurlijke processen en menselijke 

activiteiten op onderzoekslocatie Wartena-Noord is in het veld een serie monsters genomen 

voor micromorfologisch onderzoek (tabel 1). ArcheoPro heeft acht monsters ontvangen ten 

behoeve van bodemmicromorfologisch onderzoek.1 Behalve een beschrijvende analyse van 

de monsters stonden de volgende twee vragen centraal voor dit onderzoek: 

1. in hoeverre is micromorfologisch onderzoek geschikt om onderzoek te doen naar de fysieke 

kwaliteit van archeologische grondlagen?  

2. Wat zegt micromorfologisch onderzoek op deze plek over de kwaliteit van de het 

bodemarchief en de invloed van (sub)recente activiteiten? 

Tabel 1: overzicht van de genomen monsters. 

Vnr Put Vlak Spoor 

Profiel 1 

420 1 1 11, 21 (513), 12 

429 1 1 43, 44, 21 

430 1 1 39, 51, 40 

431 1 1 40, 41 

432 1 1 2, 39 

Profiel 2 

512 4 2 214, 215 

434 2 1 137, 139 

433 2 1 156, 137 

Methode 
De monsters in de slijpplaten zijn zeven á acht centimeter hoog en vijf á zes centimeter breed en zijn 

genomen uit zowel hoger gelegen als lager gelegen terp- en andere grondlagen (afbeelding 1 tot en 

met 3). De monsters zijn verwerkt tot slijpplaten door de Universiteit van Stirling. Ten behoeve van 

de verwerking tot slijpplaten zijn de monsters klimaatsgedroogd en vervolgens geïmpregneerd met 

een kleurloze onverzadigde polyesteroplossing. Na verdamping van het grootste gedeelte van de 

aceton uit deze oplossing is het monster verhard. De slijpplaten hebben een dikte van 25 µm en zijn 

gemaakt uit de kern van de verharde blokken, om verstoringen zoveel mogelijk uit te sluiten.
2   

                                                           
1 Dit document is een ingekorte versie van het oorspronkelijke rapport dat naast de resultaten van de slijpplaatanalyse ook 

uitgebreide archeologische interpretaties bevat van de bemonsterde lagen. Omdat deze interpretaties op dit moment niet 

kunnen worden gerijmd met de opgravingsresultaten zijn ze buiten deze bijlage gehouden. Het volledige rapport kan 

ingezien worden bij Archeopro. 

2 Deze preparatiemethode staat uitgebreider beschreven in Jongerius & Heintzberger 1975. 
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De analyse is uitgevoerd door R. Exaltus en K. van Kappel (beide bodemmicromorfoloog bij 

ArcheoPro) en heeft plaatsgevonden in het najaar van 2014 en voorjaar van 2015. De slijpplaten zijn 

geanalyseerd met een polarisatie lichtmicroscoop met vergrotingen tot 200 maal. Bij de analyse is 

gebruik gemaakt van de hiervoor gangbare handboeken.
3
  

 
Afb. 1. Uitsnede profiel 1 met monsterbakjes. 

 

 
Afb.  2. Uitsnede profiel 1 met monsterbakjes. 

 
Afb. 3. Uitsnede profiel 2 met monsterbakjes. 

  

                                                           
3 Bullock etal 1985 en Courty 1989. 
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Leeswijzer 
In de resultaten is aan de linkerkant elk monster schematisch weergegeven. De onderscheiden 

trajecten zijn voorzien van een beschrijving met aan de rechterkant een kwantificering van de 

belangrijkste materialen die binnen het geheel aan geanalyseerde monsters zijn aangetroffen. Het 

resultaat van de analyse is weergegeven in een schematische overzichtsfiguur waarbij de in elk van 

de afzonderlijke trajecten onderscheiden verschijnselen als volgt zijn gekwantificeerd: 

++ komt zeer veel voor / sterk ontwikkeld 

+ komt veel voor / sterk ontwikkeld 

+/- komt regelmatig voor / matig ontwikkeld 

- komt hier en daar voor / zwak ontwikkeld 

-- volledig afwezig/ niet ontwikkeld 

 

Naast het geschematiseerde overzicht van de slijpplaten zijn er enkele detailfoto’s gemaakt van 

interessante stukken van de slijpplaat. Tenzij anders aangegeven zijn de foto’s gemaakt door 

ArcheoPro. 

Resultaten 

Geschematiseerd overzicht analyseresultaten monster 420 

Cm´s Vnr  Beschrijving    Klei Zand Silt      Veen    Verkoold 

-top 420            

         

00   Matig tot sterk veraard veen met weinig  - -- -- ++ + 

   herkenbare plantenresten. Langgerekte  

01   deeltjes liggen in alle richtingen. Dit geldt  

    ook voor verkoolde plantendeeltjes die hier 

02   en daar voorkomen. Deze vormen op 1,5     

   cm, echter wel min of meer een laagje. Dit  

03   is ook het geval op 3 cm. Hier liggen   +/- - +/- ++ + 

   dergelijke deeltjes ingebed in matig      

04    kleiig-siltig veen.    - -- -- ++ + 

   Tussen 3,5 en 7cm ligt sterk veraard veen 

05   dat nog wel min of meer horizontaal   

   gelaagd is. Hierin komen verkoolde  

06   plantendeeltjes voor die eveneens      

   overwegend horizontaal liggen en die op  

07    3.5, 4, 5.5 en 7cm laagjes vormen van aaneen  

gesloten liggende deeltjes. Op 4,5 cm gaat   

   het duidelijk om de neerslag van één ver-  

   koolde stengel. Naar beneden toe wordt  

dit veen geleidelijk aan, iets kleiiger. 

 

Matig tot sterk veraard veen met weinig herkenbare plantenresten. Langgerekte deeltjes liggen in 

alle richtingen. Dit geldt ook voor verkoolde plantendeeltjes die hier en daar voorkomen. Deze 

vormen op 1,5 cm, echter wel min of meer een laagje. Dit is ook het geval op 3 cm. Hier liggen 

dergelijke deeltjes ingebed in matig kleiig-siltig veen (afbeelding 4). Tussen 3,5 en 7 cm ligt sterk 

veraard veen dat nog wel min of meer horizontaal gelaagd is. Hierin komen verkoolde 

plantendeeltjes voor die eveneens overwegend horizontaal liggen en die op 3.5, 4, 5.5 en 7 cm 

laagjes vormen van aaneen gesloten liggende deeltjes. Op 4,5 cm gaat het duidelijk om de neerslag 

van één verkoolde stengel. Naar beneden toe wordt dit veen geleidelijk aan, iets kleiiger. Bovenin dit 
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monster komen wortelresten voor waarvan de cellulose nog dubbelbreking vertoont. Tevens komen 

graafgangen en kamers voor die van boven naar beneden afnemen van 20 naar 5 procent. Nergens in 

dit monster is kalk aanwezig. 

 
Afb.4 kleiig silt afgezet tijdens storm (25x, PPL en XPL) 
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Geschematiseerd overzicht analyseresultaten monster 429 

Cm´s Vnr  Beschrijving        Klei  Zand Silt    Veen    Verkoold 

-top 429            

         

00   Sterk veraard, zwak kleiig veen met weinig       +/-     -    - ++ +/- 

   herkenbare plantenresten. Langgerekte  

01   deeltjes liggen in alle richtingen. Dit geldt ook 

    voor verkoolde plantendeeltjes die hier 

02   en daar voorkomen. Deze vormen bovenin    

   dit monster, echter wel een laagje.         +   +/-  +/- ++ -- 

03   Tussen 2,5 en 3 cm is het veen aanmerke-       +/-     -    - ++ -- 

   lijk kleiiger en ontbreken verkoolde deeltjes.     

04    Plantenresten zijn klein en liggen horizon-  

   taal. Deze laag is zwak kleiig.                +/-     -    - ++ + 

05   Tussen 3 en 3,5 cm vormen langgerekte  

   plantendelen een compacte, horizontale 

06   laag (afbeelding 5). Klei ontbreekt nagenoeg.    

   Tussen 3,5 en 7cm ligt matig kleiig en  

07    matig veraard veen. Langgerekte planten- 

delen liggen overwegend horizontaal  

evenals de eveneens aanwezige verkoolde    

plantendeeltjes. Deze vormen op 3.5, 5, 6  

en 7 cm, laagjes. Met name op 3.5 en 7 cm 

bestaan deze laagjes uit aaneengesloten  

liggende deeltjes die direct op elkaar liggen  

en van uiteen lopende afmetingen zijn. Er zijn  

geen sporen van bioturbatie of doorworteling  

en kalk aangetroffen. 

 

 
Afb. 5 horizontaal opeengepakte langgerekte plantendelen (25x, PPL) 
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Geschematiseerd overzicht analyseresultaten monsters 432, 430 en 431 

Cm´s Vnr  Beschrijving    Klei Zand Silt Veen  Verkoold 

-top 432        

00   Zwak zandige klei. De zandkorrels  ++ + - -- +/- 

   zijn zeer fijn, beslaan 1 á 2 procent 

01   van het monster maar vormen geen 

    snoertjes of laagjes. Krimpscheurtjes 

02   zijn opgevuld met schone lutum.     

   Met name beneden 3 cm zijn talrijke  

03   minuscule deeltjes verkoolde planten-   ++ + - -- + 

   resten aanwezig. Deze geven de klei     

04    een “vuil” aanzien en vormen onderin 

   het monster dunne laagjes. Brokken 

05   houtskoolrijke en houtskoolarme klei  

   wisselen elkaar af en liggen in alle   

06   richtingen Tevens komen kleine brokjes      

   slakachtig materiaal voor (afb. 8). Plaatselijk 

07  komen langgerekte concentraties lutum voor. Bioturbatie (10%) is beperkt tot een enkele 

opgevulde graaf- en wortelgang. Dit materiaal loopt door in het onder liggende monster. 

 

Cm´s Vnr        Klei Zand Silt Veen  Verkoold 

-top 430        

00   Tussen 2 en 3 cm liggen enkele aarde- 

werkscherven met daarboven dunne  +/- - - -- ++ 

01   laagjes as en verkoolde plantenresten  

   waartussen lutum is ingespoeld. 

02   Tussen 3 en 4.5 cm ligt een laag slak-  

   achtige deeltjes. Deze bestaan als het     

03   ware uit gasbelletjes van enkele tienden  

   van mm ’s met daar omheen een crypto- + -- -- -- ++ 

04   kristallijne-, isotrope massa (afb. 6 en 7).      

    Tussen 4.5 en 8 cm ligt een laag door  

05   verhitting geoxideerde, zwak siltige klei. 

   Krimpscheuren zijn voorafgaande aan de ++ - + - +/- 

06   verhitting, opgevuld met schone lutum.   

   De klei is tamelijk schoon. Verkoolde      

07   deeltjes komen hierin slechts zeer 

    plaatselijk voor als opvulling van een 

   enkele graafgang. Op 8 cm liggen 

   aaneengesloten verkoolde deeltjes. 

 

Cm´s Vnr        Klei Zand Silt Veen  Verkoold 

-top 431   

00   Langgerekte deeltjes liggen horizontaal  

op elkaar in een 0,5 mm dik laagje.  

01   De klei bovenin monster 431 is eveneens   ++ - + - ++ 

   verhit maar vertoont een sterk horizontaal   

02   gelaagde opbouw met vanaf 1 cm laagjes 

   aaneen gesloten liggende verkoolde  

03   plantendeeltjes (op 1, 2 en 2.5 cm).      

   Vanaf 3 cm is de klei zwak siltig en zwak 

04   venig. Deze klei heeft een zeer brokkelige  

   opbouw en vertoont naar beneden toe,    ++ - + + +/- 

05  steeds minder sporen van verhitting. In deze klei komen talrijke graaf- en wortelgangen voor. 

Tevens komen kruimels aardewerk voor alsmede  brokjes slakachtig materiaal, veen en 

houtskoolbrokjes van enkele mm ’s in diameter. Deze zijn afgerond en vormen rond 7 cm een 

schuin liggende laag. Onder de slakkenlaag is de grondmassa sterker gebioturbeerd (20%). 
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Afb. 6 slakachtig materiaal (25x, PPL en XPL) 

 

 
Afb. 7 door verhitting oranje gekleurde klei (25x, PPL en XPL) 

 

 
Afb. 8 stookpakket verkoolde plantenresten (25x, PPL en XPL) 
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Geschematiseerd overzicht analyseresultaten monster 512 

Cm´s Vnr  Beschrijving    Klei Zand Silt      Veen    Verkoold 

-top 512            

         

00   Zwak siltige en zwak venige klei met     ++ - +/- +/- + 

   vooral bovenin veel verkoolde planten-  

01   resten in onregelmatige concentraties (afb. 9).     

Met name in de bovenste cm is de klei tamelijk  

02   rommelig en wisselt de mate van venigheid van zwak  

tot zeer zwak. Langgerekte deeltjes liggen hier in  

03   alle richtingen. Ook zijn kleibrokken met intacte  

gelaagdheid aanwezig en goed geconserveerde  

04   plantenresten. Beneden 3.5 cm liggen dergelijke  

deeltjes overwegend horizontaal en is de klei uniform  

05   zwak venig. Hier en daar zijn deeltjes verkoolde ++ - - + +/- 

plantenresten aanwezig (afb. 10). Ook deze liggen overwegend   

06   horizontaal. Op 6.5  en 7 cm vormen dergelijke 

   deeltjes min of meer aaneengesloten      

07   laagjes. Deze klei is door verhitting, oranje 

  gekleurd. Door het gehele monster komen onopgevulde wormgangen voor. Deze nemen naar 

beneden geleidelijk aan af van 20 tot 10 procent van het volume. 

 

 

 
Afb. 9: verkoolde plantenresten min of meer horizontaal ingebed in de klei (25x,PPL) 
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Afb. 10: laagjes verkoolde plantenresten (25x, PPL) 

 

Geschematiseerd overzicht analyseresultaten monster 434 

  
Cm´s Vnr  Beschrijving      Klei Zand Silt Veen  Verkoold 

-top 434        

          

00   Tussen 0 en 3 cm ligt een pakket half ver-     - - - - ++ 

   brandde plantenresten dat zowel uit as, ver-  

01   koolde deeltjes, als onverkoold materiaal 

   Bestaat (afb. 11). Dit materiaal ligt overwegend hori-   

02   zontaal met daartussen brokjes siltige klei     

   en een enkele slak. Zowel plantenresten als  

03   klei, zijn door verhitting, oranje gekleurd.     -- -- -- ?? + 

   Vanaf 3 cm is oranje materiaal aanwezig      

04    met een plantaardige structuur. Het     -- -- -- -- ++ 

   lijkt om ijzerrijke plantenresten te gaan die   

05   door verhitting zijn gekrompen en samen-   

   Gekoekt (afb. 12). Tussen 4 en 5 cm is een laagje     -- -- -- ??+ 

06   slakachtige resten aanwezig met daar-      

   tussen, talrijke verkoolde plantendeeltjes. 

07    Dergelijke stookresten komen in veel 

   kleinere concentraties ook elders tussen 

   de massa van samengekoekte planten- 

resten voor.  
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Afb. 11 pakket as en verkoolde plantendeeltjes (25x, PPL) 

 

 

 
Afb. 12 slechts deels verbrand plantaardig materiaal (25x, PPL) 
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Geschematiseerd overzicht analyseresultaten monster 433 

 

Cm´s Vnr  Beschrijving      Klei Zand Silt      Veen    Verkoold 

-top 433            

         

00   Sterk venige klei met hier en daar dui-       ++ -- -- ++ + 

   delijk herkenbare plantenresten. Lang- 

01   gerekte deeltjes liggen overwegend horizon-   

    taal maar soms ook duidelijk schuin. Dit 

02   geldt ook voor verkoolde plantendeeltjes.     

   Deze liggen op dezelfde manier ingebed  

03   in de klei als de plantenresten en lijken  

   gelijktijdig met de klei te zijn afgezet.      

04    Bovenin deze laag ligt een aardewerk-     + - - ++ +/- 

   kruimel. Ook is één deeltje slak aangetroffen.  

05   Deze laag gaat rond 4 cm via een zeer   

   onregelmatige grens over in kleiig veen. 

06   Dit veen bevat slechts een enkele korrel      

   fijn zand of silt. Het veen bestaat vooral 

07    uit plantenresten die vaak min of meer 

horizontaal liggen. Ook komen in deze laag 

deeltjes verkoolde plantenresten voor. 

Deze vormen vaak (fragmenten van) 

horizontale laagjes en lijken daardoor veel 

op de laagjes verkoolde plantenresten zoals 

deze onderin monster 429 zijn aangetroffen.  

Plaatselijk liggen dergelijke laagjes schuin. 

 

 
Afb. 13 door vertraping enigszins verstoring van gelaagdheid. (25x, PPL) 

 

 

 



12 

 

 
Afb. 14 laagjes van schuin in de klei ingebedde verkoolde plantenresten (25x, PPL) 

Beantwoording centrale vraagstellingen 
 

In hoeverre is micromorfologisch onderzoek geschikt om onderzoek te doen naar de fysieke 

kwaliteit van archeologie houdende grondlagen?  

 

In zijn algemeenheid geldt dat iedere site in Nederland of in de rest van de wereld uniek is. 

Micromorfologische gezien is geen bodem hetzelfde. Iedere site verschilt in zijn site condities zoals 

bodemopbouw, landschappelijk toepassing, grondwaterstand, wel of geen biologische activiteit 

enzovoorts. Als bekend is welke bodemkundige waarden, archeologische waarden en site condities 

op een site van belang zijn, kan met behulp van de micromorfologie bepaald worden om wat voor 

materiaal het gaat, wat de genese hiervan is, in welke mate het is geconserveerd en in hoeverre het 

blootstaat of kwetsbaar is voor actuele aantastingprocessen. Juist met behulp van bodem 

micromorfologisch onderzoek kan bepaald worden wat de kwaliteit van het bodemarchief is en 

welke invloeden (sub)recente activiteiten zullen hebben. 

Wat zegt micromorfologisch onderzoek op deze plek over de kwaliteit van het bodemarchief 

en de invloed van (sub)recente activiteiten? 

 

Op deze site geldt dat veel van de bemonsterde lagen veel onverkoolde organische resten bevatten. 

Deze zijn voor een deel nog zodanig goed geconserveerd dat een botanicus aan de hand hiervan de 

soort kan bepalen. Dergelijke resten zijn nu nog goed geconserveerd maar kunnen ten gevolge van 

grondwaterstandverlaging, binnen enkele jaren vrijwel volledig verloren gaan.  
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In alle monsters zijn afzonderlijke lagen en laagjes aangetroffen die soms de neerslag vormen van 

één enkele gebeurtenis. In de monsters 430 en 431 kan aan de hand hiervan bijvoorbeeld worden 

vastgesteld dat tussen twee fasen van intensieve menselijke activiteiten op de monsterlocatie, een 

periode van waarschijnlijk acht jaar van overslibbing zit.   

Graafgangen van bodemdieren en wortels van planten komen in de monsters voor maar lijken 

overwegend fossiele resten te betreffen en derhalve niet het gevolg te zijn van actuele doorworteling 

en doorgraving. Toenemende ontwatering zal leidden tot intensivering van graafactiviteiten door 

bodemdieren waarbij deze dieper in de bodem doordringen en een groter volume hiervan 

doorgraven. Hierdoor zal de gelaagdheid binnen de vondstlagen zeer snel verloren gaan. Tevens 

zullen de aanwezige onverkoolde organische resten aangetast worden. 
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