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1. Inleiding 

De fytolietenanalyse betreft 14 monsters afkomstig van zes verschillende vindplaatsen: 

Streekweg, Hoogkarspeltunnel, Houterpolder, Streekweg, Binnenwijzend en 

Markerwaardweg, allen gelegen langs het traject van de N23. Het primaire doel van het 

onderzoek betrof de karakterisering van de monsters uit de akkerlagen en zwarte lagen in 

verband met landgebruik. Hierbij stonden de volgende onderzoeksvragen centraal: 

1) Bieden de akkerlagen informatie over de geteelde gewassen? 

2) Wat is de genese van de “zwarte lagen”? Zijn deze lagen ontstaan als gevolg van ploegen, 

met andere woorden betreft het akkers? Of wordt de zwartkleuring veroorzaakt door 

afbranden van de vegetatie? 

De contexten die bemonsterd zijn, betreffen akkerlagen, zwarte lagen, een ploeglaag en een 

veenlaag (zie tabel 1). Het monster van de veenlaag kan beschouwd worden als 

controlemonster. De akkerlagen zijn gevormd in zandige klei (zavel). Het sediment van de 

zwarte lagen en ploeglaag bestond uit matig zware klei. De verwachte ouderdom van de 

akkerlagen is de midden- en/of late bronstijd: Op vindplaats Slimweg is een datering in het 

laat Neolithicum of vroege bronstijd niet uitgesloten. Deze verwachting over de ouderdom is 

gebaseerd op archeologisch vondstmateriaal dat elders op de vindplaatsen is aangetroffen. 

De zwarte lagen zijn lagen die altijd boven het bronstijdniveau werden aangetroffen. Eén 

monster van de vindplaats Houterpolder bevatte niet genoeg fytolieten voor analyse en is na 

waardering uitgesloten van onderzoek (vondstnummer 941, spoor 9000, 42 cm, niet in tabel 

1 vermeld). 

 
Tabel 1. Context van de 13 onderzochte fytolietenmonsters. Mnr. = monsternummer. 

Mnr. Vindplaats Code Vondstnr. Spoor Diepte 

in cm 

Aard 

1 Slimweg DRED2-14 246 4001 16 zwarte laag 

2 Slimweg DRED2-14 246 4000 26 onderste zwarte laag 

3 Hoogkarspeltunnel DRED3-14 263 4000 16 zwarte laag 

4 Houterpolder DRED4-14 1010 4000 22 zwarte laag 
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5 Houterpolder DRED4-14 941 800 17 bovenste akkerlaag 

6 Houterpolder DRED4-14 941 900 28 onderste akkerlaag 

7 Houterpolder DRED4-14 551 800 23 akkerlaag 

8 Streekweg DRED2-15 192 
 

37 veenlaag 

9 Streekweg DRED2-15 192 4000 46 zwarte laag 

10 Binnenwijzend DRED3-15 128 4000 43 zwarte laag 

11 Binnenwijzend DRED3-15 109 
 

41 akkerlaag 

12 Markerwaardweg WES1514 2332 24 
 

zwarte laag 

13 Markerwaardweg WES1514 2332 30 
 

ploeglaag 

 

2. Fytolietenanalyse 

Fytolieten zijn microscopische, minerale plantendeeltjes van gehydrateerd silica (SiO2•H2O) 

en kunnen in de eerste plaats beschouwd worden als gemineraliseerde plantencellen. 

Sommige plantensoorten, met name eenzaadlobbigen (monocotylen, inclusief cypergrassen 

en grassen), produceren in de regel relatief veel fytolieten. Voorbeelden van fytolieten die 

van eenzaadlobbigen afkomstig zijn, zijn bijvoorbeeld silicacellen (rondels, zadels, 

trapeziforme silicacellen en bilobate silicacellen, zie figuur 1a-d), langcellen en bulliforme 

cellen. Andere taxa, waaronder tweezaadlobbigen (dicotylen, veelal kruiden en houtige 

planten) produceren meestal weinig fytolieten (bijvoorbeeld puzzelstukvormige fytolieten of 

polyhedrische fytolieten, zie figuur 1e), en zijn daarom in de regel ondervertegenwoordigd. 

Fytolieten kunnen aangetroffen worden als losse fytolieten of als cluster. In een cluster zitten 

de fytolieten aan elkaar. De aanwezigheid van silicaclusters maakt het makkelijker om 

interpretaties te maken omdat duidelijk wordt welke fytolieten onderdeel van hetzelfde 

weefsel uitmaakten. 

De verschillen en overeenkomsten van fytolieten van verschillende plantensoorten komt 

overeen met de variatie van plantencellen van verschillende planten. Dit heeft gevolgen voor 

de mogelijkheden om fytolieten te identificeren. Een plant van één soort produceert meer 

dan één type fytolieten (multiplicity); bovendien produceren verschillende plantensoorten 

regelmatig dezelfde typen fytolieten (redundancy). Niettemin kunnen fytolieten vaak 

taxonomisch geïdentificeerd worden. Dergelijke identificaties zijn vaak van algemene aard, 

zoals op familieniveau, en soms meer specifiek, zoals identificaties op genus- of soortsniveau. 

In verband met natuurlijke variatie binnen planten wat de vorm van fytolieten betreft, zijn 

determinaties die gebaseerd zijn op grote aantallen van fytolieten en fytolietenclusters 

betrouwbaarder dan determinaties op basis van kleine aantallen fytolieten en enkele 

fytolieten. 

Behalve dat fytolieten taxonomische informatie opleveren kunnen ze ook informatie geven 

over de aanwezigheid van specifieke plantendelen. Vooral op basis van fytolietenclusters of 

de samenstelling van een monster is het mogelijk om vast te stellen of het gaat om stengels, 

bladeren, kaf van bijvoorbeeld gras, of een combinatie hiervan. Met name in gesloten 

archeologische contexten die het resultaat zijn van een enkele handeling van plantendepositie 

kan dit zeer specifieke informatie opleveren. 
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Figuur 1. a-d: silicacellen van grassen (Poaceae), eenzaadlobbigen: a = rondel, b = zadel, c = 

trapeziforme silicacel, d = bilobate silicacel; e = cluster polyhedrische cellen van tweezaadlobbigen. De 

schaal van afbeelding c komt overeen met die in de overige afbeeldingen. 

 

Fytolietenanalyse is een relevante aanvulling op andere archeobotanische methoden omdat 

fytolieten anorganische plantenresten zijn die tenminste bij pH-waarden van 2 tot 8 relatief 

goed bewaard blijven ongeacht verrotting, vertering of verbranding (tot ongeveer 900 °C). 

Daarnaast laten fytolieten het soms toe om de aanwezigheid van fragiele plantendelen aan te 

tonen die bij pollen- en zadenanalyse vaak onderbelicht blijven, zoals bladeren of kaf. 

Afhankelijk van de onderzoeksvragen kan fytolietenanalyse net als andere botanische resten 

een bijdrage leveren aan de analyse van contexten zoals huizen, haarden, grafgiften, 

aankoekselresten op aardwerk, maalstenen, coprolieten en tandsteen (Piperno, 2006). 

Toegepaste studies betreffen onder meer de identificatie van cultuurgewassen en 

gebruiksplanten, onderzoek naar de bewerking van oogstproducten en analyse van 

akkerbouwpraktijken, en het interpreteren van de functie van archeologische contexten en/of 

vindplaatsen (bijvoorbeeld Ball et al., 2016; Harvey en Fuller, 2005; Madella en Zurro, 2009; 

Out et al., 2016; Piperno, 2006). 

Eén van de typen fytolieten die het soms toelaten een onderscheid te maken tussen wild gras 

en graan zijn fytolieten van dendritische langcellen van kaf (Ball et al., 1999; Rosen, 1992; 
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Shillito, 2013). Dendritische fytolieten komen voor in kaf van zowel wild gras en graan 

(gedomesticeerd gras), maar komen in hogere percentages voor in graan (Albert et al., 2008). 

Op basis van losse dendritische fytolieten is het moeilijk een onderscheid tussen wild gras en 

graan te maken. Op basis van fytolietenclusters is dit beter mogelijk, afhankelijk van de 

conservering en de kenmerken van eventuele andere fytolietentypen die in het cluster 

aanwezig zijn. Zoals hierboven al opgemerkt wint een interpretatie van fytolieten aan 

uitzeggingskracht wanneer deze gebaseerd is op representatieve aantallen fytolieten en 

fytolietenclusters. 

 

3. Materiaal en methoden 

De fytolietenmonsters zijn bereid door A.L. Philip, Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem 

Dynamica, Universiteit van Amsterdam. De bereiding was gebaseerd op een intern protocol, 

waarbij de monsters behandeld werden met H2O2 (33%), HCl (10%) en een overmaat van 

KMnO4 om calciumcarbonaten en organisch materiaal te verwijderen, en vervolgens gezeefd 

werden op een 212 µm zeef. Daarna zijn de monsters behandeld met Na4P2O7 (10%) om 

kleideeltjes van elkaar te scheiden. Tenslotte zijn de verschillende minerale fracties (zand, klei 

en silt) van elkaar gescheiden m.b.v. een bromoformscheiding (soortelijk gewicht 2.3), 

gebaseerd op het verschil in dichtheid van de verschillende fracties. De centrifugesnelheid 

was maximaal 1500 rpm. De monsters zijn ingebed in Naphrax. 

De fytolietenmonsters zijn geanalyseerd bij een vergroting van 600x door W.A. Out. Hierbij 

werd gebruik gemaakt van een Nikon Eclipse CI microscoop uitgerust met een Nikon DS-Fi1 

camera. Per preparaat zijn 300 tot 400 niet-verweerde fytolieten geteld, waarbij fytolieten 

van tenminste twee verschillende regels zijn bekeken. Fytolietenclusters zijn als één fytoliet 

geteld. Voor de interpratie van de clusters is gelet op zowel het dominante fytolietentype 

binnen het cluster als de anatomische interpretatie van het cluster. Daarnaast is ieder 

preparaat ook uitgebreider gescand met speciale aandacht voor fytolietenclusters. Tijdens het 

scannen zijn clusters bestudeerd, maar niet gekwantificeerd. Behalve fytolieten zijn ook 

andere microfossielen geteld. De waarden hiervan zijn uitgedrukt in percentages berekend op 

het totaal aantal fytolieten. 

Het onderscheid tussen wild gras en graan is gebaseerd de ornamentatie van dendritische 

fytolieten, en gebaseerd op zowel losse fytolieten als fytolietenclusters (inclusief de clusters 

die tijdens het scannen werden aangetroffen). Voor de classificatie van deze fytolieten heeft 

overleg plaatsgevonden met Prof. M. Madella, ICREA/Universiteit Pompeu Fabra, Barcelona. 

Ook is er tijdens de analyse eenmalig gebruik gemaakt van de fytolietenreferentiecollecties 

van het Laboratorium voor Artefactstudies, Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden en 

de afdeling Conservering en Natuurwetenschap, Moesgaard Museum. 

 

4. Resultaten 

Bijlage 1 geeft de primaire gegevens van de fytolietenanalyse weer. De samenstelling van de 

fytolietenmonsters van de vindplaatsen Slimweg, Hoogkarspeltunnel, Houterpolder, 

Streekweg, Binnenwijzend en Markerwaardweg komt in grote lijnen overeen. De resultaten 

van de verschillende vindplaatsen zijn daarom samengevoegd. 
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De preservering van de fytolieten was matig tot goed. De aanwezigheid van gaten in zeer 

robuste fytolietentypen, zoals bulliforme fytolieten, duidt niettemin op verwering. Verschil in 

aanwezigheid van fragiele typen fytolieten, zoals papillen en fytolieten van cypergrassen, 

wijzen bovendien op selectieve preservering (Cabanes en Shahack-Gross, 2015). Het aandeel 

van fytolieten die zo verweerd waren dat de oorspronkelijke vorm niet meer herkend kon 

worden, is weergegeven in figuur 2. Het aandeel verweerde fytolieten per monsters varieert 

van 3 tot 19 % en is met name laag in de monsters 1, 5, 7 en 8 (Slimweg, zwarte laag; 

Houterpolder, twee akkerlagen en Streekweg, veenlaag), en relatief hoog in de monsters 2, 3, 

4, 9 en 10 (Slimweg, Hoogkarspeltunnel, Houterpolder, Streekweg en Binnenwijzend, zwarte 

lagen). 

Figuur 2 geeft behalve de verweerde fytolieten ook de fytolieten weer van eenzaadlobbigen, 

tweezaadlobbigen en fytolieten die een herkenbare vorm hebben maar taxonomisch niet toe 

te wijzen zijn omdat ze zowel in eenzaadlobbigen als tweezaadlobbigen voorkomen. 

Fytolieten van eenzaadlobbigen, waartoe onder meer grassen, cypergrassen en russen 

behoren, domineren in alle monsters van alle vindplaatsen. De individuele monsters bestaan 

voor 74 tot 90% uit fytolieten van eenzaadlobbigen. De monsters 1, 7, 8 en 11 (Slimweg, 

zwarte laag; Houterpolder, akkerlaag; Streekweg, veenlaag en Binnenwijzend, akkerlaag) 

bevatten de hoogste percentages van herkenbare fytolieten van eenzaadlobbigen, terwijl de 

monsters 2, 3, 4 en 10 (Slimweg, Hoogkarspeltunnel, Houterpolder en Binnenwijzend, alle 

zwarte lagen) de laagste percentages bevatten. De percentages fytolieten van 

eenzaadlobbigen uit monsters uit akkerlagen en zwarte lagen verschillen niet wezenlijk van 

elkaar. In sommige monsters zijn kleine hoeveelheden cypergrasfytolieten aangetroffen (zie 

bijlage 1). Verschil in aan- en afwezigheid heeft weinig betekenis omdat afwezigheid van 

dergelijke hoeveelheden door selectieve preservering verklaard kan worden. 

Alle monsters van alle vindplaatsen bevatten min of meer vergelijkbare percentages fytolieten 

van tweezaadlobbigen (1-3%). Het percentage taxonomisch niet toe te wijzen fytolieten 

varieert tussen 2 en 11% en is bijzonder laag in monster 3 (Hoogkarspeltunnel, zwarte laag). 

Relatief hoge percentages van taxonomisch niet toe te wijzen fytolieten zijn op verschillende 

vindplaatsen en in monsters van zowel akkerlagen als zwarte lagen aangetroffen. 
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Figuur 2. Fytolieten, onderverdeeld in eenzaadlobbigen (monocotylen), tweezaadlobbigen (dicotylen), 

morfotypes die niet eenduidig aan een van deze twee groepen toegewezen kunnen worden en 

verweerde fytolieten. Zie bijlage 1 voor het totaal aantal fytolieten per monster. 

 

Er zijn in alle monsters en op alle vindplaatsen zowel enkele fytolieten als fytolietenclusters 

aangetroffen. Het merendeel van de clusters is afkomstig van eenzaadlobbigen. Van 

tweezaadlobbigen zijn slechts weinig clusters aangetroffen (zie voor een voorbeeld figuur 1e). 

Figuur 3 laat het aandeel van enkele fytolieten en fytolietenclusters zien binnen de 

eenzaadlobbigen. In de monsters 1, 10 en 12 (Slimweg, Binnenwijzend en Markerwaardweg, 

zwarte lagen) zijn relatief veel clusters aangetroffen. In de monsters 3, 8 en 9 

(Hoogkarspeltunnel, zwarte laag, Streekweg, veenlaag en Streekweg, zwarte laag) zijn relatief 

weinig clusters aangetroffen. Er is geen duidelijk verschil in het aandeel van fytolietenclusters 

tussen de akkerlagen en zwarte lagen. De monsters uit akkerlagen bevatten allen 

vergelijkbare percentages clusters. 
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Figuur 3. Fytolieten van eenzaadlobbigen, onderverdeeld in losse fytolieten en fytolietenclusters. 

 

Figuur 4 geeft de verschillende fytolieten van eenzaadlobbigen weer, exclusief fytolieten van 

het cypergrasmorfotype. Het aandeel van silicacellen, afkomstig van grassen, is 59 tot 77% 

per monster. Silicacellen kunnen niet eenduidig aan een plantendeel gerelateerd worden. 

Binnen de silicacellen domineren rondels (23-55%) en trapeziforme silicacellen (9-37%), 

beiden indicatief voor de grassen van de Pooideae subfamilie. Er is geen duidelijk verschil in 

het aandeel van deze silicacellen tussen de verschillende vindplaatsen, monsters en 

contexten. Daarnaast zijn er zadels aangetroffen (0-6%). Zadels zijn in de regel indicatief voor 

de Chloridoideae grassubfamilie. In het geval van de Nederlandse flora kan echter ook gedacht 

worden aan bijvoorbeeld riet (Phragmites australis, subfamilie Arundinoideae). De hoogste 

waarden van zadels zijn aangetroffen in monsters 5, 7 en 13 (Houterpolder, akkerlagen, en 

Markerwaardweg, ploeglaag). Het monster van de veenlaag te Streekweg bevatte de minste 

zadels (n=1, 0%). Tenslotte is er een klein aantal bilobate fytolieten aangetroffen die in de 

regel indicatief zijn voor de Panicoideae grassubfamilie. Deze subfamilie komt echter relatief 

weinig voor in Nederland, en het is de vraag of er mogelijk een gras van een andere subfamilie 

is dat ook deze fytolieten produceert. De bilobate fytolieten zijn alleen als enkele fytolieten 

aangetroffen en niet in clusters. Relatief hoge waarden van 6-7% zijn aangetroffen in monster 

6 (Houterpolder, akkerlaag) en monster 10 (Streekweg, zwarte laag). 
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Figuur 4. Fytolieten van eenzaadlobbigen (monocotylen), onderverdeeld in 

categorieën (excl. cypergrasmorfotype). De toewijzing van fytolieten aan plantendelen is gedefinieerd 

in bijlage 1. 

 

Behalve silicacellen zijn er in alle monsters en op alle vindplaatsen ook langcellen, cluster van 

langcellen en bulliforme cellen aangetroffen, en in sommige monsters fytolietenclusters met 

huidmondjes die aan eenzaadlobbigen zijn toegewezen. Het aandeel van de langcellen en 

clusters met langcellen was in individuele monsters 24-37%. Een deel van deze langcellen, 

bijvoorbeeld dendritische langcellen afkomstig van kaf, kan op basis van de vorm van de cellen 

met zekerheid aan grassen toegewezen worden. Een ander deel van deze langcellen, namelijk 

psilate en sinuate langcellen, kunnen grassen, cypergrassen of russen vertegenwoordigen. Het 

grote aandeel van silicacellen die zowel als losse fytolieten als in fytolietenclusters zijn 

aangetroffen wijst er echter op dat ook deze langcellen voor een aanzienlijk deel van grassen 

afkomstig zijn. 

Het merendeel van de langcellen en fytolietenclusters die in de onderzochte monsters 

aangetroffen zijn, met name de goed bewaarde resten, konden, met enige voorzichtigheid 

aan plantendelen toegewezen worden. Daarnaast geven ook bulliforme cellen en 

fytolietenclusters van stomata informatie over plantendelen. In alle monsters zijn fytolieten 

van stengels en/of bladeren aangetroffen. In het merendeel van de monsters zijn fytolieten 

aangetroffen die met zekerheid van bladresten afkomstig zijn. Uitzondering hierop zijn 

monsters 9 en 11 (Streekweg, zwarte laag, en Binnenwijzend, akkerlaag). In ongeveer de helft 

van de monsters zijn tijdens het tellen resten van kaf van gras aangetroffen. Kaf is met name 
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aangetroffen in de monsters 2, 8 en 12 (Slimweg, zwarte laag; Streekweg, veenlaag en 

Markerwaardweg, zwarte laag) en daarnaast in de monsters 1, 5, 6 en 13 (Slimweg, zwarte 

laag; Houterpolder, akkerlagen en Markerwaardweg, ploeglaag). Tijdens het scannen met 

speciale aandacht voor fytolietenclusters zijn in alle andere monsters ook fytolietencluster 

van graskaf aangetroffen, met uitzondering van monster 3 (Hoogkarspeltunnel, zwarte laag). 

Een plantensoort die op basis van langcellen en fytolietenclusters geïdentificeerd kon worden 

is riet (zie figuur 5). De identificatie is mede met behulp van referentiemateriaal tot stand 

gekomen. Eén type cellen betreft cellen die in stengels worden gevormd (cf. Ramsey et al., 

2016). Er zijn ook clusters met een hoge dichtheid van specifieke stomata aan riet 

toegewezen; deze clusters vertegenwoordigen bladresten. Figuur 6 geeft het aandeel van 

fytolieten weer die als riet en mogelijk riet zijn geclassificeerd (zadels, gegolfde langcellen en 

fijne echinate langcellen). Het aandeel van riet kan echter groter zijn dan aangegeven in het 

figuur omdat riet behlave unieke fytolieten ook fytolieten produceert die ook in andere 

soorten voorkomen (bijvoorbeeld rondels). Monster 8 (Streekweg, veenlaag) bevatte de 

minste herkenbare resten van riet. In dit monster zijn ook geen zadels aangetroffen. Er is geen 

eenduidig verschil tussen monsters van akkerlagen en zwarte lagen wat de aanwezigheid en 

het belang van riet betreft. Wel bevatten de monsters 5 en 7 (Houterpolder, akkerlaag) wat 

meer rietresten dan de andere monsters. 

 

 
a           b 

Figuur 5. a = cluster gegolfde langcellen: riet, stengel (monster 11, Binnenwijzend, akkerlaag); b = 

cluster met stomata: riet, blad (monster 13, Markerwaardweg, ploeglaag). 
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Figuur 6. Fytolieten, onderverdeeld in eenzaadlobbigen, tweezaadlobbigenen, taxonomisch niet 

toegewezen morfotypes en verweerde fytolieten. Binnen de eenzaadlobbigen is ook riet (Phragmites 

australis) en mogelijk riet onderscheiden. 

 

Het merendeel van de aangetroffen fytolieten van grassen (met uitzondering van de 

rietfytolieten) kunnen afkomstig zijn van zowel wilde als gedomesticeerde grassen. Fytolieten 

die het soms toelaten een onderscheid te maken tussen wild gras en graan zijn fytolieten van 

dendritische langcellen van kaf. Verscheidene onderzochte monsters bevatten dendritische 

fytolieten van het graantype van de Pooideae subfamilie (zie figuur 7) (eventueel verwarring 

mogelijk met de Arundinoideae subfamilie). Dit betreft de monsters 1 en 2 (Slimweg, zwarte 

lagen), 5 en 7 (Houterpolder, akkerlagen), 8 (Streekweg, veenlaag), 11 (Binnenwijzend, zwarte 

laag), en 12 en 13 (Markerwaardweg, zwarte laag en ploeglaag). Er zijn zowel enkele 

dendritische fytolieten als clusters aangetroffen. Er zijn ook fytolieten aangetroffen die met 

zekerheid aan graan toegewezen kunnen worden. Het aantal dendritische fytolieten en 

clusters per monster dat met zekerheid aan granen (bijvoorbeeld tarwe, gerst, rogge of haver) 

toegewezen kon worden is echter zeer klein. De beperkte hoeveelheid kaffytolieten per 

monster maakt het moeilijk de mogelijke cultuurgewassen nader te identificeren. 

Sommige enkele dendritische fytolieten uit monster 8, afkomstig van de veenlaag op de 

vindplaats Streekweg, weken af van de andere monsters. Deze fytolieten leken op fytolieten 

van haver (cf. Avena sp.; zie figuur 7d). Deze toewijzing is gebaseerd op literatuur (Rosen, 

1992) en referentiemateriaal (Moesgaard Museum). Er zijn geen clusters aangetroffen en het 

aantal van deze fytolieten is opnieuw erg klein.  
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a     b 

 

  

c     d 

Figuur 7. Fytolieten afkomstig van graskaf. a en b = clusters dendritische fytolieten: graan (monster 12, 

Markerwaardweg, zwarte laag en monster 1, Slimweg, zwarte laag); c = dendritische langcel: graantype 

(monster 13, Markerwaardweg, ploeglaag); d = dendritische langcel: graantype, cf. haver (cf. Avena sp.; 

monster 8, Streekweg, veenlaag). 

 

In alle monsters van alle vindplaatsen zijn geringe (ongekwantificeerde) hoeveelheden 

fytolietenclusters met bijzonder rechte randen aangetroffen (zie figuur 8). Het betrof met 

name fytolieten van stengelmateriaal van eenzaadlobbigen, inclusief stengelmateriaal van 

riet. De rechte randen duiden erop dat de  fytolietenclusters niet simpelweg uit elkaar zijn 

gevallen maar zijn gebroken. De fragmentatie kan verklaard worden door bijvoorbeeld 

betreding door mens en dier, en mogelijk door bewerking, zoals snijden, oogsten of dorsen 

(cf. Out et al., 2016). Voor de onderzochte contexten wordt dorsen niet als waarschijnlijke 

verklaring beschouwd omdat dat normaal gesproken op een dorsvloer nabij een vindplaats 

plaatsvindt. 
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a     b 

Figuur 8. a en b = psilate langcelfytolieten: stengel; met scherpe randen (monsters 1 en 11, Slimweg, 

zwarte laag en Binnenwijzend, akkerlaag). 

 

Behalve fytolieten zijn in alle monsters ook andere silicaresten aangetroffen, waaronder 

diatomeeën, sponsnaalden en amorfe silicaresten, en daarnaast mogelijke schimmelsporen 

(zie figuur 9 en 10). Resten van sponsnaalden zijn met name in monsters 5 en 6 (akkerlagen 

Houterpolder) aangetroffen. Sponsnaalden komen veelvuldig voor in monsters uit 

Noordwest-Europa. Diatomeeën en fragmenten daarvan zijn zowel in zwarte lagen en 

akkerlagen aangetroffen, en in relatief grote aantallen in monster 6 (akkerlaag). Bij het tellen 

van de diatomeeën zijn verschillen in aan- en afwezigheid van verschillende soorten 

diatomeeën tussen de monsters waargenomen. De amorfe silicaresten lijken kwantitatief 

gerelateerd te zijn aan het voorkomen van diatomeeën. De mogelijke schimmelsporen zijn 

met name aangetroffen in monsters uit de zwarte lagen (monsters 2, 3, 4, 9 en 12, Slimweg, 

Hoogkarspeltunnel, Houterpolder, Streekweg en Markerwaardweg). Ze zijn niet aangetroffen 

in het monster uit de veenlaag op de vindplaats Streekweg. Als het inderdaad schimmelsporen 

betreft, zou dit mogelijk kunnen duiden op verhoogde afbraak van organisch materiaal in de 

zwarte lagen. 
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Figuur 9. Microfossielen anders dan fytolieten, waaronder (fragmenten van) diatomeeën, 

sponsnaalden, amorf silica en een mogelijke schimmelspore. 

 

  

a   b 

Figuur 10. a en b = mogelijke schimmelsporen (monsters 1 en 9, Slimweg en Streekweg, zwarte lagen). 

 

5. Discussie 

De samenstelling van de fytolietenmonsters van de vindplaatsen Slimweg, 

Hoogkarspeltunnel, Houterpolder, Streekweg, Binnenwijzend en Markerwaardweg komt in 

grote lijnen overeen. Alle monsters worden gedomineerd door fytolieten van 

eenzaadlobbigen, en met name fytolieten van gras. Een deel van de grasfytolieten is afkomstig 

van riet (Phragmites australis). Hoe groot het aandeel van riet precies is is moeilijk te zeggen 

omdat niet alle fytolieten van riet als zodanig herkend kunnen worden. Naast gras zijn er 

kleine hoeveelheden fytolieten van cypergrassen en tweezaadlobbigen (kruiden en houtige 

planten) aangetroffen. De hoge waarden van eenzaadlobbigen en gras kunnen deels verklaard 

worden doordat eenzaadlobbigen van nature meer fytolieten produceren dan 

tweezaadlobbigen (Piperno, 2006). Het aandeel van eenzaadlobbigen is echter zo groot in de 

onderzochte monsters dat de vegetatie van de onderzochte lagen ongetwijfeld ook een rol 

speelt: eenzaadlobbigen en met name grassen waren ruimschoots aanwezig. 

In het merendeel van de monsters zijn fytolieten van zowel stengels, bladeren en kaf 

aangetroffen. Kaf is met name aangetroffen in de monsters 2, 8 en 12 (Slimweg, zwarte laag; 

Streekweg, veenlaag en Markerwaardweg, zwarte laag) en daarnaast in de monsters 1, 5, 6 
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en 13 (Slimweg, zwarte laag; Houterpolder, akkerlagen en Markerwaardweg, ploeglaag). Het 

aandeel van kaffytolieten verschilt tussen de monsters, maar is altijd relatief klein. Voor akkers 

kan een gering aandeel van kaf in de monsters goed verklaard worden door oogstactiviteiten, 

waarbij de aren van het veld worden afgevoerd. 

Een zeer klein deel van de kaffytolieten kan geclassificeerd wordt als fytolieten van graan. 

Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld tarwe of gerst (C3-planten). Deze fytolieten zijn 

zowel in akkerlagen als in zwarte lagen aangetroffen. In het monster uit de veenlaag te 

Streekweg zijn enkele fytolieten aangetroffen die gelijkenis vertonen met kaffytolieten van 

haver. 

 

6. Conclusie 

Het beeld dat uit de resultaten van de fytolietenanalyse van alle vindplaatsen langs de N23 en 

van alle onderzochte contexten naar voren komt, komt overeen met grasland, rietland of 

akkervegetatie. Er zijn geen eenduidige verschillen tussen de verschillende vindplaatsen 

aangetroffen. Er zijn ook geen eenduidige verschillen tussen de zwarte lagen, akkerlagen en 

ploeglaag aangetoond. Als er iets opvalt, is het juist de gelijkenis ertussen. De fytolieten in 

sommige monsters van zwarte lagen zijn wel wat meer verweerd, en bevatten meer resten 

van wat mogelijk een schimmelspore is. 

Het monster uit de veenlaag van de vindplaats Streekweg, wat als controlemonster 

beschouwd kan worden, wijkt enigszins af van de andere monsters. Het monster was arm aan 

riet, wat goed verklaard kan worden door een verschil in de samenstelling van de vegetatie. 

Het verschil met de andere monsters is een aanwijzing dat de inhoud van de overige monsters 

inderdaad aan de archeologische context gerelateerd is. 

Met betrekking tot de onderzoeksvragen kunnen de volgende antwoorden geformuleerd 

worden: 

Ad 1) Bieden de akkerlagen informatie over de geteelde gewassen? 

De fytolietenanalyse geeft duidelijke aanwijzing voor de dominantie van gras van de Pooideae 

subfamilie. Hiertoe behoren zowel wilde grassen als verschillende soorten granen zoals 

bijvoorbeeld tarwe, gerst, haver en rogge. Er zijn zeer kleine hoeveelheden kaffytolieten van 

het graantype en fytolietenclusters van graankaf aangetroffen. In het monster uit de veenlaag 

te Streekweg zijn enkele fytolieten aangetroffen die gelijkenis vertonen met kaffytolieten van 

haver. 

De aanwezigheid van gewassen van andere grassubfamilies dan Pooideae (bijvoorbeeld 

Panicoideae) is onwaarschijnlijk. De aanwezigheid van gewassen anders dan granen is niet 

uitgesloten omdat deze planten vaak weinig fytolieten produceren (dit is bijvoorbeeld het 

geval met peulvruchten).2) Wat is de genese van de “zwarte lagen”? Zijn deze lagen ontstaan 

als gevolg van ploegen, met andere woorden betreft het akkers? Of wordt de zwartkleuring 

veroorzaakt door afbranden van de vegetatie? 

Er is opmerkelijk weinig verschil in de samenstelling van de monsters uit akkerlagen en zwarte 

lagen. Dit betekent dat het op basis van de fytolietenanalyse mogelijk is, maar niet bewezen, 

dat de zwarte lagen als akkers hebben gefungeerd. De zwarte lagen kunnen echter ook 

graslanden of meer specifiek rietlanden zijn geweest. De aanwezigheid van een mogelijke 

schimmelspore duidt mogelijk op het voorkomen van afbraak van organisch materiaal in de 

zwarte lagen (meer dan in de akkers). Het is op basis van de toegepaste methoden niet vast 
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te stellen of de context een geploegde context betreft, noch of de fytolieten verbrand zijn. 

Diatomeeënanalyse kan mogelijk meer informatie geven over de genese van de zwarte lagen. 

De analyse is gebaseerd op enkele monsters per context. Aan de ene kant kan 

beargumenteerd worden dat het goed mogelijk is dat deze monsters een representatief beeld 

geven omdat de fytolieten het resultaat zijn van een langere periode van depositie van 

planten. In geval van akkerbouw is de grond bovendien waarschijnlijk vermengd geraakt door 

grondbewerking. Aan de andere kant geven fytolieten in de regel een zeer lokaal beeld van 

vegetatie en/of gedeponeerde plantenresten, wat de representativiteit van de resultaten 

beperkt. Voor vervolgonderzoek wordt daarom aangeraden meer monsters per context en 

vindplaats te analyseren. Om de representativiteit per context te verbeteren, is het bovendien 

mogelijk om bijvoorbeeld vijf monsters van verschillende locaties uit één spoor te 

homogeniseren en daar één monster uit te nemen. Er wordt ook aangeraden om meer 

controlemonsters te verzamelen, zeker wanneer het onderzoek een combinatie van 

verschillende vindplaatsen betreft. 

 

7 Vergelijking met de vindplaats Noorderboekert, West-Friesland 

Tijdens eerder onderzoek zijn fytolieten van de nabijgelegen vindplaats Noorderboekert 

onderzocht (Out, in druk). Deze fytolietenanalyse betrof zes monsters afkomstig van profielen 

op twee locaties. Drie monsters waren afkomstig van akkerlagen met ploegsporen daterend 

in het laat Neolithicum en de vroege bronstijd, terwijl drie andere monsters controlemonsters 

betroffen, afkomstig van een laag boven de onderzochte akkerlagen en van een nabijgelegen 

veenlaag. De monsters van deze vindplaats zijn bereid aan de hand van een protocol 

gebaseerd op Madella et al. (1998). De controlemonsters verschilden in samenstelling van de 

monsters uit akkerlagen, wat verzekert dat de fytolieten uit de akkerlagen daadwerkelijk aan 

de akker gerelateerd zijn en geen achtergrondruis of inspoeling uit bovengelegen lagen 

vertegenwoordigen. Het primaire doel van het onderzoek betrof de karakterisering van de 

monsters uit de akkerlagen, inclusief reconstructie van de vegetatie en verbouwde gewassen. 

De fytolieten in de monsters van Noorderboekert waren enigszins verweerd. Fytolieten van 

eenzaadlobbigen en met name grassen van de Pooideae subfamilie waren dominant 

(eenzaadlobbigen: 65-99%), terwijl er daarnaast ook fytolieten van cypergrassen en 

tweezaadlobbigen aangetroffen zijn (tweezaadlobbigen: 0-3%). Fytolieten van stengels en 

bladeren waren dominant, terwijl fytolieten van kaf schaars waren. Het was niet mogelijk om 

een cultuurgewas te identificeren. De aanwezigheid van zadels en gegolfde langcellen duidde 

op de aanwezigheid van riet. Riet is met name aangetroffen in de twee monsters uit de vroege 

bronstijd (van zowel een akkerlaag als een veenlaag) en duidt mogelijk op vernatting van de 

locatie ten opzichte van het laat Neolithicum. 

Wanneer de monsters van Noorderboekert en de in dit rapport onderzochte vindplaatsen 

langs de N23 vergeleken worden, kan samenvattend gesteld worden dat de assemblages van 

de verschillende vindplaatsen aanzienlijk overeenkomen. De fytolieten van de in dit rapport 

onderzochte locaties waren het best bewaard. In het merendeel van de monsters zijn 

fytolieten van eenzaadlobbigen en met name grassen (en mogelijk cypergrassen) dominant. 

Dit kan deels door overrepresentatie verklaard worden maar wijst ook op de dominantie van 

grassen (en mogelijk cypergrassen) in de vegetatie. In monsters van alle vindplaatsen zijn 

fytolieten van stengels en bladeren dominant, terwijl fytolieten van kaf zeer schaars zijn. Een 
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uitzondering hierop is één van de controlemonsters van Noorderboekert. Aangezien kaf van 

gras in de regel beter silicificeert en meer fytolieten produceert dan stengels en bladeren, kan 

de geringe aanwezigheid van kaf niet door natuurlijke factoren verklaard worden. Het is 

daarentegen meer waarschijnlijk dat het gerelateerd is aan menselijk ingrijpen, d.w.z. de 

verzameling van de aren tijdens het oogsten en daaropvolgend transport ervan naar een 

dorsvloer of opslagplaats. 
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Bijlage 1. 

Resultaten van de fytolietenanalyse. De beschrijving van de fytolietentypen is in het Engels 

om verwarring door vertaling te voorkomen. Zw. laag = zwarte laag. Monocot. = monocotylen 

= eenzaadlobbigen, dicot. = dicotylen = tweezaadlobbigen. P. australis = Phragmites australis 

(riet). 

 
Monsternummer  1 2 3 

Vindplaats  Slimweg Slimweg Hoogkarspeltunnel 

Code   DRED2-14 DRED2-14 DRED3-14 

Vondstnummer  246 246 263 

Spoor   4001 4000 4000 

Diepte in cm  16 26 16 

Veldbeschrijving  zw. laag zw. laag zw. laag 

Taxon Taxon Morfotype       

  Phytoliths    
Monocot. Poaceae Short cell, rondel 143 107 154 

  Short cell, trapezoid, straight 15 13 12 

  

Short cell, trapezoid, 

sinuate/polylobate 51 38 103 

  Short cell, saddle, (cf. P. australis) 7 11 5 

  Short cell, bilobate . . 1 

  Short cell, cf. bilobate . 1 . 

  Short cell 1 1 7 

  Cork cell . 1 . 

  Long cell, psilate 22 31 21 

  Long cell, sinuate 5 5 2 

  Long cell, echinate 5 5 13 

  

Long cell, echinate, fine (cf. P. 

australis) 1 . 1 

  Long cell, dendritic 4 8 1 

  Long cell, weathered 7 18 38 

  Long cell, wavy (P. australis) 4 4 6 

  Long cell, triangular lobes . . . 

  Long cell, sinuate/echinate . . . 

  Long cell, wavy/dendritic . . . 

  Long cell, rugulate . . 1 

  Long cell, collumellate 3 . . 

  Long cell, twisted 1 . . 
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Monsternummer   1 2 3 

Monocot. Poaceae Skeleton, long cells, psilate 13 11 7 

  Skeleton, long cells, sinuate 10 1 . 

  Skeleton, long cells, echinate . . . 

  

Skeleton, long cells, echinate, fine (cf. P. 

australis) . . . 

  Skeleton, long cells, dendritic . 4 . 

  Skeleton, long cells, echinate/dendritic 18 11 . 

  Skeleton, long cells, wavy (P. australis) 10 9 2 

  Skeleton, long cells, castellate . . . 

  Skeleton, long cells, triangular lobes . . . 

  Skeleton, stomata, cf. P. australis 1 . . 

  Skeleton Pooideae, indet. . . . 

 Cyperaceae Sedge cone 2 . . 

  Cf. sedge cone . . . 

  Skeleton, sedge cones . 1 . 

 Indet. Bulliform 2 12 3 

Dicot.  Facetate 7 7 6 

  Polyhedral 1 . . 

  Globular . 3 . 

  Globular, reticulate . . 2 

  Globular, echinate/verrucate 1 . . 

  Globular, verrucate . . . 

  Dicotyledons - elongate granulate 1 . . 

  Dicotyledons - epidermis . . . 

  Skeleton, dicotylen . . . 

Indet.  Blocky 3 2 1 

  Hair . 1 . 

  Prickle (trichome) 5 20 4 

  Hairbase (trichome base) 4 8 2 

  Cf. Hairbase (cf. trichome base) . . . 

  Papilla 5 3 . 

  Stomata 1 2 . 

  Tracheary element 2 1 . 

  Elongate cell with fine spikes . . 1 

  Skeleton, indet. 4 2 . 

  Indet., unclassified 1 2 1 

  Indet., weathered 10 50 95 

  Nmin phytoliths, indet. excluded 361 345 397 

  Nmin phytoliths, all 371 395 492 

  Other microremains    

  Sponges, spicule fragments 25 102 70 

  Diatoms (Algae) 2 10 8 

  Diatoms (Algae), fragments 45 53 187 

  Silica fragments (plates) 15 11 48 

  Cf. spores 9 10 72 
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Monsternummer  4 5 6 

Vindplaats  Houterpolder Houterpolder Houterpolder 

Code   DRED4-14 DRED4-14 DRED4-14 

Vondstnummer  1010 941 941 

Spoor   4000 800 900 

Diepte in cm  22 17 28 

Veldbeschrijving  zw. laag akkerlaag akkerlaag 

Taxon Taxon Morfotype       

  Phytoliths    
Monocot. Poaceae Short cell, rondel 102 135 108 

  Short cell, trapezoid, straight 6 10 10 

  

Short cell, trapezoid, 

sinuate/polylobate 67 56 59 

  Short cell, saddle, (cf. P. australis) 4 16 7 

  Short cell, bilobate . 1 7 

  Short cell, cf. bilobate 4 . . 

  Short cell . 9 16 

  Cork cell . 1 . 

  Long cell, psilate 22 18 21 

  Long cell, sinuate 4 3 1 

  Long cell, echinate 5 2 14 

  

Long cell, echinate, fine (cf. P. 

australis) . 8 . 

  Long cell, dendritic 3 6 2 

  Long cell, weathered 22 6 8 

  Long cell, wavy (P. australis) 5 7 7 

  Long cell, triangular lobes . . . 

  Long cell, sinuate/echinate . 2 . 

  Long cell, wavy/dendritic . . 6 

  Long cell, rugulate . . . 

  Long cell, collumellate . . . 

  Long cell, twisted . . . 
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Monsternummer   4 5 6 

Monocot. Poaceae Skeleton, long cells, psilate 6 5 6 

  Skeleton, long cells, sinuate 1 . 3 

  Skeleton, long cells, echinate 1 . 1 

  

Skeleton, long cells, echinate, fine (cf. P. 

australis) . 6 . 

  Skeleton, long cells, dendritic . 1 2 

  Skeleton, long cells, echinate/dendritic 2 . 18 

  Skeleton, long cells, wavy (P. australis) 7 20 9 

  Skeleton, long cells, castellate . . 1 

  Skeleton, long cells, triangular lobes . . . 

  Skeleton, stomata, cf. P. australis 1 . 1 

  Skeleton Pooideae, indet. . 3 . 

 Cyperaceae Sedge cone 1 2 . 

  Cf. sedge cone . 6 . 

  Skeleton, sedge cones . . . 

 Indet. Bulliform 6 . 6 

Dicot.  Facetate 4 5 6 

  Polyhedral . . . 

  Globular . . . 

  Globular, reticulate . . . 

  Globular, echinate/verrucate . . . 

  Globular, verrucate . . . 

  Dicotyledons - elongate granulate . . . 

  Dicotyledons - epidermis . . . 

  Skeleton, dicotylen 1 . . 

Indet.  Blocky . 2 . 

  Hair . . . 

  Prickle (trichome) 18 7 7 

  Hairbase (trichome base) 5 4 9 

  Cf. Hairbase (cf. trichome base) . . . 

  Papilla 1 4 . 

  Stomata . 6 3 

  Tracheary element . . 1 

  Elongate cell with fine spikes . 12 2 

  Skeleton, indet. . 1 5 

  Indet., unclassified 3 5 6 

  Indet., weathered 55 19 35 

  Nmin phytoliths, indet. excluded 305 374 358 

  Nmin phytoliths, all 360 393 393 

  Other microremains    

  Sponges, spicule fragments 56 660 625 

  Diatoms (Algae) 5 10 95 

  Diatoms (Algae), fragments 82 130 618 

  Silica fragments (plates) 4 55 170 

  Cf. spores 17 2 7 
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Monsternummer  7 8 9 

Vindplaats  Houterpolder Streekweg Streekweg 

Code   DRED4-14 DRED2-15 DRED2-15 

Vondstnummer  551 192 192 

Spoor   800  4000 

Diepte in cm  23 37 46 

Veldbeschrijving  akkerlaag veenlaag zw. laag 

Taxon Taxon Morfotype       

  Phytoliths    
Monocot. Poaceae Short cell, rondel 168 222 121 

  Short cell, trapezoid, straight 5 19 16 

  Short cell, trapezoid, sinuate/polylobate 26 48 121 

  Short cell, saddle, (cf. P. australis) 19 1 9 

  Short cell, bilobate . 1 6 

  Short cell, cf. bilobate . . . 

  Short cell 3 4 11 

  Cork cell . . . 

  Long cell, psilate 39 32 46 

  Long cell, sinuate 9 4 2 

  Long cell, echinate 7 38 7 

  Long cell, echinate, fine (cf. P. australis) 14 . 3 

  Long cell, dendritic 1 13 . 

  Long cell, weathered . 12 14 

  Long cell, wavy (P. australis) 18 . . 

  Long cell, triangular lobes 1 . . 

  Long cell, sinuate/echinate . . . 

  Long cell, wavy/dendritic . . . 

  Long cell, rugulate . . . 

  Long cell, collumellate . . . 

  Long cell, twisted . . . 
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Monsternummer   7 8 9 

Monocot. Poaceae Skeleton, long cells, psilate 11 . 8 

  Skeleton, long cells, sinuate . . . 

  Skeleton, long cells, echinate 2 . . 

  

Skeleton, long cells, echinate, fine (cf. P. 

australis) . . . 

  Skeleton, long cells, dendritic . . . 

  Skeleton, long cells, echinate/dendritic 1 4 . 

  Skeleton, long cells, wavy (P. australis) 17 2 3 

  Skeleton, long cells, castellate . . . 

  Skeleton, long cells, triangular lobes . . . 

  Skeleton, stomata, cf. P. australis 1 . . 

  Skeleton Pooideae, indet. . . . 

 Cyperaceae Sedge cone . . . 

  Cf. sedge cone . . . 

  Skeleton, sedge cones . . . 

 Indet. Bulliform . 6 . 

Dicot.  Facetate 2 2 2 

  Polyhedral . . . 

  Globular . . . 

  Globular, reticulate . . . 

  Globular, echinate/verrucate . . . 

  Globular, verrucate . 1 . 

  Dicotyledons - elongate granulate . . . 

  Dicotyledons - epidermis 1 . . 

  Skeleton, dicotylen . . . 

Indet.  Blocky . 5 2 

  Hair . . . 

  Prickle (trichome) 7 4 7 

  Hairbase (trichome base) 1 . . 

  Cf. Hairbase (cf. trichome base) . . 5 

  Papilla 2 . 2 

  Stomata 3 . . 

  Tracheary element . 6 2 

  Elongate cell with fine spikes 7 . . 

  Skeleton, indet. 1 . . 

  Indet., unclassified 2 3 3 

  Indet., weathered 20 24 65 

  Nmin phytoliths, indet. excluded 375 435 399 

  Nmin phytoliths, all 395 459 464 

  Other microremains    

  Sponges, spicule fragments 167 97 172 

  Diatoms (Algae) 56 10 34 

  Diatoms (Algae), fragments 181 83 300 

  Silica fragments (plates) 41 22 80 

  Cf. spores  10 70 
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Monsternummer  10 11 12 

Vindplaats  Binnenwijzend Binnenwijzend Markerwaardweg 

Code   DRED3-15 DRED3-15 WES1514 

Vondstnummer  128 109 2332 

Spoor   4000  24 

Diepte in cm  43 41  
Veldbeschrijving  zw. laag akkerlaag zw. laag 

Taxon Taxon Morfotype       

  Phytoliths    
Monocot. Poaceae Short cell, rondel 82 154 90 

  Short cell, trapezoid, straight 15 14 . 

  

Short cell, trapezoid, 

sinuate/polylobate 101 53 80 

  

Short cell, saddle, (cf. P. 

australis) 9 14 12 

  Short cell, bilobate 1 . 2 

  Short cell, cf. bilobate . . . 

  Short cell 13 7 1 

  Cork cell . . . 

  Long cell, psilate 40 36 17 

  Long cell, sinuate 4 4 . 

  Long cell, echinate 5 10 8 

  

Long cell, echinate, fine (cf. P. 

australis) 1 2 . 

  Long cell, dendritic . . 10 

  Long cell, weathered 16 17 11 

  Long cell, wavy (P. australis) 13 10 5 

  Long cell, triangular lobes . 4 . 

  Long cell, sinuate/echinate . . . 

  Long cell, wavy/dendritic . 1 . 

  Long cell, rugulate . . . 

  Long cell, collumellate . . . 

  Long cell, twisted . . . 
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Monsternummer   10 11 12 

Monocot. Poaceae Skeleton, long cells, psilate 30 25 23 

  Skeleton, long cells, sinuate . . 2 

  Skeleton, long cells, echinate 2 . . 

  

Skeleton, long cells, echinate, fine (cf. P. 

australis) . . . 

  Skeleton, long cells, dendritic . 1 . 

  Skeleton, long cells, echinate/dendritic 4 . 13 

  Skeleton, long cells, wavy (P. australis) 9 8 28 

  Skeleton, long cells, castellate . . . 

  Skeleton, long cells, triangular lobes . . . 

  Skeleton, stomata, cf. P. australis . . 2 

  Skeleton Pooideae, indet. . . . 

 Cyperaceae Sedge cone . . 4 

  Cf. sedge cone . . . 

  Skeleton, sedge cones . . . 

 Indet. Bulliform 8 . 9 

Dicot.  Facetate 3 3 2 

  Polyhedral . 1 2 

  Globular . . 6 

  Globular, reticulate . . . 

  Globular, echinate/verrucate . . . 

  Globular, verrucate . . . 

  Dicotyledons - elongate granulate . . . 

  Dicotyledons - epidermis . . . 

  Skeleton, dicotylen . . . 

Indet.  Blocky 4 2 . 

  Hair . . . 

  Prickle (trichome) 18 5 17 

  Hairbase (trichome base) . 5 3 

  Cf. Hairbase (cf. trichome base) . . . 

  Papilla 2 1 4 

  Stomata 1 1 . 

  Tracheary element 4 2 1 

  Elongate cell with fine spikes . . . 

  Skeleton, indet. 1 1 . 

  Indet., unclassified 3 2 10 

  Indet., weathered 76 34 28 

  Nmin phytoliths, indet. excluded 399 394 374 

  Nmin phytoliths, all 475 428 402 

  Other microremains    

  Sponges, spicule fragments 98 111 65 

  Diatoms (Algae) 8 8 4 

  Diatoms (Algae), fragments 103 100 23 

  Silica fragments (plates) 20 43 . 

  Cf. spores 6 3 11 
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Monsternummer  13  

Vindplaats  Markerwaardweg 

Code   WES1514  
Vondstnummer  2332  
Spoor   30  
Diepte in cm    
Veldbeschrijving  ploeglaag  

Taxon Taxon Morfotype   Deel plant 

  Phytoliths   
Monocot. Poaceae Short cell, rondel 146  

  Short cell, trapezoid, straight 9  

  Short cell, trapezoid, sinuate/polylobate 63  

  Short cell, saddle, (cf. P. australis) 21  

  Short cell, bilobate .  

  Short cell, cf. bilobate 3  

  Short cell 2  

  Cork cell .  

  Long cell, psilate 13 stengel/blad 

  Long cell, sinuate 3 stengel/blad 

  Long cell, echinate 11 blad/kaf 

  Long cell, echinate, fine (cf. P. australis) . blad/kaf 

  Long cell, dendritic 3 kaf 

  Long cell, weathered 32 - 

  Long cell, wavy (P. australis) 9 stengel 

  Long cell, triangular lobes 2 - 

  Long cell, sinuate/echinate . stengel/blad 

  Long cell, wavy/dendritic .  

  Long cell, rugulate .  

  Long cell, collumellate . - 

  Long cell, twisted . - 
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Monsternummer   13 Deel plant 

Monocot. Poaceae Skeleton, long cells, psilate 6 stengel/blad 

  Skeleton, long cells, sinuate . stengel/blad 

  Skeleton, long cells, echinate 1 blad/kaf 

  Skeleton, long cells, echinate, fine (cf. P. australis) . blad/kaf 

  Skeleton, long cells, dendritic . kaf 

  Skeleton, long cells, echinate/dendritic 5 blad/kaf 

  Skeleton, long cells, wavy (P. australis) 9 stengel 

  Skeleton, long cells, castellate .  

  Skeleton, long cells, triangular lobes .  

  Skeleton, stomata, cf. P. australis 3 blad 

  Skeleton Pooideae, indet. 1  

 Cyperaceae Sedge cone .  

  Cf. sedge cone .  

  Skeleton, sedge cones .  

 Indet. Bulliform 11 blad 

Dicot.  Facetate 5  

  Polyhedral . blad 

  Globular .  

  Globular, reticulate .  

  Globular, echinate/verrucate .  

  Globular, verrucate .  

  Dicotyledons - elongate granulate .  

  Dicotyledons - epidermis 1  

  Skeleton, dicotylen 1  
Indet.  Blocky .  

  Hair .  

  Prickle (trichome) 22  

  Hairbase (trichome base) 7  

  Cf. Hairbase (cf. trichome base) .  

  Papilla 2  

  Stomata .  

  Tracheary element 1  

  Elongate cell with fine spikes .  

  Skeleton, indet. .  

  Indet., unclassified 9  

  Indet., weathered 40  

  Nmin phytoliths, indet. excluded 414  

  Nmin phytoliths, all 454  

  Other microremains   

  Sponges, spicule fragments 163  

  Diatoms (Algae) 5  

  Diatoms (Algae), fragments 28  

  Silica fragments (plates) .  

  Cf. spores 8  
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