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Introductie 

De Hazelnootlezing
De Hazelnootlezing wordt jaarlijks georganiseerd door de Stichting Historisch Almere.  De 1e Hazelnootlezing 
vond plaats in 2006, toen Almere 30 jaar bestond. Voor het uitspreken van de Hazelnootlezing wordt door 
de Stichting Historisch Almere iemand uitgenodigd die nieuwe invalshoeken toevoegt aan het verleden en 
de toekomst van Almere. Het precieze onderwerp staat daarbij open. Belangrijk is dat de Hazelnootlezing 
nieuwe inzichten biedt in de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van Almere en daarmee een promi-
nente plaats in haar geschiedenis verdient.
De Hazelnootlezing is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis en de toekomst van 
Almere.

De Hazelnoot
Hazelnoten hebben voor Almere een bijzondere betekenis. Enkele verkoolde hazelnootdoppen tonen aan 
dat Almere een zeer oude geschiedenis heeft. Archeologen hebben bij boringen in Almere Buiten, op grote 
diepte van circa 9 meter onder het maaiveld, verkoolde hazelnootdoppen gevonden die met vuursteen zijn 
bewerkt. Deze kleine vondsten van 8.000 jaar voor Christus duiden op menselijk leven: de eerste 
Almeerders!

WSF Flevoland
De afkorting WSF staat voor Wetenschappelijke Steunfunctie. Veertien grote Nederlandse openbare biblio-
theken zorgen voor collecties, informatie en activiteiten op hbo/wetenschappelijk niveau. Elke  
WSF-bibliotheek heeft zich gespecialiseerd op een aantal onderwerpen, de zogenoemde accentgebieden. De 
accentgebieden in Flevoland zijn 'new towns' en 'watermanagement'. In Flevoland wordt de WSF door 
Bibliotheek Almere uitgevoerd.

Het WSF Flevoland Bulletin is een uitgave van Bibliotheek Almere.
Dit 3e WSF Flevoland Bulletin is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Historisch Almere. 

Chris Wiersma – Bibliotheek Almere
Frits Huis – Stichting Historisch Almere



[           ]...  ...
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Over de auteur 

J.H.M. (Hans) Peeters (Eindhoven, 1963) studeerde pre- en protohistorie aan de Universiteit 
van Amsterdam. Sinds zijn afstuderen in 1989 is hij intensief betrokken bij archeologisch 
onderzoek naar sporen van steentijdbewoning in Flevoland. Samen met de stadsarcheoloog 
van Almere, drs. J.W.H. Hogestijn, voerde hij tussen 1994 en 1997 omvangrijke opgravingen 
uit op de vindplaats 'Hoge Vaart-A27' in de gemeente Almere. 'Hoge Vaart-A27' staat inmid-
dels te boek als één van de belangrijkste vindplaatsen uit de overgang van de midden naar 
de late steentijd in Nederland. Het onderzoek op deze vindplaats vormt de kern van zijn 
proefschrift 'Hoge Vaart-A27 in context: towards a model of Mesolithic-Neolithic land use 
dynamics as a framework for archaeological heritage management' waarop hij in 2007 pro-
moveerde aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel is hij als senior onderzoeker en 
specialist 'vroege prehistorie' werkzaam bij de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap 
en Monumenten (RACM) te Amersfoort.
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Fig. 1. De overstroming van 1953 als symbool voor de bedreigende 
natuur.

Fig. 3. Klimaatverandering in de verkiezingsstrijd.
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...  ...

I. 
Almere: Opening naar een 
andere wereld

I.1. Mens en omgeving

Ons beeld van de 'natuurlijke omgeving' is 
statisch. De Westerse maatschappij heeft 
zich in de loop van enkele honderden jaren 
losgeweekt van haar natuurlijke omgeving 
en heeft een visie ontwikkeld, waarin 
natuur en cultuur als strikt gescheiden 
dimensies worden beschouwd. Het ver-
mogen om in totale onafhankelijkheid van 
die natuurlijke omgeving te kunnen over-
leven is het ultieme doel geworden. 
Verandering van de natuurlijke omgeving 
nemen we amper nog waar. Het is blijkbaar 
niet méér dan een decor waaraan we zelf 
invulling geven al naar gelang onze stem-
ming. Exemplarisch in dit verband, is de 
Nederlandse opvatting over 'natuuront-
wikkeling'. Zo moeten in het verleden 
gekanaliseerde beken weer meanderen. 
Dus creëren we die meanders, zij het ― 
eigenwijs als we zijn ― dikwijls op plaatsen 
waar ze van nature niet snel zouden komen 
te liggen. Dwars op en door een hoge 
zandrug bijvoorbeeld, terwijl het water 
daar onder normale omstandigheden 
omheen zou stromen. In deze vorm heeft 
natuurontwikkeling dan ook vooral veel 
weg van grootschalig tuinieren: de maak-
bare natuur.
Verandering van de natuurlijke omgeving 
registreren we alleen nog als deze bedrei-
gend is. (Zie fig. 1.)

De soms overdreven reacties ten aanzien 
van de actuele klimaatverandering 
vormen wel het meest sprekende 
voorbeeld in dit verband. Het beeld 
van de omgeving, de gehele 
aardbol, was statisch. Er 
gebeurde hoegenaamd niets, 
zeker niet in Nederland. 
Tropische wervelstormen à la 
Katrina kenden we hier niet en 
de imposante Deltawerken 
behoeden ons voor een herha-
ling van 1953. Totdat daar plots 
het gat in de ozonlaag was dat 
iedereen in de stress deed 
schieten. (Zie fig. 2.)

De catastrofescenario's vieren hoogtij, dis-
cussies over klimaatverandering en de 
gezondheidsgevolgen van milieuvervui-
ling lopen als een Babylonische spraakver-
warring door elkaar en politici spinnen er 
garen bij. Van alle kanten zien we het water 
als een grote dreigende massa over de 
duinen en dijken klotsen. Amersfoort-
aan-Zee, tropische zomers met bijbe-
horende wervelstormen en nooit 
meer een Elfstedentocht. (Zie fig. 3.)

Maar we blijven Nederlanders, en een 
bedreiging wordt in rap tempo omgebogen 
naar een nieuwe kans. De eerste onderne-
mers die strandpaviljoens bij Amersfoort 
gaan plannen, zullen niet lang op zich laten 
wachten. Een heuse piña colada-bar onder 
de wuivende palmen, bermuda-shorts en 
surfplanken. Daar stappen jaarlijks heel 
wat mensen voor in het vliegtuig.

[           ]...tropische zomers 
met bijbehorende 

wervelstormen en nooit 
meer een Elfstedentocht.

Fig. 2. Het gat in de ozonlaag.
De afbeelding is een 
momentopname.



[           ]...  ...
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I.2. Open vensters

Wat heeft dit alles nu te maken met de his-
torie van Almere? Ik denk zeer veel. Almere 
ligt op een bijzondere locatie. Een locatie 
waar vanaf het einde van de laatste ijstijd, 
zo'n 12.000 jaar geleden, zeer ingrijpende 
en snelle veranderingen in de natuurlijke 
omgeving voltrokken als gevolg van kli-

maatveranderingen. (Zie fig. 4.)

In die tijd leefden hier ook mensen, 
weliswaar op een geheel andere 
wijze dan wij, maar wel mensen 
die ook hun gewoonten hadden 

en om moesten gaan met veranderingen in 
hun omgeving. Juist de relatie tussen mens 
en landschap is één van mijn belangrijkste 
interessegebieden. En Flevoland vormt in 
dit verband een bijzonder belangrijk werk-
terrein voor mij, als archeoloog. Want er 
valt een verhaal te vertellen over de zeer 
vroege historie van Almere's grondgebied, 
over het veranderende landschap en de 

mens. Het is dan ook een voorrecht om op 
deze manier een bijdrage te leveren aan de 
vroegste geschiedschrijving van Almere.
De mensen die in dit verhaal centraal staan 
zijn zogenaamde jagers-verzamelaars. Zij 
stonden aan de vooravond van een ontwik-
keling waaraan Flevoland uiteindelijk haar 
bestaan te danken heeft. Een ontwikkeling 
die inhield dat een oud land onder de 
waterspiegel zou verdwijnen. De noodzaak 
om het landbouwareaal in de 20e eeuw uit 
te breiden, leidde er enkele millennia later 
toe dat de grote polders werden aangelegd 
en het 'verloren land' werd terugveroverd 
op de zee. Dit was de geboorte van 
Flevoland, het 'Nieuwe Land'. Maar bijna 
niemand dacht er destijds aan dat daarbij 
een lang gesloten venster op een ver ver-
leden op een kiertje zou worden gezet.
Door de ontwikkeling van de stad Almere 
wordt dit venster langzaam maar zeker 
steeds verder geopend. Ook door ruimte-
lijke ontwikkelingen elders in Flevoland 
komt er meer licht door het venster binnen. 
We krijgen als archeologen steeds meer 
inzicht in de wijze waarop de prehistori-
sche jagers-verzamelaars gebruik maakten 
van het toenmalige, veranderende land-
schap. Langzaam wordt het mogelijk om 
belangrijke hoofdstukken van de 'culturele 
biografie van het landschap' te gaan 
schrijven. Een biografie van jagers-verza-
melaars in een verdrinkend landschap dat 
onlosmakelijk verbonden is met de historie 
van Flevoland. En zoals ik zal laten zien, 
dragen de verschillende delen van 
Flevoland hun eigen steentje bij aan die his-
torie. Zo ook Almere!

Fig. 4. 20.000 jaar geleden werd 
half Engeland met landijs bedekt.

[           ]Want er valt een verhaal 
te vertellen over

de zeer vroege historie...



WSF Flevoland Bulletin - Almere: Stad met cultureel erfgoed van allure                                                                                                                    11                                                                                                                 

II. 
Einde van een ijstijd

II.1. Smeltend ijs, stijgend water

Ongeveer 12.000 jaar geleden trad na een 
lange periode van bittere kou een drasti-
sche klimaatverandering op, die het einde 
van de laatste ijstijd (het Weichselien) mar-
keert. Dat ging natuurlijk niet in één keer. 
In de voorafgaande 4000 jaar traden ook de 
nodige temperatuurschommelingen op, 
maar het bleef al met al tamelijk koud, met 
toendra's, steppes en poolwoestijnen als 
kenmerkende landschapstypen. Vanaf zo’n 
12.000 jaar geleden sloeg de balans door 
naar een meer blijvende stijging van de 
gemiddelde temperatuur en brak het 
Holoceen aan, het tijdvak waarin we 
vandaag de dag nog leven. (Zie fig. 5.)

'Almere' lag 12.000 jaar geleden nog ver in 
het 'hoge' achterland. De zeespiegel stond 
ongeveer 120 meter lager dan tegen-
woordig. Maar de afsmelting van de ijs-
kappen voltrok zich in een dusdanig hoog 
tempo, dat het Noordzeebekken snel vol 
stroomde en de zeespiegel binnen 3000 jaar 
ongeveer 100 meter hoger lag. Dit bete-
kende een gemiddelde stijging van ruim 
drie meter per eeuw. Ter vergelijking: de 
afgelopen eeuw hebben we een stijging van 
20 centimeter gezien en voor de komende 
eeuw liggen de prognoses tussen de 25 en 
in het meest extreme scenario de 80 centi-
meter. Met andere woorden, met een stij-
ging zoals aan het begin van het Holoceen 
zou Amersfoort niet meer 'aan' zee komen Fig. 5. Fluctuerende julitemperatuur tijdens laatste ijstijd.
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Fig 6. Met het afsmelten van de 
ijskap steeg de zeespiegel in snel 
tempo.

Fig 7. De kustlijn verschoof als 
gevolg van zeespiegelstijging.
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te liggen, maar 'in' zee. (Zie fig. 6.)

Maar goed, de wereld zag er kort na het 
Weichselien beduidend anders uit: 
Engeland was onderdeel van het vaste land, 
de Noordzee stond grotendeels droog en 
het gebied rond de Doggersbank vormde 
een markant heuvellandschap ― 
'Doggerland'. In dat contrastrijke landschap 
slingerden rivieren en lagen grote meren. 
De Rijn en de Maas bogen ten westen van 
de huidige kustlijn naar het zuiden af om 
zich voorbij het Nauw van Calais, via het 
Kanaal in de oceaan te storten. Dat deze 
wereld in rap tempo zou veranderen met 
een gemiddelde stijging van de zeespiegel 
van meer dan drie meter per eeuw spreekt 
voor zich. Zeker in de vlakkere delen van 
het landschap waar rivieren door kron-
kelden, had de waterstijging spectaculaire 
effecten. (Zie fig. 7.)

II.2. Jagers-verzamelaars op de bodem 
van de Noordzee

In dat veranderende landschap leefden 
jagers-verzamelaars. Mensen die niet zoals 
wij steeds maar op één plaats woonden, 
maar mensen die verspreid en waarschijn-
lijk in wisselende groepssamenstellingen, 
op allerlei plaatsen verbleven. Men maakte 
primair gebruik van natuurlijk beschikbare 
voedselbronnen en andere grondstoffen 
om te voorzien in de dagelijkse levensbe-
hoeften, waarbij seizoensvariaties ― niet 
alle bestaansbronnen waren in alle sei-
zoenen van het jaar beschikbaar ― een 
belangrijke motor vormden achter de dyna-

miek in dergelijke samenlevingen. Jagers-
verzamelaars hadden dan ook een nauwe 
relatie met hun omgeving. Wat overigens 
niet wil zeggen dat men volledig afhanke-
lijk was van wat de natuur te bieden had. 
Het is zelfs zeer aannemelijk dat ze het 
landschap manipuleerden, maar daar kom 
ik later op terug.
De term 'jagers-verzamelaars' ― er wordt 
overigens ook wel van 'jagers-vissers-ver-
zamelaars' gesproken maar die term zal ik 
vanwege de lengte niet gebruiken ― sug-
gereert dat de jacht 
op dieren en het ver-
zamelen van voedsel 
de belangrijkste 
bezigheid was van 
deze mensen. Maar 
dat is een veel te eenvoudige voorstelling 
van zaken. Men was zeker niet bezig met 
een continu gevecht om te overleven in de 
'wildernis'; de 'jagende-en-verzamelende-
mens', de 'steeds-maar-weer-achter-eten-
aanrennende-mens'. (Zie fig. 8.)

[             ]Het is zelfs zeer aannemelijk dat ze 
het landschap manipuleerden...

Fig 8. Het 'traditionele' 
beeld van prehistorische 
jagers.



[           ]...  ...
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Het landschap bood natuurlijk wel een 
kader, maar daarbinnen werden keuzes 
gemaakt, waarbij kosmologische overtui-
gingen het belangrijkste, sturende element 
vormen, zoals is gebleken uit etnografisch 
onderzoek bij nog bestaande jagers-verza-
melaars samenlevingen in bijvoorbeeld 
Siberië. De eigenschappen van de omge-
ving, het landschap, worden verklaard 
vanuit die kosmologie.
Zoals ik aan het begin van dit verhaal al 
aangaf, nemen wij veranderingen in de 
natuurlijke omgeving maar amper waar. 
Voor jagers-verzamelaars ligt dat heel 
anders. Zij nemen veranderingen continu 
waar en grote veranderingen des te meer. 
Het is nauwelijks voor te stellen welk ― 
traumatisch ― effect het vollopen van het 
Noordzeebekken, het in moordend tempo 

verdrinken van 
grote landschaps-
delen, het ver-
dwijnen van 
rivieren moet 

hebben gehad op deze mensen. We hebben 
het hier niet over een geleidelijke transfor-
matie over vele generaties jagers-verzame-
laars, maar over accute, vaak sprongsgewijze 
veranderingen binnen één generatie!
In de Flevolandse contreien voltrokken zich 
eveneens veranderingen, maar die hadden 
voor een aanzienlijk deel betrekking op de 
vegetatie en faunasamenstelling. De open 
toendra's en steppes met rendierkudden 
uit de koude tijden werden opgevolgd door 
dichtere bosvegetaties en parkland-
schappen met berken en later dennen, 
waarin het aantal gematigd warme dier-

soorten ― zoals edelhert, eland, wild zwijn 
en oeros ― geleidelijk toenam. De belang-
rijkste waterlopen waren te vinden in het 
dal van de IJssel en Overijsselse Vecht, 
tussen Oostelijk Flevoland en de 
Noordoostpolder, en in het dal van de Eem 
in Zuidelijk Flevoland. De kracht van deze 
rivieren was beperkt, zeker in Zuidelijk 
Flevoland. De waterhuishouding werd in 
belangrijke mate bepaald door locale 
omstandigheden, zoals de doorlaatbaar-
heid van de ondergrond en relatief kleine 
reliëfverschillen. In veel gevallen zal er 
sprake zijn geweest van stagnerend water 
in waterplassen, die door de Eem en klei-
nere zijstomen verbonden werden. Ook in 
de komvormige laagtes op grotere afstand 
van de eigenlijke rivier- en beeklopen 
kwamen kleine meertjes of plassen met stil-
staand water voor.

II.3. De grote verdrinking

Over wat zich precies in dat Noordzeegebied 
heeft afgespeeld tussen 12.000 en 9.000 jaar 
geleden weten we eigenlijk nog niet zoveel. 
Er is nog maar net een tipje van de sluier 
opgelicht over hoe het landschap er heeft 
uitgezien. Hierbij is overigens wel vastge-
steld dat grote delen van dat verdronken 
landschap nog verrassend goed bewaard 
zijn gebleven. (Zie fig. 9.) 

Allerlei objecten die door vissers aan wal 
worden gebracht, geven aan dat op de 
bodem van de Noordzee grote hoeveel-
heden materiaal vrijspoelen. Zo worden 
tonnen botresten naar boven gehaald. Voor 

[                ]De waterhuishouding werd in belangrijke 
mate bepaald door locale omstandigheden...
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een aanzienlijk deel gaat het om botten van 
lang geleden uitgestorven dieren, zoals de 
mammoet. Maar ook van dieren die er 
tijdens de verdrinkingsfase hebben rondge-
lopen, zoals edelherten en oerossen. En er 
komen bovendien archeologische voor-
werpen boven water, zoals stukken gewei 
met kap- en snijsporen, werktuigen en soms 
resten van mensen. (Zie fig. 10.)

Maar de beelden blijven nog fragmenta-
risch, ook voor Flevoland. Over de mense-
lijke aanwezigheid in Flevoland tijdens 'de 
grote verdrinking' tussen 12.000 en 10.000 
jaar geleden hebben we eigenlijk geen 
informatie. Maar dat dit betekent dat hier 
geen mensen hebben rondgelopen betwijfel 
ik ten zeerste. Zo kunnen vondsten, zoals 
splinters vuursteen uit van meters diepte 
opgeboorde grondmonsters best uit die 
periode stammen. Maar zonder 
een bijpassende koolstofda-
tering is dat niet zeker. Ik 
wil hier dan ook niet te 
lang bij stil staan en 
overstappen naar 
een volgende fase in 
de ontwikkeling van 
het landschap. Een 
fase waarin de mens 
zeker in Flevoland aan-
wezig was en waarvoor 
nota bene Almere de bewijsvoe-
ring heeft geleverd.

Fig. 9 In de Noordzeebodem zijn grote delen van het prehistorische landschap 
gefossiliseerd.

Fig. 10 Een versierd werktuig van gewei van zeker 10.000 jaar geleden, opgevist uit 
de Noordzee.
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[           ]...  ...

Fig. 11. Langs de Nederlandse 
kust lagen verschillende bekkens 
die ieder een eigen dynamiek 
kenden.
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III. 
Het begin van een nieuw 
tijdperk: een eerste  hoofdstuk 
over jagers-verzamelaars bij 
Almere

III.1. Het onzichtbare landschap

Toen tussen 10.000 en 9000 jaar geleden het 
Noordzeebekken voor een groot deel vol 
met water liep, vormden de voormalige 
heuvels van 'Doggerland' een eiland. En 
weldra zou ook Engeland worden afge-
sneden van het continent. De zeespiegel lag 
op circa 20 meter beneden NAP en de kust 
lag vrijwel ter hoogte van de huidige, 
Nederlandse kustlijn die we tegenwoordig 
door allerlei kunstgrepen in stand proberen 
te houden. Het Almere van de jagers-verza-
melaars kwam zo steeds dichter bij zee te 
liggen en Flevoland maakte deel uit van 
wat geologen nu het IJssel/Vecht-bekken 
noemen. (Zie fig. 11.)

Dit bekken is gelegen op de plek van een 
120 meter diep dal dat 180.000 jaar geleden 
door gletsjers werd gevormd. Sinds de 
terugtrekking van het landijs is het dal 
gevuld met allerlei sedimenten die zijn 
afgezet door smeltwaterstromen, zee en 
wind. Het loopoppervlak van de jagers-
verzamelaars in de polders werd 10.000 
jaar geleden gevormd door dekzand, dat 
door de wind was afgezet, en keileem ― 
een zeer taai mengsel van klei met kleine 
grindjes en grotere keien dat met de glet-
sjers was meegekomen (hiermee zijn later 
de hunebedden opgebouwd). Keileem  

 

kwam echter alleen in de Noordoostpolder 
aan het oppervlak, maar bij Almere liggen 
deze afzettingen op tientallen meters 
diepte.
Het toenmalige loopvlak ligt nabij Almere 
en Lelystad blijkens grondboringen op een 
diepte van ongeveer 13 meter beneden 
NAP, en dat loopt op tot bijna twee meter 
beneden NAP bij Zeewolde en één meter 
beneden NAP bij Kuinre. (Zie fig. 12.)

Fig. 12. De hoogte (in meters 
beneden NAP) van het oppervlak 
aan het begin van het Holoceen.
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Hogere uitschieters liggen bij Urk, 
Schokland en Kraggenburg, maar dat zijn 
dan ook keileembulten. Het laag gelegen 
IJssel/Vecht-bekken werd als voortzetting 
van de Gelderse Vallei in het zuiden en 
oosten omzoomd door de, door het landijs 
gevormde stuwwallen. Deze zijn beter 
bekend als de Utrechtse Heuvelrug en de 
Veluwe. In het zuiden werd dit gebied 
vooral afgewaterd via de Eem met diverse 
kleinere zijstromen. In in het oosten en 
noorden vond de afwatering vooral plaats 
via de IJssel en Vecht, de Tjonger of Kuinder 
en de Linde.

III.2. Vuursteensplinters en 
hazelnootdopjes

We bevinden ons inmiddels in de midden-
steentijd, het Mesolithicum. (Zie fig. 13.) 
Het IJssel/Vecht-bekken vormde een gebied 
dat door jagers-verzamelaars werd 
bewoond. Mensen wier directe voorouders 
misschien wel het water hadden zien stijgen 
in het Noordzeebekken. Bij systematische 
karteringen (inventarisaties) door middel 
van grondboringen, zijn op meerdere loca-
ties binnen de gemeente Almere sporen 
aangetroffen van jagers-verzamelaars. (Zie 
fig. 14.)

Toegegeven, de vondsten zijn misschien 
niet zo indrukwekkend als bijvoorbeeld de 
grotschilderingen van Lascaux. Splinters 
vuursteen die zijn vrijgekomen bij de ver-

Fig. 13. Geologische en archeologische periodi-
sering van het Holoceen.
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vaardiging van werktuigen, fragmenten 
van verkoolde hazelnootdopjes, wat krui-
mels verbrand bot. Hoe onbetekenend die 
schamele resten ook mogen lijken, ze 
dragen, zoals we zullen zien, in belangrijke 
mate bij aan het schrijven van onze 'bio-
grafie van jagers-verzamelaars in een ver-
drinkend landschap'.
De ouderdom van de hazelnootdopjes van 
twee locaties ― 'Zenit' in Almere-Buiten en 
'Homeruskwartier' in Almere-Poort ― is 
middels de koolstof-14 methode bepaald 
en leverde interessante resultaten op. 
(Zie fig. 15.)

Als we aannemen dat de vuursteensplin-
ters en hazelnootfragmenten die op deze 

locaties zijn gevonden bijeen horen, dan 
zijn de bewoningssporen op 'Zenit' tussen 
de 10.000 en 9500 jaar oud. Voor 
'Homeruskwartier', waarvoor zeven kool-
stof-14 dateringen beschikbaar zijn, ligt de 
vroegste datering mogelijk nog circa 500 
jaar eerder en komt de jongste datering 
rond de 8600 jaar geleden uit. Daarmee 
gaat het om de vroegste sporen, tot dusver, 
van mesolithische jagers-verzamelaars in 
Flevoland!
Wat men precies op deze locaties deed 
weten we jammer genoeg niet, omdat er te 
weinig materiaal in de boormonsters is 
aangetroffen. Dat is geen specifiek pro-
bleem van Almere of Flevoland, maar een 
methodische beperking: het volume van de 

Fig. 14. In Almere zijn 
duizenden archeologische 
grondboringen gezet.

Fig. 15. De locaties van in de 
tekst genoemde vindplaatsen in 
Almere.
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monsters dat met een grondboor kan 
worden opgehaald, is erg klein, dus de 
kans dat er iets in zit is zéér beperkt. Een 
enkele keer wordt er iets bijzonders in een 
boorkern aangetroffen, zoals rode oker in 
het plangebied 'Euroquartier'. Rode oker is 
een natuurlijke kleurstof, die echter niet 
overal voorkomt. Interessant is, dat oker in 
het Mesolithicum ― maar ook daarvoor al, 
in de oude steentijd (het Paleolithicum) ― 
frequent verband houdt met het dodenri-
tueel, zoals blijkt uit opgegraven grafvelden 
in bijvoorbeeld Zuid-Scandinavië. De 
omstandigheden waaronder het materiaal 
in 'Euroquartier' werd aangetroffen, zouden 
op een dergelijke situatie kunnen duiden. 
Indien het inderdaad om begravingen gaat, 
kan het wel eens om één van de vroegste 
grafvelden uit Nederland gaan.
Maar het is niet gemakkelijk om er achter te 
komen wat er nu op een bepaalde plek is 
gebeurd, zelfs als een groter oppervlak is 
onderzocht bij opgravingen. Dat is bij 
Almere nog niet zoveel gebeurd. Af en toe 
doet zich de gelegenheid voor om nauw-
keuriger te kijken en dat kan verrassende 

resultaten opleveren.
Een jaar of vier terug (omstreeks 2002/2003) 
werd in Almeerderhout aan het Zwaanpad 
een kleinschalig onderzoek uitgevoerd 
door leden van de archeologische amateur-
vereniging AWN (Archeologische 
Werkgemeenschap voor Nederland). 
(Zie fig. 16.)

Eerder booronderzoek had hier geen con-
crete aanwijzingen opgeleverd voor de 
aanwezigheid van een vindplaats, zodat de 
gedachte was dat hier weinig tot niets meer 
aanwezig zou zijn. Tot ieders verbazing 
bleek hier echter een grote hoeveelheid 
bewerkt vuursteen aanwezig, vergezeld 
van hazelnootfragmentjes en resten ver-
brand bot, met name afkomstig van vis. Het 
afval is geassocieerd met een kuil die als 
haard is geïnterpreteerd. De onderzoekers 
hebben alle grond nauwkeurig gezeefd en 
bij het uitzoeken van alle vuursteen bleken 
zich onder de werktuigen vrijwel uitslui-
tend zeer kleine, driehoekige 'spitsjes' te 
bevinden. (Zie fig. 17.)

Het gaat werkelijk om werktuigjes ― of 
liever gezegd, onderdelen van werktuigen 
― met een lengte tussen 6 en 13 mm. We 
noemen ze wel 'spitsen', maar of ze nu wer-
kelijk voor de jacht hebben gediend is niet 
duidelijk. Er is mogelijk een verband met 
de visresten die rond de haard zijn 
gevonden. Hebben we, gezien de kool-
stof-14 dateringen, te maken met 9000 jaar 
oud visgereedschap? Zeker weten doen we 
het nog niet, al is het maar omdat de vind-
plaats niet volledig is opgegraven.

Fig. 17. Minuscule 'spitsjes' van 
de vindplaats aan het Zwaanpad.

Fig. 16. Archeologisch onderzoek 
op de vindplaats aan het 
Zwaanpad.
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IV 
Leven in een uitgestrekt 
bosgebied: een tweede 
hoofdstuk over jagers- 
verzamelaars bij Almere

IV.1. Achter de Stichtse Brug

Hoe dan ook, samen met 'Zenit' en 
'Homeruskwartier' gaat het om de vroegste 
sporen van de mesolithische mens in 
Flevoland. Hoe het elders zat in de polders 
weten we op dit moment niet. Sporen van 
mesolithische bewoning zijn wel op diverse 
locaties gevonden, onder andere op de 
rivierduinen langs de oude lopen van de 
IJssel en Vecht in het Swifterbantgebied, 
maar deze zijn vooralsnog zeker 1500 jaar 
jonger. Om aansluiting te vinden op de 
vroege dateringen van 'Zenit', 
'Homeruskwartier' en 'Zwaanpad' moeten 
we toch in Almere zijn en wel ter hoogte 
van het kruispunt van de Hoge Vaart en de 
A27, op de vindplaats 'Hoge Vaart-A27'. 
Achter dit weinig tot de verbeelding spre-
kend toponiem gaat echter een schat aan 
gegevens schuil die het mogelijk maakt een 
aantal belangrijke paragrafen van onze bio-
grafie te schrijven.

De locatie werd in 1993 ontdekt bij booron-
derzoek dat plaatsvond in het tracé van de 
toen nog te voltooien A27. (Zie fig. 18.)
Precies op deze plek zou het talud voor de 
tweede Stichtse Brug met meters grond 
opgehoogd gaan worden. Dit zou tot grote 
druk in de ondergrond leiden waardoor 
drie meter onder het maaiveld verstoring Fig. 18. De opgraving in het tracé van de A27.
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van het archeologische niveau zou plaats-
vinden. Overleg tussen Rijkswaterstaat-
Directie IJsselmeergebied en de toenmalig 
provinciaal archeoloog van Flevoland en 
tegenwoordig de stadsarcheoloog van 
Almere, Willem-Jan Hogestijn, leidde tot 
de slotsom dat de vindplaats opgegraven 
moest worden. Het werd de grootste opgra-
ving van een steentijdvindplaats ooit: 8600 
m2, bijna één hectare! De opgraving startte 
in de nazomer van 1994 met een klein 

groepje archeologen, maar al snel 
zou er een team van 40 tot 50 
mensen aan het werk zijn, dag in, 
dag uit, tot 1 januari 1997. 

Het onderzoek begon op basis van weinig 
meer dan wat vuursteen, verbrande 
botresten en houtskool (Zie fig. 19.) Op 
basis van de diepte, ongeveer 5,7 meter 

beneden NAP, kon een voorzichtige schat-
ting worden gemaakt van de minimale 
ouderdom van deze resten. Circa 6600 jaar 
geleden stond het waterpeil zo hoog, dat de 
zandrug waarop de sporen waren aange-
troffen, onder de grondwaterspiegel ver-
dween en bewoning onmogelijk werd. Met 
het oog op deze verdrinkingsdatum was de 
gedachte van Willem-Jan Hogestijn, dat 
hier wel eens sporen aanwezig konden zijn 
uit een duistere periode van de prehistorie, 
het begin van de nieuwe steentijd, ofwel 
het Neolithicum. De periode dat het jagers-
verzamelaarsbestaan plaats zou gaan 
maken voor een agrarisch bestaan. En dat 
zou wel heel bijzonder zijn, want uit die 
periode kenden we in Nederland nog 
amper goed geconserveerde vindplaatsen.

Een spannend moment voor de archeoloog 
breekt aan als de enorme, door stalen dam-
wanden omgeven opgravingsput door 
grote graafmachines bijna op het archeolo-
gisch interessante niveau is gebracht. Zit er 
echt wel wat? En is dat wel de moeite waard 
om 4,5 miljoen euro ― want dat zou de hele 
onderneming gaan kosten ― aan te spen-
deren? Met de aanleg van de opgravingsput 
zelf was al 650-duizend euro gemoeid! 
Maar al snel bleek dat er inderdaad goed 
bewaard gebleven bewoningssporen zaten. 
De werkelijke betekenis van deze vind-
plaats werd echter pas duidelijk in de loop 
van het veldonderzoek en de analyse van 
alle gegevens door meer dan 30 specia-
listen. 'Hoge Vaart-A27' heeft inmiddels 
een prominente plaats ingenomen in de 
archeologische vakwereld en biedt een 

[           ]Een spannend moment voor de 
archeoloog breekt aan... 

Fig. 19. De vondsten uit de 
grondboringen bleken een 
'signaal' van een internationale 
toplocatie.
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intrigerend perspectief op de relatie tussen 
jagers-verzamelaars en een sterk verande-
rend landschap.

IV.2. Schommelend waterpeil

Daarvoor gaan we opnieuw terug in de tijd. 
Terug naar de laatste ijstijd, als er door de 
koude nauwelijks enige begroeiing is en de 
wind vrij spel heeft op de ondergrond. Ter 
hoogte van onze vindplaats werd een lang-
gerekte zandrug opgeblazen, die in weste-
lijke en noordelijke richting geleidelijk 
afliep, maar ten oosten abrupt overging in 
een dal waar waarschijnlijk een voorloper 
van de Eem zich een weg door baande. 
(Zie fig. 20.)

Toen aan het einde van de ijstijd, 12.000 jaar 
geleden, de temperatuur steeg en de vege-
tatie zich uitbreidde en van karakter veran-
derde, veranderde ook de waterhuis- 
houding. Al snel nam de kracht in de 
waterlopen af en sloeg allerlei organisch 
afval van planten en insecten neer op de 
bodem van waterplassen en meertjes. In het 
dal ten oosten van de zandrug ontstond een 
moerassig milieu. Het waterpeil in de laagte 
bleef echter niet gelijk. Op een gegeven 
moment zakte het peil, waardoor een eerder 
gevormde veenlaag droog kwam te liggen, 
zoals kon worden vastgesteld bij microsco-
pisch onderzoek van grondmonsters. 
Bodemdieren hadden de top van de veen-
laag doorgraven en bovendien werd gecon-
stateerd dat onder droge omstandigheden 
er zand was ingewaaid. Wanneer dit exact 
gebeurde is niet geheel duidelijk, maar wel 

dat dit tussen 
10.000 en 7800 jaar 
geleden moet zijn 
geweest.
Er zijn echter wel 
enkele verschijn-
selen op de zand- 
rug aangetroffen 
die mogelijk 
verband houden 
met deze verdrogingsfase en waarin de 
mens een rol speelde. Op de vindplaats 
werden namelijk sporen aangetroffen van 
haardplaatsen, zogenaamde kuilhaarden. 
(Zie fig. 21.)

Fig. 20. Op een zandrug langs 
een breed dal zouden jagers-
verzamelaars zich bij 
herhaling ophouden. 

Fig. 21. Kuilhaarden tekenen 
zich als donkere vlekken af in het 
zand. Ook hier lieten de jagers-
verzamelaars kleine vuurstenen 
spitsen achter. 
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[           ]...  ...

Eén van die kuilhaarden kon worden geda-
teerd en bleek ongeveer 8800 jaar oud. We 
komen nu dicht in de buurt van de jongste 
dateringen die voor 'Homeruskwartier' en 
'Zwaanpad' zijn vastgesteld. Interessant is 
dat de verdroogde veenlaag op diverse 
plekken was afgedekt met een pakket zand, 
dat van de rug was afgeschoven. 
(Zie fig. 22.)

Dit duidt er op dat 
de vegetatie ter 
plekke was ver-
stoord. Het is goed 
mogelijk dat dit 

8800 jaar geleden het gevolg was van de 
activiteiten van mesolithische jagers-verza-
melaars en dat het afschuiven van het zand-
pakket werd veroorzaakt door mensen en 
dieren die zich regelmatig langs en over de 

zandrug verplaatsten. Hebben we hier mis-
schien aanwijzingen voor een pad dat het 
rivierdal met de relatief hoge zandrug 
verbond?

IV.3. Klimaatverandering en haardkuilen

De droge omstandigheden waaronder de 
afschuiving van het zandpakket plaats-
vond, zijn natuurlijk niet door de mens ver-
oorzaakt. Feit is dat circa 9000 jaar geleden 
de temperaturen aanzienlijk waren 
gestegen en de dennenbossen plaats 
hadden gemaakt voor loofbossen. De ver-
dichting van de vegetatie leidde tot een 
hogere verdampingsgraad, terwijl tegelij-
kertijd meer grondwater aan de bodem 
werd onttrokken. Daarnaast speelde een 
klimaatverandering mogelijk een rol. 
Ongeveer 8400 jaar geleden braken in het 

Fig. 22. Tussen 10.000 en 7800 
jaar geleden schoof een pakket 
zand van de helling af.

[               ]...het afschuiven van het zandpakket werd 
veroorzaakt door mensen en  dieren...
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gebied van de Laurensbaai enkele grote, 
glaciale meren door, waardoor enorme hoe-
veelheden zoetwater de oceaan 
instroomden. Het gevolg was dat de ocea-
nische warmwatercirculatie werd afgeremd 
waardoor een klimaatverandering optrad. 
Het kwik daalde gemiddeld met zo'n 3o 
Celsius en in sommige gebieden werd het 
droger en nam de wind toe. Het zou zeker 
300 jaar duren, voordat het klimaat weer op 
de lijn van de langere-termijntrend van 
globale opwarming zou liggen. Naar alle 
waarschijnlijkheid onderging de waterhuis-
houding in deze periode aanzienlijke ver-
anderingen en is het niet uit te sluiten dat 
de verdrogingsverschijnselen die we op 
onze vindplaats hebben geconstateerd 
hiervan een signaal zijn. Mogelijk had dit 
ook zijn effect op de manier waarop de 
mesolithische jagers-verzamelaars gebruik 
maakten van dit gebied.
Tussen de eerste en daarop volgende fase 
van menselijke activiteit op de vindplaats 
'Hoge Vaart-A27' bevindt zich een hiaat 
van 1500 jaar. Althans, we hebben voor de 
periode tussen 8800 en 7300 jaar geleden 
geen aanwijzingen voor menselijke activi-
teit die we met een koolstof-14 datering 
hard kunnen 
maken. Elders in 
Flevoland zijn er 
wel aanwijzingen, 
zoals op de rivier-
duinen in het IJssel/Vecht-gebied in 
Oostelijk Flevoland en de Noordoostpolder. 
Het kan toeval zijn dat we uit de omgeving 
van Almere nog geen dateringen uit die 
periode hebben, maar het is tegelijkertijd 

ook mogelijk dat de hiaat overeen komt 
met een periode dat jagers-verzamelaars 
afwezig of minder frequent aanwezig 
waren in het gebied. De dynamiek van de 
waterlopen in het Eemgebied in Zuidelijk 
Flevoland was waarschijnlijk veel beperkter 
dan in het IJssel/Vecht-gebied. De verlaging 
van het waterpeil die gezien de aanwij-
zingen op 'Hoge Vaart-A27' plaats vond, 
kan dusdanige effecten hebben gehad op 
de milieuomstandigheden, dat jagers-ver-
zamelaars een aanzienlijk deel van hun 
activiteiten concentreerden in het IJssel/
Vecht-gebied waar een actiever en uitge-
breider rivierenstelsel aanwezig was dan in 
de omgeving van Almere.

[           ]Het kwik daalde gemiddeld 
met zo'n 3o Celsius...
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Fig. 23. Tussen 8000 en 7000 jaar geleden veranderde het landschap van een droog, gesloten 
bosgebied naar een meer open, gedifferentieerd landschap.
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V. 
Getijdenwerking als ‘uurwerk’ 
van het landschap: een derde 
hoofdstuk van jagers-verzamelaars 
bij Almere

V.1. De kust nabij

8000 jaar geleden (Zie fig. 23.) begon het 
landschap van Flevoland structureel te ver-
anderen. De zeespiegel was ondertussen 
steeds verder gestegen en de kustlijn kwam 
angstvallig dichtbij. Het landschap brak 
geleidelijk open en zou een mozaïek van 
vegetatietypen gaan omvatten. In de laagte 
ten oosten van de zandrug bij 'Hoge 
Vaart-A27' stond ongeveer 7500 jaar geleden 

opnieuw water. 
Circa 7300 jaar geleden waren de jagers-
verzamelaars opnieuw ter plekke van onze 
vindplaats. En opnieuw vinden we kuil-
haarden, in totaal ongeveer honderd.
(Zie fig. 24.)

Hoewel dergelijke kuilhaarden kenmer-
kend zijn voor het Mesolithicum in noorde-
lijk Nederland, weten we nog steeds niet 
goed waartoe ze dienden. Doorgaans 
worden ze in verband gebracht met de 
bereiding van voedsel. Soms worden op 
terreinen wel 500 exemplaren aangetroffen. 
Vanwege de hoge aantallen is ook wel eens 
gedacht dat op dergelijke locaties grote 
groepen mensen aanwezig waren. Het zou 

Fig. 24. Op de bodem van een kuilhaard liggen nog grote brokken houtskool.
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Fig. 25. Tussen 7000 en 6500 jaar geleden ontwikkelde zich in Flevoland een uitgestrekt 
moeraslandschap dat door getijdewerking werd beïnvloed.
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dan om zogenaamde aggregatienederzet-
tingen gaan; nederzettingen waar groepen 
verwante jagers-verzamelaars bijeen 
kwamen om de sociale contacten te onder-
houden. Koolstof-14 dateringen van houts-
kool tonen echter aan dat de kuilen in de 
loop van meerdere honderden jaren, oplo-
pende tot zelfs 1500 jaar, steeds weer 
opnieuw zijn aangelegd. Ze zijn dus niet 
allemaal gelijktijdig gestookt. Het zou zelfs 
zo kunnen zijn dat een locatie slechts 
eenmaal per jaar werd bezocht en er slechts 
één kuilhaard werd gestookt.
Op onze vindplaats ging het stoken van 
kuilhaarden tot ongeveer 7000 jaar geleden 

door; dat is dus over een periode van 300 
jaar. Daarna kwam er een abrupt einde aan 
deze activiteit. De invloed van de zee liet 
zich steeds duidelijker voelen en 7000 jaar 
geleden werd het moerassige gebied ten 
oosten van de zandrug opengebroken. 
(Zie fig. 25.)

Eén of misschien enkele stormvloeden 
zorgden er voor dat een deel van de eerder 
afgezette veen-, modder- en zandlagen 
wegsloeg. Ook de zandrug was aan erosie 
onderhevig. (Zie fig. 26.)
Waarschijnlijk zo erg, dat allerlei door de 
jagers-verzamelaars achtergelaten bewo-

Fig. 26. Rond 7000 jaar geleden verspoelde een deel van de zandrug.
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ningsafval eveneens wegspoelde. Vandaar 
dat we van de eerste twee bewoningsfasen 
weinig meer hebben teruggevonden dan de 
kuilhaarden.
Het onstuimige milieu zou echter spoedig 
tot bedaren komen. En opnieuw kwamen 
er mensen, maar het lijkt erop dat zij de 
plek op een andere manier gebruikten. 
Kuilhaarden werden niet langer aangelegd. 
Men stookte nu vuur direct op het opper-
vlak, of in ondiepe kuiltjes. In tegenstelling 
tot de oudere kuilhaarden, waarin alleen 
grote hoeveelheden houtskool zijn aange-
troffen, komen in en rond deze zogenaamde 
oppervlaktehaarden grote hoeveelheden 
zwaar verbrande botfragmenten, vuur-
steenbewerkingsafval, verkoolde zaden, 
hazelnootdopjes en aardewerkscherven 
voor. Van dergelijke oppervlaktehaarden 
zijn er maar liefst 120 aangetroffen.

V.2. Aardewerk van de 
Swifterbantcultuur

Het 7000 jaar oude aardewerk 
dat aangetroffen is bij ‘Hoge 
Vaart-A27’, behoort met de 
vondsten die gedaan zijn bij 
de aanleg van de Betuweroute 

bij Hardinxveld-Giessendam, tot het 
vroegste aardewerk dat we kennen uit het 
Nederlandse kustgebied. We rekenen  
dit materiaal tot de zogenaamde 
Swifterbantcultuur, waarvan de resten voor 
het eerst nabij Swifterbant werden aange-
troffen, kort na de inpoldering van Oostelijk 
Flevoland. De potten zijn opgebouwd uit 
aaneengeknede kleirolletjes en hebben een 

kenmerkend S-vormig profiel met een 
ronde tot puntige bodem. (Zie fig. 27.)

Bijzonder interessant is dat op de vind-
plaats 'Hoge Vaart-A27' sterke aanwij-
zingen zijn gevonden voor de plaatselijke 
productie van deze potten. Bovenop de 
zandrug werd een concentratie scherven 
aangetroffen bij een hoeveelheid onge-
bakken klei met daarin stukjes gebroken, 
witte kiezel. Dit steengruis werd aan de klei 
toegevoegd als magering, om scheuring 
van de klei te voorkomen bij het drogen en 
bakken van het aardewerk. Onder dit 
plakaat klei werd een kuil aangetroffen, 
waarin afdrukken aanwezig bleken van 
rieten matten (Zie fig. 28.)
Het riet zelf was vergaan, hoewel op enkele 
plekken nog wat verkoolde restjes aan-
wezig bleken. De afdrukken die nu in 
museum Nieuwland Erfgoedcentrum in 
Lelystad te bezichtigen zijn, bleken echter 
dusdanig gedetailleerd, dat zelfs de stik-
naden herkend konden worden. Ook kon 
worden vastgesteld dat zeker vier niveaus 
met matindrukken in de kuil aanwezig 
waren. Het is zeer waarschijnlijk dat de met 
matten beklede kuil werd gebruikt voor het 
kneden en mengen van de klei.
Nu is het op zichzelf misschien niet zo inte-
ressant om vast te kunnen stellen dat in 
ieder geval een deel van het aardewerk ter 
plekke werd gemaakt. Wat het geheel inte-
ressanter maakt, houdt verband met de 
veel gedeelde opvatting onder archeologen, 
dat aardewerk behoort bij het gebruik van 
meer standvastige nederzettingen, een 
meer sedentaire samenleving. En in één 

Fig. 27. Op een vindplaats bij 
Urk werd een volledig 
reconstrueerbare pot van de 
Swifterbantcultuur aangetroffen.

[            ]Het onstuimige milieu zou echter 
spoedig tot bedaren komen.
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adem worden dikwijls ook landbouw en 
veeteelt genoemd. Allemaal kenmerken 
van wat de nieuwe steentijd of het 
Neolithicum wordt genoemd. Het ver-
moeden van Willem-Jan Hogestijn vóór 
aanvang van de opgraving zou dan dus 
werkelijkheid zijn geworden. Maar zijn die 
gedachten over het gebruik van aardewerk 
en het verband met een meer sedentaire 
levenswijze nu wel zo terecht? Wat zegt 
aardewerk over de mobiliteit van groepen 
mensen? Wat zegt het over de voedseleco-
nomie? Wat deden deze mensen nu precies 
op 'Hoge Vaart-A27', en onder welke 
omstandigheden?

V.3. Wetlands en jacht

Het aardewerk dat we hier hebben 
gevonden, is tussen de 7000 en 6600 jaar 
oud en komt exact overeen met de 
ouderdom van de oppervlaktehaarden. 
Gedurende die periode steeg het grondwa-
terpeil met 20 à 30 cm per eeuw. Geleidelijk 

dijde het moeras steeds verder uit en kroop 
het veen tegen de zandrug op. Het droge 
areaal kromp verder in en ongeveer 6600 
jaar geleden verdween de zandrug in het 
moeras. De locatie lag dus midden in wat 
wij tegenwoordig wetlands plegen te 
noemen. Nu zijn wij snel geneigd om te 
zeggen dat geen mens in zulke omstandig-
heden wil wonen, bijvoorbeeld vanwege de 

vele muskieten. Maar laten we onze eigen, 
Westerse maatstaven niet tot regel ver-
heffen. Leven in de nattigheid bestaat ook 
tegenwoordig nog in allerlei vormen.
Op onze vindplaats hebben we zelfs sterke 
aanwijzingen dat het terrein ook in natte 

[           ]...geen mens in zulke 
omstandigheden wil wonen.

Fig. 28. Gedetailleerde afdrukken 
van rieten matten.
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omstandigheden gebruikt werd. Zo troffen 
we een haardplaats aan die half in het veen 
zat. Op grond van de diepteligging kon een 
schatting worden gemaakt van de 
ouderdom van de haard. Dat werd beves-
tigd door een koolstof-14 datering: onge-
veer 6700 jaar oud. Klaarblijkelijk werd het 
vuur dus gestookt in een periode dat er op 
die plek natte vegetaties groeiden. Uiteraard 
kan niet uitgesloten worden dat dit in een 
droger seizoen gebeurde. Maar de alge-
mene omstandigheden waren vochtig. En 
blijkbaar speelde dat voor deze mensen dus 
helemaal niet zo'n grote rol. Maar het is ook 

duidelijk geworden dat deze mensen van 
de Swifterbantcultuur niet permanent of 
zelfs maar langere tijd ononderbroken op 
deze plek zaten. In tegendeel. Het is zo 
goed als zeker dat het verblijf steeds vrij 
kort was, misschien enkele dagen tot een 
week of twee.
De activiteiten die men steeds opnieuw uit-
voerde, waren direct gerelateerd aan de 
jacht. Bij het produceren van vuurstenen 
werktuigen was alles gericht op de vervaar-
diging van vlijmscherpe pijlpunten. 
(Zie fig. 29.)

Van dikkere scherven vuursteen werden 
krabbers gemaakt die werden gebruikt 
voor de bewerking van verse huiden, zoals 
bleek uit het onderzoek van microscopische 
slijtagesporen. Lange spaanders vuursteen 
werden gebruikt om zacht plantaardig 
materiaal mee te bewerken. Waarschijnlijk 
voor het ontbasten van relatief dunne 
twijgen of scheuten waar pijlschachten van 
werden gemaakt. Op een locatie waar men 
gedurende langere tijd verbleef, zou je 
archeologisch een breder werktuigenspec-
trum verwachten. Andere werktuigen die 
we in verband brengen met meer huishou-
delijke activiteiten, zoals boortjes, priemen, 
bijlen en krabbers voor de bewerking van 
droge huiden, hout, bot en gewei, ont-
breken opvallend genoeg vrijwel volledig. 
De nadruk lag dus op activiteiten die in 
verband kunnen worden gebracht met de 
jacht. De pijlspitsen en mesjes dienden voor 
het onderhoud van de pijlbewapening, 
terwijl de krabbers werden ingezet om de 
huiden van juist geschoten jachtwild te ver-

Fig. 29. Trapeziumvormige
pijlpunten werden overdwars 
geschacht en leverden zwaar 
bloedende wonden op.

Fig. 30. De verdeling van activiteiten over een oppervlak van 10 x 10 meter.
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werken. In het kamp werd één haard 
gestookt, mogelijk twee. Iedere archeoloog 
zal een plek waar een dergelijke samenstel-
ling van bewoningsafval wordt aange-
troffen, interpreteren als jachtkamp.
(Zie fig. 30.)

Dus niet de min of meer permanente neder-
zetting die men associeert met aardewerk. 
Er zijn ook geen sporen gevonden van een 
wat meer solide woonstructuur of een 
huis.

V.4. Natuurlijke diversiteit

Hoe sluit dit dan aan bij de voedseleco-
nomie? Zoals al aangegeven, werd in en bij 
de haardplaatsen een grote hoeveelheid 
verbrand bot aangetroffen. (Zie fig. 31.)
In de laagte ten oosten van de zandrug 
werd bovendien veel onverbrand bot aan-
getroffen, waaronder slachtafval, maar ook 
diverse werktuigen van bot en gewei. 

Het materiaal is nauwgezet onderzocht en 
van veel botfragmenten kon worden vast-
gesteld om welke diersoorten het gaat. 
Vissen, vogels, kleine en grote zoogdieren. 
Maar niet één gedomesticeerd dier, met uit-
zondering van een hond. Voor het overige, 
allemaal wild. En bovendien allemaal wild 
dat zeer goed paste bij het lokale milieu; op 
de overgang van een droger, bebost gebied 
naar een waterrijk moerasgebied.
Het scala zoogdieren is niet onaanzienlijk: 
eland, edelhert, ree, oeros, paard, wild 
zwijn, bruine beer, wilde kat, das, marter, 
bever, otter, zeehond, maar ook eekhoorn. 

Bij de vogels kunnen we noemen: wilde 
eend, krakeend, taling, knobbelzwaan, 
meerkoet, kraanvogel, kroeskoppelikaan, 
aalscholver, zeearend en enkele zangvo-
gels. En bij de vissen: zeebaars, wijting, 
harder, platvis, brasem, paling, houting, 
karperachtigen, snoek, rivierbaars en zeelt. 
Een bijzonder breed palet dat uitstekend 
past in een zoetwatergetijdengebied. Maar 
geen enkel dier dat past in een beeld van 
veeteelt.  (Zie fig. 32.)
Tijdens de opgraving is ook alle grond 
nauwkeurig gezeefd, met als doel om zaden 

Fig. 31. Zwaar verbrande 
(gecalcineerde) botresten van 
zoogdieren, vogels en vissen uit 
een oppervlaktehaard.

Fig. 32. Een grote variëteit aan 
jachtwild, vogels en vissen.
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van planten, waaronder eventuele cultuur-
gewassen te verzamelen. Op deze manier is 
een forse hoeveelheid zaden bijeen 
gebracht. Maar hoe goed er ook is gekeken, 
hieronder bevond zich niet één graankorrel 
of een zaadje van een ander cultuurgewas 
en evenmin kafresten. Er werden uitslui-
tend resten van wilde soorten aangetroffen, 
zoals gele plomp, braam, wilde appel en 
allerlei kruidachtigen. Ook geen akker-
bouw dus op deze plek, zelfs niet op kleine 
schaal. Evenmin lijkt het waarschijnlijk dat 
er zelfs van elders meegebrachte akker-
bouwproducten op deze plaats zijn gecon-
sumeerd. Als er ook maar één graankorrel 
in een haard was terecht gekomen, dan was 
die gezien het zeer intensieve zeefwerk 
gevonden.
Met andere woorden, op deze vindplaats 
leek alle activiteit gericht op de exploitatie 
van de natuurlijke omgeving. Het verblijf 
was steeds kortstondig. En toch werd er 
aardewerk vervaardigd. Misschien is het 
dus tijd om het clichématige denken over 

het gebruik van aardewerk 
op de helling te zetten. Op 
basis van 'Hoge Vaart-A27' 
kan worden geopperd dat 
aardewerk voor een 

belangrijk deel werd geproduceerd op de 
plaatsen waar het gebruikt ging worden, of 
dat nu voor kortere of voor langere tijd was. 
Dat stelde ook geen hoge eisen aan de kwa-
liteit van het baksel. Het hoefde niet lang 
mee te gaan. Potten werden bij vertrek naar 
een volgende locatie gewoon achtergelaten 
en vielen vervolgens door het slechte baksel 
onder invloed van bijvoorbeeld weerom-

standigheden, makkelijk uiteen. Vandaar 
dat we tijdens de opgraving veel scherven 
van één enkele pot steeds dicht bij elkaar 
aantroffen in de bodem.

V.5. Rituele dimensies

We zullen dus anders moeten gaan 
nadenken over wat zich nu precies op 
allerlei plekken in het landschap afspeelde. 
De vindplaats 'Hoge Vaart-A27' heeft in dat 
opzicht nog meer boeiende zaken opgele-
verd. Zo werden op drie plekken in het 
veen rondom de zandkop opvallend com-
pacte concentraties van vuurstenen objecten 
aangetroffen. (Zie fig. 33.)

Eén concentratie bestond uitsluitend uit 
vuursteenknollen die onbewerkt waren of 
waarvan een stukje was afgeslagen om de 
kwaliteit te testen. Een tweede concentratie 
bestond uit volledig opgebruikte kern-
stenen. En de derde concentratie omvatte 
exact 100 scherven bewerkingsafval die 
waren gedeponeerd in een kuiltje dat door 
het veen in de zandige ondergrond was 
gegraven. De concentraties lagen tussen de 
30 en 50 meter verwijderd van de zandrug, 
die helemaal vol lag met vlijmscherpe 
stukken vuursteen en ander afval. De 
gedachte is dan ook, dat het in deze drie 
specifieke gevallen gaat om rituele deposi-
ties, dus geen dumps van afval dat men 
liever kwijt was. 

Er zijn echter meer aanwijzing voor ritueel 
gedrag. Op de oever langs de oostelijke 
laagte werden drie schedelkappen aange-

Fig. 33. Een 'pakketje' vuursteen 
werd in het veen gedeponeerd. 

[             ]Als er ook maar één graankorrel in 
een haard was terecht gekomen...
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troffen van oerossen, met imponerende 
horens. (Zie fig. 34.)
Vlakbij bleken enkele zware eikenhouten 
palen in de grond te zijn gedreven, net als 
bij één van de deposities van vuursteen. 
Waarschijnlijk hebben de oeroskoppen op 
de palen gestaan. Bij hedendaagse jagers-
verzamelaars in Siberië gebeurt iets verge-
lijkbaars met rendierschedels. De 
geweitakken symboliseren voor hen de ver-
binding tussen de kosmos en de aarde. Het 
zou kunnen dat iets vergelijkbaars gold 
voor de horens van de oerossen.

Verrassend was verder dat zich onder het 
sterk gefragmenteerde, verbrande botmate-
riaal menselijke resten bevonden: een frag-
ment van een schedel, een teenkootje, een 
wervelfragment, een stukje bekken (alle-
maal van volwassen individuen) en een 
deel van de onderkaak van een kind. 
(Zie fig. 35.)

Deze resten lagen dus gewoon in haard-
plaatsen, tussen de verbrande botten van 
dieren. Wat betekent dit? Getuigt dit van 
kannibalisme? Gaat het om verstoorde 
graven? Voor dit laatste hebben we echter 
geen aanwijzingen. Je zou dan toch sporen 
van grafkuilen hebben verwacht, zoals die 
bekend zijn van vindplaatsen van de 
Swifterbantcultuur bij Swifterbant zelf, 
maar ook bij Urk en Schokland. Maar 
sporen van dergelijke kuilen hebben we 
niet aangetroffen. Voor de eerste optie, kan-
nibalisme, bestaan evenmin aanwijzingen. 
De aanwezigheid van menselijke resten 
tussen het alledaagse huis-tuin-en-keuken-

afval is echter niet uitzonderlijk in het 
Neolithicum en Mesolithicum. Het lijkt er 
eerder op, dat we te maken hebben met één 
van de uitingen waarop mensen die een 
mobiel bestaan leiden, relaties leggen 
tussen hun eigen bestaan en specifieke 
plekken in het landschap waarvan ze zich-
zelf onderdeel voelen. Dat landschap was 
steeds in verandering, maar de plekken zelf 
bleven een rol spelen binnen het sociale en 
culturele systeem door er resten van over-
leden groepsleden achter te laten. 
Begravingen waren daar weer een andere 
uiting van.
Waarom in het ene geval tot begraving 
werd overgegaan en in het andere geval tot 
het achterlaten van een skeletelement 
tussen het bewoningsafval is niet duidelijk. 
Dat kan allerlei redenen hebben. Als we 
weer even naar de etnografie van Siberische 
jagers-verzamelaars kijken, dan blijkt dat 
de omgang met overledenen sterk afhanke-
lijk is van de omstandigheden waaronder 
iemand is dood gegaan. De kosmologische 
rol van de ele-
menten die in de 
omgeving aan-
wezig zijn, speelt 
ook mee. Er 
kunnen dus allerlei variaties optreden. 
Maar cruciaal is, dat al die verschillende 
uitingen de kosmologische verbinding 
vormen tussen de groep en het landschap, 
en het heden en het verleden.

Fig. 35. Tussen het 'reguliere 
consumptieafval' lagen 
fragmenten van een onderkaakje 
van een kind.

[                ]De geweitakken symboliseren voor hen 
de verbinding tussen de kosmos en de aarde.

Fig. 34. Oeroskop
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Fig. 36. Tussen 6500 en 6000 jaar geleden werd het landschap door water en veenvegetaties gedomineerd.
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V.6. Getijden en visvangst

'Hoge Vaart-A27' laat voor de besproken 
periode tussen 7000 en 6600 jaar geleden 
dus allerlei aspecten zien van de relatie 
tussen de mens en een vernattend land-
schap. Water blijft ook daarna een centraal 
gegeven voor de ontwikkelingen die op 
'Hoge Vaart-A27' plaatsvonden. Zoals 
eerder aangegeven, verdween de zandrug 
ongeveer 6600 jaar geleden in het veen-
moeras en de veeneiken die hier stonden 
stierven één voor één af. Maar opnieuw 
brak een periode aan waarin de zee de 
omgeving sterk beïnvloedde. Zo'n 6500 jaar 
geleden sloeg een getijdengeul een bres in 
het moeras, waarbij allerlei opgehoopt sedi-
ment en afval werd weggeslagen. Het land-

schap brak opnieuw open en er zat weer 
beweging in het water. (Zie fig. 36.)

Langs de inmiddels vrijwel onzichtbare 
zandrug lag nu een drie meter diepe geul 
waarin eb- en vloedschomme-
lingen duidelijk merkbaar waren 
en waarin in vrij korte tijd een 
pakket klei zou worden afgezet. 
En opnieuw verscheen de mens 
op het toneel, maar dit keer om te vissen. 
Niet met een hengel vanaf de waterkant, 
maar met visweren die bestonden uit 
vlechtwerken panelen die dwars op de 
stroomrichting met lange palen in de klei-
ondergrond van de geul waren verankerd. 
Achter een opening waardoor de vis kon 
zwemmen, werd een fuik geplaatst. (Zie fig. 37.)

Fig. 37. In de geul lagen diverse, 
uiteen gevallen visfuiken.

[           ]En opnieuw verscheen de mens 
op het toneel...
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[           ]...  ...

Er zijn maar liefst drie van dergelijke vang-
systemen teruggevonden. Maar erg lang 
zijn deze weren niet in gebruik geweest. De 
dynamiek van het water nam opnieuw af, 
waardoor steeds meer organisch afval zich 
op de geulbodem ophoopte en de condities 
voor een succesvolle vangst geleidelijk ver-
slechterden. De vegetatiegroei nam toe en 
er was opnieuw veenvorming mogelijk. De 
geul groeide dicht tussen 6400 en 6300 jaar 
geleden en voor zover we hebben kunnen 
vaststellen, was dit ook de laatste keer dat 
de locatie door onze jagers-verzamelaars 
werd bezocht. Want ook al had men aarde-
werk, alles wijst er op dat de levensstijl er 
één van jagers-verzamelaars was.
Hoe het ook zij, de gegevens van 'Hoge 
Vaart-A27' bieden samen met die van 
andere vindplaatsen in Flevoland boeiende 
aanknopingspunten om op een andere 
manier te kijken naar de relatie tussen de 
mens en het veranderende landschap.
(Zie fig. 38.)

Fig. 38. Fasering van de bewoning op Hoge Vaart-A27 in relatie tot 
landschapskenmerken.
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VI. 
Het onzichtbare 
cultuurlandschap: een vierde 
hoofdstuk over 
jagers-verzamelaars bij Almere

VI.1. Invloed op de omgeving

Het soort archeologie waarover het tot 
dusver is gegaan, is het meest tastbaar: 
stenen werktuigen, aardewerk, botten 
enzovoort. De plaatsen waar het 'traditio-
nele' archeologische materiaal wordt 
gevonden, zijn 
doorgaans de 
plaatsen waar 
mensen in het 
verleden voor 
kortere of langere tijd gebivakeerd hebben. 
Hetzij voor het uitvoeren van meer speci-
fieke activiteiten, hetzij voor een breder 
scala activiteiten. Dat is wat we archeolo-
gisch terugvinden van bepaalde facetten 
van landschapsgebruik. Maar het is lang 
niet alles. Er zijn allerlei vormen waarin 
jagers-verzamelaars gebruik maken van het 
landschap en waaraan we wat minder snel 
denken, maar die een wezenlijk onderdeel 
zijn van hun kijk op de omgeving.
Er is lang uitgegaan van de gedachte dat 
jagers-verzamelaars de natuurlijke omge-
ving niet sterk beïnvloedden. Dit zou pas 
met de opkomst van de landbouw het geval 
zijn, in zuidoostelijk Nederland vanaf een 
dikke 7000 jaar geleden. Landbouw, wonen 
in min of meer permanente nederzettingen, 
het gebruik van aardewerk: de ingrediënten 
die het zogenaamde Neolithicum, de 

nieuwe steentijd, kenmerken. De laatste 
jaren zijn die ideeën sterk genuanceerd en 
houden veel archeologen minder strak vast 
aan deze wat al te rigide indeling. Men 
accepteert dat veel ontwikkelingen geleide-
lijk gingen en ook dat de schaal waarop 
akkerbouw en veeteelt bedreven werd 
lange tijd klein was, zeker in het 
Nederlandse kustgebied. Maar wat minder 
makkelijk wordt geaccepteerd, is de 
gedachte dat jagers-verzamelaars wel dege-
lijk in het landschap ingrepen, zoals dat uit 
etnografisch bekend is. (Zie fig. 39.)

Waarschijnlijk 
was de verbin-
ding tussen de 
jagers-verza-

melaars en specifieke plekken in het land-
schap zeer sterk. Het landschap was niet 
simpelweg een soort van supermarkt waar 

Fig. 39. “In 1632 schreef een 
Nederlandse zeevaarder en han-
delaar, David Pieterszoon de 
Vries over land, dat op afstand 
van de Atlantische kust kon 
worden 'geroken voor het in 
zicht is'. Naar het westen lag een 
volledig continent, dat buiten 
iedere zintuiglijke ervaring bleef 
anders dan de geur van rook. Bij 
aankomst troffen Europeanen 
dikke wolken rook die het land 
bedekten, tot stoppelland geredu-
ceerd grasland en een parkachtig 
bos zonder ondergroei. Vuur had 
het landschap veranderd en liet 
soms diepe littekens achter – 
geen vuur dat door bliksemin-
slag was veroorzaakt (hoewel 
soms wel), maar vuur aange-
stoken door Indianen.".

[               ]Er is lang uitgegaan van de gedachte dat 
jagers-verzamelaars de natuurlijke 
omgeving niet sterk beïnvloedden.
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men zijn kostje bijeen scharrelde. We 
moeten het meer zien als een theater, een 
setting waarin een toneelstuk werd opge-
voerd, vol betekenissen en symbolen.

VI.2. De vernietigende en creatieve kracht 
van vuur

In Noordwest-Europa wordt steeds meer 
onderzoek gedaan naar veranderingen in 
de vegetatie in relatie tot het klimaat en de 
mens. Daarbij valt op dat er zeer frequent 
een nauw verband blijkt te bestaan tussen 
de aanwezigheid van houtskool en de ont-
wikkeling van een open vegetatietype met 
veel kruidachtigen, zoals grassen en haze-
laar. Dit verschijnsel is zowel op de Britse 
eilanden als in Nederland en zuidelijk 
Scandinavië geconstateerd en valt samen 
met het Mesolithicum. Algemeen wordt 
aanvaard dat dit een gevolg is van meer of 
minder grote branden. Maar de vraag is 
steeds of dit nu natuurlijke branden zijn, of 
branden die door de mens zijn veroorzaakt. 
Bliksem of de mens?
Opvallend is dat er pieken in de hoeveel-
heid houtskool voorkomen in veenafzet-
tingen. Veen wordt onder natte 
omstandigheden gevormd, wat de verbrei-
ding van vuur niet gemakkelijk maakt. 
Grootschalige branden komen ook onder 
natuurlijke omstandigheden voor. Juist de 
ondergrondse 'branden' die maanden lang 
in hoogveengebieden kunnen doorsmeulen 
zijn in dit verband een veelgenoemd voor-
beeld. Het 'houtskoolfenomeen' komt 
echter niet alleen voor in gebieden waar 
hoogveen groeide, maar ook in laagveenge-

bieden, zoals bij Almere. Hier zijn de condi-
ties wezenlijk anders en volgens 
vegetatiedeskundigen komen grootscha-
lige, natuurlijke branden in dergelijke moe-
rasgebieden niet zo snel voor. Veel 
onderzoekers zijn er dan ook van overtuigd 
geraakt dat de mesolithische jagers-verza-
melaars wel degelijk in het landschap 

ingrepen door  het periodiek afbranden   
van bepaalde vegetatiezones. De vraag is of 
het steeds maar weer voorkomen van 
houtskool in boringen bij Almere (en elders 
in Flevoland) eveneens verband houdt met 
dergelijke activiteiten. Maar op dit moment 
is het misschien nog te vroeg om daar echt 
uitspraken over te doen vanwege het ont-
breken van een systematische studie naar 
dit verschijnsel.
Een vraag is uiteraard ook waarom jagers-
verzamelaars de vegetatie steeds maar weer 
in brand staken. Een recent naar voren 
gebrachte optie is dat belangrijke paden/
routes door het landschap op deze manier 
vrij werden gehouden. Er zijn echter ook 
veel economische voordelen verbonden 
aan een dergelijke manier van vegetatiema-
nagement. Allerlei grassen krijgen de kans 
om uit te groeien, waardoor bepaalde dier-
soorten ― met name grote grazers ― 
worden aangetrokken. Er groeit meer 
zachthout, dat bijvoorbeeld een sterke aan-
trekkingskracht heeft op bevers. En die 

[                   ]Dit verschijnsel is zowel op de Britse eilanden als in 
Nederland en zuidelijk Scandinavië geconstateerd...
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zorgen er op hun beurt voor, dat de water-
huishouding verandert en er grotere  
wateroppervlakten ontstaan. De vegetatie-
structuur wordt opener en er treedt een 
grotere diversiteit op, wat ook weer zijn 
effecten heeft op de samenstelling van de 
fauna. En wat het ook goed doet in zo'n 
omgeving is de hazelaar. De lange rechte 

scheuten daarvan zijn uitstekend bruikbaar 
voor het maken van pijlen. Bovendien is het 
ook de drager van 'het borrelnootje' voor de 
jager-verzamelaar: de hazelnoot! (Zie fig. 
40.)

Fig. 40. Verkoolde 
hazelnootdopjes.

[            ]En wat het ook goed doet 
in zo’n omgeving is de hazelaar.
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VII.
Erfgoed van allure

VII.1. Bijzondere kwaliteiten

In het voorgaande verhaal heb ik gepro-
beerd enigszins een beeld te schetsen van 
een historische dimensie van Almere die 
voor velen misschien nog onbekend is. In 
dit verhaal is geprobeerd de belangrijkste 
archeologische gegevens over jagers-verza-
melaars bijeen te brengen en te zoeken naar 
verbindingen tussen de landschappelijke 
en culturele dynamiek die ten grondslag 
ligt aan het ontstaan van dit culturele 
erfgoed. Er zijn allerlei stappen gezet. Korte 
en lange stappen in de tijd; kleine en grote 
stappen in de ruimte. De opzet was natuur-

lijk niet om daarmee verwarring te veroor-
zaken. Het omschakelen tussen 
verschillende schaalniveaus in tijd en 
ruimte is noodzakelijk om beter te kunnen 
zien wat die vaak schamele archeologische 
resten nu over het verleden kunnen ver-
tellen. En dat is aanmerkelijk meer dan 
alleen maar een clichématig beeld van een 
zwaar behaarde, wat verwilderde figuur 
die gezeten op een dierenvel een brok vuur-
steen uiteen slaat.
Het archeologisch erfgoed van Almere 
maakt het mogelijk om specifieke hoofd-
stukken van de biografie van prehistorische 
jagers-verzamelaars te schrijven. Juist de 

bijzondere situatie, dat archeologische 
resten kunnen worden bestudeerd in relatie 
tot gegevens over de ontwikkeling van het 
vroegere landschap, maakt dat Almere 
beschikt over cultureel erfgoed van uitzon-
derlijke kwaliteit. Het onderzoek van 'Hoge 
Vaart-A27' heeft dat helder gemaakt.
Een vraag die gesteld kan worden, is of dit 
in andere delen van Nederland, waar ook 
meters klei en veen zijn afgezet, eveneens 
het geval is. Het antwoord hierop is ont-
kennend. Alleen de aanwezigheid van veen 
en klei betekent niet dat er sprake is van 
vergelijkbaar erfgoed. Het archeologisch 
erfgoed in Almere ligt ingebed in sedi-
menten die dateren uit de tijd dat die pre-
historische mens leefde in een verdrinkend 
landschap. Het gegeven dat dit zeker tot 
circa 10.000 jaar geleden terug gaat, is bij-
zonder. In andere delen van de polders en 
daarbuiten zijn bewoningssporen uit die 
tijd aanzienlijk minder goed bewaard 
gebleven of zelfs volledig verdwenen als 
gevolg van natuurlijke erosie. Dit laatste is 
het geval langs grote delen van de toenma-
lige kust. Dat Almere hieraan ontsnapt is, 
mag misschien een klein wonder heten.
Bovendien heeft het onderzoek in Flevoland 
laten zien dat er sprake is van een enorme 
variatie van archeologische resten die 
verband houden met een breed scala van 
activiteiten van jagers-verzamelaars. We 
zijn relatief goed geïnformeerd over de 
periode tussen 7000 en 5000 jaar geleden, 
maar laten we niet vergeten dat er nog 
maar enkele vindplaatsen op een redelijke 
schaal zijn onderzocht. Voor het overige 
gaat het vooral om kleine kijkgaten die hier 

[                    ]... te kunnen zien wat die vaak schamele archeologische 
resten nu over het verleden kunnen vertellen.



WSF Flevoland Bulletin - Almere: Stad met cultureel erfgoed van allure                                                                                                                    43                                                                                                                 

en daar zijn gegraven. Naar wat zich bij-
voorbeeld in de ondergrond bij 'Zenit' en 
'Homeruskwartier' bevindt, kunnen we 
alleen maar gissen. Maar we zien wel dat 
het potentieel enorm is.

VII.2. Erfgoedzorg: een gedeelde 
verantwoordelijkheid

Het archeologisch erfgoed van Almere 
maakt het mogelijk om delen van de bio-
grafie te schrijven die elders niet geschreven 
kunnen worden. In vergelijking met de rest 
van Flevoland moet geconstateerd worden 
dat Almere het best bewaarde archeolo-
gisch erfgoed bezit om het verhaal over de 
eerste 6000 jaar na het einde van de laatste 
ijstijd te kunnen vertellen. En dat kan niet 
overal. Cultureel erfgoed van 
allure, dat is wat Almere naast 
een hoop lef op stedebouw-
kundig gebied, óók heeft. Maar 
willen we stukje bij beetje het 
bijbehorende verhaal kunnen invullen, dan 
zullen we er zorg voor moeten dragen dat 
deze schatkist vandaag en morgen ook 
goed beheerd wordt. En als er zo nu en dan 
toch iets uit die kist gehaald moet worden, 
om welke reden dan ook, laten we er dan 
voor zorgen dat dit op een verantwoorde 
manier gebeurt, zodat een nieuw stuk aan 
het verhaal kan worden toegevoegd.
Maar een goed beheer impliceert dat we 
moeten weten wát er zit en wáár. Dat is 
makkelijk gezegd, maar niet zo makkelijk 
gedaan. Het overgrote deel van de archeo-
logische sporen van landschapsgebruik 
door jagers-verzamelaars is zeer moeilijk 

traceerbaar of nauwelijks als dusdanig her-
kenbaar. We hebben dus te maken met een 
grote mate van inherente onzekerheid. 
Maar als we het cultureel erfgoed uit dat 
verre verleden van belang vinden, dan 
zullen we dus met die onzekerheid moeten 
leren omgaan. Er moet voorkomen worden 
dat het kind met het badwater wordt weg-
gegooid, door ons alleen maar te focussen 
op die paar plekken waar toevallig wat 
gevonden is. Dat is niet eenvoudig. Het is 
de opdracht aan wetenschappers, monu-
mentenzorgers en bestuurders om naar 
oplossingen te zoeken. Oplossingen die 
maatschappelijk acceptabel zijn. Dat bete-
kent onherroepelijk, dat keuzes gemaakt 
moeten worden, maar die keuzes zullen 
recht moeten doen aan de eigenschappen 

van het archeologisch erfgoed als unieke 
bron van kennis over het verleden.

[                        ]In vergelijking met de rest van Flevoland moet geconstateerd 
worden dat Almere het best bewaarde archeologisch erfgoed bezit...
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