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De vondst

In juni j,l, zijn hij haggerwerkzaamheden op de Waal in de bocht van Erlecom
door Rukswaterstaat oude bomen boven water gehaald (bijlage 1 lokatie) en
neeroelegd op de oever nabij de werkhaven van RWS in de Kaliwaal. Het

ging in eerste instantie om circa 1 2 hele, of brokstukken van hele of gespleten

bomen De langste heeft een lengte van 12 meter De diameter varieert circa
30 cm tot circa 1 .20 meter De bomen liggen in het gras.

Naast bomen heeft RWS ook circa 1 meter dikke en hoge brokstukken van
oude muren opgebaggerd en op de kant gelegd Dit zijn gezien de afmetin

en van de stenen-waarschijnlijk muurresten van een kasteel, dat in de bocht

h Erlecom stond en door de rivier is verzwolgen

Stichting Ark heeft op 13 juni voor het eerst de bomen gezien en de indruk
gekregen dat het een hiizondere vondst betrof. Van één van de bomen is een
brokje naar de Universtiteit van Groningen gestuurd voor C-14 datenng (Cen
trum voor Isotopenonderzoek).

Li De datering

De ..itkoms-t van de C-l1 analyse (zie brief 29augustus 1996, bijlage 2 is na
ijking van de datering vastgesteld op 6424-6216 cal BC (BC Before

Chtist) Dit houdt n dat de boom waarvan het monster is genomen. dateert

uit de beginperiode na de laatste ijstijd, het Holoceen. De bomen hebben ge

groeid in het Boreaal, tussen de 9.000 en 8.000 jaar geleden (zie bijlage 3
jij dha Ik).
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2 Het vervolg

Op 11 oktober .l. is een bezoek gebracht aan de bomen door drs Elsemieke
llanraets, (dendi-ochronologisch anahst bit het Nederlands Centrum voor Den
drochronologie) Ring: Frans Vera (buro strategische beleidsvonning) minis
terie LNV: Alexander Klink (Hvdrobiologisch adviesburo Klink); Michiel
Dankers. Firma de Beier: Harry Woesthuis en Janna Navis, Staatsbosheheer.
Johan Bekhuis. Willem Overmars en Gerard Litjens (stichting Ark)

l)e bomen (en de stenen fundamenten) ziin intussen ongeveer 50 meter verder
up neergelegd, waarbij sommige stukken flink door de war ziin geraakt Het
is zaak zo snel mogeli]k de bomen los van de grond te leggen. en hoogwa
tervrii Firma de Beier bekiikt met Bekhuis een geschikte lokatie (de “paar
denveities. op de kop van het steenfabneksterrern). Bekhuis zal dit met H
Wuesthuis en RWS t,G Derks) afhandelen. De bomen worden zoveel mo
gelijk naast elkaar gelegd en brokstukken passend gemaakt, zodat ze indi
vidueel kunnen worden bekeken, gefotografeerd en getekend.

21 Eerste indrukken

l-lanraets noemt de vondst (gegevens RUG) belangwekkend ‘;oor Nederland
omdat sprake is van een record-leeftijd en record-afmetingen van de bomen
(zie bolage 4 nieuwsbrief Ring).

Vera vindt de vondst van belang omdat tenminste een van de bomen zulke
lage takaanzetten heeft dat deze in het vrije veld moet zijn opgegroeid. Dit
zou onder meer kunnen wtizen op begraasde omstandigheden, in plaats van
gesloten bos

Overmars vindt de vondst van belang omdat de bomen uit het oer-ooihos
stammen en gevonden zijn in een gebied met levend ooihos. Oud en Jong
komen hier wel heel letterlk ht elkaar. De archeologische vondst is in het
terrein te bewonderen
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2.2 Brandende vragen

• Waardoor komt de zwarte verkleunng van de bomen (onder de bast is de
kleur ioodgnjs)? Volgens Hanraets is het geen kwestie van brand, maar van
chemische processen onder water. De brokstukken geven niet af, zoals bij
houtskoob Ook langs andere rivieren met veel khnkhout (Allier, f) ver
tonen stammen die uit het grind tevoorschijn komen zulke verkolingen.

• Waar zijn de bomen opgegroeid? Zijn ze verspoeld? Hoe zag het landschap
eruit?

Hoe zijn de bomen opgehaggerd? Vertikaal of horizontaal?

• Welke dieren kwamen er op de boom voor, toen die in het water terecht
waren gekomen?

• Welke dieren zaten er op de bomen toen deze werd opgebaggerd?

2.3 Suggesties voor het vervolg

Vcrd indt dat nict aiieen aamnoonderzoek maar ook de verschiiningsvorni
an de bomen groeivorni. stamvoet. takaanzetten) wetenschappelijk belang-

o ekkend is De bomen moeten geheel opgemeten, gefotografeerd en getekend
oorden,

iatiraetso ii voor het taarnngenonderzeek door Ring een 3 cm dikke schijf
van een aantal gave e\emplaren. De schijf zou dan ergens 1 a 2 meter vanaf
de hoemvoet moeten worden afgehaald. Ring wil dit zo snel mogelijk doen in
verband met klimaatonderzoek en met het opstellen van een iaarnngkalender
van subfossiele bomen (zie ook bijlage 3 nieuwsbrief).

Ovei-rnars vindt het zagen in de boom een vreselijke ingreep, waarmee in ëén
klap de gaaPneid van de vondst wordt vernield. Waarom kan het onderzoek
niet non-desti-uctief wei-den toegepast c.q. er nieuwe methodes worden
ontwikkeld? Stichting Ark vindt het veel te vroeg om in de bomen te zagen
en verzoekt om de grootst mogelijke voorzichtigheid. Misschien dat nadat de
eindbestemming van de bomen duidelijk is en alle onderzoek naar de hele
bomen is verricht, er tegen gericht afzagen minder bezwaar overeind blijft.

Litjens vindt dat er nagegaan moet worden welke instituten iets met fragmen
ten van de bomen willen expositie ed.)

2.4 Wat er mee te doen?

Stichting Ark heeft, uitgaande van het idee dat de bomen bij een Middeleeu
vse kasteel of oeververdediging hoorden, of zelfs nog jonger waren, tot dus
vc bedacht de bomen op een mooie, hooggelegen plek rechtop te zetten, in
een min of meer ongeordend groepte. De bomen drogen dan uit, in weer of
oind. maar cn’otten niet zo snel als met de Boom van Biesterveld s ge-
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heut-d. Waarschijnlijk zal het kernhout het langst intakt blijven, de bast (en
het spinthout) is zeer gespleten en verbrokkeld.

Als lokatie iordt gedacht aan de paardenweitjes op het steenfabneksterrein
De Beajer. De ook opgehaggerde stenen brokstukken, mogelijke resten van
een door de rivier verzwolgen middeleeuws kasteel in de rivierbocht, leggen
iie er hit Zo zijnde bomen een tijd lang zichtbaar voor bezoekers aan het
levende ooibos in de Mallingenvaard
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(ring
Nieuwsbrief Begraven Bossen 2

Redactioneel
Sinds het eerste nummer van Begraven Bossen
hebben de dendrochronologen niet stil gezeten. In
de rubriek Nieuws! kunt U lezen hoe de Neder
landse kalender van veeneiken (2251 tot 658 v.
Cbr.) in de tijd kon worden verlengd door onder
zoek aan stammen uit de provincies Friesland en
Utrecht. In de rubriek Wat zegt de krant? vindt
U een klein artikeltje over ons onderzoek uit de
wetenschappelijke bijlage van het NRC Handels
b!ad, geschreven door Wm van Wijk. Tenslotte
vindt U in dit tweede nummer van Begraven Bos
sen een overzicht van onze correspondenten en de
regio’s waar zij actief zijn.

Nieuws!

Kegel bij RING terecht kwamen. De nieuwe
stammen dateren tussen 789 v. Chr. en het begin
van de jaartelling. De Nederlandse veeneikka
lender kon met behulp van dit materiaal gekop
peld worden aan de Nederlandse kalender
NLRom-R (325 v. Chr. - 824 n. Chr.; Begraven
Bossen 1), Samenvattend bestrijkt de Nederland
se veeneikkalender nu ruim zesendertighonderd
jaar, en loopt van 2788 v. Cbr. tot 824 n. Cbr.
Omdat deze kalender de gemiddelde jaarlijkse
groei toont van eiken die in ons land op vochtige
lokaties zijn gegroeid. is hij heel geschikt om
eikehout te dateren dat afkomstig is uit (archeolo
gische en natuurlijke) vindplaatsen in het Neder
landse kustgebied.

Verlenging van de veeneikkalender

Bij het verschijnen van het eerste nummer van
Begraven Bossen, in maart 1996, liep de Neder
landse veeneikkalender van 2551 tot 658 v. Cbr.
De kalender is nu terug in de tijd verlengd tot
2788 v. Chr., dankzij nieuw onderzoek aan stam
men die door mijnheer J. van Leerssum werden
verzameld in Fastermar en Rinsumageest (provin
cie Friesland). Dit betekent dat nu nog 250 jaren
overbrugd moeten worden om de koppeling tot
stand te brengen met de stammnm uit de periode
3142 - 3023 v. Chr. Onderzoek aan stammen die
mijnheer C. van Esch verzamelde op verschillen
de lokaties in Papendrecht (provincie Zuid-Hol
land), heeft ertoe geleid dat het kleine gat in de
veeneikicajender tussen 1035 en 1027 v. Chr. (be
schreven door Jansma 1995), kon worden opge
vuld. Heel belangrijk is dat de kalender eindelijk
naar véren verlengd kon worden. Dit gebeurde
met behulp van metingen aan stammen uit de
omgeving Abcoude[Baambrugge (provincie
Utrecht), die via de inspanningen van mijnheer H.

Veeneiken uit Rinsumageest, Friesland (voorraad J. van Leersum).
Rechts in beeld (diagonaal) het wijde vlakke wortelstelsel dat
aangeeft dat een eik op een vochtige standplaats groeide.
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Reuzenstammen uit de Milhingerwaard

RING kreeg nieuwe meldingen van eiken binnen
uit o.a. Bodegraven, Hardinxveld-Giessendam.
Millingerwaard en de Flevopolder. De eiken uit
de Millingerwaard zijn heel interessant: ouder
domsbepaling met behulp van de koolstofmethode
leverde een datering op rond 6300 v. Chr. Dit is
enkele eeuwen ouder dan de oudste’ Nederlandse
eik uit het Gooimeer, waarvan de binnenste ring
dateert uit 6025 v. Cbr (Begraven Bossen 1). De
stammen zijn opgegraven door het Wereld Na
tuur Fonds, in samenwerking met Staatsbosbe
heer, Rijkswaterstaat en andere instellingen. Op
11 oktober was onze medewerkster Mevr. E. Han
raets ter plekke. Zij bericht dat enkele stammen
een diameter hebben van anderhalve meter; hier
mee zijn ze de dikste die we ooit onder handen
hebben gehad. Aan een klein houtmonster dat
Mevr. Hanraets mocht meenemen is te zien dat de
ringen breder zijn dan die van (langzaam
groeiende) veeneilcen. De snelle breedtegroei van
de bomen maakt het onwaarschijnlijk dat we hier
met veeneiken te maken hebben. Misschien zijn
de bomen door de Rijn uit Duitsland meegevoerd
en in de Millingerwaard afgezet! Het laboratori
umonderzoek aan deze reuzenstammen kan pas
beginnen als ze gefotografeerd en getekend zijn.
Wij houden U op de hoogte.

Netwerk ‘Subfossiete Bossenproject’

Oude boomstammen worden vaak gevonden bij
gemeentelijke of provinciale graafwerkzaamhe
den (bijvoorbeeld in verband met bouwprojecten)
en baggerprojecten. Vaak liggen de stammen
maar even bovengronds, voordat ze ondergespit
of vernietigd worden. Dit betekent dat de
onderzoekers van RING snel ter plekke moet zijn
om plakken af te zagen. In het verleden ging dit
regelmatig mis, vooral omdat we te laat bericht
krijgen over de stammen. Om deze situatie te ver
beteren, hebben we een netwerk van
correspondenten opgezet. Onze correspondenten

Zijn mensen die zich ook in het verleden al veel
moeite hebben getroost om RING aan oud hout te
helpen. Ze weten veel van de bodem(s) in hun
gebied, en hebben regelmatig coiitct met perso
nen en instanties die (per toeval) met veeneiken
in aanraking komen, zoals boeren, bouwbedrijven
enzovoort. Vaak gaan ze mee wanneer we door
hen aangemelde veeneiken bemonsteren, waarbij
ze ons nuttige informatie geven over de geologie
en archeologie in het gebied, de manier waarop
veeneiken vroeger werden gebruikt (bijvoorbeeld,
in het gebied rond Abcoude tijdens de Tweede
Wereldoorlog, als brandhout), en andere zaken.
Wanneer U oude boomstammen weet te liggen, U
kunt zich behalve tot RING voortaan ook richten
tot een correspondent in Uw omgeving.

Onze huidige correspondenten zijn:

- Dhr. 1. de Boer, Hoogstraat 90, $01 1 BB Zwolle
(Zwolle en omgeving);
- Dhr. C. van Esch, AWN, Kerkbuurt 16, 3353
XK Papendrecht (Lek- en Merwedestreek);
- Dhr. E. van Hagen, ARCIUS/ROB, Kerkstraat
1, 3811 CV Amersfoort (Wageningen en omge
ving);
- Dhr. f1. de Jong, AWN, De Mieden 12, 8458
CD Tjalleberd (provincie Friesland);
- Dhr. H. Kegel, Binnenweg 24, 1396 KM Baan
bmgge (omgeving Abcoude-Baambrugge);
- Dhr. H. de Kok, Papallelweg 1, 3371 GA
Hardinxveld-Giessendam (Hardinxveld-Giessen
dam en omgeving);
- Dhr. J. van Leersum, Ked.iaan 5, 9251 LE
Bergum (provincie Friesland);
- Dhr. N. Mourik, IJsseldijk Noord 31, 2935 BG
Ouderkerk a1d IJssel (Ouderkerk a/d IJssel en
omgeving);
- Dhr. J. Smits, Veenkoloniaal Museum, Winkler
Prinsstraat 5, 9641 AD Veendam (provincie
Groningen);
- Dhr, D. Velthuizen, Provincie flevoland,
Postbus 55, 8200 AB Lelystad (provincie Flevo
land).
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Reuzenstammen uit de Millingerwaard

RING kreeg nieuwe meldingen van eiken binnen
uit o.a. Bodegraven, Hardinxveld-Giessendam.
Millingerwaard en de Flevopolder. De eiken uit
de Millingerwaard zijn heel interessant: ouder
domsbepaling met behulp van de koolstofmethode
leverde een datering op rond 6300 v. Chr. Dit is
enkele eeuwen ouder dan de ‘oudste’ Nederlandse
eik uit het Gooimeer, waarvan de binnenste ring
dateert uit 6025 v. Chr (Begraven Bossen 1). De
stammen zijn opgegraven door het Wereld Na
tuur Fonds, in samenwerking met Staatsbosbe
heer. Rijkswaterstaat en andere instellingen. Op
11 oktober was onze medewerkster Mevr. E. Han
raets ter plekke. Zij bericht dat enkele stammen
een diameter hebben van anderhalve meter; hier
mee zijn ze de dikste die we ooit onder handen
hebben gehad. Aan een klein houtmonster dat
Mevr. Hanraets mocht meenemen is te zien dat de
ringen breder zijn dan die van (langzaam
groeiende) veeneiken. De snelle breedtegroei van
de bomen maakt het onwaarschijnlijk dat we hier
met veeneiken te maken hebben. Misschien zijn
de bomen door de Rijn uit Duitsland meegevoerd
en in de Millingerwaard afgezet! Het laboratori
umonderzoek aan deze reuzenstajmm-ien kan pas
beginnen als ze gefotografeerd en getekend zijn.
Wij houden U op de hoogte.

Netwerk ‘Subfossiete Bossenproject’

Oude boomstaimn worden vaak gevonden bij
gemeentelijke of provinciale graafwerkzaamhe
den (bijvoorbeeld in verband met bouwprojecten)
en baggerprojecten. Vaak liggen de stammen
maar even bovengronds, voordat ze ondergespit
of vernietigd worden. Dit betekent dat de
onderzoekers van RING snel ter plekke moet zijn
om plakken af te zagen. In het verleden ging dit
regelmatig mis, vooral omdat we te laat bericht
krijgen over de stammen, Om deze situatie te ver
beteren, hebben we een netwerk van
correspondenten opgezet. Onze correspondenten

Zijn mensen die zich ook in heterleden al veel
moeite hebben getroost om RING aan oud hout te
helpen. Ze weten veel van de bodem(s) in hun
gebied, en hebben regelmatig contact met perso
nen en instanties die (per toeval) met veeneiken
in aanraking komen, zoals boeren, bouwbedrijven
enzovoort. Vaak gaan ze mee wanneer we door
hen aangemelde veeneiken bemonsteren, waarbij
ze ons nuttige informatie geven over de geologie
en archeologie in het gebied, de manier waarop
veeneiken vroeger werden gebruikt (bijvoorbeeld,
in het gebied rond Abcoude tijdens de Tweede
Wereldoorlog, als brandhout), en andere zaken.
Wanneer U oude boomstammen weet te liggen, L
kunt zich behalve tot RING voortaan ook richten
tot een correspondent in Uw omgeving.

Onze huidige correspondenten zijn:

- Dhr. J. de Boer, Hoogstraat 90, 8011 BB Zwolle
(Zwolle en omgeving);
- Dhr. C. van Esch, AWN, Kerkbuurt 16, 3353
XK Papendrecht (Lek- en Merwedestreek);
- Dhr. E. van Hagen, ARCHIS/ROB, Kerkstraat
1, 3811 CV Amersfoort (Wageningen en omge
ving);
- Dhr, H. de Jong, AWN, De Mieden 12, $458
CD Tjalleberd (provincie Friesland);
- Dhr. H. Kegel, Binnenweg 24, 1396 1CM Baam
brugge (omgeving Abcoude-Baambrugge);
- Dhr. H. de Kok, Papallelweg 1, 3371 GA
Hardinxveld-Giessendam (Hardinxveld-Giessen
dam en omgeving);
- Dhr. 1. van Leersum, Kerkiaan 5, 9251 LE
Bergum (provincie Friesland);
- Dhr, N. Mourik, IJsseldijk Noord 31, 2935 BG
Ouderkerk a/d IJssel (Ouderkerk a]d IJssel en
omgeving);
- Dhr. J. Smits, Veenkoloniaal Museum, Winklem
Prinsstraat 5, 9641 AD Veendam (provincie
Groningen);
- Dhr. D. Velthuizen, Provincie Flevoland,
Postbus 55, $200 AB Lelystad (provincie Flevo
land).
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Wat zegt de krant?

Hoe snel de Nederlandse dendrochronologie zich
ontwikkelt, blijkt uit een artikeltje uit het NRC
Handelsblad, van 9 mei 1996. Hierin wordt onder
andere het hiaat genoenïl in de Nederlandse ka
lender in het le millennium v. Chr. Dit hiaat is
inmiddels verdwenen, dankzij de gegevens die
het onderzoek aan de veeneiken uit Papendrecht
en Abcoude/Baarnbrugge heeft opgeleverd.

Literatuur
Jansma, E., 1995. RemembeRiNGs; the develop
ment and application of local and regional tree
ring chronologies of oak for the purposes of ar
chaeological and historical research in the Ne
therlands. Nederlandse Archeologische Rappor
ten 19, Dissertatie Univ. van Amsterdaju

Begraven Bossen 2, oktober 1996

Eiken vullen gaten in
dendrochronoogische
kalender
Recente vondsten van sub-fossiele is-
ken hebben de Nederlandse dendro
citronologisehe kalender met zo’n dui
zend jaar uitgebreid. In Friesland zijn
uit akkers bij Ootermeer en Rinsuma
geest bomen tevoorschijn gekomen
die volgens de Stichting Ring stam
men uit de periode van 3000 tot 2200
voor Christus. En bij graafwerltzaam
heden in het Zuid-Hollandse Pepen
drecht stuitten werklieden enkele me
ters onder het maaiveld op dertien ei
ken waarvan met behulp van jearrin
genonderzoek is vastgesteld dat ze
tussen 1645 en 832 voor Christus op
die plek moeten hebben gestaan.
De juiste ouderdom van da bomen is
vastgesteld door de afstand tussen
twee jaarrirrgen precies op te meten en
de uitkomsten op de computer — die
de gegevens omzet in een ‘streepjes
code — te vergelijken met de Duitse
dendrochronlogische kalender.
Volgens ir. Esther ]czsrna, weter,
schappelijk hoofd van Ring Ihet Neder
lands Centrum voor Dendrochronoio
gie dat gedeeltelijk valt onder de Rijks
dienst voor Oudheidkundig Bodemon
derzoekl vullen beide vondsten ge
deeltelijk de gaten die de Nederiendse
kalender vertoont. Tussen dc oudste
boem, die van 6000 voor Christus
stamt en uit het Gooimeer ie opge
diept, en de oudste aaneengesloten
periode van 2100 tot 1100 voor Chits

ii tus. gaapte dus tot voor kon een bijna
ononderbroken gat van vierduizend
jaar. Dank zij de vondsten in Friesland
is dat negenhonderd jaar kleiner ge
worden.
De eiken die hij Papendreeht zijn ge
vonden, maken het tweede gat, dat
tussen 1100 en 300 voor Cnristus, wel
iswaar niet veel kleiner, maar zijtt vol
gens Jansma toch bijzonder. Bomen
uit het eerste milennium voor Christus
worden weinig gevonden. Niet alleen
de Nederlandse, maar ook de kalen
ders van omringende landen als Enge
land, Ierland en Duitsland vertonen
rond die periode leemtes. Een goede
verklaring voor het weinig voorkomen
van bomenuitdieperiodeiservolgens
Jansma niet.
De gegevens van de nieuwe vondsten
zullen worden betrokken bij een EO-
project dat da dendrologisctre varlebi
litait koppeft aan klimaten die de laat
ste 10.000 jsarin Eurazik zijn voorgeko
rtren,Mn het project dat onder leidïng
stadt van de universiteit van East An
glia, doen tal ven instituten en universi
teiten in Europa mee. Doel van het ppr
ject dat tot 1998 loont is om inricht te
krijgen in het verband tussen boom-
groei en klimaat Zo wordt van de vee
neiken uit het Naderiande en Duistse
kustgebied gekeken naar da sterfteda
ta van de bomen. Sterven er in een be
paalde periode veel bomen af, dan zou
dat kunnen duiden op watertoevoer,
Die ken zijn veroorzaakt doorzeeinbra
ken of een verhoogde grondwater
stand en beide wijzen op klimaatvaran
dering, CWim van Wijkl

T

-,

‘t:,

Colofon

Redactie: E. Jansma, E. Hanraets
Redactieadres: RING, Kerkstraat 1, NL-3$1l

CV, Amersfoort
E-mail: ring@archis.nl

Begraven Bossen wordt uitgegeven door RING,
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodem
onderzoek (ROB, Amersfoort) en verschijnt
halfjaarlijks in een oplage van 150 exemplaren.
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Redactioneel
Het huidige dubbelnummer van Begraven
Bossen bereikt u met een aanzienlijke vertra
ging. Ons excuus hiervoor, We hebben, een
druk jaar achter de rug. Het veeneikonder
zoek is mede dankzij u in een stroomversnel

ling geraakt. Hierover kunt u meer lezen in
de rubriek Nieuws! Tot onze vret.igde is onze

staf sinds 1997 uitgebreid met Dr, Ute Sass

Klaassen, die haar opleiding in de houtbiolo
gie ontving in Duitsland (Ordinariat für

Holzbiologie. Universiteit van 1 tamburg),
Van belang is verder de uitreiking van de
WA. van Esprjs voor Archeo1o,ie 1997 aan

redactielid Esther Jansma voor haar dendro
chronologisch proefschrift Rernc?mb’RIiVGs.

Tot slot: ons telefoonnummer is sinds kort

gewijzigd. We zijn nu rechtstreeks te berei
ken op nummers (033) 4227513 en 42275l4

Nieuws!

Verlenging van de veeneikkalender
De veeneikkalender, die in 1996 liep van
2788 voor Cbr. tot 826 na Chr,, kon het afge
lopen jaar achterwaarts verlengd worden tot
3499 voor Cbr. Deze verlenging was moge
lijk dankzij veeneiken uit Oosterrueer
(Friesland; aangeleverd door onze correspon
dent .1. Van Leersum), de Flevopolder (via
WJ, Hogestijn (ROB)), Urk en Schokland
(Flevoland; aangeleverd door onze corres

pondent 13. Velthuïzen).

De reuzenstammen uit de Mililugerwaard
De stammen uit de Millingerwaard waarover

we in de vorige nieuwsbrief berichtten, zijn

inmiddels dendrochronologisch onderzocht.
Helaas hebben we het raadsel van hun ou
derdom en herkomst nog niet kunnen oplos
sen; we konden het hout namelijk niet date

ren. Ons gebrek aan succes heeft waarschijn
lijk te maken met de snelheid waamiee de

bomen gegroeid zijn De stammen bevatten

alle namelijk relatief weinig, en dait ook nog
zeer brede, jaarringen. Ook de Duitse den
drochronologen die zich op ons verzoek over
het hout hebben gebogen, konden het hout

niet dateren. Dit waren Dr. H.-H Leuscbner

(Univ. van Göttingen) en Dr. M Spurk

(Univ. van Hohenuieim).
Voor de vele mensen die in de Millinger

$tçvenwccrt boom 3; stamiengtc ca. 15 m

stamorntrek 3.20 m. (bi) zaagsnede, 221 ge
meten jarringcn, sterfdatuin 555 na dit, ±

S jaar. Montername: Siep ïj1sma.
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waardse stammen geïnteresseerd zijn, zal dit

bericht ongetwijfeld een teleurstelling bete

kenen. Maar gelukkig zijn we wel iéts over

de bomen aan de weet gekomen. We hebben

kunnen vaststellen dat de meeste van de 22

bemonsterde bomen uit de Millingerwaard

niet gelïjktijdig door een overstroming

bijvoorbeeld, gestorven zijn. Slechts vier van

de stammen hebben namelijk een onderling

vergelijkbaar jaarringpatroon Alleen deze

vier bomen hebben dus ongeveer gelijktijdig

op dezelfde plek geleefcL De datering van de

laatste (jongste) ring van de vier stammen

ligt maximaal 95 jaar uiteen, Deze uiteen-

liggende einddatering maakt het onwaar

schijnlljk dat deze vier bomen gelijktijdig

(door dezelfde oorzaak) gestorven zijn.

Nieuw onderzoek
In het afgelopen jaar konden 72 stammen uit

10 locaties worden gedateerd (Tabel t).

Ongedateerd bleven helaas twee stamschij

ven uit het Zeeuwse Verdronken Land van

Saeftinge (Zeeland)

Heel interessant was de groep in het veen

geconserveerde stammen uit de ROB opgra

ving Hoge Vaart/A27 (flevopolder). Enkele

jaren geleden onderzochten we al 16 stam-

schijven uit deze locatie, maar deze konden

we, op een enkele uitzondering na, op dat

moment niet dateren. Het afgelopen jaar

ontvingen we 19 nieuwe stamschijven.

Recent hebben we 2$ van de in totaal 35

stammen kunnen dateren, door de patronen te

vergelijken met de Noordduits veeneikka

lender (Leuschoer en Delomie 1988). De

resulterende Flevopolder-kalender loopt van

5029 tot 4557 v. Chr.
Een bijzondere melding van veeneiken kwam

van mijnheer LD. focker uit Diemen. Hij

leverde ons zes stamschijven die merendeels

bleken te dateren in het eerste millennium

voor Cbr. In dit millenniuni heeft vooral de

periode 850-800 voor Cbr. onze belangstel

ling. Er zijn namelijk aanwijzingen dat het

klimaat in deze jaren veranderde. Dit is af te

lezen uit een verandering van de in het veen

aanwezige veenmossoorten. Bovendien blijkt

..octe -
Contactpcroori zochte Aant datrIn jar ‘LaBste jr

Istammen

le Deelen H.de Jong 4 3 2i_7

ooldeL 34 28 — -5029 -455’

Schokland D, Veithuizen 1 — 409 — -325

irk D. Veithuizen —
1 -3225 — -308

)odewaard!Opheusden M. Bartels 1 -3055 -285

derKo2 -
4 2 -1752 -___

)iemen — J.D. Fokker 7 6 -1 146

bcoude 9 8 -578 31

Dmmen J. Postma 1 1 167 31’

L= 86 -

TABEL 1 - Nieuwe dateringn van de resten van Nederlandse oerbossen (RING 199?); de monstername werd

grotendeels verricht door Wim Jong (ROB).
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tvjnter 595/596 na Cbr,

uit historische gegevens dat dclen van Neder
land (o.a. West Friesland) in deze periode onbe
woonbaar werden door vematting (van Geel.
Buurman en Waterbolk, 1996)» De stammen in
Diemen liggen grotendeels in sïtu (dat wil zeg
gen op de plek waar ze gestorven zijn). Inmid

dels hebben we nog zo’n 20 stammen bemon
sterd en zijn er veen- en stuifmeelmonsters ge
nomen. Het is onze bedoeling om het oerbos in
Diemen te gebruiken als uitgangspunt van een
dendtoecologisch onderzoek naar natuurlijke
bossen in veengebieden.
Het was mijnheer F. Horbach (ROB) die onze
aandacht vestigde op stammen in de Maas bij
Stevensweert, Deze waren nog reusachtiger dan
de woudreuzen uit de Milhnerwaard. De
stammen bleken zeer compleet te zijn; er we-

ren nog veel grote zijtaidcen, kroondelen en
resten van wortelstelsels aanwezig (Afb. 1 en
2). Van de 22 hemonsterde bomen konden we

er 21 dateren, De bomen leefden tussen 286 en
663 n. Chr., een periode waarin de Romeinse
bouwactiviteiten in Nederland temgliepen.

waardoor de eiken meer dan daarvoor de kans

kregen oud te worden.

NIeuwe meldIngen
Recent zijn ons weer stammen gemeld in De
Deden (Friesland; 4 stuks via onze correspon

dent f1. De Jong). Vinjçeveen (Utrecht; 12 stuks
via PA. van Golen), Gouderak (Zuid-Holland;
ca, 10 stuks via 1-let Zuidhoflands Landschap)
en lepenburg (Zuid-Holland; ca. 50 stuks via F1»

Koot (ROB)).

—

Stevensweert boom 5: lengte ca. 15 m.. starnomtrek 3 m. (bij zaagsnede), 111 gemeten jaa-ingen, sterfdatum
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Netwerk Begraven Bossen

Sïnds 1992 wordt in Nederland onderzoek

gedaan naar de subfossiele resten van voormali

ge bossen (Jansma 1995). Tussen 1996 en begin

1999 subsidiëren NWO en de Ei dit onderzoek

((contractnrs. 250-51-072 (NWO) en ENV4-

CT95-O 127 (EG)). Zodra deze subsidies ter

beschikking kwamen, zijn we begonnen met het

opzetten van een landelijk netwerk van corres

pondenten. Dit zijn mensen die ons waarschu

wen als in hun ömgeving oude stammen worden

gevonden. Recent kon het netwerk worden

uitgebreid met AJ.A.WG Horbach (ROB,

assistent Provinciaal Archeoloog Limburg;

regio Limburg). Helaas is vorig jaar onze

correspondent John L Smit, de archeoloog van

het Veenkoloniaal Museum in Veendam (Gro

ningen), overleden. We hebben samen met John

en zijn team verschillende keren veeneiken

gemonsterd in Wildervanic, op blote voeten, tot

onze knieën ïn het water, en met veel plezier.

Hij heeft met veel inzicht over de Wildervankse

eiken geschreven (Smit en Jansma 1997). We

zullen zijn kameraadschap en enthousiasme

missen.
Onze huidige correspondenten zijn:

• Dhr. 1. de Boet, Hoogstraat 90. 8011 B13

Zwolle (Zwolle en omgeving);
- Dhr. C. van Esch, AWN, Kerkbuurt 16, 3353

XK Papendrecht (Lek- en Merwedestreek);

- Dhr. E. van Hagen, ARCHISIRO3, Kerkstraat

1, 3811 CV Amersfoort (Wageningen en omge

ving);
- Dhr. A.J.A8.G. Horbach, ROB, Kerkstraat 1.

3811 CV Amersfoort (provincie Limburg);

- Olir. H. de long, AWN. De Mieden 12, 8458

CD Tjalleberd (provincie Friesland);

Dhr. H. Kegel, Binnenweg 24. 1396 KM

Baambnigge (omgeving Abcoude-Baambmg

t ge);
Dhr. II. de Kok, Papallelweg 1, 3371 GA

Hardinxveld-Giessendam (omgeving Hardinx

veld-Giessendam):
- Dhr. J. van Leersum, Kerklaan 5, 9251 LE

Bergum (provincie FriesJand)

- Dhr. N. Mourik, ljsseldïjk Noord 31, 2935

BG Ouderkerk aJd IJssel (omgeving Ouderkerk

a’d Ijssel);
- Dhr. D. Veithuizen, Provincie Flevoland,

Postbus 55, 8200 AB Lelystad (provincie

Flevoland).
Onze correspondenten hebben regelmatig

contact met personen en instanties die (per

toeval) met veeneiken in aanraking komen,

zoals boeren, bouwbedrijven enzovoort. Vaak

gaan ze mee wanneer we door hen aangemelde

veeneiken bemonsteren, waarbij ze ons nuttige

informatie geven over de geologie en archeolo

gie in het gebied, de manier waarop veeneiken

vroeger werden gebruikt (bijvoorbeeld, in het

gebied rond Abcoude tij deris de Tweede We

reldoorlog, als brandhout), en andere zaken. Als

u oude boomstammen weet te liggen, kunt u

zich behalve tot RING ook richten tot een

correspondent in uw omgeving.

Wat zegt de krant?

NRC Handelsblad, 22 november 1997

Prijs archèologie
voor E. Jaasma
ROTTERDAM, 21 NOV, De W.A.j
Van Esprijs, dc aaimocdigins
prijs voor veelbelovende jonge arw
cheologen, is op een ongrcs hi
Amersfoort uitgereikt aan Esttwr.
Jansma. Zij krijgt de prijs vör
haar proefschrift over dendro-’
chronologie, waarop zij twee jar
e1eden cum laude promoveeMe

rn Amsterdam. Met de dendro
chronologie kan hout aan dc twdi
van jaarringen exact worden geda
teerd. Jansma stelde standaardka.
lenders op voor Nedcrtan4 dl
kunnen worden gebruikt bij het
dateren van eikenhout vanaf dc
steentijd.
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Door ROe I.aitejwj4

vanswørt - P&zwane stem
men van vijl tot tien meter
lengte. Op zichzelf niet zo heel
bijzonder ware het niet dat dc
voormalige woudreuzen Zon
2000 jaar oud zijn. Bij de big
gwerkMamh,dIfl in het Ste

voigebied bij Sta eneWeert zijn
tccetfl enkele tienTallen van
deze itømelnae’ boometaromen
boven water gekomen.

Volgens Wemer eider. voonna
lig geoloog van Rljbgeologische
Dlcnt In Heeden zijn de Ste
voibomen mogelijk aomst1g
uh Luik. In l.uik Was In de
otneinza tijd een opslagplaats
voo, hout. Het transport van
de stemmen ging toen over de
Maas. Mogelijk zijn de bomen
loageelagen en in het Stevoige
bied terecht gekorrien. Maar
volgens Peitter ken het ook om
omgeiWailde bomen gaan die
per toeval in de Mus terecht
zijn gekomen. Hoe oud het
hout axiaci La ken hij niet zeg
gen D*arvnor ie diepgaand
onderzoek nodig. Maar de
trammen liggen in een grind-
laag waarin ook Rotneinse pot
ichervçn 1.tjn gevonden. Ver
moedelljk statronen ze uit
dezelMe tijd
Het hrait heeft de tand des tijde
dooretaan doordat het al dle
tijd reiatif tuurstflooe onder
water heeft gelegen aldus Fel-
der, ..Ma ze eenmaal boven
water zijn vallen ze betrekkelijk
snel uiteen, Ik ken iemand die
meubililt van her hout heeft
laten maken. Daar zaten binnen
de kortste tijd enorm veel
scheuren en barsten In

Volgens da geoloog hebben
mtteea en inaialhngen geen in
terease in da bomen, .Heel erg
bijzonder zijn ze ook nlet Over
al in Europa komen in rivIer
beddirigen oude bomen boven
water, Maar in het Sravolgabied
zijn het er wel erg veeL Moge
lijk zijn ze door bijvoorbeeld
een bocht in de Klaas of een
ander oorzaak in het Sievolge
bied eaznanptpoeld.
Wat er mee de stammen gaat
gebeuren Is nog onbekend.

Veel Waarde hebben ze njet,
denkt G. Green van de Panheel
groep de ontgnrlder van het
5tevoigebicd. Volgens Green
hoeft wel een Duitse waladoe
tttt uit Bonn interesse getoond
voor het hout, Jlij zou ccli

Spaanse kunstenaar weten die
het 2000 jaar oUde materiaal
wel wilde bewerken. MCat rot

nog toe heb Ik niets meer van
hem gehoord aldus Green.

We moelen nog bekijken of
we da reammep wellicht bij de
henndcbiing van het gebied
kunnen bettekken. We kunnen
ze bijvoorbeeld half in de grond
graven zodat her hout als een
soort oude boom ftincctt’

De Potihecigroep wil nog vdÖn
het einde van dit iur starten
met de volledige herinrichting
en beplanting van de eerste
afgegraven delen von her Stevol
gebied Groen: We zijn met
Natuumlonuxnenten in onder.
handeling over de vraag hoc
we een en ander het beste kun
nen ainpakken.

Volgens Graan komen de oever
langs de Oude Meeswog en de
tegenoverliggersde oever a1 eer
iie in aanmerking voor hçfln
richting en beplanting. De mliie
ontgrindlng van het Stevolge
bied zei nog zon acht jaar In
beslag nemen Daarbij ievrt
het tea hectare grote gebied
20 miljoen ton grind op

Onderioek naar ouderdom
van houtresten
jn Diemerbo

1) inittitkurt int tien de bond VOn

een inn aarringenundeterwk dv leeftijd
ii tirtlen nagegisan t in hw nrstvn In ht
llk’nwrhtis. lie stukken britjl kwamen con
dc uppin lekte tijdens de wrrkzsmhvdn
ten ht-h»eir van di rionleg een het hei Mo
gelijk iijn de h»u,resten oftumetlg uItd
tijd dat trule
civleti ‘.an
derletid nog
mt ntteit

ecengehieden
wOrCn bedekt
IlitI ttndrnatk

iiU’ti geld
ntiit dv eist

t t14t ditUt’

uiekider die
eerder dit jaur
met subsidie
ian di ge
tWente tjn
start i cecarin.
t)e rur%u%
si urdi ‘er

irt1 itririr het
i,\ s

‘tituur- til
54 ilitu—edtt,.a
IIçt, S

- Fjkzwtrte wou dreuzen overblijfsel Romemen

Eeuwenoude bomen
opgebaggerd bij
gebied Stevensweert

t—
0’
0’

Ltteratuur

3. van1 3 Buurman en 11.1, Wam-t3ojk, 996.
Archaeological and paiaeoecological jndicaiions of an

abrupt ciimate changc in Th Netherlands, and evidcnce

for climatological icleconnections around 2650 BP.

•!dnlrna! of Qiearternave’ Science 11(6), 451 -46e.

Jansma, E, 1995, RernembeRlNGs - The Developmern qnd
4pplicution of Local and Regfonal 7)-ee-Ring Chranolo

lid of Ook for tlte Pvrpo.yej of Archaeologicat OOr1

Historical Research in the jVethertandr, Ncdcrlandtc
Archeologische Rapporten 19, dissertatie Univ. van
Amsterdam. 150 pp.
Leuscitner, H-F1. en A. DoIrm, 1988. Tree-ring work in

Göttingcn: absolute oek chnonoiogies back to 6255 BC. In;

T. Jackens. AV Munuut en C. Tili feds.), Wood and
Archaeok,gy. PACT 22 23-132.
Smit, J.L. en E. Jansma, 1997, Gaten en geuien vol

glaciale gegevens In; Groenendijk, t-lA,, 199?. Op zoek
naar de horizon het landschap van Oost-Groningen en

zijn hewonc’t,r Ue$trn /1000 voor Ctu-. en 1000 na Ch,’.

REGIO-PRoject Uitgevers, Groningen, 170-t 81.

Redactie: E. Jansma, E I-Ianraet. Redactieadres: RING, Kerksiraat 1 NL-38 11 CV, Amersfoort

E-tnai 1: ringarchis.n1, Bogras-ett Btseson wordt uitgegeven door R[NG, Rijksdienst voor het Oudheidkun

dig Bodern.onderoek (ROB, Amersfoort) en verschijnt halljaarlijks in een oplage van 150 exemplaren. II
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Provincie Lokatie No. stammen Eerste jaar jaar

Flevopolder Hoge Vaart 2 -4968 -4666

Friesland De Deelen 3 -2867 -2682

Eastermar 2 -3142 -3023

2 -2727 -2634

Ii -2566 -2099

Rinsumageest tO -2788 -2310

Groningen Oostwolde 1 -4443 -4170

Overijssel Olst 2 571 753

Utrecht AbcoudefBaambrugge 15 -789 19

3 53 444

Amerongen 1 213 443

Rhenen Achterberg 1 -1372 -1204

Zuid-Holland Papendrecht Bethiehemkerk 1 -1381 -1233

Papendrecht Nieusvland 2 -1990 -1788

1 -1029 -831

Papendrecht Oosteind 5 -2518 -2086

4 -2002 -1803

7 -1696 -767

PapendrechtZalmsteeg 1 -2438 -2192

Stiedrecht Crayestein 1 -2341 -1994

Stuate eind 1995 Ress9aten 100-cnde55oek 1936

Fabel 1 - In 1996 gedateerde veeneiken.

Is

-0003 -5500 -5000 -4503 - -2500 -3503 -2S00 -2030 -1503 -150e - t 500

Afbeelding 2 - Replicatie van dendrochronologische gegevens uit Nederlande ‘veeneiken (RING/ROB, november
1996).




