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Samenvatting
Bij de uitbreiding van de Beatrixhaven in de Eemshaven is recentelijk een havenbekken gegraven van
enkele honderden meters lengte en ca. 7 meter diep. Het was een unieke kans om een kijkje te
nemen naar de bodemopbouw van een kustnabije wadbodem. Daarom werd er op 20 juni een
excursie georganiseerd naar de bouwput om een blik te werpen naar de bodemlagen. De
bodemopbouw bleek kenmerkend voor een wadbodem, met matig fijn zand afgewisseld met
kleilaagjes en af en toe concentraties aan verspoelde schelpen. Op een diepte van 7 meter onder
NAP is een in levende positie verkerende dubbelkleppige nonnetje bemonsterd en geanalyseerd op
ouderdom. Hieruit bleek dat de schelp ongeveer in 1300 na chr. geleefd moet hebben. Vergelijking
met eerdere dateringen en conclusies uit een boring in de Emmapolder, leert dat een voormalige
geul van minstens 7 meter diep op de locatie in de Beatrixhaven in korte tijd tussen 1300 en 1340
opgevuld is tot ongeveer het huidige niveau.

Inleiding
Groningen Seaports was in 2014 bezig met de uitvoering van de aanleg van een nieuw havenbekken
in het verlengde van de Beatrixhaven. Een strook van 500 meter lang en 175 meter breed werd
hierbij ontgraven (Fig. 1 en 2). Het bijzondere aan dit werk was dat een groot deel droog werd
ontgraven. Tot een diepte van 7 meter onder NAP kon droog worden ontgraven, waardoor er een
mooie ontsluiting van het voormalige waddengebied is ontstaan. Tijdens een eerste korte
verkenning begin juni, bleek dat de bodemopbouw in de ontgraving vooral bestond uit typische
jonge wadafzettingen, maar dat het wellicht goed is om de ontsluiting met een groepje deskundigen
nader te gaan bezoeken.
Op initiatief van een aantal leden van Stichting Verdronken Geschiedenis en in samenwerking met
Erfgoedpartners is bij Groninger Seaports gevraagd of een veldbezoek aan het havenbekken met een
klein select groepje mogelijk was. Groningen Seaports heeft hiervoor toestemming verleend, onder
de voorwaarde dat de werkzaamheden niet mochten worden gehinderd en waarbij aan de veiligheid
moest worden gedacht.

Het veldbezoek heeft plaatsgevonden op 20 juni 2014.

Figuur 1: Ontgraving t.b.v. uitbreiding Beatrixhaven (31-05-2014, Foto Koos de Vries).

Figuur 2: Luchtfoto ontgraving (7-8-2014) (Foto Koos Broertjes www.groningenvanboven.nl).

Veldbezoek
Na een introductie in het gebouw "Nij Licht" van Groningen Seaports, waarbij de projectleider van de
havenuitbreiding het een en ander vertelde over het project uitbreiding Beatrixhaven, zijn we met
een groepje van 8 personen het ontgraven deel van de Beatrixhaven ingegaan (Fig. 3).

Figuur 3: Oostwand uitbreiding Beatrixhaven (Foto: Henk Postma)

Tijdens het veldbezoek was het vrij snel duidelijk dat van boven naar beneden de gehele ontsluiting
bestond uit relatief jonge, typische getijde gedomineerde, wadafzettingen. Deze afzettingen
bestonden voor het grootste deel uit matig fijn zand met veel schelpgruis of hele in situ schelpen.
De soorten schelpen die werden aangetroffen zijn: meest of Cerastoderma edule (= Cardium edule;
kokkel), Mytilus edulis (Mossel), Macoma baltica (Nonnetje), Hydrobia ulvae (Wadslakje),
Scrobicularia plana (Platte slijkgaper) en Mya arenaria (Strandgaper). Dit zijn alle typisch in een
waddenmilieu voorkomende schelpsoorten. Het voorkomen van de Mya arenaria vertelt ons iets
over de ouderdom. Deze schelp komt namelijk pas sinds de 15e eeuw in het waddengebied voor. Na
de ijstijden kwam deze schelp niet meer in Europa voor; wel nog in Noordoost Amerika. Het blijkt
dat de soort al voor de ontdekking van Amerika door Columbus (1492) in Denemarken en het
Groninger Wad aanwezig was. Daarom wordt gedacht dat de Vikingen, die een paar honderd jaar
eerder al in Amerika waren, de soort een lift hebben gegeven naar het Noordzeegebied. Van deze
schelp zijn in de hogere sedimentlagen enkele dubbelkleppige exemplaren in een levenspositie (in
situ) waargenomen,
Op verschillende locaties en niveaus in de ontgraving werden soms in lagen geconcentreerde hele of
gebroken schelpen gevonden (Fig. 4). Dit zijn typische laagjes die afgezet zijn tijdens stormen.
Schelpen zijn moeilijk door getijdestroming in beweging te brengen, een combinatie van stroming en

golven is nodig om de schelpen te transporteren en samen te brengen tot laagjes. Tijdens stormen
zijn de omstandigheden dan ook gunstig voor schelptransport.

Figuur 4: Schelpen (meest kokkel) geconcentreerd in laagjes t.g.v. perioden met storm. (Foto Koos de Vries)

Het zand in de wadafzettingen wordt op onregelmatige wijze afgewisseld met dunne kleilaagjes die
soms specifieke vormen kunnen aannemen (Fig. 5). In enkele gevallen is de bovenkant van de
kleilaagjes onregelmatig gevormd; reeds afgezette klei lijkt hier door de stroom te zijn meegesleurd.
Het beeld van kleilaagjes in combinatie met het zand is typisch voor een getijde gedomineerde
afzettingsmilieu, waarbij tijdens relatief hogere stroomsterkte het zand wordt afgezet, terwijl tijdens
rustige stromingsomstandigheden en op stromingsluwe locaties de fijne slibdeeltjes als klei kunnen
bezinken.
Daartussen door komen er ook af en toe wat laagjes voor met veel verspoelde schelpen, waarbij de
korrelgrootte van het zand ook vaak iets grover is. Dit geeft momenten aan waarbij er door stroming
of golfwerking een hogere stromingsterkte langs de bodem stond, waardoor alleen het grovere
materiaal en de schelpen konden worden afgezet.
In het noordoostelijke deel van de ontgraving was een flauw hellende helling waar een goed beeld
kon worden verkregen van de totale opbouw van de vroegere wadbodem. Ook hier bleek de totale
opbouw uit jonge sedimenten te bestaan afgezet in een wadomgeving. Alleen bovenin was een
verandering zichtbaar die te maken had met de aanleg van de Eemshaven (in 1968-1973). Hier

waren in de bovenste lagen opgevulde greppels zichtbaar en was het niveau zichtbaar waar op de
oorspronkelijke bodem riet heeft gegroeid. Naderhand is het ingedijkt gebied opgehoogd tot ca. 2 m
+NAP.

Figuur 5: Zand met afwisseling van kleilaagjes (Foto Koos de Vries)

Aan de zuidkant van de ontgraving is een steile wand blootgelegd die in meer detail is bekeken (Fig. 6
en 7). Ook hier zijn geen andere waarnemingen gedaan dan in de andere delen van de ontgraving.
Opvallend in deze steilwand was het ontbreken van kleilaagjes en de geringe aantallen schelpen.
Onderin de steile wand is nog wel een dubbelkleppige Macoma balthica in levenspositie (in situ)
gevonden en bemonsterd. Dit schelpje is meegenomen en later geanalyseerd op ouderdom.

Figuur 6: Complete dwarssectie tot -7 m. -NAP in het noordwestelijk deel van de ontgraving (Foto Koos de Vries)

Figuur 7: Yvonne duikt naar een Macoma balthica (nonnetje) die gedateerd zal gaan worden (Foto Koos de Vries).

Datering schelp van Macoma balthica
Op het Centrum voor Isotopenonderzoek (CIO) van de Rijksuniversiteit Groningen is het
bovengenoemde schelpje geanalyseerd op ouderdom met behulp van de C-14 methode. C-14 is een
instabiele isotoop van koolstof die in alle levende organismen voorkomt in een bekende verhouding
tot de stabiele koolstofisotopen C-12 en C-13. Na de dood van het organisme neemt het aandeel aan
C-14 met een constante halveringstijd af ten gevolge van het radioactief verval van C-14. Door het C14 gehalte nauwkeurig te meten kan de ouderdom van een dood organisme worden bepaald. De
gemeten ouderdom moet evenwel nog wel gecorrigeerd worden (dit heet calibratie), doordat de
hoeveelheid C-14 in de atmosfeer niet constant is, en dus ook niet de hoeveelheid in het zeewater
opgelost koolzuur ( CO2) waaruit de schelp van het Nonnetje wordt opgebouwd. De hoeveelheid C-14
in de atmosfeer wordt beïnvloed door variaties in de intensiteit van kosmische straling, die worden
veroorzaakt door zonnewinden.
De ouderdom van de schelp van Macoma balthica is bepaald op 695 jaar BP, of na calibratie
ongeveer 1300 na Chr. Dit betekent dat het pakket zand in de uitgegraven uitbreiding van de
Beatrixhaven in elk geval in de laatste 700 jaar is afgezet. Of anders gezegd rond 1300 na Chr. lag er
op de locatie van de Beatrixhaven een wadgeul die minstens 7 meter diep was. Hoe snel de geul is
opgevuld is echter niet goed te zeggen, omdat er geen dateringen in de bovenste gedeelte van de
uitgraving zijn, maar wellicht kunnen andere aanwijzingen in de buurt iets meer vertellen.
In de Emmapolder, op ca. 3 km afstand van de Beatrixhaven, is in opdracht van de Rijks Geologische
Dienst een aantal jaren geleden een boring gezet, waar op verschillende diepten dateringen zijn
gedaan. Ook daar is op een diepte van ongeveer 7 meter een schelp gevonden en gedateerd op
ongeveer 680 BP, wat na calibratie ook op ongeveer 1300 na Chr. uitkomt. De basis van de geul ligt in
de boring in de Emmapolder op -19.18 m -NAP! Op een diepte van 3.25 -NAP is een schelp gedateerd
op ca.1340 na Chr.; vervolgens is een schelp op een diepte van -1.40 m -NAP gedateerd op 1460 na
Chr. en in 1670 na Chr. lag hier inmiddels een kwelder. Dit betekent dramatische veranderingen in
het gebied in een relatief korte tijd. Tussen 1300 en 1340 na Chr. is dus een geul snel opgevuld
waarna spoedig overgang heeft plaatsgevonden naar een kweldergebied.
We kunnen daarom aannemen dat in de Beatrixhaven een zelfde soort ontwikkeling heeft
plaatsgevonden, waarbij een diepe getijdegeul van ca. 20 meter diepte in zeer korte tijd is opgevuld.
Een geul van 20 meter diep op deze locatie ver van de zeegaten kan alleen maar bestaan bij een
groot ‘achterland’ of kombergingsgebied. Dit kan in het gebied alleen maar de Eems/Fivel boezem
geweest zijn. Rond 1300 moest de Dollard nog gevormd worden; dat gebeurde pas in de 15e-16eeuw.

Inpassing van de resultaten binnen de ruimtelijke paleogeografische
ontwikkelingen van het gebied
De paleogeografische ontwikkeling van het gebied rondom de Eemshaven moet in een breder kader
worden beschouwd om de resultaten van de hierboven vermelde dateringen te kunnen plaatsen.
Vraag is hierbij: hoe past de diepe geul in het landschap?
Sinds het begin van het Holoceen spelen verschillende mechanismen een rol die de kustontwikkeling
hebben beïnvloed. Deze mechanismen zijn:







Holocene zeespiegel rijzing
Pleistoceen landschap
Getijdewerking
Klimaat en ‘events’
Sedimentbronnen
Menselijke invloeden

De basis van het Pleistocene landschap wordt bepaald door een aantal hogere ruggen, zoals die van
Winsum naar Pieterburen, nabij Pieterburen , Borkum-Randzelgat en nabij Delfzijl. Deze ruggen
liggen echter ver verwijderd van het Eemshavengebied, en hadden slechts beperkt invloed voor dit
gebied. Hier lag echter wel de ‘oereems’ in een laagte tussen de hoge Pleistocene ruggen. De rivier
heeft diep in de onderliggende lagen ingesneden, en stroomde min of meer op dezelfde plek tussen
Borkum en Rottum richting de Noordzee.
De zeespiegelstijging t.g.v. het afsmelten van de ijskap, inclusief alle bijkomende verschijnselen zoals
glacio-isostasie en forebulge, is vanaf het begin van het Holoceen een continue proces geweest.
Vanaf ca. 4500 v Chr. neemt de zeespiegelstijging echter sterk is snelheid af. De kustontwikkeling
wordt dan meer bepaald door de overige resterende genoemde mechanismen. Vanaf de
Middeleeuwen wordt de invloed van de mens steeds groter door het inpolderen van grote delen van
de Fivelboezem, de aanleg van dijken en het afgraven en ontwateren van de achterliggende
veengebieden.
Voor het Eemshavengebied heeft dit tot gevolg dat de kwelderwallen van Noord Groningen zich
schoksgewijs (mogelijk storm geïnduceerd) steeds verder naar het oosten uitbreiden. Deze
kwelderwallen liggen hoger dan het omliggende land. Door golfwerking en afzetting van sediment op
de hoogste delen groeien deze kwelders hoger, en worden door de begroeiing ook zeer
erosiebestendig. Deze kwelderwallen zijn goed te herkennen op de hoogtekaart (Fig. 8). Hierop is de
oostwaarste uitbreiding goed te zien. De achterliggende Fivelboezem, vanaf de Eemshaven/Oude
Schip richting Westeremden en Ten Post, werd vanaf de 12e eeuw stelselmatig ingedijkt, waardoor er
een steeds kleiner waddengebied en kombergingsgebied ontstond, hetgeen de ontwikkeling van de
kwelderwallen versnelde. Hierdoor slibde ook de Fivelboezem weer sneller dicht.

Figuur 8: Hoogtekaart (AHN2) met daarop zichtbaar de uitbouwende kwelderwallen (bruin gekleurd).

Door deze ontwikkeling nam het achterland of komberging van de geulen steeds verder af, waardoor
er verzanding van de geulen optrad. Het is onduidelijk of de in de uitbreiding van de Beatrixhaven
gevonden geul deel uitmaakte van een 2-geulen systeem, zoals nu ook nog deels aanwezig in het
Eems estuarium, waarbij de ene geul eb gedomineerd is en de andere vloed gedomineerd. Het kan
dan zijn dat er toen een omslag optrad, waarbij door de afname van het kombergingsgebied van de
Fivel, de door ons gevonden geul verzandde doordat de andere meer noordoostelijk liggende tweede
hoofdgeul de hydrodynamische taken van de gevonden geul overnam .
De gevonden geul kan echter ook wat meer richting het Noordoosten opgeschoven zijn. Echter is dit
een relatief langzaam proces, en verklaart nog niet de snelle opvulling van de gevonden geul in de
Beatrixhaven.
Het lijkt er meer op dat de watervoerende functie van de geul plotseling is verdwenen, en dat een
andere geul, of een noordoostelijke afsnijding, de hoofdstroom heeft overgenomen. Hierbij moet
rekening worden gehouden met het gegeven dat op ca. 1.5 km afstand ten noordoosten van de
Beatrixhaven een ondiepe (ca. -11 m – NAP) Pleistocene drempel van keileem ligt die een barrière
vormt voor de hoofdstroom van de Eems. Mogelijk dat ontwikkelingen in het stroomopwaartse
gedeelte van de Eems/Dollard omstreeks de 14e eeuw invloed ook een rol in dit proces heeft
gespeeld. Maar de ontwikkelingen in de Fivelboezem, met name de bedijkingen, hebben hier zeker
aan meegedragen door het verkleinen van de komberging. Hoe de ontwikkelingen in het gebied
precies hebben plaatsgevonden moet nog in nader detail worden onderzocht.

