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Wat determinatiesessies aan nieuwe gegevens kunnen opleveren: 

nieuws van het strand van Maasvlakte 2
Dick Mol 1 en Bram Langeveld 2

Summary
Maasvlakte 2 is an artificial westerly extension of the 
port of Rotterdam (the Netherlands), having been cre-
ated from 240 million m3 suction-dredged, coarse flu-
vial sediments from the Eurogeul area. These deposits 
are very rich in fossils of mammals and molluscs. Many 
private collectors collect from the Maasvlakte 2 beach. 
Mainly on the basis of some visits we made to these col-
lectors, we here present a number of first records from 
this important locality. These are: Sus strozzii Forsyth 
Major, 1881, Mammuthus meridionalis (Nesti, 1825), Al-
ces latifrons (Johnson, 1874), Desmana thermalis Kor-
mos, 1930, post-cranial material of Trogontherium cu-
vieri Fischer, 1809 and Desmana sp., molars of Ovibos 
moschatus (Zimmermann, 1780) and internal moulds 
of the freshwater snail Planorbarius corneus (Linnaeus, 
1758). Based on the material studied, it is concluded that 
Maasvlakte 2 is exceptionally rich in fossils of Early and 
Middle Pleistocene age. This is most likely related to the 
great depth at which these sands were dredged. Thus, 
Maasvlakte 2 currently is the most important Pleistoce-
ne locality in the Netherlands, offering a wealth of new 
data on older Pleistocene faunas from the Eurogeul area.

Een paleontologisch weekeinde in Futureland
Zaterdag en zondag 25 en 26 januari 2014 was een paleon
tologisch weekeinde in het voorlichtingscentrum Future
land van het Havenbedrijf van Rotterdam. Er was volop 
aandacht voor fossielen die gevonden worden en werden in 
de 240 miljoen kubieke meter sediment waaruit de tweede 
Maasvlakte, de havenuitbreiding van Rotterdam, opge

bouwd is. De mooie nieuwe stranden die voor sommigen 
iedere dag weer iets nieuws prijsgeven, nou ja, nieuws, be
ter iets ouds: fossiele schelpen en fossiele overblijfselen van 
zoogdieren uit het Pleistoceen. Het paleontologisch week
einde trok maar liefst 1750 bezoekers (fig. 1).
 
Zandwingebied Maasvlakte 2
Het zandwingebied van Maasvlakte 2 ligt voor de kust van 
ZuidHolland en maakt onderdeel uit van het Eurogeul gebied 
(fig. 2). Nu zijn er uit dit gebied al heel wat skelet materiaal 
en schelpen veilig gesteld voor onderzoek. Er zijn al verschil
lende soortenlijsten bekend (Mol et al., 2006, 2008, 2013a; 
Wesselingh et al., 2010) en af en toe worden die aangevuld 
met een nieuwe soort. Ook nu  tijdens het paleontologisch 
weekeinde  waren de verwachtingen hoog gespannen, want 
hier kreeg de bezoeker, van professionele amateur tot strand
wandelaar, de kans zijn (toevals-)vondsten te laten determine
ren. De ervaring leert dat er steeds weer iets op naam gebracht 
wordt, dat niet of nog nauwelijks bekend is. Deskundigen uit 
de verenigingen Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geo
logie, de WTKG, en de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren, 
de WPZ, stonden de honderden bezoekers te woord en deter
mineerden hun vondsten. Die varieerden van botsplinters tot 
skeletelementen die nog uitvoerig vergeleken moesten wor
den in wetenschappelijke collecties.
Hier doen wij verslag van een aantal opmerkelijke vondsten 
die aangeven dat er op het strand van Maasvlakte 2 veel meer 
zoogdierresten uit het Vroeg en het vroege Midden Pleisto
ceen gevonden worden, dan aanvankelijk verwacht werd. Dit 
hangt ongetwijfeld samen met de bijzonder grote diepte tot 
waarop zand voor de aanleg van Maasvlakte 2 gewonnen is, 

Figuur 2. Het zandwingebied van Maasvlakte 2 voor de kust van 
Zuid-Holland. Illustratie Jaap van Leeuwen.

Figuur 1. Grote interesse voor paleontologie en archeologie  tijdens 
het paleontologisch weekend in Futureland. Foto Martin Zwaan 
(Havenbedrijf Rotterdam).
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namelijk tot meer dan 20 meter onder de zeebodem (Mol et al., 
2010a). Normaal gesproken wordt er slechts tot een meter of 
6 onder de zeebodem zand gewonnen (bijvoorbeeld Lange
veld, 2013a). Wij presenteren hier voor het eerst Sus stroz
zii Forsyth Major, 1881, een wild zwijn uit het Vroeg Pleis
toceen, de zuidelijke mammoet, Mammuthus meridionalis 
(Nesti, 1825), Alces latifrons (Johnson, 1874) een elandsoort 
die hoofdzakelijk uit het Vroeg Pleistoceen bekend is en post
craniaal skeletmateriaal van Trogontherium cuvieri Fischer, 
1809, een bever achtige die vooral bekend is uit het Vroeg en 
Midden Pleistoceen. Andere determinatiesessies die wij uit
voerden worden door ons hier kort aangehaald omdat zij ook 
bijzondere vermeldingen opleverden: een kaakje en een op
perarmbeen van een desman, een insecteneter, en molaren 
van de muskusos Ovibos moschatus (Zimmermann, 1780).

Het strand van Maasvlakte 2
Het strand van Maasvlakte 2 is een bijzonder rijke fossielen
vindplaats. Sinds de openstelling van het eerste deel van het 
strand in mei 2012 en de rest in november 2012, is er door 
zeer intensief verzamelen al een enorme schat aan fossielen 
bijeengebracht, waarvan een deel al in publicaties is vastge
legd (Janse, 2011; Peeters, 2012; Janse, 2012; Janse & Van 
Peursen, 2012; Langeveld, 2013b; Van Hooijdonk, 2013; Mol 
et al., 2013a, 2013b; Mijts, 2013; Dieleman, 2013; Lange
veld & Janse, 2014). Zonder overdrijven kan men stellen dat 
MV2 op het moment Nederlands belangrijkste gemakkelijk 
toegankelijke pleistoceenvindplaats is. De vindplaats is om 
verschillende redenen bijzonder interessant. Ten eerste de 
mogelijkheid tot divers verzamelen: fossiele zoogdierresten 
en fossiele schelpen liggen naast elkaar en hebben zelfs deels 
tot dezelfde fauna’s behoord. Door beide groepen te verza
melen en te bestuderen, ontstaat een completer beeld van de 
pleistocene fauna’s op de Noordzeebodem. Ten tweede de 
hoge ouderdom van een opvallend groot deel van de zoog
dierfossielen van Maasvlakte 2: nergens anders in Nederland 
kan er op dit moment zoveel vroeg en middenpleistoceen 
zoogdiermateriaal verzameld worden als op Maasvlakte 2. 
En vooral juist die vroeg en middenpleistocene zoogdier
resten leveren, zoals Schouten et al. (in prep.) en wij hier aan
tonen, belangrijke nieuwe gegevens op, die het beeld van de 
geologische geschiedenis van de pleistocene Noordzeebo
dem steeds completer maken. Maar er worden ook zeldzame 
laatpleistocene faunacomponenten gevonden, zoals de hier 
gepresenteerde kiezen van de muskusos Ovibos moschatus 
aantonen. Samenvattend: door intensief verzamelen levert 
Maasvlakte 2 steeds meer gegevens op, waardoor wij meer 
leren over de rijke fossiele fauna’s van de Noordzeebodem.

Gebruikte afkortinGen

WL = collectie Walter Langendoen/Joanna Smolarz
BL = collectie Bram Langeveld
NMR = Natuurhistorisch Museum, Rotterdam
NHMM = Natuurhistorisch Museum, Maastricht
MV1 = Maasvlakte 1
MV2 = Maasvlakte 2, open voor publiek sinds 26 mei 2012
cf. = confer, ‘vergelijk met’

Een zuidelijke mammoet !
Tijdens het drukbezochte paleontologische weekeinde 
hebben we heel veel skeletresten van zoogdieren en fos
siele schelpen die op het strand van Maasvlakte 2 verza
meld zijn, voorbij zien komen. Voor Marc Simmelink uit 
Hellevoetsluis determineerden wij een molaarrest van een 
zuidelijke mammoet, Mammuthus meridionalis (fig. 3). 
Dat was opvallend, want tot dat moment was deze vroeg
pleisto cene mammoetsoort (fig. 4, zie pag. 42) nog niet 
eerder met zekerheid bekend van Maasvlakte 2. Wel zijn er 
een groot aantal molaren bekend van de wolharige mam

Figuur 3. Molaarfragment (dP4 dext. sup., vierde rechter boven-
kaakpremolaar) van de zuidelijke mammoet, Mammuthus meridi-
onalis van Maasvlakte 2 in de collectie van Marc Simmelink (Hel-
levoetsluis). A) Occlusaal aanzicht (kauwvlak), B) Caudaal aanzicht 
(van achteren), C) Linguaal aanzicht (tongzijde). Maatstreep is 1 
cm. Foto's André Bijkerk.
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moet, Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799), uit 
het Laat Pleistoceen (Weichselien) en van de bosolifant, 
Elephas antiquus Falconer & Cautley, 1847, die uit het 
laatste interglaciaal, het Eemien, afkomstig zijn of moge
lijk nog ouder zijn (Midden Pleistoceen). Van het strand 
van de eerste Maas vlakte zijn een groot aantal molaren 
bekend van de zuidelijke mammoet, maar het sediment 
voor de eerste Maasvlakte is van andere herkomstgebie
den (Van Kolfschoten & VervoortKerkhoff, 1986, 1999; 
Vervoort-Kerkhoff & Van Kolfschoten, 1988). Mol & La
combat (2010) beelden een aantal bijzonder fraaie molaren 
van de zuidelijke mammoet uit de Noordzee af.

Opvallend aan de fossiele zoogdierresten die we in het 
Vroeg Pleistoceen plaatsen is het feit dat zij worden geken
merkt door een hoge graad van fossilisatie, een doorgaans 
donkere kleur en de aanhechting van ijzeroer die een enigs
zins rode verkleuring laat zien. Feiten die op een vroeg
pleistocene ouderdom kunnen duiden. Daarom moeten we, 
met name bij fragmenten, nog voorzichtiger zijn om ergens 
een naam aan te verbinden, juist omdat we te maken heb
ben met fossielen die niet in hun originele context verza
meld zijn (zo genoemde ex situ vondsten).

Een beverachtige ! 
Voor Peter en Ingrid de Bruijn uit Zuidland, die ook heel 
wat skeletresten en molaren hebben verzameld op het 
strand van Maasvlakte 2, konden we vrijwel alles met
een op naam brengen. Zij hebben hun vondsten ontzilt en 
keurig, met gegevens, apart verpakt. Een fragment van 
een opperarmbeen, het distale deel, konden we niet met

Tabel 1
Afmetingen van het rechter humerus fragment van Trogontherium 
cuvieri, collectie Peter en Ingrid de Bruijn, Zuidland.

Maximale lengte van het fragment 49 mm

Maximale breedte, gemeten boven de trochlea 46 mm

Maximale breedte trochlea craniaal 23 mm

Maximale breedte trochlea caudaal 20 mm

Maximale dikte trochlea a/p 13 mm

Maximale dikte (lengte) a/p diaphyse 14 mm

Figuur 4. Reconstructie van de kop van de zuidelijke mammoet, 
Mammuthus meridionalis. Tekening Remie Bakker (Manimal Works).

Figuur 5. Distaal humerus (onderzijde opperarmbeen) fragment van 
de beverachtige Trogontherium cuvieri van Maasvlakte 2 in de col-
lectie van Peter en Ingrid de Bruijn (Zuidland). A) Craniaal aanzicht 
(van voren), B) Caudaal aanzicht (van achteren). Maatstreep is 1 cm. 
Foto’s Hans Wildschut.
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een op naam brengen (fig. 5 en tabel 1). Nee, het was niet 
van een bever of van een otter die we al veelvuldig van 
de stranden kennen, maar moest, op basis van de morfolo
gie, wel van een niet te grote diersoort met sterk ontwik
kelde voorpoten zijn. Mogelijk van een diersoort die aan 
het waterleven aangepast is geweest. De breedte van het 
onderste deel (distale epiphyse) is opvallend fors ten op
zichte van de schacht of diaphyse van het opperarmbeen, 
ook is een ovaal ronde opening, een supracondyloid fora
men, goed zichtbaar. Een dergelijk foramen zien we veel 
bij roofdieren zoals katachtigen en soms bij primitieve 
beren. Door het fossiel in anatomische positie te plaatsen 
(dat wil zeggen de craniale zijde naar voren gericht en de 
caudale zijde naar achteren en het onderste gewricht, de 
trochlea, naar onderen), was het eenvoudig vast te stellen 
dat het een rechter opperarmbeen (humerus dexter) betreft. 

In de eerste instantie hebben we gezocht in dieren ter groot
te van bevers en otters, maar kwamen er niet uit. De door 
ons geraadpleegde literatuur leverde geen pas sende afbeel
dingen en gegevens op. Terwijl we bezig waren met de de
terminatie viel het op dat het bot, we hadden het in plas
tic verpakt meegenomen, heel snel aan de buitenzijde op
droogde, hetgeen een hoge mate van fossilisatie aangeeft. 

Daarnaast werd ook de kleur (donkerbruin tot zwartachtig) 
zichtbaar, en dat gaf ons een duwtje in de goede richting. 
Het opperarmbeenfragment heeft een hoge geologische ou
derdom, een hele ruwe schatting, op basis van de fossili
satie in combinatie met kleur: Vroeg Pleistoceen. In ieder 
geval ouder dan het Laat Pleistoceen, want beenderen uit 
die tijdspanne drogen niet zo snel. En toen wisten we waar 
we moesten zoeken: bij vroegpleistocene beverachtigen. 
Een van ons had al eerder skeletresten van de vroegpleis
tocene ‘reuzenbever’ Trogontherium van de Noordzee
bodem aan een onderzoek onderworpen (Mol & De Vos, 
1995) en daarbij dankbaar gebruikgemaakt van beschrij
vingen en afbeeldingen uit een monografie van A. Schreu
der uit 1929. In haar magnifieke werk over de fossiele be
vers uit de Klei van Tegelen bij Venlo, Limburg, staan vrij
wel alle skeletdelen van Trogontherium cuvieri afgebeeld. 
Een snelle vergelijking met een op ware grootte afgebeel
de humerus van deze beverachtige en van Castor fiber 
Linnaeus, 1758  de recente bever  bracht onmiddellijk 
uitkomst: het opperarmbeenfragment dat Peter en Ingrid 
de Bruijn aan ons voorgelegd hadden, dienen we, zonder 
twijfel, toe te schrijven aan Trogontherium cu vieri (fig. 6). 
Vele skeletdelen van deze beverachtige wijken wat vorm 
betreft sterk af van die van Castor fiber die ook van de 

Figuur 6. De bever, Castor (op de voorgrond) en de beverachtige, Trogontherium samen in het Vroeg Pleistoceen. Duidelijk is de sterk af-
geplatte staart van Castor, terwijl daar bij Trogontherium geen sprake van is. Ook valt op dat Trogontherium niet veel groter is dan Cas-
tor, maar naar verhouding wel een veel grotere kop heeft. Tekening Remie Bakker (Manimal Works).
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TrogonTherium cuvieri

Aanvankelijk was men van mening dat Trogontherium 
 de reuzenbever  veel groter was dan de Europese be
ver Castor fiber. Maar dat is niet het geval. Beide soor
ten kwamen soms tegelijkertijd voor, onder andere in het 
Vroeg Pleistoceen, het Tiglien. Zij zullen beide verschil
lende levenswijzen hebben gehad hetgeen juist in de bouw 
van het gebit en het skelet tot uiting komt.

Vooral het  zoals gebruikelijk uitvoerig onderzochte  ge
bit van deze twee genera vertoont duidelijk onder linge ver
schillen; bijvoorbeeld in het emailpatroon op het kauwvlak 
van de kiezen en in de aanwezigheid van tandcement; dit 
ontbreekt namelijk op de kiezen van Trogontherium. Daar
naast hebben de kiezen van Trogontherium wortels terwijl 
die van Castor die vaak niet hebben. Ook lopen de diepe 
groeven in de kiezen van Castor helemaal door tot de ba
sis van de kies, terwijl de ondiepere groeven in de kiezen 
van Trogontherium niet tot aan de basis van de kies door
lopen. De snijtanden (incisiven) zijn bij Trogontherium 
buitengewoon groot, en het email aan de buitenzijde van 
deze tanden is niet zo glad als bij Castor, het is enigszins 
geribbeld en heeft een textuur die herinnert aan die van een 
sinaasappelschil (zie figuur 7 en 8 en Langeveld, 2013a).

Ondanks het feit dat Trogonthe
rium grote knaagtanden had, zul
len ze er volgens Mayhew (1978) 
geen bomen mee geveld hebben, 
maar konden ze er misschien wel 
de bast mee verwijderen. Ook 
het skelet vertoont een behoor
lijk aantal verschillen. Een van de 
meest karakteristieke daarvan is 
wel het ontbreken van sterk ont

Noordzeebodem en ook van de stranden van Maasvlakte 
1 en Maasvlakte 2 bekend is. Van Trogontherium cuvieri 
zijn inmiddels al heel wat skeletresten bekend van Maas
vlakte 2, variërend van schedeldelen (tanden, onder en 
bovenkaken met molaren), wervels, delen van bekkens 
en beenderen uit de ledematen. Een opperarmbeen had
den wij nog niet eerder onder ogen gehad. 

Figuur 8. Het onderscheid tussen ge-
bitselementen van de beverachtige, 
Trogontherium en de bever, Castor. 
De groeven in de kiezen van Trogon-
therium zijn niet gevuld met cement 
en lopen niet door tot de basis van de 
kies, terwijl wortels wel aanwezig zijn. 
De groeven in de kiezen van Castor 
zijn wel gevuld met cement (maar dat 
kan verdwenen zijn in fossiele exem-
plaren) en lopen wel door tot de ba-
sis van de kies, terwijl wortels vrijwel 
nooit aanwezig zijn. Het email van de 
snijtanden van Trogontherium is ruw, 
als de schil van een sinaasappel, ter-
wijl dat op de snijtanden van Castor 
glad is. Daarnaast zijn de snijtanden 
van Trogontherium op doorsnede 
rond (bovenkaaks) of peervormig (on-
derkaaks), terwijl deze bij Castor meer 
driehoekig zijn (zowel boven- als on-
derkaak). Tekening Jerry Streutker.

Figuur 7. Linker onderkaakfragment met p4 van de beverachtige, 
Trogontherium cuvieri direct na de vondst op Maasvlakte 2 door 
Trudy Langeveld (Voorhout). Occlusaal aanzicht (kauwvlak), rechts 
is richting rostraal (snuitzijde). Foto Bram Langeveld.
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wikkelde dwarsuitsteeksels aan de staartwervels van Trogont
herium waaruit kan worden afgeleid dat Trogontherium, in te
genstelling tot Castor, een ronde staart heeft gehad. De krach
tige dwarsuitsteeksels aan de staartwervels van Castor maken 
namelijk de ontwikkeling van een grote, platte staart mogelijk. 

Volgens Schreuder (1951) was het lichaam van Trogon therium 
iets langer en slanker en stond hij iets hoger op de poten (fig. 
9). De achterpoot was veel groter dan die van de Europese 
bever (daar komen wij later nog op terug), terwijl de voor
poot iets kleiner was. Schreuder veronderstelde dat tussen 
de tenen van de voet zwemvliezen zaten. De beweeglijkheid 
van hand en voet waren bij Trogontherium groter. Op grond 
hiervan concludeerde Schreuder dat Trogontherium een be
tere zwemmer was dan de Europese bever. Mayhew (1978) 
veronderstelde dat Trogontherium als de huidige beverrat leef
de. Beverratten bewonen rivieren en meren in de gematigde 
streken van ZuidAmerika. De dieren graven hun gangen in 
de oeverwallen. Ze zijn uitstekende zwemmers, die een groot 
deel van de tijd in het water doorbrengen.

Tweemaal per dag op het strand van Maasvlakte 2
Sinds de openstelling voor het publiek in de maand mei 
van 2012 zijn Walter Langendoen (fig. 10) en zijn partner 
Joanna Smolarz uit Oostvoorne zeer frequente bezoekers 
van Maasvlakte 2. Door hun eerste vondst van een stukje 
barnsteen, tijdens een wandeling over het strand opgeraapt, 
zijn zij in de ban geraakt van vooral fossiele zoogdierres
ten. Met name de overblijfselen van de pleistocene mega 
en microfauna’s. 

Figuur 9. De beverachtige, Trogontherium 
moet een goede zwem mer zijn geweest. Re-
constructies van zijn poten op basis van de 
fossil record tonen dat aan. Te ke ning Remie 
Bakker (Manimal Works).

Figuur 10. Walter Langendoen (Oostvoorne) zoekend naar pleis-
tocene fossielen op het strand van Maasvlakte 2. Foto Joanna 
Smolarz.
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Dagelijks bezoeken zij het strand tweemaal, en met suc
ces. Na de publicatie van Mol et al. (2010a) over de eerste 
vondst van een coproliet van een hyena, Crocuta crocuta 
spelaea (Goldfuss, 1823) (collectie Natuurhistorisch Muse
um, Rotterdam, NMR 9991-0007071) gevonden tijdens een 
gerichte vistocht naar fossiele zoogdierresten in het zand
wingebied van Maasvlakte 2, hebben zij tot op heden, 13 
april 2014, maar liefst 62 coprolieten gevonden en veilig 
gesteld voor wetenschappelijk onderzoek (fig. 11 en 12). 
Sommigen daarvan zijn wel heel erg fraai bewaard geble
ven, en, wat niet onvermeld mag blijven, is dat deze copro
lieten ook daadwerkelijk voor onderzoek gebruikt worden. 
Uniek onderzoek dat hele mooie resultaten oplevert (Mol 
et al., 2013a). Maar hun collectie omvat veel meer: onder 
andere fossielen van wolharige mammoeten Mammuthus 
primigenius, de wolharige neushoorn Coelodonta antiquit
atis (Blumenbach, 1799), de steppenwisent Bison priscus 
Bojanus, 1827, het reuzenhert Megaloceros giganteus (Blu
menbach, 1799), het rendier Rangifer tarandus (Linnaeus, 
1758) en het wilde paard Equus caballus Linnaeus, 1758, 
om maar wat grote diersoorten te noemen.

Land- en zoetwaterslakken
Een soortgelijk succesverhaal vormen de waarschijnlijk 
middenpleistocene steenkernen van landslakken uit de fa
milie Helicidae (tuinslakken), die uniek zijn voor Maasvlak
te 2. Nauwelijks een jaar geleden werd het eerste exemplaar 
gepubliceerd (Langeveld, 2013b) en inmiddels hebben on
der andere Walter Langendoen en Joanna Smolarz tientallen 

Figuur 11. Deel van de collectie hyenacoprolieten van het strand 
van Maasvlakte 2 van Walter Langendoen en Joanna Smolarz 
(Oostvoorne). Net onder het midden bevindt zich een exemplaar 
waarbij er, ondanks de tand des tijds en het opspuitgeweld, nog 
drie segmenten aan elkaar zijn blijven zitten. Dat is voor deze 
strandvondsten uitzonderlijk. Foto Joanna Smolarz.

Figuur 12. Een grottenhyena, Crocuta crocuta spelaea doet zijn 
behoefte op de Mammoetsteppe. De kalkrijke uitwerpselen heb-
ben een relatief grote kans om bewaard te blijven in de fossiele 
overlevering, zeker wanneer zij snel genoeg begraven raken. Zo’n 
40.000 jaar later maakt dit deel van de nu ondergelopen Mam-
moetsteppe onderdeel uit van het zandwingebied voor Maasvlakte 
2 en worden de nu fossiele uitwerpselen (coprolieten) opgezogen 
en opgespoten, waarna zij verzameld en onderzocht worden. Te-
kening Remie Bakker (Manimal Works).
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exemplaren verzameld. In to
taal is het beschikbare materi
aal nu zo uitgebreid, dat even
tuele verschillende vormen die 
aanwezig kunnen zijn, aange
toond moeten kunnen worden. 
Nieuw zijn steenkernen met 
een iden tieke conservering als 
de landslaksteenkernen, maar 
een totaal andere morfologie. 
Op basis van de plani spirale windingswijze (dus in een plat 
vlak gewonden), hun formaat en verhoudingen en raadple
ging van de literatuur (Gittenberger & Janssen, 2004) wor
den deze steenkernen toegeschreven aan een grote zoetwa
terslak, namelijk de posthoornslak Planorbarius corneus 
(Linnaeus, 1758). In tabel 2 worden details gegeven van 
de vier nu bekende en beschikbare exemplaren. BL 02446 
(fig. 13) en WL0144 hebben beiden een breedte/hoogtever
houding die typisch is voor Planorbarius corneus: onge
veer 2,5. De stukken met nummers BL 02805 en WL0146 
echter, hebben een la gere breedte/hoogteverhouding. Deze 
verhouding lijkt op de verhouding die waarschijnlijk ty
pisch is voor de vrij slecht bekende fossiele soort Planor
barius peetersi Meijer, 1990: ongeveer 2. Een belangrijke 
bijkomstigheid is echter dat het bij deze twee stukken om 
relatief kleine exemplaren gaat, juvenielen. En juveniele 
Planorbarius corneus zijn relatief hoog ten opzichte van 
hun breedte. Met andere woorden: de breedte/hoogtever
houding van juveniele Planorbarius corneus is relatief la
ger (Gittenberger & Janssen, 2004). Daarom worden de in 
de tabel ge noemde steenkernen van Maasvlakte 2 voor
lopig allemaal als Planorbarius corneus beschouwd. Het 
zou, gegeven het hier gepresenteerde algemeen voorko
men van vroeg en middenpleistocene zoogdierresten op 
MV2, echter wel mogelijk kunnen zijn Planorbarius pee
tersi aan te treffen. Die soort is namelijk enkel bekend uit 
afzettingen uit het vroegpleistocene Bavelien, in tegen
stelling tot Planorbarius corneus, welke uit bijna alle in
terglacialen van het Kwartair bekend is (Gittenberger & 
Janssen, 2004). Meer vondsten zijn dus nodig! 

Diverse fauna’s
De collectie Langendoen/Smolarz is een afspiegeling van 
verschillende fauna’s die inmiddels bekend zijn van Maas
vlakte 2: een fauna uit het Vroeg Holoceen, uit het Laat 

Pleistoceen (Weichselien), uit het laatste interglaciaal, het 
Eemien en mogelijk ouder (Midden Pleistoceen), het Mid
den Pleistoceen en faunaresten uit een fauna uit het Vroeg 
Pleistoceen. Zij hebben inmiddels een kleine 2000 vond
sten gedaan, waarvan een groot deel natuurlijk fragmen
tair is vanwege de wijze van de zandwinning door sleep
hopperzuigers. Het op naam brengen van hun vondsten le
vert grote problemen op. Zij hebben het meeste van hun 
spaarzame vrije tijd besteed aan het verzamelen. Tijd voor 
vergelijkingen in museale collecties hebben zij nog niet en 
ook de vakliteratuur ontbreekt. Voor de determinaties van 
hun vondsten zijn zij grotendeels afhankelijk van anderen. 
Eerste indrukken van anderen over hun vondsten verkrijgen 
zij onder andere door hun foto’s te plaatsen op Facebook. 
En daar komen soms nuttige suggesties naar voren. Maar 
voor een betrouwbare determinatie is meer nodig dan al
leen maar een foto plaatsen op Facebook. Inmiddels heb
ben wij deze actieve verzamelaars verschillende keren be
zocht en geassisteerd bij het determineren. 

Het catalogiseren van de collectie
Omdat de collectie Langendoen/Smolarz omvangrijke vor
men begint aan te nemen, is het noodzakelijk om een goede 

Figuur 13. Steenkern, bestaan-
de uit ijzerrijk materiaal (limoniet), 
van de posthoornslak, Planorba-
rius corneus van het strand van 
Maasvlakte 2. Er is iets meer dan 
één winding bewaard gebleven. 
A Bovenaanzicht, B Onderaan-
zicht, C Aanzicht op mondope-
ning. Maatstreep is 1 cm. Foto’s 
Hans Langeveld.

Tabel 2
Afmetingen van steenkernen van Planorbarius corneus van 
Maasvlakte 2.

Coll. en  
nummer

Breedte Hoogte Breedte/ 
hoogte

BL 02446 28 mm 11 mm 2,5

BL 02805 8,3 mm 4,4 mm 1,9

WL0144 22 mm 8 mm 2,75

WL0146 13 mm 6,5 mm 2

B

C

A
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documentatie aan te leggen waarbij alles genummerd is en 
de gegevens keurig netjes in een database zijn vastgelegd. 
Een eventuele determinatie op soortniveau kan altijd nog 
wachten, maar het moet wel duidelijk zijn om welk skelet
element het gaat en of het compleet of fragmentair is. Pas 
dan wordt een collectie bruikbaar voor wetenschappelijk 
onderzoek. Immers, Walter Langendoen en Joanna Smo
larz verzamelen niet alleen maar voor het bezit. Zij wil
len met hun collectie bijdragen aan onderzoek en daarom 
moeten zij op weg geholpen worden bij het catalogiseren 
en beheren van hun vele vondsten.

Op zondag 2 februari 2014 hebben wij Walter Langen
doen en Joanna Smolarz opnieuw bezocht en hebben we 
een plan van aanpak besproken. Van belang is dat vond
sten, groot of klein  want er bevinden zich in hun collec
tie ook een groot aantal resten van zeer kleine zoogdieren  
apart verpakt worden in transparante opbergdoosjes en van 
catalogus nummers worden voorzien. In een database wor
den dan eerst de zogenaamde vaste gegevens vastgelegd: 
nummer, vindplaats en vondstdatum. Pas daarna worden de 
overige gegevens ingevoerd, met name de determinatie op 
skelet element en diersoort. Deze gegevens kunnen immers 

door voortschrijdend inzicht altijd nog wijzigen. Naast de 
determinatie, wordt er ook genoteerd wie de determinatie 
heeft uitgevoerd en worden alle eventuele bijzonderheden 
vastgelegd, bijvoorbeeld de conservering, tafonomie en 
de Nederlandse naam van het betreffende skeletelement 
en diersoort. We hebben de eerste reeks fossiele zoogdier
resten, ruim honderd in getal, van een nummer voorzien. 
Vervolgens hebben wij die zoogdierfossielen aandachtig 
bestudeerd en grotendeels kunnen identificeren op skelet
element. Daarna pas hebben we getracht deze te determi
neren op soortniveau. Over het algemeen is dat allemaal 
vlotjes verlopen. Een enkel stuk werd voorzien van de aan
duiding cf. wat zoveel betekent als ‘vergelijk met’ omdat 
wij niet voldoende literatuur voorhanden hadden voor een 
zekere naamaanduiding. Na de determinatie zijn alle ge
gevens in de database genoteerd waardoor er al een mooi 
en vooral bruikbaar overzicht aan het ontstaan is van de 
Oostvoornse collectie. 

Figuur 14. Reconstructie van de eland Alces latifrons, die goed 
bekend is uit het vroege Pleistoceen en ook regelmatig gevonden 
wordt op Maasvlakte 2. Tekening Remie Bakker (Manimal Works).
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Opmerkelijk
Bij deze determinatiesessie viel een groot aantal vondsten 
op vanwege de hoge graad van fossilisatie. Vaak zijn deze 
stukken tot in de kleinste details bewaard gebleven. Al snel 
hadden wij door dat vrij veel vondsten uit deze verzame
ling hebben toebehoord aan diersoorten uit het Vroeg Pleis
toceen. Zo determineerden wij een aantal resten van onder 
andere een elandsoort die hoofdzakelijk uit het Vroeg Pleisto
ceen bekend is, te weten Alces latifrons (collectienummer 
WL0094) (fig. 14). Ook hebben we vastgesteld dat een aantal 
skeletelementen moeten worden toegeschreven op basis van 
morfologie aan Trogontherium cuvieri, zoals een astragalus 
(nummer WL0084) en een compleet calcaneum (nummer 
WL0085). De determinatie werd hier versneld door ook goed 
te letten op de fossilisatiegraad van deze skeletelementen. 
Deze nieuwe gegevens over grote zoogdieren passen goed 
bij de al bekende gegevens van kleine zoogdieren (Diele
man, 2013). Opvallend algemeen zijn daar namelijk vroeg- 
en middenpleistocene soorten, terwijl laatpleistoceen ma
teriaal slechts zelden gevonden wordt. De conservering van 
het vroeg en middenpleistocene kleine zoogdiermateriaal 
is over het algemeen redelijk, soms zelfs erg goed, zoals 
verschillende onderkaakfragmentjes met gebitselementen 
van vroeg/middenpleistocene woelmuizen in de collec
tie van de tweede auteur aantonen.

Een wild zwijn uit het Vroeg Pleistoceen
Collectienummer WL0103 betreft een sterk rond ge kromde, 
op doorsnede driehoekige naar boven gerichte, rechter 
onder kaakhoektand van een varkensachtige. De tand is ge
broken en wat rest is iets meer dan de helft van het deel van 
de tand dat in de onderkaak verankerd is geweest. De tand 
die vrijwel geheel bestaat uit dentine, tandbeen, is aan de 
linguale en buccale zijde afgedekt met een zeer dun laag
je email (tabel 3). Op de bovenzijde van de tand ontbreekt 
deze emailafzetting, hetgeen goed zichtbaar is op figuur 
15. Dit is onder andere kenmerkend voor onderkaakhoek

tanden van wilde zwijnen en varkens. Het is opvallend hoe 
goed de kleinste details in het email van de tand bewaard 
zijn gebleven. Het gewicht van de tand is ook opmerkelijk, 
namelijk veel hoger dan een dergelijke tand van een (sub-)
fossiel wild zwijn. Gezien de verkleuring van het email tot 
grijs/blauw en bruin voor het dentine zou men snel geneigd 
zijn deze tand toe te schrijven aan een wild zwijn uit het 
Vroeg Holoceen, Sus scrofa Linnaeus, 1758, maar het ge
wicht geeft aan dat we vrijwel zeker met een soort te ma
ken hebben die veel ouder moet zijn.
De hoektanden van wilde zwijnen, die bekend zijn van de 
Noordzeebodem, zijn, voor zover wij weten, allemaal af
komstig uit het Vroeg Holoceen, uit de tijdspanne van 9.700 
– 7.200 BP. Deze hoektanden, zowel die uit de onder als 
die uit de bovenkaak, worden gekarakteriseerd door het 
dunne laagje email dat los splintert van het dentine. Nog 
nooit hebben wij er een gezien waarbij dat emaillaagje niet 
‘gebladerd’ aanwezig is. Hetzelfde is van toepassing voor 
de hoektanden van nijlpaarden uit het Midden en het Laat 
Pleistoceen van onder andere vindplaatsen als zandwinput
ten langs de BovenRijn in Duitsland of enkele vindplaat
sen in East Anglia in Engeland. Het tandfragment WL0103 
wordt gekenmerkt door een gave emailhuid op het dentine. 
Dit stuk is dan ook, in tegenstelling tot alle vondsten van 
laatpleistocene en vroegholocene hoektanden van wilde 
zwijnen, zwaar gemineraliseerd. Eenzelfde fossilisatie als 
een aantal andere molaren en skeletelementen van zoogdie
ren die wij plaatsen in het Vroeg Pleistoceen. Kortom, voor 
het op naam brengen van collectienummer WL0103 moeten 

Tabel 3
Afmetingen van de rechter hoektand van Sus strozzii, collectie 
Walter Langendoen, WL0103, Oostvoorne.

Maximale lengte van het fragment, gemeten langs 
de grootste ronding

102 
mm

Maximale breedte, gemeten ter hoogte van de  
pulpaholte

19 mm

Maximale hoogte, linguaal 22 mm

Maximale hoogte, buccaal 24 mm

Maximale dikte email 0,5 mm

Figuur 15. Canine Strozzi’s zwijn, Sus strozzii in de collectie van Wal-
ter Langendoen en Joanna Smolarz (Oostvoorne). Maatstreep is 1 
cm. Foto’s Hans Wildschut.

C
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we ons oriënteren op morfologische kenmerken van var
kensachtigen uit het Vroeg Pleistoceen. Daartoe hebben we 
onder andere gebruik gemaakt van een monografie (Azza
roli, 1954) over twee vroeg-pleistocene wilde zwijnen, een 
grote, Sus strozzii en een kleinere, Sus minor Depéret, 1890.

Op basis van de vorm van de dwarsdoorsnede van de onder
kaakhoektand, in detail beschreven door de Italiaanse pale
ontoloog Augusto Azzaroli (1954), die sterk verschilt met 
alle andere dwarsdoorsneden van onderkaakhoektanden 
van wilde zwijnen, en de grootte van het tandfragment in 
combinatie met de zware fossilisatie, schrijven wij deze 
tand toe aan het vroegpleistocene Strozzi’s zwijn, Sus 
strozzii. Van dit zwijn zijn al eerder overblijfselen van de 
Noordzeebodem gevonden, onder andere een onderkaak
molaar van het gebied van de Thornton Bank voor de kust 
van Zeeland, waar deze tezamen gevonden is met Anan
cus arvernensis (Croizet & Jobert, 1828), de mastodont 
van Auvergne, beiden in de collectie van de eerste auteur.

Tijdens het schrijven van dit artikel ontvingen we op vrij
dag 7 maart 2014 van Walter Langendoen nog een frag
ment van een tand (WL0145) dat wij toeschrijven aan een 
bovenkaakhoektand van een wild zwijn. Vermoedelijk is 

dit tandfragment van een juveniel individu afkomstig. Op
vallend is dat het zwart van kleur is en voorzien van ijzer
oerafzettingen en zwaar gefossiliseerd. De morfologische 
kenmerken zoals de korte kromming van het tandfragment 
en een diepe groeve en de dikte van het tandemail duiden 
op een jong individu van Sus strozzii.

Overblijfselen van wilde zwijnen zijn al bekend van Maas
vlakte 1. De fossielen van het strand van de eerste Maas
vlakte zijn onder andere door VervoortKerkhoff & Van 
Kolfschoten (1988) onderzocht. Zij onderscheiden daarin 
vier fauna’s (0 t/m 3), elk met een andere ouderdom. De 
oudste is Fauna 0, de jongste is Fauna 3 (Van Kolfschoten 
& Vervoort-Kerkhoff, 2010).
Sus scrofa, het wilde zwijn dat ook nu nog voorkomt in Eu
ropa, wordt in de Fauna 1 met onder andere de zuidelijke 
mammoet en de eland Alces latifrons, van Maasvlakte 1 ge
noemd door Vervoort-Kerkhoff & Van Kolfschoten (1988). 
Deze auteurs beschrijven en beelden een bovenkaakmolaar 
af, een M3, die aan deze soort wordt toegeschreven. Fauna 
1 van deze auteurs wordt (1988) een vroeg-pleistocene ou
derdom toegeschreven. In een recenter artikel geven dezelf
de auteurs echter een ouderdom van laat Vroeg Pleistoceen 
tot vroeg Midden Pleistoceen voor Fauna 1 (Van Kolfscho

Figuur 16. Reconstructie van Strozzi’s zwijn, Sus strozzii. Dit zwijn onderscheidt zich van andere soorten zwijnen door zijn grootte zoals 
dat in deze reconstructie is weergegeven: hoog op de poten. Ook de kop van dit dier is groot geweest. Kenmerkend zijn de elkaar afslij-
tende hoektanden uit de onder- en bovenkaak. Tekening Remie Bakker (Manimal Works).
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ten & Vervoort-Kerkhoff, 2010). Het zwijn van de eerste 
Maasvlakte duiden zij daar aan met Sus scrofa cf. mosba
chensis Küthe, 1932. Volgens Kurtén (1968) komt Sus scro
fa pas voor het eerst voor in het Midden Pleistoceen, onder 
andere gebaseerd op vondsten van klassieke vindplaatsen 
als Süssenborn, Mauer en Mosbach in Duitsland en Gom
basek in Slovenië. 

Strozzi’S zwijn, SuS STrozzii

Dit wilde zwijn dat groot en zwaar kon worden in vergelij
king met de huidige zwijnen in Europa, is bekend uit ver
schillende klassieke vindplaatsen in Europa (Kurtén, 1968), 
zoals het dal van de Arno rivier in Italië (Val d’Arno) en 
Senèze in het Hoogland van de Auvergne, Frankrijk (Faure 
& Guérin, 1984). Ook uit de Klei van Tegelen is dit zwijn be
kend (Richarz, 1921; Bernsen, 1931; Schreuder 1936, 1945; 
Hooijer, 1947). Een fraaie radius (Teylers Museum Haar
lem # 15814; Hooijer, 1947) van Sus strozzii uit de Klei van 
Tegelen is samen met een schouderbladfragment (# 15891) 
en een grote linker bovenkaakhoektand (# 15977) tentoon
gesteld in de Tegelenvitrine in de ‘eerste fossielenzaal’ van 
het Teylers Museum te Haarlem. De bovenkaakhoektand, 
relatief kort en dik in omvang, werd aanvankelijk door Eu
gene Dubois, die zelf een reconstructie van het Tegelse land
schap produceerde waarin het nijlpaard prominent aanwe
zig was, toegeschreven aan een nijl
paard. Later is deze determinatie ge
corrigeerd en de reconstructie in pot
lood van Dubois werd gereproduceerd 
in een publicatie over een eeuw onder
zoek in de Klei van Tegelen van Van 
den Hoek Ostende & De Vos (2006).
Voor meer en completere skeletdelen 
van dit vroegpleistocene zwijn moe
ten we verder weg. In het Florijnse 
Museo di Geologia e Paleontologia in 
Italië is een deelskelet tentoongesteld 
van Sus strozzii en in de magazijnen 
van het museum zijn nog een grote 
hoeveelheid geïsoleerde skeletdelen 
en schedels aanwezig. Dat is het ma
teriaal dat ten grondslag heeft gelegen 
aan de monografie van Azzaroli (1954)
Er lijkt een relatie te liggen tussen 

Sus strozzii (fig. 16) en het recente knobbelzwijn Sus ver
rucosus Müller, 1840, dat bekend is uit de moerassige ge
bieden van zuidoost Azië, met name de Indonesische ar
chipel. Daaruit kan geconcludeerd worden dat Sus strozzii 
niet gezien kan worden als de voorouder van het recente 
wilde zwijn, Sus scrofa.
Het biotoop van Sus strozzii zal overeenkomsten hebben 
gehad met dat van recente zwijnen in Europa. Sus strozzii 
heeft, gezien zijn wat grotere ‘handen en voeten’ en zijn 
kortere poten, geleefd op een zachte ondergrond. Deze ken
merken worden door Faure & Guérin (1984) namelijk ge
zien als een aanpassing aan dat milieu.
 
Desman en muskusos in Nijmegen
Net na de jaarwisseling zagen wij op Facebook foto’s van 
een bijzonder fossiel verschijnen, namelijk een prachtig 
bewaard gebleven rechter onderkaak, met de helft van de 
premolaren, namelijk de p2 en de p4 en alle molaren (m1, 
m2 en m3) nog op hun plaats (fig. 17). Helaas ontbreekt 
de p3 (maar de twee wortelalveolen ervan zijn goed zicht
baar) en is de kaak direct rostraal (voor) de p2 gebroken, 
waardoor ook de p1 afwezig is. Het stuk is opvallend don
kerbruin van kleur. Deze kleur komt overeen met de kleur 
van vroeg/middenpleistocene kaakjes van woelmuizen 
van Maasvlakte 2 in de collectie van de tweede auteur, en 

Figuur 17. Rechter onderkaak van een wa-
termol, Desmana thermalis van Maasvlak-
te 2 in de collectie van Hans en Karin Ver-
hulsdonck (Nijmegen). Het stuk is bijzon-
der goed bewaard gebleven, waarbij ook 
veel gebitselementen nog aanwezig zijn, 
namelijk p2, p4 en m1 t/m m3. A Buccaal 
aanzicht (wangzijde), B Occlusaal aan-
zicht (op de kauwvlakken van de pre- en 
molaren), C Linguaal aanzicht (tongzijde). 
Maatstreep is 1 cm. Foto’s André Bijkerk.
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met het waarschijnlijk middenpleistocene kaakje van So
rex cf. savini Hinton, 1911 afgebeeld door Dieleman (2013: 
fig. 18) en wijkt af van de lichtere kleur typisch voor de 
laatpleistocene zoogdierfossielen uit het Eurogeulgebied. 
Daarnaast is het kaakje zwaar gemineraliseerd, waardoor 
het erg snel oppervlakkig opdroogt, een kenmerk dat ty
pisch is voor deze oudere fossielen (wij zagen het ook al 
bij het opperarmbeenfragment van Trogontherium, waar
mee wij dit artikel begonnen). Laat-pleistocene zoogdier
resten uit hetzelfde vondstgebied drogen veel langzamer 
op. Ondanks de compleetheid is het stuk van zeer beschei
den formaat: het gaat namelijk om een kaakje van een des
man, een watermol. Dat is een insecteneter. Hoewel des
mans voor insecteneters, waartoe ook spitsmuizen beho
ren, relatief groot worden, zijn het in vergelijking met de 
andere hier behandelde zoogdieren toch echt kleintjes: de 
recente Russische desman Desmana moschata (Linnae
us, 1758) bijvoorbeeld wordt - zonder de staart te meten - 
slechts tot zo’n 23 cm lang (Barabasch-Nikiforow, 1975).

Het desmankaakje bleek verzameld te zijn door Hans 
en Karin Verhulsdonck uit Nijmegen en heeft nummer 
00186MV2 in hun collectie. Zij zijn vanwege hun woon
plaats geen vaste Maasvlakte 2zoekers, maar nemen zo 
af en toe een paar dagen vrij en betrekken dan een hotel 
vlakbij het Maasvlaktestrand. Op 7 januari 2014 vonden 
zij, aan het eind van zo’n minivakantie, het desmankaakje. 
Omdat wij geïnteresseerd zijn in deze fascinerende dier
groep, besloten wij na contact via Facebook en email een 
bezoek te brengen aan familie Verhulsdonck.

En dat was niet zonder resultaat. Het desmankaakje heb
ben we toegeschreven aan Desmana thermalis op basis 
van de grootte van zowel de kaak als de gebitselementen. 
Deze determinatie werd bevestigd tijdens een bezoek aan 
dr. Lars van den Hoek Ostende in NCB Naturalis op 9 april 
dit jaar waar de kaak met gebruikmaking van de microscoop 
goed opgenomen en gemeten kon worden. Deze bijzon dere 
vondst zal met enkele andere vondsten van watermollen in 
de nabije toekomst nauwkeurig en gedetailleerd beschre
ven worden. Maar Hans en Karin Verhulsdonck bleken 
nog meer bijzondere vondsten van het Maasvlakte 2strand 
in hun collectie te hebben. Zo determineerden wij op za
terdag 8 februari 2014 opnieuw opvallend veel materiaal 
dat kon worden toegeschreven aan de beverachtige Trog
ontherium cuvieri en troffen wij ook hier weer Alces lati
frons aan: een fraaie premolaar uit de bovenkaak van deze 
vroegpleistocene eland. Opvallend was het relatief alge
meen voorkomen van molaren van nog niet nader gedeter
mineerde herten. In de laat-pleistocene (Weichselien) fau
na uit de Eurogeul domineren namelijk paard en rund, niet 
hert (Mol et al., 2008). Het is dus heel waarschijnlijk dat 
een groot deel van deze hertenkiezen toegeschreven moe
ten worden aan vroeg of middenpleistocene herten, die 
in een bosachtig biotoop geleefd moeten hebben, zoals dat 
voorkwam in delen van het Vroeg en Midden Pleistoceen.

Figuur 18. Reconstructie van een vroeg-pleistocene watermol, Ga-
lemys kormosi, zoals die bijvoorbeeld bekend is uit de klei van Te-
gelen. Tekening Remie Bakker (Manimal Works).
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watermollen, Subfamilie DeSmaninae

Deze relatief grote insecteneters vormen een onderfamilie 
van de mollen (Talpidae) en worden, vanwege hun leefwij
ze en verwantschap, ook wel watermollen genoemd (fig. 
18). Ze leven namelijk in holen aan het water en spende
ren een groot deel van hun tijd in het water, waar ze hun 
voedsel bij elkaar scharrelen. De subfamilie heeft een rijke 
fossiele geschiedenis: vanaf het Laat Mioceen zijn er in to
taal maar liefst 19 valide soorten geweest (Rümke, 1985). 
Vandaag de dag leven er echter nog maar twee soorten, in 
twee genera. Dat zijn de Pyreneese desman Galemys pyre
naicus (Geoffroy, 1811) en de Russische desman Desma
na moschata (Linnaeus, 1758). Beiden worden als relicten 
beschouwd (Barabasch-Nikiforow, 1975).

Uit het Pleistoceen van Nederland kennen we in totaal drie 
soorten, uit de beide nog bestaande genera. Dat zijn Gale
mys kormosi (Schreuder, 1940), Desmana thermalis Kor
mos, 1930 en de grotere Desmana (cf.) moschata. Gale
mys kormosi is ondermeer bekend uit het Vroeg Pleistoceen 
van Tegelen, net als Desmana thermalis (Schreuder, 1940; 
Rümke, 1985). Desmana (cf.) moschata is in Nederland uit 
het Midden en Laat Pleistoceen bekend (Reumer & Hor
dijk, 1999; Hamann & Van den Hoek Ostende, 2000; Mol 
et al., 2013a; Langeveld & Schouten, 2013).

Marc Simmelink verzamelt samen met Noes Slob-Sim
melink niet alleen maar fossielen van grote zoogdieren, 
maar zoekt ook actief naar resten van kleine zoogdieren, 
met de kruipmethode (Langeveld, 2012). Naast tientallen 

woelmuiskiesjes hebben zij ook een gaaf opperarm beentje 
gevonden (fig. 19). Het betreft een humerus dexter, hele
maal compleet. De maximale lengte bedraagt 22 mm en 
de maximale breedte, distaal, 10 mm. Het distale gewricht 
doet direct denken aan het distale gewricht van de hume
rus van een mol Talpa, zoals afgebeeld door bijvoorbeeld 
Van den Hoek Ostende & Dieleman (2010). De schacht is 
echter aanmerkelijk slanker en langer. Raadpleging van 
Schreuder (1940) maakt duidelijk dat we hier met een hu
merus van een watermol te maken hebben. Gegeven het 
forse formaat gaat het in elk geval om een vertegenwoor
diger van het genus Desmana (Galemys is namelijk aan
merkelijk kleiner dan Desmana (Schreuder, 1940)). De 
humerus van Desmana wordt gekenmerkt door de opval
lend brede gewrichten. Net als het kaakje in de collectie 
Verhulsdonck, is de humerus (nu collectie Mol, legit Noes 
Slob-Simmelink) momenteel onderwerp van detailstudie. 
Duidelijk is in ieder geval de ouderdom: net als het kaakje 
is de humerus sterk gemineraliseerd en dus waarschijnlijk 
van vroeg of middenpleistocene ouderdom. Beide soor
ten Desmana komen dan in aanmerking (Hamann & Van 
den Hoek Ostende, 2000).

Muskusos
Het laatpleistocene materiaal in de collectie Verhuls
donck wordt geïllustreerd door een bijzonder stuk, name
lijk een prachtig bewaard gebleven molaar van een mus
kusos Ovibos moschatus (fig. 20 A, B en C, zie pag. 54). 
Zowel de muskusos als het rendier, ook bekend uit de 
collectie Verhulsdonck en van anderen die regelmatig op 

Figuur 19. Humerus van een een watermol, Desmana sp. van Maasvlakte 2 in de collectie van de eerste auteur (legit Noes Slob-Simme-
link). A Craniaal aanzicht (vooraanzicht),  B Caudaal aanzicht (achteraanzicht),  C Axiaal aanzicht  (binnenaanzicht), D Lateraal aanzicht 
(zijaanzicht). Maatstreep is 1 cm. Foto’s André Bijkerk.

A B C D
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de Maas vlakte 2 verzamelen, worden gezien als relicten 
van het Laat Pleistoceen (fig. 21). Van de laat-pleistoce
ne megafauna zijn zij eigenlijk de enigen die het Pleisto
ceen overleefd hebben in hun oorspronkelijke vorm. Ovi
bos moschatus is al bekend van het Eurogeulgebied. Mol 
et al. (2010b) publiceren overzichten van fauna’s en hun 
ouderdom en noemen onder andere de muskusos, op basis 
van een compleet middenhandsbeen dat zij ook afbeelden. 
Het lag dus wel in de lijn der verwachting dat er vroeg of 
laat gebitselementen van deze diersoort gevonden zouden 
worden op Maasvlakte 2. Op Maasvlakte 1 zijn meerdere 
molaren van de muskusos gevonden en deze worden door 
Mol & Zijlstra (1994) in een overzicht over muskusosfos
sielen van Nederland opgesomd. Een daarvan, nummer 33 
uit Mol & Zijlstra, betreft een linker onderkaakmolaar m3 
uit de verzameling van Andries Schoneveld te Spijkenisse 
die wij hier ook afbeelden (fig. 20 D, E en F).

Op zaterdag 8 februari viel de molaar van Ovibos mo
schatus onmiddellijk op. De onderkaakmolaar is namelijk 

zeer karakteristiek. Enigszins 
plomp en robuust gebouwd en 
veel laagkroniger dan de onder

kaakmolaren van runderen die veelvuldig gevonden wor
den. Ook van hertachtigen goed te onderscheiden omdat 
de kronen, die bij herten lager zijn dan bij muskusossen, 
een hele andere bolachtige vorm hebben. Op het kauwvlak 
ontbreken bij muskusosmolaren de puntige uiteinden van 
de lobben waaruit een molaar is opgebouwd. Het kauwvlak 
is in tegen stelling tot bij bijvoorbeeld de boviden, sterk af
gevlakt, zoals dat ook heel mooi te zien is bij gebitten van 
schapen en geiten. Ook een bij de onderkaakmolaren aan 
de wangzijde gelegen accessorische zuil, een soort pilaar
tje tussen die lobben, ontbreekt bij muskusossen en zij zijn 
daardoor goed van bijvoorbeeld runderen te onderscheiden. 
Aan de tongzijde is de kroon van deze molaar zwak ge
welfd, in tegenstelling tot de sterke welving van het email 
bij rundermolaren (Mol & Zijlstra, 1994). De molaar die 
Hans en Karin Verhulsdonck hebben verzameld is een m1 
sinister, dus een eerste ware molaar uit de linkeronderkaak, 
en is genummerd 00195MV2. Voor determinatiedoel einden 
beelden we de molaar uit hun collectie hier af (fig. 20). In 
de stille hoop dat andere verzamelaars nog eens extra gaan 

Figuur 20. Molaren van de muskus-
os Ovibos moschatus. Let goed op 
de relatief lage en vlak afgesleten 
kroon, de afwezigheid van acces-
sorische zuiltjes en de geringe wel-
ving aan de tongzijde.

A tot en met C. 
Eerste ware molaar uit de linker 
onderkaak (m1 sin. inf.) van Maas-
vlakte 2 (collectie Hans en Karin 
Verhulsdonck te Nijmegen). 
A Buccaal (wangzijde), B Linguaal 
(tongzijde), C Occlusaal (kauwvlak).

D tot en met E. 
Linker onderkaakmolaar m3 (m3 
sin. inf.) van Maasvlakte 1 (col-
lectie Andries Schoneveld te Spij-
kenisse). 
D Buccaal (wangzijde), E Linguaal 
(tongzijde), F Occlusaal (kauwvlak).

G en H.
Linker onderkaakmolaar  m3 (m3 
sin. inf.) van Maasvlakte 2 (collec-
tie Henk & Jeroen Westerhof te Ba-
rendrecht). 
G Buccaal (wangzijde), H Occlu-
saal (kauwvlak).

Maatstreep voor A tot en met F be-
draagt 1 cm. 
Foto’s A - C Hans en Karin Verhuls-
donck, D - H André Bijkerk.

A
B

C

F

H

ED

G
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opletten of zij in hun collectie misschien in het doosje met 
rundermolaren, zoals steppenwisenten en oerossen, ook 
een onderkaakmolaar van een muskusos, Ovibos moscha
tus, hebben liggen. Immers, wat grootte betreft verschil
len die niet zo veel.
 
Intensieve zoektochten op de Maasvlakte 2 van vele ver
zamelaars, en het aanbieden van hun vondsten voor de
terminatie, leverde op een bijeenkomst van de Werkgroep 
Pleistocene Zoogdieren op zaterdag 29 maart 2014 op
nieuw een gebitselement op van een muskusos. Henk en 
Jeroen Westerhof (Barendrecht) vonden onlangs een lin
ker onderkaakmolaar m3, wel aan de tongzijde (linguale 
zijde) beschadigd maar verder nog met alle kenmerken, 
zoals het ontbreken van de accessorische zuil en het afge
vlakte kauwvlak, om tot een zeker determinatie te komen. 
Die molaar beelden wij hier ook af (fig. 20 G en H). Mo
gelijk dat het behulpzaam kan zijn voor determinaties die 
men zelf wil uitvoeren.

Tot slot
Wij hopen in dit artikel aangetoond te hebben dat het erg 
nuttig is om tijd en energie te steken in het bezoeken van 
verzamelaars en hun collecties en hen te helpen bij het 
uitvoeren van determinaties. Beide partijen leren hiervan 
en het levert  zo blijkt  belangrijke nieuwe gegevens op.

De gevonden fossielen, zowel de weekdier als zoogdier
resten, zijn allemaal ex situ verzameld, en worden daarom 
vaak gezien als ‘van nul en generlei waarde’, maar dat is 
onjuist. Deze fossiele resten vertellen wel degelijk een ver
haal en kunnen bijdragen tot een betere kennis van de fau
na’s die de zuidelijke bocht van de huidige Noordzee in het 
verleden bevolkt hebben. Veel van deze fossielen bevin
den zich in de zeebodem al niet meer in situ want zij zijn 
door de oerMaas en oerRijn al behoorlijk door elkaar ge
husseld en omgewerkt. Dat hebben wij duidelijk gezien in 
steekboringen uit het zandwingebied van Maasvlakte 2 en 
dat blijkt ook uit aanhechtend sediment en mollusken op 
opgeviste mammoetbotten uit het Eurogeulgebied (Wes
selingh et al., 2010). Onze determinatiesessies van de af
gelopen winter tonen dat andermaal aan. 

Figuur 21. De muskusos Ovibos moschatus is een echt ijs-
tijdrelict. Het dier is prachtig aangepast aan de barre koude 
en droogte van de Mammoetsteppe. Tekening Remie Bak-
ker (Manimal Works).
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Voor determinatie en ouderdom blijken subtiele ‘hints’ in 
de conservering van de zoogdierfossielen van Maasvlakte 
2 heel belangrijk te zijn. Fossilisatiegraad, kleur, gewicht 
en eventueel aanhechtend sediment of ijzeroer vormen be
langrijke informatiebronnen voor het verkrijgen van een 
eerste indruk van de ouderdom van de voorliggende stuk
ken. Determinatie gaat natuurlijk in de eerste plaats aan de 
hand van de morfologie van het betreffende fossiel, maar 
deze aanvullende gegevens kunnen ‘een duwtje in de juiste 
richting’ geven, waardoor determineren efficiënter gaat en 
betere resultaten oplevert. Na de determinatiesessies zijn 
wij eerder gevonden skeletdelen opnieuw gaan bekijken 
en komen tot de conclusie dat een eerder gevonden mo
laarfragment van Maasvlakte 2 in de collectie van Trudy 
Langeveld (nummer 218) ook moet worden toegeschreven 
aan de zuidelijke mammoet. Uiteraard op basis van laag
kronigheid en dikte van het email, maar ook met het voort
schrijdende inzicht dat de zware fossilisatie mag meewegen 
om tot een goed oordeel te komen, is dit molaarfragment 
opnieuw op naam gebracht als Mammuthus meridionalis.

Een laatste voorbeeld van dit voortschrijdend inzicht is 
het op figuur 22 afgebeelde fossiele bot. Dit werd op 31 
maart 2013 op Maasvlakte 2 verzameld (coll. BL 02702). 
Duidelijk was natuurlijk direct dat het om een metapode 
ging, maar van welk dier? In eerste instantie werd er ver
geleken met leeuw, hyena, wolf, hond, beer, wild zwijn, 
verschillende zeezoogdieren (in de collectie van het Na
tuurhistorisch Museum Rotterdam) en zelfs tapir (in de 
collectie van Universiteit Leiden) en mens (France, 2009). 
Niks leverde een goede match op: het gevonden bot week 

Figuur 22. Rechter metatarsale IV (het vierde middenvoetsbeen) 
van de beverachtige, Trogontherium cuvieri, Maasvlakte 2, collec-
tie BL 02702. A Dorsaal aanzicht (rugzijde), B Ventraal aanzicht 
(buikzijde). Maatstreep is 1 cm. Foto’s Hans Langeveld.

Figuur 23. De beverachtige, Trogon-
therium cuvieri had opvallend grote 
achterpoten. Tekening Remie Bak-
ker (Manimal Works).

A B
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te sterk af, voornamelijk in de curve van de schacht, 
het schuine proximale gewricht en het richeltje aan 
de onderzijde van het distale gewricht. Toen wij 
bijna een jaar later in het depot van het Natuurhis
torisch Museum Maastricht de collectie uit de Te
gelse klei bekeken (met in het achterhoofd het feit 
dat soortgelijk materiaal ook op MV2 gevonden kan 
worden en we en passant ook nog even een aantal 
Tegelse hyenacoprolieten (verzameld in 1929!) her
kenden en van etiketje voorzagen), deed één fos
siel direct denken aan het betreffende botje. Dit was 
het stuk met nummer NHMM001716, verzameld 
in april 1944 in de groeve RusselTiglia, Tegelen: 
een rechter metatarsale IV van... Trogontherium cu
vieri! De overeenkomst in morfologie en formaat 
was bijzonder sterk en inderdaad: het fossiel van 
MV2 is opvallend zwaar, dus relatief sterk gemi
neraliseerd. Raadpleging van Schreuder (1929: pl. 
XVI, fig. 9) leverde extra bevestiging op van onze 
determi natie. Wij noemden al dat Trogon therium 
relatief grote voeten had in vergelijking met de re
cente bever Castor fiber en deze metatarsale IV 
(wel direct de grootste uit de voet van Trogon
therium) illustreert dat heel mooi, met een lengte 
van 75 mm, wat iets groter is dan die uit Tegelen 
(Schreuder, 1929) (fig. 23). Hier beelden wij het 
stuk van MV2 af (fig. 22), omdat het puntgaaf is, 
mooi illustreert hoe groot de voet van Trogonthe
rium was en omdat wij vermoeden dat maar heel 
weinig verzamelaars een dergelijk stuk direct met 
een beverachtige zouden associëren. 

Mammuthus meridionalis, Sus strozzii, Trogontherium 
cuvieri, Alces latifrons en Desmana thermalis tonen aan 
dat Maasvlakte 2 rijk is aan vroeg en middenpleistocene 
zoogdierresten. En dat maakt Maasvlakte 2 nationaal tot 
een erg belangrijke vindplaats, niet alleen voor kleine zoog
dieren (Dieleman, 2013), maar dus ook voor grote zoogdie
ren. Het betekent ook dat bij het determineren van fossie
len van deze vindplaats, rekening gehouden moet worden 
met de aanwezigheid van deze oudere en bij verzamelaars 
vaak minder bekende soorten zoogdieren. 

Wij zijn erg benieuwd naar de bijzondere en belangrijke 
vondsten en gegevens die het strand van Maasvlakte 2 de 
komende jaren gegarandeerd nog op gaat leveren en ho
pen dat dit verhaal in deze Afzettingen daartoe mag bijdra
gen. En als het dat teweeg brengt  zoals dat ook het geval 
was naar aanleiding van de eerste vondst en beschrijving 
van een hyenacoproliet opgevist in het zandwingebied van 
Maasvlakte 2 door Mol et al. (2010a) - dan hebben we ons 
doel bereikt. Die eerste hyenacoproliet gold toen als een 
grote zeldzaamheid, maar inmiddels zijn er, dankzij die 
publicatie uit 2010, vele tientallen herkend en opgeraapt 
van het strand van MV2 en, niet onbelangrijk, onderwerp 
van een studie met veelbelovende resultaten.
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Belangrijke informatie voor verzamelaars  
op Maasvlakte 2

Op het moment van verschijnen van dit artikel, wordt er op het 
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Maasvlakte 2 
wordt ‘uit-
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