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Uitgebreide achtergrondinformatie voor leerkrachten 
(Deze informatie is facultatief) 

 
Archeologie in Almere 
sporen van jagers, vissers, schippers 
  
Archeologie in Almere: Steentijd en schepen 
Voor wie weet dat de grond waar Almere op ligt nog maar kort geleden de bodem van het IJsselmeer 
was, is het vaak een verrassing om te horen dat ook hier archeologie in de bodem zit. Toch is dat zo, 
al gaat het gaat eigenlijk maar om twee soorten vindplaatsen.  
 
Het bekendst zijn waarschijnlijk de schepen die lang geleden op de Zuiderzee zijn vergaan. Bij het 
droogvallen van de IJsselmeerpolders kwamen deze vaak goed geconserveerde wrakken aan het licht 
en ook binnen de Gemeente Almere zijn er verschillende exemplaren van gevonden. Ze dateren van 
de Middeleeuwen tot circa 1900.  
 
Minder bekend zijn de vondsten uit de Midden- en Nieuwe Steentijd/Mesolithicum en Neolithicum. 
Die dateren uit de periode 8000 - 4000 voor Christus en zijn achtergelaten door de bewoners van een 
gebied dat alleen gedurende die periode bewoonbaar was. De vondsten zijn en qua materiaal minder 
tot de verbeelding sprekend dan de scheepswrakken, maar hun hoge ouderdom en hun unieke 
karakter zijn daarentegen heel intrigerend. Vondsten van vóór 8000 v.Chr. zijn wel in Almeerse grond 
te vinden, maar ze zitten zo diep dat ze nooit opgegraven zullen kunnen worden. En voor vondsten 
van na 1970, toen de Zuidelijk Flevoland droogviel, zullen we zelf moeten zorgen!  
 
We behandelen achtereenvolgens de opbouw van de Almeerse bodem, de bewoning uit de steentijd 
en de scheepswrakken.  
 
IJs en Eem, Meer en Zee: de vorming van de Almeerse bodem, 180.000 jaar geleden - 1968 
Ooit lag Almere ter hoogte van Ethiopië, maar dat is zo lang geleden dat we er geen aandacht aan 
hoeven te schenken. Of toch: dat feit wijst ons erop dat de huidige werelddelen niet vast liggen, 
maar eigenlijk drijven op de vloeibare aardkern. Deze schollen drijven nu eens uit elkaar, en stoten 
dan weer tegen elkaar aan. Het is deze platentektoniek die zorgt voor aardbevingen en 
vulkaanuitbarstingen, maar ook voor het heel geleidelijk stijgen of dalen van het land. Nederland 
daalt heel langzaam (gemiddeld een halve millimeter per jaar), waarbij het midden, dus ook Almere, 
sneller daalt dan het oosten en het zuidwesten van het land.  
 
Toen het oercontinent waar Europa een deel van is, zo'n 2,5 miljoen jaar geleden ver genoeg naar 
het noorden was gedreven en onze streken min of meer terecht kwamen waar ze nu liggen, kwam 
die landmassa onder invloed van een ingewikkeld proces. Periodiek heersten op het noordelijk 
halfrond door een bepaalde stand van de aarde ten opzichte van de zon zeer koude temperaturen. 
Dat vertaalde zich in de ijstijden of glacialen. In een koude periode (die tienduizenden jaren kon 
duren) groeiden vanuit het noorden dikke ijspakketten aan, die als gletsjers zuidwaarts schoven. Die 
gletsjers schoven alles wat in hun weg kwam, voor zich uit en veranderden het landschap ingrijpend. 
er zijn tientallen van deze ijstijden geweest, maar er alleen de laatste twee zijn van belang voor dit 
verhaal.  
 
In 1993 is in het Waterlandse Bos bij de Merelweg een boring uitgevoerd tot 60 meter diepte. De 
onderste 40 meter bestaan uit grof zand. Dat is daar afgezet in de voorlaatste ijstijd, die geologen de 
Saale-ijstijd noemen. Hij wordt gedateerd tussen de 370. 000 en 130.000 jaar geleden. Tussen 



180.000 en 130.000 jaar gelden bedekte een ijskap de noordelijke heft van Nederland. Op de plek 
van de boring lag toen een diep dal dat door een vooruitstekende tong van de ruim 200 meter hoge 
ijskap was 'uitgeboord'. De huidige Gelderse Vallei is er nog de voortzetting van. Toen het ijs aan het 
eind van die ijstijd afsmolt, vulde het dal zich met zand uit smeltwaterrivieren, of het werd 
aangevoerd door de wind.   
 
In dat zand bevinden zich resten van dieren die toen in de poolsteppe aan de rand van het ijs 
leefden: mammoeten en wolharige neushoorns. Zand dat iets hoger ligt, dateert uit de warme 
periode die volgde op de Saale-ijstijd. Deze Eem-tussenijstijd of interglaciaal  (130.000 - 120.000 jaar 
geleden) dankt zijn naam aan de rivier de Eem, die vanaf de Utrechtse Heuvelrug zijn weg via de 
(voorloper van) de Gelderse Vallei en een bedding ten oosten van Almere zijn weg naar zee zocht. In 
die rivier zwommen otters en nijlpaarden. Leeuwen en hyena's liepen langs de oevers. De botten van 
al dit soort nu al lang hier niet meer voorkomende of uitgestorven soorten worden nooit 
opgegraven, maar wel gevonden tussen opgespoten zand dat van tientallen meters diepte komt. 
Amateur-geologen hebben bijzondere verzamelingen aangelegd van botten uit zand uit Almere-stad 
(Sallandsekant).  
 
In theorie zouden er heel goed resten van menselijke aanwezigheid in die Saale- en Eemlagen 
kunnen zitten. We weten dat er in die tijd mensen (Neanderthalers) in ons land verbleven, en hun 
werktuigen zijn op verschillende plaatsen gevonden. Tot nu toe is er in Almere nog niets uit die tijd 
aangetroffen, evenmin als van de eerste 'moderne' mensen (homo sapiens) die aan het einde van de 
laatste ijstijd (de Weichsel-ijstijd, 120.000 - 11.600 jaar geleden) Nederland binnentrokken. Het is dus 
nog even wachten op vondsten uit de Oude Steentijd/het Paleolithicum, de hele periode vanaf het 
ontstaan van de mens tot het einde van de Weichsel-ijstijd.  
 
In die tijd drong het ijs niet meer tot in ons land door. Wel was het er vanaf 35.000 jaar geleden erg 
koud. Het hele Noordzeebekken lag droog, en poolwinden joegen zand over het kale landschap. Dat 
dekzand, een pakket van een paar meter dik, ligt vier tot vijf meter onder het huidige oppervlak van 
Almere. Toen de temperaturen begonnen te stijgen en de bevroren bovengrond 's zomers 
ontdooide, gingen overal beken en rivieren stromen. Ook de Eem kwam weer tot leven in zijn oude 
bedding. Hij stroomde oostelijk van Almere, om ter hoogte van Almere-Buiten naar het westen af te 
buigen, richting Volendam. 's Winters stoven uit de droge bedding nog hopen zand op langs de 
oevers, zogeheten rivierduinen. Die zouden van belang zijn voor de eerste bewoners van het gebied 
die we kennen.  
 
Die leefden, zoals we hieronder zullen zien, in een warmer klimaat en in een landschap dat al 
weelderig begroeid was. De resten van die begroeiing zijn nog te herkennen als een donkere 
veenlaag op zo'n vier meter diepte. Veengroei, veroorzaakt door een na de ijstijd steeds stijgende 
grondwaterspiegel, maakte hier uiteindelijk iedere bewoning onmogelijk. Rond 5500 v.Chr. was de 
noordelijke helft van huidige Almeerse gebied al onder het nog steeds stijgende water komen te 
liggen, en werd een groot deel van de zuidelijke helft bedekt door moeras. Door overstromingen 
vanuit het noorden werd dat moeras stukje bij beetje weggeslagen, zodat het gebied al vóór het 
begin van de jaartelling veranderd was in open water. Dat zou zo blijven tot de inpoldering van 
Zuidelijk Flevoland in 1968. Toen kwam de bodem van het water dat achtereenvolgens als het 
Flevomeer, het Almere, de Zuiderzee en het IJsselmeer bekend stond, bloot te liggen; een meters dik 
pakket klei dat alle onderliggende lagen afdekt. Voorlopig is dat de laatste toevoeging aan het 
verhaal van de bodem van de gemeente Almere.       
 
Leven langs de Eem: mesolithische en neolithische bewoning, 8000 - 4000 v.Chr.  
De oudst bekende sporen van menselijke bewoning in Almere zijn aangetroffen bij archeologische 
boringen bij  Almere-Buiten (rotonde Zenit). Die boringen zijn uitgevoerd om de archeologische 
ondergrond van de gemeente zo gedetailleerd mogelijk in kaart te brengen. Zo kunnen  de 



archeologen voorspellen waar iets van belang in de bodem zit, en of dat bij toekomstige 
ontwikkelingen - nieuwbouw, wegaanleg, waterberging - belangrijk genoeg is om bewaard te blijven 
of te worden opgegraven. Alleen opgraven 'omdat er iets zit' gebeurt tegenwoordig zelden meer (zie 
boven).  
 
Uit de boringen bleek dat zich daar in de ondergrond de top van een rivierduin langs de vroegere 
Eembedding bevindt, waar omstreeks 8000 v.Chr. mensen verbleven. De vondsten zijn erg 
bescheiden: vuursteensplinters en geroosterde doppen van hazelnoten. Het vuursteen is afval van de 
productie van werktuigjes en pijlpunten, de hazelnootdoppen zijn waarschijnlijk de restanten van 
voedzame noodrantsoenen.  
 
Hoewel de boringen maar heel summiere informatie verschaffen, weten we wel ongeveer wat zich in 
die tijd op dit soort plekken heeft afgespeeld. De betreffende periode is de Midden-Steentijd, het 
Mesolithicum. Nederland werd toen bevolkt door kleine groepen rondtrekkende jager-visser-
verzamelaars. Ze hadden geen vaste verblijfplaats maar trokken per seizoen naar de plekken 
waarvan ze wisten dat daar veel wild, vis en/of plantaardig voedsel te halen viel. Op zulke plaatsen 
verbleven ze wat langer, en van daaruit hielden ze expedities in de omgeving. De vindplaatsen bij de 
Zenit-rotonde kunnen zowel basiskampen als kleinere kampjes geweest zijn.  
 
Uit een iets latere fase van het Mesolithicum (circa 7000 v.Chr) dateert een vindplaats in Almere-
Hout, waarvan een stukje door  middel van een beperkte opgraving is onderzocht. Ook hier weer 
verbrande hazelnootdoppen, maar nu ook houtskool van een vuurtje waarin de noten geroosterd 
kunnen zijn. behalve vuursteenafval werden hier ook de in deze periode veel gebruikte minuscule 
pijlpuntjes van vuursteen gevonden (microlithen).  
 
Andere mesolithische vindplaatsen liggen bij Almere-Poort (boringen, ca. 5000 v.Chr) en de locatie 
HogeVaart langs de A27. Die vindplaats is opgegraven en is niet alleen de bekendste van Almere, 
maar is ook van nationaal belang. Hier woonden rond 6700 v.Chr. mensen op een rivierduin?? . Ze 
zijn er eeuwen later, rond 5500 v.Chr. weer teruggekomen en keerden daarna met tussenpozen naar 
deze hoog gelegen locatie langs de Eem. Op het laatst, rond 4000 v.Chr., lag deze plek al aan het 
open water en werd daarna onbewoonbaar.  
 
Op de locatie Hoge Vaart konden de archeologen een hele prille aanzet constateren van de overgang 
van Mesolithicum naar Neolithicum, de tijd van de vroegste boeren. De eerste boeren op Nederlands 
grondgebied woonden in het zuidelijkste puntje van Limburg, rond 5300 v.Chr. Aan de Hoge Vaart 
leefde men toen nog volledige mesolithisch. Dat bleef de eeuwen daarna voor een groot deel zo, al 
sijpelden er onderdelen van het boerenleven naar het natte gebied. Archeologen spreken van de 
Swifterbantcultuur (de naam werd al eerder genoemd), genoemd naar een vindplaats in de 
Noordoostpolder. Dit is de verzamelnaam voor alle groepjes die tussen ca. 5000 en 3500 v.Chr. ten 
noorden van de grote rivieren woonden. Hun manier van leven was heel divers: van vrijwel 
uitsluitend jagende en vissende mensen op Hoge Vaart omstreeks 5000 v.Chr. tot mensen met akkers 
en huizen bij Swifterbant zelf rond 3700 v.Chr. Op Hoge Vaart zijn aanwijzingen voor het selectief 
slachten van (wilde?) varkens en voor het kneden van potten. Echte boeren waren de bewoners 
zeker niet. Het zou in het kustgebied nog tot circa 2000 v. Chr. duren voordat men daar helemaal op 
akkerbouw en veeteelt was overgeschakeld. Maar toen was er al lang niemand meer 'in Almere' te 
vinden: op wat moerassen ter hoogte van de Hollandse Brug na was het hele gebied onder water 
verdwenen. Bewoningssporen van na het Neolithicum ontbreken dan ook in Almere. De enkele 
scherf uit later tijd die is gevonden, zal afkomstig zijn uit een scheepswrak.  
 
Wrakken in de polder 
Want wrakken zijn er genoeg. Tussen de prehistorie en de drooglegging van de polder zijn er 
honderden, zo niet duizenden schepen vergaan. Het Flevomeer of Almere, in feite een complex van 



grote meren, zal nog een betrekkelijk rustig water zijn geweest. Maar  de Zuiderzee, die in de 1de 
eeuw ontstond door grote overstromingen, was een woelige binnenzee en eiste veel slachtoffers. Al 
bij de inpoldering van de Noordoostpolder (jaren '40) en Oostelijk Flevoland (jaren '50) werden in de 
droogvallende voormalige zeebodem veel wrakken ontdekt. Ze waren in de klei weggezakt en het 
hout en de inventaris waren, afgesloten van zuurstof, uitstekend geconserveerd. Er ontstond al heel 
snel een typisch Nederlandse scheepsarcheologische traditie. Allerlei wrakken werden opgegraven 
en beschreven, waardoor de kennis over oude scheepsbouwtechniek sterk toenam.  
 
In de jaren '80, toen Almere nog een prille gemeente was, kwam binnen de archeologie de nadruk 
meer te liggen op behoud en beheer van vindplaatsen dan op het onderzoek. Dat gold zeker ook voor 
de scheepsarcheologie, waarbij kostbare opgravingen gemoeid waren. Mede omdat er al zoveel 
kennis was verzameld, besloot men om een wrak, als het even kon, in zijn beschermende omgeving 
te laten liggen in plaats van het op te graven. Zo komt het dat van de 25 wrakken die binnen de 
gemeente zijn gelokaliseerd, er maar vier helemaal zijn opgegraven. De meeste andere wrakken zijn 
niet alleen ongestoord blijven liggen, ze zijn door extra maatregelen beschermd zodat het hout niet 
alsnog vergaat.  
 
De oudste Almeerse wrakken dateren uit de 15de eeuw, het jongste moet kort voor het afsluiten van 
de Zuiderzee zijn vergaan, ter hoogte van Station Almere-Poort. Een speciaal kunstproject van de 
gemeente hen de Provincie Flevoland markeert een aantal van de plekken waar ze liggen, als 
herinnering aan wat ooit dramatische momenten zijn geweest.  
 
Want ook dat is een taak van de archeologie: niet alleen behouden, opgraven en onderzoeken, maar 
ook de resultaten van het onderzoek begrijpelijk en beleefbaar maken voor de maatschappij die 
ervoor betaalt en van wie het archeologisch erfgoed uiteindelijk is.  
 
Waarom archeologie?  
Archeologie (de 'studie van het oude') is een tamelijk jonge wetenschap. Ze heeft haar wortels in de 
Renaissance, toen men zich in Europa begon te interesseren voor het erfgoed van Grieken en 
Romeinen. In de achttiende eeuw, de tijd van de Verlichting, ontstond een ware verzamel- en 
indelingsrage: geleerden wilden zoveel mogelijk te weten komen van de (natuur)verschijnselen die 
hen omringden. Grote verzamelingen werden aangelegd van dieren, planten, stenen en dergelijke, 
en men probeerde daar systeem in aan te brengen. Wat waren de herkomstgebieden, welk soorten 
hadden kennelijk iets met elkaar te maken, welke soorten waren kennelijk ouder of  'primitiever'?  
Vanuit dit oogpunt ging men ook zaken verzamelen en bestuderen die duidelijk door mensenhand 
waren gemaakt (de archeoloog spreekt van artefacten) , maar die geen producten waren van de 
bekende klassieke beschavingen. Aan de hand van vormen die men al kende - potten, werktuigen, 
wapens - meende men af te kunnen leiden op welke manier de vondsten die men deed, moesten 
worden geïnterpreteerd.  
 
Dit leidt tot archeologisch uitgangspunt no. 1: materiële resten uit het verleden kunnen ons iets leren 
over de manier waarop de mens toen leefde. Tot dan toe had men niet-Romeinse vondsten altijd 
verklaard vanuit de Bijbelse tijdrekening; over een andere beschikte men niet. Aan het eind van de 
achttiende eeuw werden er echter theorieën geformuleerd die stelden dat de gesteenten op aarde 
veel ouder moesten zijn dan de paar duizend jaar die de Bijbel aangaf, en dat dus ook de mens een 
veel langere (voor)geschiedenis moest hebben. Immers: sporen van menselijke aanwezigheid werden 
gevonden in bodemlagen die vele duizenden jaren oud moesten zijn.  
 
Die 'gelaagdheid' of stratigrafie van de bodem leidde tot archeologisch uitgangspunt no. 2: hoe 
dieper de bodemlaag, hoe ouder die is, en dat geldt ook voor de artefacten die zich in die laag 
bevinden.  
 



De Deense oudheidkundige Thomsen ontwikkelde in de het begin van de 19de eeuw een theorie dat 
de mensheid een technologische ontwikkeling had doorgemaakt: van het gebruik van steeds beter 
gemaakte stenen naar bronzen werktuigen, en tenslotte naar ijzeren werktuigen. Dat is het drie-
perioden-systeem, dat (in sterk verfijnde en aangepaste vorm) nog steeds door prehistorische 
archeologen wordt gebruikt.  
 
Binnen die technologische ontwikkeling zijn er ook steeds een ontwikkelingen in vormen, constructie 
en versiering van voorwerpen te onderscheiden. Die worden bepaald door de tijd waarin ze zijn 
gemaakt, de plaats waar ze zijn gemaakt, en de functie die ze hebben. Sinds de negentiende eeuw 
zijn archeologen bezig geweest om zoveel mogelijk artefacten te rangschikken en te kijken wat bij 
wat hoort. Zo zijn typologieën opgesteld, die het mogelijk maken om een voorwerp (of een fragment 
daarvan) te determineren. Op grond van typen artefacten die in een bepaalde tijd binnen een 
bepaald gebied steeds weer samen voorkomen, zijn 'culturen' benoemd. We zetten dat woord 
tussen aanhalingstekens, omdat een archeologische cultuur niet de afspiegeling hoeft te zijn van een 
ooit levende cultuur. Als we over de Swifterbantcultuur praten, bedoelen we daar niet een volk of 
een stam mee, maar de materiële nalatenschap van groepen mensen die er in dezelfde periode 
vergelijkbare technieken en gebruiken op nahielden. De naam hebben archeologen verzonnen en die 
is volkomen willekeurig: in dit geval naar een vindplaats, in soms ook naar een kenmerkend 
voorwerp (bijvoorbeeld de Klokbekercultuur). Hoe die culturen werkelijk functioneerden toen de 
mensen nog leefden, is niet werkelijk na te gaan. Omdat ook archeologen behoefte hebben aan 
concrete beelden, spreken ook zij in de praktijk vaak van 'Swifterbantmensen'   
 
Hoewel sommige mensen al vanaf de Middeleeuwen hadden gegraven in grafheuvels, hunebedden 
en dergelijke om vondsten op te sporen, ging men pas in de loop van de negentiende eeuw 
methodes ontwikkelen om zulke opgravingen zó uit te voeren, dat ze de opbouw van de bodem en 
de ligging van de vondsten goed konden documenteren.  
 
Dat brengt ons op archeologisch uitgangspunt no. 3: de objecten waar het in de archeologie om gaat, 
zijn lang geleden buiten gebruik geraakt, op de een of andere manier overdekt door grondlagen en 
kunnen dan ook bijna alleen door ze op te graven worden gevonden, verzameld en onderzocht.  
 
Daar koppelen we archeologisch uitgangspunt no. 4 aan vast: bij een opgraving wordt de context - de 
samenhang van de objecten in en met de bodem waarin ze begraven liggen - vernietigd.  
Een opgraving kun je dus maar éénmaal uitvoeren en dat stelt hoge eisen aan deskundigheid en 
zorgvuldigheid van de opgraver. Dat is meegenomen in ons archeologisch bestel: alleen geschoolde 
archeologen mogen opgravingen uitvoeren, en dan nog alleen als het niet anders kan. Voor 
amateurarcheologen is de ruimte om een vorm van archeologisch onderzoek te doen, erg beperkt 
(geworden). Maar een cursus volgen kan natuurlijk altijd.  
 
Om verder te lezen:  
 
Algemeen over Almere:  
Ben te Raa, Archeologie in Almere, Almere 2005 
Leesbaar overzicht over geologie en archeologie van Almere. NB: een tweede, herziene druk wordt 
voorbereid; het is raadzaam om op het verschijnen daarvan  te wac 
K.J. Steehouwer, Almere, een Almeers drieluik, Cultuurhistorische Routes in Nederland 55, 
Amersfoort 2006 
Fietsroute door Almere en het buitengebied, waarin naast de archeologie ook de hedendaagse 
architectuur wordt behandeld. 
 
Over de steentijd:  
M.F. van Oorsouw en L. Verhart (red), De Steentijd van Nederland, Zutphen 2005 



Overzichtswerk voor gevorderden over de Steentijd; voor Almere zijn de hoofdstukken Het  
Mesolithicum in Noord-Nederland en Het Vroeg- en Midden-Neolithicum in Noord-, Midden- en 
West-Nederland van belang. 
Th. Holleman, W-J. Hogestijn en H.Peeters, De Swifterbantcultuur, een nieuwe kijk op de aanloop 
naar voedselproductie,Abcoude 2004  
Populair-wetenschappelijk boek over de overgang naar een agrarisch bestaan in Noord-Nederland, 
met ruim aandacht voor de Flevolandse en Almeerse vondsten.  
 
Over scheepsarcheologie:  
Th. J. Maarleveld en E.J. van Ginkel, Archeologie onder water, het verleden van een varend volk, 
Amsterdam 1990 
Populair-wetenschappelijk boek over scheeps- en onderwaterarcheologie, waaronder het onderzoek 
van wrakken in de IJsselmeerpolders 
Over Archeologie algemeen: 
Evert van Ginkel & Leo Verhart, Onder Onze Voeten, De archeologie van Nederland, Amsterdam 
2009 
 
 


