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1 Inleiding
1.1 Aanleiding

De meeste prehistorische vindplaatsen in Nederland worden ontdekt als gevolg van verstoring van de
bodem waarin deze vindplaatsen zich bevinden. Vindplaatsen waarvan de aanwezigheid aan het licht
komt als gevolg van de vondst van artefacten aan het huidige oppervlak, staan bekend als
oppervlaktevindplaatsen. De tegenhangers van deze vindplaatsen zijn de overdekte vindplaatsen. Deze
op het Pleistocene zand of andere oude sedimenten gelegen vindplaatsen zijn bedekt met een jonger
sediment zoals mariene klei. Deze afdekkende sedimenten beschermen de vindplaatsen enerzijds voor
verstoring, zodat deze plekken van groot belang zijn voor het onderzoek naar artefacten in hun
geologische en landschappelijke context. Anderzijds maakt juist de bedekking van de vindplaatsen
met soms meters dikke jongere sedimenten de studie van deze prehistorische vindplaatsen moeilijk. In
tegenstelling tot oppervlaktevindplaatsen zijn er bij overdekte vindplaatsen geen aanwijzingen voor de
aanwezigheid of aard van archeologische resten aan het huidige oppervlak te zien. Om deze reden
worden overdekte of ‘begraven’ prehistorische landschappen en de vindplaatsen daarin slechts zelden
opgenomen in het archeologische beleid van (provinciale en gemeentelijke) overheden.
Het booronderzoek in het zuiden van de gemeente Almere is onderdeel van een
promotieonderzoek naar ‘overdekte steentijdlandschappen’. In het promotieonderzoek wordt
geprobeerd een model op te stellen waarmee het prehistorische landschap in beeld kan worden
gebracht zodat zowel landschap als de afzonderlijke elementen erin beter kunnen worden onderzocht
en begrepen. Om aan deze doelstelling te voldoen, wordt een aantal case studies uitgevoerd in
verschillende regio’s in Nederland. Een van de case studies heeft betrekking op de archeologie van de
Oude Getijde Afzettingen in de provincie Flevoland. Dit rapport vormt de weerslag van een
veldonderzoek dat ten behoeve van deze case study is uitgevoerd.

1.2 Onderzoekslocatie

Het onderzoeksgebied wordt gevormd door twee gebieden ten zuiden van Almere-Buiten waar
volgens reliëfkaarten geulen van de Oude Eem lopen. Dergelijke reliëfkaarten zijn te maken met
behulp van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Deze AHN geeft de huidige hoogte van het
bodemoppervlak voor heel Nederland weer, gemeten met een gemiddelde afstand van 5 m. De
sedimenten die zich bevinden in de geulen van de Oude Eem worden gerekend tot de Oude Getijde
Afzettingen (OGA). De loop van de primaire geul, in de omgeving van de Trekweg, en een secundaire
geul, nabij de Kievitsweg, is globaal aangegeven in Figuur 1.
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Figuur 1. Ligging van het onderzoeksgebied. De stroom van de geulen van de Oude Eem die zijn
onderzocht zijn globaal aangegeven in blauw. Een rood blok is 1000x1000m. Naar: ANWB, 2004.
Topografische Atlas 1:25000 Utrecht/Flevoland.

1.3 Objectgegevens

GIA-projectcode
Ciscode
Projectnaam
Provincie
Gemeente
Plaats
Toponiem
Kaartblad
Coördinaten
AMK-status
Periode
Type object

GIA101
30160
Almere Lage Vaart
Flevoland
Almere
Almere-Buiten
Trekweg & Kievitsweg
26A
148300/488700 tot 149750/487100
niet van toepassing
Vroege prehistorie
Onbekend

1.4 Steentijdonderzoek in Flevoland

Het steentijdonderzoek in de provincie Flevoland wordt bemoeilijkt door de afdekking van het
Pleistocene en Vroeg-Holocene landschap met jongere sedimenten. De bedekking van deze
zogenaamde ‘begraven’ of ‘verdronken’ landschappen maakt het opsporen van vindplaatsen uit de
steentijd, die vaak slechts een kleine vondstdichtheid en omvang hebben, erg moeilijk omdat
prospectiemethoden (grondboringen, proefsleuven of -putten) al snel veel werk vergen en daardoor
kostbaar zijn. De gangbare onderzoeksmethode in Flevoland is een of meer boorcampagnes uitvoeren
en aan de hand van de zeefresiduen de kans op de aanwezigheid van (steentijd)vindplaatsen
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inschatten. Het aanleggen van proefsleuven of –putten is zonder damwanden of bronbemaling
nauwelijks mogelijk en wordt daarom vaak als te kostbaar beschouwd in verhouding met de verwachte
resultaten.
Afgedekte vindplaatsen zijn moeilijk van te voren op te nemen in ontwikkelings- en
bestemmingsplannen vanwege het feit dat hun locatie niet gekend is. Om deze afgedekte vindplaatsen
op te sporen, moet een gedegen archeologisch vooronderzoek plaatsvinden. In deze zogenaamde
Inventariserende Veldonderzoeken (IVO’s) wordt de kans op de aanwezigheid van (overdekte)
archeologische waarden in een gebied ingeschat. Het doel van inventariserend veldonderzoek (IVO) is
het aanvullen en toetsen van het verwachtingsmodel voor het desbetreffende gebied door middel van
veldwaarnemingen (in de meeste gevallen boringen). Het verwachtingsmodel is opgesteld tijdens het
bureauonderzoek, waarin kaartmateriaal, archieven en databases worden geraadpleegd om een beeld te
krijgen van de geologie, wordt een een verwachtingsmodel opgesteld dat in het veld met behulp van
grondboringen wordt getoetst. In het geval van overdekte vindplaatsen zal het altijd moeilijker zijn om
van te voren in te schatten welke en hoeveel archeologische waarden in een gebied aanwezig zijn dan
wanneer in een gebied de Pleistocene sedimenten aan het oppervlak liggen.

1.5 Vraagstelling en doel onderzoek

Het onderzoek naar de Oude Getijde Afzettingen in Almere maakt deel uit van het promotieonderzoek
naar afgedekte steentijdlandschappen. Een belangrijk aspect hierin is de bewoningsgeschiedenis van
Zuidelijk Flevoland. Om voorspellingen te kunnen doen over de aanwezige prehistorische bewoning
in Zuidelijk Flevoland, is het van belang fysisch-geografische gegevens van het gebied te verzamelen
en methoden te bedenken waarmee het afgedekte landschap kan worden onderzocht en in kaart kan
worden gebracht. Een van de problemen in de prospectie van de OGA is de moeilijkheid om
lithologisch onderscheid te maken tussen de verschillende landschapselementen van dit kleilandschap:
er is geen sprake van lithologisch onderscheid tussen de geulvulling, oeverwallen en komgronden,
zoals in andere riviersystemen wel het geval is. Reden hiervoor is dat het gebrek aan energie in het
riviersysteem er toe geleid heeft dat vrijwel uitsluitend klei kon sedimenteren.De aanwezigheid en
locatie van oevers van de Oude Eem zal op een andere manier moeten worden aangetoond.
In 2007 werd een test naar een dergelijke andere manier van het maken van onderscheid tussen
verschillende landschappelijke elementen uitgevoerd op de oevernederzetting S4 in het
Swifterbantgebied. Uit slijpplatenonderzoek bleek dat de bewoonde kleilaag hier ontkalkt was. Met
een boorcampagne werd onderzocht of deze ontkalking samenhangt met de begrenzing van de
vindplaats en dus gezien kan worden als een (secundaire) archeologische indicator. Dat bleek ten dele
het geval. Een tweede test werd gedaan in het kader van onderhavig onderzoek in Almere. Dit
onderzoek sluit aan op de in de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie1 (NoaA) geformuleerde
kennislacunes voor het Laagpakket van Wormer, waar de Oude Getijdeafzettingen deel van uitmaken,
in het algemeen en het IJsselmeergebied in het bijzonder:
•
•

Hoe is de verspreiding, aard en morfologie van met name de oudere klastische sedimenten in
noordelijk Noord-Holland en het IJsselmeergebied? Boden deze afzettingen mogelijkheden voor
bewoning en exploitatie - met name in het Neolithicum?
Wat is de genese van Calais-afzettingen (volgens de nieuwe lithostratigrafie van Nederland
‘Laagpakket van Wormer’) in de laatste fase? Was er langs de oostrand van deze afzettingen
sprake van (hoge) kwelders respectievelijk oeverwalsystemen die geschikt waren voor bewoning
en exploitatie? (NoaA Kennislacunes Laag Nederland 4.42)

Daarnaast kan het onderzoek een bijdrage leveren aan de in de NoaA geformuleerde kennislacune van
het archeologisch potentieel van afgedekte landschappen. Hier kunnen archeologische sporen en resten

1
2

http://www.noaa.nl/
Deeben et al. 2005
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in hun aardkundige en paleoecologische context bewaard zijn gebleven. (Archeologische
Monumentenzorg, Hoofdstuk 3.103).
Specifieke vragen van het onderhavige onderzoek zijn4:
•
•
•
•
•

3
4

is het mogelijk de op de AHN zichtbare geul van de Eem en de vertakking daarvan in het veld
terug te vinden met behulp van booronderzoek?
Is de afzetting van de oever ontkalkt?
Is er een verschil in ontkalking tussen de vulling van de geul en de oever?
Is er een verschil te zien in erosie tussen de oevers van de hoofdgeul en de secundaire geul?
Zijn de omstandigheden ter plaatse gunstig geweest voor prehistorische bewoning?

Boogert et al. 2006
Woltinge, 2008
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2 Geschiedenis onderzoeksgebied
Uit eerder prospectieonderzoek in de omgeving is gebleken dat zich in het gebied sporen uit de
steentijd aanwezig zijn (Figuur 2). De steentijdvindplaatsen zijn alle afkomstig uit booronderzoeken
van RAAP. Op respectievelijk 1 en 2 km afstand van de onderzoekslocatie aan de Kievitsweg (de
meest zuidelijke van de huidige twee onderzoekslocaties, zie Figuur 3) liggen twee
onderzoeksgebieden waar in verschillende boringen houtskool aangetroffen. Het betreft Archiswaarnemingsnummers 405062 en 406432. Naast houtskool werden in 405062 een tweetal
aardewerkfragmenten, 2 hazelnootdoppen en 17 vuursteenafslagen herkend. Tijdens het
booronderzoek met nummer 406432 zijn twee fragmenten microdébitage aangetroffen. Ten westen
van de onderzoeksgebieden, op ongeveer 1,5 km afstand, zijn tijdens een booronderzoek in twee
boringen verbrande hazelnootdoppen gevonden (waarnemingsnummer 411859).
Op ongeveer 8 km ten zuiden/zuidoosten van de onderzoekslocaties in Almere-Buiten bevindt zich de
vindplaats Almere-Hoge Vaart-A275. Langs deze A27 is een aantal terreinen aangewezen als terrein
van zeer hoge archeologische waarde (monumentnummer 13377) of hoge archeologische waarde
(nummers 12454 en 12435). Deze terreinen, gelegen op zo’n 3,5 km bezuiden de onderzoekslocatie
aan de Kievitsweg, hebben sporen opgeleverd van vroeg-neolithische bewoning. De sporen bestaan uit
houtskoolconcentraties, grondsporen en een betredingslaag. Archis-nummers 27224 en 27226
betreffen booronderzoeken nabij deze terreinen. Ook hier zijn houtskoolconcentraties en mogelijk
grondsporen daterend uit het Laat-Mesolithicum en Vroeg-Neolithicum gevonden. De overige in
Figuur 2 weergegeven waarnemingsnummers zijn zogenaamde terreinen van archeologische betekenis
die tijdens een herinventarisatie van dergelijke terreinen in Archis in 2004 zijn afgevoerd als
belangrijk voor archeologie. Het gaat hierbij in alle gevallen om Pleistocene opduikingen in het reliëf
waarvan de intactheid van het bodemprofiel onbekend is. De gegevens van deze terreinen zijn echter
niet uit Archis verwijderd, maar onder waarnemingsnummers in de database opgenomen. Dit geldt in
Figuur 2 voor de nummers 49204, 48801, 48791, 48803, 48809 en 49375. Het belang van deze
locaties voor onderhavig onderzoek kan niet worden ingeschat op basis van de beperkte beschikbare
gegevens. Indien het bodemprofiel van de opduikingen intact is, bestaat de kans dat hier
archeologische resten te verwachten zijn. Het doen van uitspraken hierover valt buiten de reikwijdte
van onderhavig onderzoek.

5

Peeters, 2007; Hogestijn & Peeters, 2001
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Figuur 2. Uitsnede van de top-Pleistoceen kaart uit Archis met daarop aangegeven de archeologische
monumenten en waarnemingen in de omgeving van het onderzoeksgebied.
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3 Onderzoek 2008
3.1 Selectie onderzoekslocaties

De locaties zijn gekozen aan de hand van een uitsnede uit de AHN, gemaakt met ArcMap (Figuur 3).
Twee boortrajecten werden haaks op de meest noordelijke geul zichtbaar in Figuur 3 gepland. Dit lijkt
een primaire geul van de Oude Eem te zijn. Twee andere trajecten werden verder naar het zuiden
gepland, ter hoogte van de Kievitsweg. Op deze locatie is een secundaire geul te zien in Figuur 3.

Figuur 3. Uitsnede uit de AHN van het gebied ten zuiden van Almere-Buiten. De loop van de Oude Eem en
enkele secundaire geulen is duidelijk te zien in het reliëf. De onderzoekslocaties zijn aangegeven met rode
kaders. Het noordelijke kader geeft de locatie Trekweg aan, het zuidelijke kader de locatie Kievitsweg.
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3.2 Methoden

Tijdens het veldwerk werden op elk van de twee locaties twee raaien grondboringen gezet, haaks op
de op de AHN zichtbare loop van de Eemgeul. De boringen werden in een dusdanig dicht grid gezet,
dat het profielverloop van de geul gedetailleerd in kaart kon worden gebracht. De boringen werden
uitgevoerd met een 3 cm steekguts. De raaien worden in het veld uitgezet en ten opzichte van het NAP
ingemeten aan de hand van (tijdelijke) vaste punten in het veld. Na afloop van het veldwerk zijn alle
boringen met behulp van Total Station ingemeten. In totaal zijn op de locatie aan de Trekweg 27
boringen uitgevoerd en op de locatie Kievitsweg 20. De diepte van de boringen varieert van ca 150 tot
ca 620 cm beneden maaiveld.
De kleilagen in de boorkolommen werden besproeid met een HCl 10% oplossing om het kalkgehalte
vast te stellen. Hierbij is een drieledige schaal gebruikt: kalkrijk (Ca3), kalkarm (Ca2), kalkloos (Ca1).
Het sediment werd in de guts versneden en onderzocht op de aanwezigheid van archeologische
indicatoren. Gezien het feit dat het hoofddoel van het onderzoek het vaststellen van de geologie en de
fysisch-geografische mogelijkheden voor prehistorisch gebruik van het gebied was, werden geen
monsters verzameld en is er niet gezeefd.
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4 Resultaten
4.1 Locatie Trekweg

Op de locatie aan de Trekweg zijn 27 boringen uitgevoerd, verdeeld over twee raaien. Raai I,
bestaande uit de boringen 1 tot en met 17, ligt direct ten zuidoosten van de Trekweg. Raai II ligt
verder noordelijk (Figuur 4).

Raai II
Raai I

Figuur 4. Ligging van de boringen in het onderzoeksgebied aan de Trekweg, Raai I en Raai II.

De boringen van deze raaien kunnen worden onderverdeeld in drie standaardprofielen: de oever van de
buitenbocht, de oever van de binnenbocht en de geul. De standaardprofielen worden hieronder
beschreven. De opbouw van de profielen wordt van onderaf beschreven, de diepste lagen het eerst.
Om verwarring te voorkomen worden dezelfde lagen in de verschillende standaardprofielen met
hetzelfde nummer aangeduid. Gezien de diversiteit in aan- en afwezigheid van lagen in de
verschillende boorraaien (met name in de buitenbochten van het geulsysteem) is er voor gekozen
standaardprofielen te beschrijven per raai.

Raai I
Standaardprofiel buitenbocht (boringen 1, 2, 3, 4, 10, 9, 8, 6)
•
•

Laag 1. Gepodzoleerd matig fijn zand, Pleistoceen. Deze laag is niet in alle boringen bereikt, maar
wel in 1, 6 en 8. De begindiepte varieert van -10,39 tot -9,47 m NAP.
Laag 2. Veenpakket van bruin veen, dikte ca. 10-30 cm. Op basis van de lithostratigrafische
ligging kan deze laag Basisveen worden genoemd. Het veen is in het merendeel van de boringen
aangetroffen (1, 4, 10, 8, 6) en de begindiepte ligt tussen -10,27 en 9,42 m NAP.
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•

•
•

•
•

Laag 3. Lichtgrijze klei, matig siltig, afgewisseld met lagen plantenresten en organische lagen van
1 tot 2 cm dikte. De klei is kalkarm (1, 2, 8, 6) tot kalkrijk (3, 4, 10, 9), bevat weinig plantenresten
buiten de organische lagen en in 2 boringen een laag kalkloze klei (3, 6). De dikte van het pakket
is ca 1 tot 1,5 m en de begindiepte varieert van -8,56 tot -8,36 m NAP.
Laag 4. Veenband van 2 tot 10 cm dikte, donkerbruin veen, is aanwezig in alle boringen met
uitzondering van boring 9. Begindiepte -8,49 tot -8,37 m NAP.
Laag 5. Kalkloze bruingrijze kleilaag van 10 tot 60 cm dik, matig siltig met weinig ingesloten
plantenresten. De klei is gerijpt in alle gevallen en sterk humeus in boringen 8 en 9. In boring 10
bevond zich vlak boven deze laag een houtskoolfragment. Begindiepte tussen -8,46 tot -7,82 m
NAP.
Laag 6. Kleipakket, matig tot sterk siltig, lichtgrijs met weinig plantenresten. In boring 10 is op 7,97 m NAP een houtskoolfragment aangetroffen. Het pakket is zo’n 1,5 tot 2 m dik, kalkrijk over
het hele traject en heeft een begindiepte variërend van -6,64 tot -5,99 m NAP.
Laag 7. Kalkloze lichtgrijze kleilaag van 10-20 cm dikte, matig siltig met weinig plantenresten en
organische vlekken. In boring 10 zijn organische laagjes in het pakket aanwezig. Begindiepte
tussen -6,84 en -5,87 m NAP.

De lagen 3 tot en met 7 zijn de zogenaamde Oude Getijdeafzettingen, ofwel de afzettingen van het
Laagpakket van Wormer.
•
•

•

Laag 8. Bruine veenlaag (op basis van de lithostratigrafische posistie als Hollandveen te
benoemen), enkele centimeters tot 30 cm dik, aanwezig in boringen 1, 2, 3, 10, 8, 6. De
begindiepte varieert van -6,52 tot -5,74 m NAP.
Laag 9. Detritusgyttja, afzettingen van het Flevomeer, plaatselijk bekend als Flevodetritus. Het
pakket is 40 tot 90 cm dik en bevat ostracoda in de boringen 1, 2, 10, 9 en 3. In boringen 1, 2 en 9
betreft het een band ostracoda, in 10 en 3 zijn de ostracoda in het gehele pakket aanwezig.
Begindiepte van de detritus ligt tussen -5,72 tot -5,19 cm NAP.
Laag 10. Bouwvoor van grijze tot grijsbruine klei, verploegd, veel ijzervlekken en
schelpmateriaal. Dit sediment wordt plaatselijk afzettingen van de Zuiderzee en IJsselmeer
genoemd.

Standaardprofiel binnenbocht (boringen 16 en 17)
Het standaardprofiel van de binnenbocht lijkt veel op dat van de buitenbocht, hoewel het Pleistocene
zand niet is bereikt (Laag 1) en het basisveen (Laag 2) en het bovenliggende veen (Laag 4) ontbreken.
Laag 3 bevat in de binnenbocht meer zandlagen in het kleipakket en de klei is humeuzer. Verder zijn
Laag 5 tot en met Laag 10 aanwezig.
Standaardprofiel geul (boringen 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15)
•
•

•
•
•

Laag 11. Matig fijn tot matig grof grijs zand, zwak tot sterk kleiig in alle boringen, met
uitzondering van boring 14. De begindiepte varieert van -10,79 tot -8,55 m NAP.
Laag 12. Grijs tot blauwgrijs kleipakket, variërend van zwak tot sterk siltig. De klei is slap tot zeer
slap, bevat zandlagen en nauwelijks plantenresten of organisch materiaal. De dikte van het pakket
is minimaal 2,86 m (maximaal 4,42 m). Het pakket is merendeels kalkrijk met plaatselijk
kalkarme lagen. De begindiepte ligt tussen -7,12 en -5,76 m NAP.
Laag 8. Aanwezig in boring 17 op een begindiepte van -5,97 m NAP.
Laag 9. Begindiepte tussen -5,37 m NAP en -5,20 m NAP.
Laag 10. Bouwvoor van grijze tot grijsbruine klei, verploegd, veel ijzervlekken en
schelpmateriaal. Dit sediment wordt plaatselijk afzettingen van de Zuiderzee en IJsselmeer
genoemd.
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Figuur 5. Almere Lage Vaart, Locatie Trekweg. Raai I, boringen 1-17.
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Raai II
Standaardprofiel buitenbocht (boringen 22, 24, 27, 25, 23 (26 valt buiten de oever) )
•
•
•
•
•
•
•
•

Laag 1. Begindiepte variërend van -9,10 tot -8,73 m NAP.
Laag 3. In tegenstelling tot de beschrijving van Laag 3 in het profiel van Raai I is het kleipakket
hier kalkloos. De dikte van de laag is 56 tot 68 cm. De begindiepte ligt tussen -8,37 en -8,14 m
NAP.
Laag 4. Het veenpakket is ongeveer 10 cm dik met een begindiepte van -8,32 tot -8,06 m NAP.
Laag 5. De dikte van het kleipakket is ca. 50 tot 60 cm, begindiepte tussen -7,65 tot -7,57 m NAP.
Laag 6. 15 tot 35 cm dik kleipakket met een begindiepte variërend van -7,62 tot -7,30 m NAP.
Laag 13. Matig fijn matig siltig zand, grijs tot lichtbruin met weinig plantenresten en een dikte van
tenminste 120 cm. In twee boringen bevindt zich een kleilaagje in het pakket (22, 23). De
begindiepte van het pakket zandige afzettingen varieert van -5,80 tot -5,43 m NAP.
Laag 9. 15 tot 45 cm Flevodetritus. Begindiepte tussen -5,54 en -5,20 m NAP.
Laag 10. Bouwvoor van grijze tot grijsbruine klei, verploegd, veel ijzervlekken en
schelpmateriaal. Dit sediment wordt plaatselijk afzettingen van de Zuiderzee en IJsselmeer
genoemd.

Standaardprofiel geul (boringen 21 en 20)
• Laag 12. Lichtgrijs, matig siltig kleipakket met zandlagen, slap tot zeer slap, kalkrijk met
uitzondering van de bovenste 3 tot 16 cm, die kalkloos is. In het pakket zijn weinig plantenresten
en organische vlekken aanwezig. De minimale dikte van het traject is 205 cm. De begindiepte ligt
tussen -7,33 en -6,61 m NAP.
• Laag 8. Veenpakket van 25-57 cm dikte, begindiepte variërend van -6,76 tot -6,31 m NAP.
• Laag 9. Tenminste 45 cm Flevodetritus met een begindiepte van -5,86 tot -5,81 m NAP.
• Laag 10. Bouwvoor van grijze tot grijsbruine klei, verploegd, veel ijzervlekken en
schelpmateriaal. Dit sediment wordt plaatselijk afzettingen van de Zuiderzee en IJsselmeer
genoemd.
Standaardprofiel binnenbocht (boringen 19 en 18)
• Laag 14. Kleipakket met zandlagen (boring 18)/zandpakket met kleilagen (boring 19), kalkrijke
grijze klei. Het pakket is tenminste 220 cm dik en heeft een begindiepte van -6,12 tot -6,11 m
NAP.
• Laag 15. Kalkarm tot kalkrijk kleipakket van tenminste 30 cm dikte, grijs met Fe-vlekken en
weinig plantenresten. De begindiepte varieert van -5,80 tot -5,58 m NAP.
• Laag 9. Tenminste 30 cm detritusgyttja, begindiepte ligt tussen -5,32 en -5,28 m NAP
• Laag 10. Bouwvoor van grijze tot grijsbruine klei, verploegd, veel ijzervlekken en
schelpmateriaal. Dit sediment wordt plaatselijk afzettingen van de Zuiderzee en IJsselmeer
genoemd.
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Figuur 6. Almere Lage Vaart, Locatie Trekweg, boringen 18-27.

Grondsporen 6:IVO Almere-Trekweg en Almere-Kievitsweg

14

4.2 Locatie Kievitsweg

Op de onderzoekslocatie aan de Kievitsweg zijn in totaal 20 boringen uitgevoerd, genummerd K01 tot
en met K21 (K06 bestaat niet). De eerste raai die hier gezet is bevat boringen K01 tot en met K15 en
zal Raai III genoemd worden in de beschrijving hieronder. De boringen K16 tot en met K21 vormen
Raai IV. De beschrijvingen van Raai III zijn net als bij Raaien I en II onderverdeeld in
standaardprofielen voor binnen- en buitenbocht en geul. De lagen die gelijk zijn aan de lagen in het
onderzoeksgebied aan de Trekweg hebben dezelfde nummers. Voor een gedetailleerde beschrijving
van de lagen, zie aldaar. De boringen K01 en K02 vallen buiten de oever van deze geul (zie Figuur 7),
maar zijn grotendeels gelijk aan het profiel van de boringen op de buitenoever. Ze zijn in de
beschrijvingen van de buitenbocht opgenomen.

Raai III

Raai IV

Figuur 7. Ligging van de boringen in het onderzoeksgebied aan de Kievitsweg. De boringen K01 tot en met K15
vormen Raai III, die parallel aan en ten noorden van de Kievitsweg loopt. De boringen K16 tot en met K21
liggen in een landbouwperceel ten zuiden van de Kievitsweg.
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Raai III
Standaardprofiel buitenbocht (boringen K01, K02, K03, K15, K14, K13, K12, K04)
• Laag 1. Het Pleistoceen zand is alleen bereikt in boringen K02 en K03, op een diepte van
respectievelijk -9,59 en -9,15 m NAP.
• Laag 2. Basisveen is eveneens alleen bereikt in boringen K02 en K03 op een begindiepte van
respectievelijk -9,19 en -8,93 m NAP. De dikte van het pakket is 40 tot 50 cm.
• Laag 3. Bereikt in de boringen K01 – K03. De dikte van het kleipakket is 10 tot 25 cm, de
begindiepte varieert tussen -9,33 en -8,68 m NAP.
• Laag 4. Veen is aanwezig in de boringen K01 tot en met K03 op een diepte van -8,82 tot -8,63 m
NAP. De dikte van het pakket is 30 tot 50 cm.
• Laag 5. Het kalkloze kleipakket heeft een dikte van tenminste 40 cm en een begindiepte variërend
van -8,29 tot -7,72 m NAP. In het pakket zijn in vier boringen dunne laagjes verbrand materiaal
aangetroffen, met name riet. De lagen zijn 1 tot 2 cm dik en bevinden zich op de volgende diepten:
K03 op -8,12 en -8,53 m NAP
K15 op -8,03 m NAP
K13 op -8,40 m NAP
K04 verscheidene lagen in het traject -8,75 tot -8,48
Daarnaast zijn in twee boringen houtskoolfragmenten gevonden op respectievelijk -8,10 (K13) en
-7,92 m NAP (K14)
• Laag 6. Kalkrijk kleipakket van 60 tot 180 cm dikte. In boring K15 is een houtskoolfragment
gevonden op -7,64 m NAP. De begindiepte van het pakket ligt tussen -7,35 en -6,25 m NAP.
• Laag 7. Kalkloze kleilaag van 10-20 cm in boringen K01, K03 en K12. Begindiepte tussen -7,47
en -6,13 m NAP.
• Laag 13. Alleen in boring K04 een zandpakket van 230 cm dikte.
• Laag 8. Veen (Hollandveen) is aanwezig in alle boringen, met uitzondering van boring K04. Het
pakket is 10 tot 60 cm dik en de begindiepte varieert van -6,79 tot 5,85 m NAP.
• Laag 9. Dikke pakketten detritusgyttja (20 tot 220 cm) waarvan de kleur zowel grijsgroen als
bruin kan zijn. Begindiepte ligt tussen -5,60 tot -5,28 m NAP.
• Laag 16. Een dunne band afzettingen van het Almere (5 cm) in boringen K01 en K03
• Laag 10. Afzettingen van Zuiderzee en IJsselmeer zijn in alle boringen aanwezig.
Standaardprofiel binnenbocht (boringen K09, K10, K11, K08, K07)
• Laag 3. Aanwezig in alle boringen, met uitzondering van K07. Begindiepte op -8,07 tot -7,65 m
NAP. In boringen K10 en K09 zijn brandlaagjes aangetroffen op respectievelijk -7,92 en -8,11 m
NAP.
• Laag 5. Gerijpte lichtbruine klei, alleen aanwezig in boring K07, tenminste 40 cm dik en
begindiepte -8,36 m NAP.
• Laag 6. In alle boringen kalkarm tot kalkrijk kleipakket. In boring K07 is deze laag kalkloos, maar
wel met zeer veel organische niveaus. Dikte van het pakket is 70 tot 160 cm, begindiepte varieert
van -7,66 tot -6,12 m NAP. In K09 is op -6,12 m NAP een brandlaagje aanwezig.
• Laag 7. Kalkloze kleilaag onder het Hollandveen, aangetroffen in K07 en K10 op een diepte van 7,56 tot -6,40 m NAP.
• Laag 8. Pakket Hollandveen van 10 tot 90 cm aanwezig in alle boringen, met uitzondering van
K09. De begindiepte ligt tussen -6,66 en -6,27 m NAP.
• Laag 9. Detritusgyttja in alle boringen in de binnenbocht, in alle gevallen met ostracoda. In boring
K11 vormen deze een duidelijke band in de detritus, in de overige boringen zijn de ostracoda meer
verdeeld over het hele pakket. Dikte van de detritus is 80 tot 130 cm met een begindiepte
variërend van -5,45 tot -5,36 m NAP.
• Laag 10. Afzettingen van Zuiderzee en IJsselmeer zijn in alle boringen aanwezig.
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Standaardprofiel geul (boring K05)
• Laag 11. Zandlaag met een begindiepte van -7,42 m NAP.
• Laag 12. Kleipakket met zandlagen, begindiepte -5,77 m NAP.
• Laag 17. Lichtbruin tot lichtgrijs matig fijn zandpakket met veel Fe-vlekken, 28 cm dik.
Begindiepte van de laag ligt op -5,49 m NAP.
• Laag 9. De Flevodetritus begint op -5,27 m NAP.
• Laag 10. Afzettingen van Zuiderzee en IJsselmeer zijn in alle boringen aanwezig.

Raai IV
Tengevolge van een meetfout in het veld liggen deze boringen westelijker dan gepland. Alleen de
boringen K20 en K16 liggen aan de rand van de geul en op de buitenoever, de overige boringen vallen
geheel buiten het gebied van de geul en de directe oevers. De boringen K16 tot en met K21 worden
derhalve niet beschreven. Het profiel van de boringen is als bijlage opgenomen.
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Figuur 8. Almere Lage Vaart, Locatie Kievitsweg, boringen K01-K15
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4.3 Interpretatie profielen

In het standaardprofiel van de oevers van zowel Raai I, II als III zijn Pleistocene en Holocene
afzettingen zichtbaar. De beide oevers van Raai I en de buitenbocht van Raai II en III lijken voldoende
op elkaar om een gezamenlijke beschrijving te rechtvaardigen. De binnenbocht van Raai II en III
wijken af en zullen afzonderlijk beschreven worden, evenals de geulvulling.
Beide oevers Raai I, buitenbocht Raai II en III
Het gepodzoleerde Pleistocene dekzand (Laag 1) is niet in alle boringen bereikt en bevindt zich
volgens de top-Pleistoceenkaart op een diepte van -8 tot -12 m NAP in het gebied (zie Figuur 2). In
een deel van de boringen wordt het Pleistocene zand afgedekt door Holoceen Basisveen (laag 2).
Aangezien niet in alle boringen tot in het Pleistocene zand is geboord, is niet met zekerheid te zeggen
hoe diep het zand zich in het gehele gebied bevindt. Het merendeel van de boringen in Raai I bevat
wel Basisveen; in Raai II is deze laag in geen enkele boring aangetroffen. Boven op het Basisveen
bevindt zich een kleipakket met afwisselende lagen plantenresten en vergaan organisch materiaal (laag
3). De afzetting van klei wordt hier afgewisseld met groei van planten, gezien het feit dat de
plantenresten zich in lagen in het profiel bevinden. De klei bevat kalk, is lichtgrijs en tamelijk slap. De
omstandigheden kort na de sedimentatie van dit pakket moeten tamelijk vochtig geweest zijn, met
uitzondering van het moment waarop de dunne band klei ontkalkt is geraakt in boringen 3 en 6.
Gezien het feit dat de ontkalking slechts een kort traject beslaat en maar in twee boringen is
aangetroffen, kan deze niet worden gezien als indicator voor een algehele drogere periode. Dat idee
wordt onderstreept door de veenvorming op het kleipakket (laag 4). De kleilaag die is afgezet bovenop
dit veen is daarentegen wel ontkalkt en gerijpt (laag 5). De laag is 10 tot 60 cm dik en bevat
nauwelijks herkenbare plantenresten. De klei is bruin verkleurd en stevig. Dit niveau zal
waarschijnlijk gedurende een langere periode droog zijn geweest, met een grondwaterstand enkele
decimeters onder het loopoppervlak (anders kan de kalk niet uitspoelen uit het pakket klei). De diepte
van dit mogelijk bruikbare loopoppervlak is -8,46 m (diepste meting boring 3, Raai I) tot -7,57 m
(meest ondiepe meting boring 22, Raai II) NAP. In verscheidene boringen in Raai III zijn in dit niveau
brandlaagjes waargenomen. Deze dunne laagjes verbrand materiaal bevinden zich in boringen K03,
K15, K13 en K04 (zie Figuur 8 voor de ligging). Het verbrande materiaal bestaat voornamelijk uit riet,
maar ook ander plantaardig materiaal is aanwezig. In twee boringen in dezelfde raai zijn
houtskoolfragmenten gevonden in deze laag, Het is onmogelijk met zekerheid te zeggen of de
brandlaagjes en stukken houtskool een antropogene of natuurlijke herkomst hebben. Het is echter wel
opvallend dat de brandlaagjes zich alleen voordoen in het ontkalkte, gerijpte niveau en gekoppeld lijkt
te zijn aan een langere droge periode.
Het kleipakket (laag 6) dat is afgezet op de gerijpte klei is matig tot sterk siltig, lichtgrijs en bevat
weinig plantenresten. Het is een kalkrijk pakket en de grote mate van siltigheid geeft aan dat de
sedimentatie vrij energiek moet zijn geweest. Het maakt de aanwezigheid van een houtskoolfragment
in boring 10 dan ook tot een zwakke indicator voor menselijke aanwezigheid. De kans is groot dat het
fragment van elders afkomstig is en hier opnieuw is afgezet. De matig siltige kleilaag (laag 7) die deze
laag afdekt bevat organische lagen van ongeveer een centimeter dikte. Verder bevat de klei tussen de
organische laagjes nauwelijks plantenmateriaal. Het pakket van 10 tot 20 cm dikte is kalkloos, maar de
ontkalking is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van uitspoeling van zuren uit het bovenliggende pakket
veen en kan derhalve zeer waarschijnlijk niet gezien worden als indicator voor potentieel bruikbare
grond voor de prehistorische mens.
Het genoemde afdekkende pakket Hollandveen (laag 8) is niet in alle boringen aangetroffen. Het
pakket is zwak amorf en heeft een dikte van enkele centimeters tot ca. 30 cm. Op het Hollandveen
bevindt zich een laag detritusgyttja afkomstig van het Flevomeer. De laag staat plaatselijk dan ook
bekend als Flevodetritus. In het pakket zijn zogenaamde ostracoda6 aanwezig. In de meeste gevallen
6

Mosselkreeftjes. Schelpen van ostracoda kunnen worden gebruikt om paleomilieus te bestuderen omdat de soorten zeer
divers en wijdverbreid zijn en zich snel aanpassen aan de omgevingskenmerken. De schelpen zijn tamelijk ongevoelig voor
postdepositionele processen en blijven goed bewaard (Cronin, 1985).
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bevinden deze zich in het gehele traject verspreid, in een enkele boring vormen ze een band in het
pakket. De jongste laag in het boorprofiel betreft de zandig-kleiige afzettingen van de Zuiderzee en het
IJsselmeer. Deze afzettingen kunnen worden gezien als de bouwvoor en de kans dat er verploeging of
andersoortige verstoring heeft plaatsgevonden of met regelmaat plaatsvindt in dit traject is zeer groot.
In de grijsbruine tot grijze klei bevinden zich veel schelpmateriaal en geoxideerde ijzerdeeltjes die
roestvlekken in de bodem veroorzaken.
De overgang van buitenbocht naar geul is zeer abrupt, met andere woorden, de oever is zeer steil. Dit
is waarschijnlijk het gevolg van erosie door de laatste fase van de vulling van de geul. In deze fase
lijkt het systeem meer energie te hebben bezeten dan in de periodes waarin de oeverafzettingen zijn
gesedimenteerd (zie verder beschrijving geulvulling).
Binnenbocht Raai II
Het Pleistocene niveau is in geen van deze boringen bereikt. Het Holocene pakket ziet er anders uit
dan in de buitenbocht van deze en andere raaien. Het diepstgelegen pakket bestaat uit afwisselende
grijze klei- en zandlagen. De klei is kalkrijk en beide lithologische eenheden bevatten nauwelijks
plantenresten en organische vlekken. Het geheel lijkt gesedimenteerd te zijn in een energiek systeem.
De laag daarboven is een kalkarme tot kalkrijke kleilaag met geoxideerde ijzervlekken. De bovenste
twee pakketten bestaan uit Flevo-afzettingen en sedimenten van Zuiderzee en IJsselmeer.
Binnenbocht Raai III
Het profiel van de binnenbocht van Raai III lijkt tamelijk sterk op dat van de buitenbocht, met het
verschil dat het Pleistocene zand en de diepere veenlagen ontbreken. Wel zijn in het diepste pakket
brandlaagjes aangetroffen. De dieptes van deze laagjes variëren van -7,33 tot -8,63 m ten opzichte van
het NAP en de laagjes bevinden zich alleen in de boringen die kunnen worden beschouwd als zijnde
onderdeel van de licht verhoogde oever (K09, K10, K11 en K08, zie Figuur 8): in de boringen die in
het lagere deel buiten de rivieroever liggen is wel het ontkalkte pakket aanwezig, maar zijn geen
brandlaagjes aangetroffen. Het pakket is hier niet volledig ontkalkt, maar kalkarm en soms zelfs
kalkrijk. Het lijkt erop dat de sedimentatie van de binnenoevers een anders verliep dan op de
buitenoevers. Hoewel de aanslibbing van beide oevers synchroon zal zijn verlopen, lijkt de
binnenoever vaker overspoeld te zijn met nieuw sediment, waarbij eerder afgezette kleien mogelijk
zijn verspoeld, of in ieder geval onder natte omstandigheden zijn gebleven. De sedimenten op de
buitenoevers lijken na afzetting niet meer te zijn verplaatst en hebben door periodieke ligging boven
de grondwaterstand tijd gehad om ontkalkt te raken en te rijpen. Het is waarschijnlijk dat de
oorspronkelijke hoogte van de binnenoevers lager was dan de buitenoevers zodat de sedimenten aldaar
minder vaak boven de lokale grondwaterstand uitkwamen en derhalve niet (volledig) ontkalkt zijn
geraakt.
Geulvulling Raaien I, II en III
In alle gevallen laten de geulvullingen een dynamischer afzettingsmilieu zien dan de bijbehorende
oevers. Lagen matig fijn tot matig grof zand wisselen kleilagen af. Zand komt op de oevers nergens
voor, noch als bijmenging in de klei, nog als afzonderlijke lagen. Dat betekent dat er in het systeem
dat de sedimenten van de oevers afzette zeer weinig energie zat, een gegeven dat op de
oevervindplaatsen rondom Swifterbant in Oostelijk Flevoland ook werd vastgesteld. In de slap tot zeer
slappe klei van de geulvulling bevinden zich plantenresten. Veenlagen ontbreken geheel en het kleizandpakket wordt in alle gevallen afgedekt door Flevodetritus en afzettingen van Zuiderzee en
IJsselmeer.

4.4 Datering gerijpte niveaus en brandlaagjes

Een methode om snel een globale datering te krijgen van een laag is mogelijk door de diepte ten
opzichte van het NAP van de laag af te zetten tegen een locale waterstandcurve (Geuverink et al.,
2009). Uitgaande van een klink van 0% geeft dit een te oude datering, aangezien er zeker klink in het
gebied zal hebben plaatsgevonden. De methode levert echter een globale terminus post quem datering.
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In het geval van het gerijpte niveau op de buitenoever van de Oude Eemgeul geeft deze methode een
datering van 5200 tot 4800 voor Chr. Uitgaande van een klink van 50% geeft de methode en te jonge
datering, die beschouwd kan worden als een globale terminus ante quem. Voor de gerijpte laag in
kwestie levert dat een datering van 5200 tot 4000 calBC op (Tabel 1). Er kan dus met zekerheid
gezegd worden dat het gerijpte niveau in ieder geval ergens tussen 5200 en 4000 voor Chr. het
loopoppervlak vormde. Gezien het feit dat de meest afwijkende jongere datering van 4000 calBC
afkomstig is van een stuk houtskool en het merendeel van de dateringen tussen 5100 en 4700 cal BC
ligt, kan worden aangenomen dat deze laatste datering waarschijnlijker is dan de jongere dateringen.
Met deze jaartallen zouden de brandlagen dateren op de overgang Meso- naar Neolithicum in het
gebied. De dateringen sluiten aan bij de in de nabijheid gelegen vindplaats Hoge Vaart-A277. De
aanwezigheid van de brandlaagjes in onderhavig onderzoek biedt mogelijkheden voor een
gedetailleerder onderzoek naar het gebruik van het landschap in Zuidelijk Flevoland in het LaatMesolithicum en Vroeg-Neolithicum.

Tabel 1. Globale dateringen van de brandlaagjes en houtskool uit de
boringen van Raai III.
Boring Diepte in cm NAP Materiaal
Datering in jaren calBC
westelijke oever
K03
-812
brandlaagje
4900 - 4300
-853
brandlaagje
5100 - 4700
K15
-805
brandlaagje
4900 - 4500
-764
houtskool
4800 - 4000
K14
-792
houtskool
4900 - 4700
K13
-840
brandlaagje
5000 - 4800
-857
brandlaagje
5100 - 5000
-859
brandlaagje
5100 - 5000
K04
-848
brandlaagje
5100 - 4800
-875
brandlaagje
5200 - 5000
oostelijke oever
K09
-811
brandlaagje
4900 - 4600
K10
-792
brandlaagje
4900 - 4700
K11
-795
brandlaagje
4900 - 4700
-800
brandlaagje
4900 - 4700
-820
brandlaagje
5000 - 4900
-825
brandlaagje
5000 - 4900
K08
-802
brandlaagje
4900 - 4400
-863
brandlaagje
5100 - 5000

7

Peeters, 2007; Hogestijn & Peeters, 2001
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5 Conclusies
Het booronderzoek naar de loop, geologie en geomorfologie van de Oude Eem bij Almere had tot doel
het beantwoorden van een aantal vragen, zoals geformuleerd in paragraaf 1.5. De specifieke
onderzoeksvragen waren
•
•
•
•
•

is het mogelijk de op de AHN zichtbare geul van de Eem en de vertakking daarvan in het veld
terug te vinden met behulp van booronderzoek?
Is de afzetting van de oever ontkalkt?
Is er een verschil in ontkalking tussen de vulling van de geul en de oever?
Is er een verschil te zien in erosie tussen de oevers van de hoofdgeul en de secundaire geul?
Zijn de omstandigheden ter plaatse gunstig geweest voor prehistorische bewoning?

In antwoord op de vragen kan gesteld worden dat de op de AHN zichtbare geul van de Eem en de
vertakkingen daarvan in het veld met boringen goed terug zijn te vinden. De interpretatie van de
boringen maakte het mogelijk oevers en geul van elkaar te scheiden op basis van de sedimenten.
Anders dan vooraf gedacht verschilt de lithologie van geulvulling en oever wel degelijk. Hoewel de
bron van sedimentatie gelijk is (namelijk mariene afzettingen via het Pleistocene geulsysteem), is er
wel verschil binnen de afzettingen. De sedimentatie van de oevers, met name de buitenbochten, geeft
een beeld van een veel minder energiek sedimentatiesysteem dan de vulling van de geul. De kans
bestaat dat de uiteindelijke opvulling van de geul oudere sedimenten zoals die op de oevers heeft
geërodeerd. De sedimenten die de huidige geulvulling vormen geven een beeld van een dynamisch
afzettingssysteem met grove zandige pakketten, afgewisseld met rustigere perioden waarin matig of
zelfs zwak siltige klei is afgezet. In de geulvulling zijn geen ontkalkte kleipakketten aanwezig. De
hoofdgeul is veel breder dan de secundaire geulen. In beide gevallen beperkt verschilt de erosie van
binnen- en buitenbocht aanzienlijk: de overgang van oever naar geul is veel abrupter bij de buiten- dan
binnenbocht, wat er waarschijnlijk op wijst dat de oorspronkelijke buitenoever deels is geërodeerd
door de geul in de periode volgend op de sedimentatie van de oevers. De binnenbocht lijkt
voornamelijk regelmatiger overspoeld te zijn dan de buitenbocht in deze latere fasen van het
geulsysteem. Of er grootschalige erosie heeft plaatsgevonden aan de binnenbochten is niet met
zekerheid te zeggen, aangezien de grens tussen geulvulling en oever hier diffuser is door de
overeenkomsten in sedimenten en het ontbreken van ontkalkte niveaus. Dit geldt overigens niet voor
de delen van het systeem waar de rivier een rechter stroompad volgde: op de locatie aan de Kievitsweg
waren beide oevers ongeveer even steil.
De oeverafzettingen bestaan voornamelijk uit kleiige sedimenten met weinig tot geen zandige fractie.
Op de oevers heeft op verschillende momenten veen gegroeid. In deze perioden zal het gebied in de
nabijheid van de Oude Eem waarschijnlijk te nat zijn geweest voor intensief gebruik. Er zijn echter op
de oever ook pakketten gerijpte, stevige klei aangetroffen. Deze klei is volledig ontkalkt, wat er op
wijst dat de grondwaterstand in ieder geval tijdelijk laag genoeg is geweest om het loopoppervlak
droog te houden. In de gerijpte klei bevinden zich op de locatie aan de Kievitsweg brandlaagjes en
houtskoolfragmenten die globaal aan het eind van het Mesolithicum gedateerd kunnen worden. De
kans is groot dat deze brandlaagjes het gevolg zijn van menselijk ingrijpen in het landschap.
In antwoord op de in de NoaA geformuleerde kennislacunes voor het Laagpakket van Wormer in het
algemeen en het IJsselmeergebied in het bijzonder, te weten
• Hoe is de verspreiding, aard en morfologie van met name de oudere klastische sedimenten in
noordelijk Noord-Holland en het IJsselmeergebied? Boden deze afzettingen mogelijkheden voor
bewoning en exploitatie - met name in het Neolithicum?
• Wat is de genese van Calais-afzettingen (volgens de nieuwe lithostratigrafie van Nederland
‘Laagpakket van Wormer’ 85) in de laatste fase? Was er langs de oostrand van deze afzettingen
sprake van (hoge) kwelders respectievelijk oeverwalsystemen die geschikt waren voor bewoning
en exploitatie? (Kennislacunes Laag Nederland 4.4)
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kan gesteld worden dat de oudere klastische sedimenten, ofwel de Oude Getijde Afzettingen (OGA)
wel degelijk mogelijkheden boden voor bewoning en exploitatie. Het gerijpte-kleitraject (met
brandlaagjes) geeft eerder aanwijzingen in de richting van een datering in het Laat-Mesolithicum dan
het Neolithicum. De in dit rapport gepresenteerde dateringsmethode geeft echter slechts een zeer
globaal beeld. Het lijkt erop dat de oevers van de Oude Eem in ieder geval in de overgangsfase LaatMesolithicum-Neolithicum bruikbaar waren voor menselijke activiteiten. De betekenis van de
brandlaagjes, die mogelijk een aanwijzing vormen voor het afbranden van vegetatie in het gebied door
mensen, zal in de toekomst nader onderzocht worden. Ook zal geprobeerd worden de relatie tussen dit
fenomeen, het voorkomen van houtskool in boringen in een groter gebied rondom Almere en de
vindplaats Hoge Vaart-A27 te onderzoeken.
Het hoofddoel van het uitgevoerde onderzoek was echter niet het vaststellen van de aan- of
afwezigheid van archeologische resten in het gebied, maar het verzamelen van meer en nieuwe
inzichten in de mogelijkheden van de prospectie van Oude Getijdeafzettingen (OGA). Aan de hand
van deze case study is gebleken dat, in tegenstelling tot de veronderstelling voorafgaand aan het
veldwerk, de vulling van de geul van de Oude Eem op de onderzochte locaties wel degelijk verschilt
van de opbouw van de oevers. Op lithologische hoofdschaal is er inderdaad geen onderscheid te
maken, aangezien zowel oevers als geulvulling bestaan uit mariene klei, maar de laatste fase van de
geul (waarin de geul uiteindelijk opgevuld raakte) maakte deel uit van een systeem met veel meer
energie dan de fasen waarin de oeverafzetting heeft plaatsgevonden. Dat is af te leiden uit de
aanwezigheid van zandlagen in de geulvulling. Zand komt helemaal niet voor op de oevers.
Naast dit verschil in opbouw van sedimenten bleek het mogelijk, zoals voorafgaand aan het onderzoek
verwacht, om binnen de oevers ontkalkte niveaus te onderscheiden. Daarbij moet wel worden
opgemerkt dat in de meeste gevallen het kleipakket direct onder veen en afzettingen van detritusgyttja
ook ontkalkt is. Dit is echter zeer waarschijnlijk een ontkalking als gevolg van (moderne) uitspoeling
na drooglegging van de polders. Dieper liggende ontkalkte niveaus zijn hiervan te onderscheiden
doordat ze in de regel naast kalkloos ook in meer of mindere mate gerijpt zijn. Deze niveaus zijn in
ieder geval beschikbaar geweest als droge oeverlocaties in de prehistorie. Of er ook gebruik gemaakt
is van dergelijke locaties, zal moeten blijken uit verder onderzoek en was ook niet de doelstelling van
onderhavige case study. Aan de hand van een vergelijking van de beide onderzoekslocaties Trekweg
en Kievitsweg lijkt echter een secundaire (of tertiaire) geul de voorkeur te hebben voor menselijk
gebruik in de prehistorie. Ten eerste was het bij de primaire geul aan de Trekweg moeilijk om in de
afzettingen van de binnenbocht potentiële woonlocaties aan te wijzen aangezien er geen duidelijk
ontkalkte en gerijpte niveaus werden aangetroffen (en daar dus waarschijnlijk ook geen langdurige
perioden van een kigging boven de grondwaterstand zijn geweest). Ten tweede werden op de beide
oevers van de secundaire geul aan de Kievitsweg brandlaagjes in de ontkalkte niveaus aangetroffen.
Deze zijn mogelijkerwijs het gevolg van menselijk ingrijpen in het gebied.
Afgezien van deze conclusie aangaande de interpretaties van het bodemprofiel kan gesteld worden dat
de prospectie van OGA baat heeft bij het gebruik van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)
als basis voor het veldonderzoek, daar de loop van oude stromen en geulen in veel gevallen zeer
duidelijk zichtbaar is op deze AHN. Met behulp van deze kaarten kan de prospectie in het veld
gerichter plaatsvinden.
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Lijst van figuren
Figuur 1. Ligging van het onderzoeksgebied. De stroom van de geulen van de Oude Eem die zijn
onderzocht zijn globaal aangegeven in blauw. Een rood blok is 1000x1000m.
Figuur 2. Uitsnede van de top-Pleistoceen kaart uit Archis met daarop aangegeven de archeologische
monumenten en waarnemingen in de omgeving van het onderzoeksgebied.
Figuur 3. Uitsnede uit de AHN van het gebied ten zuiden van Almere-Buiten, in de linkerbovenhoek
van de figuur zichtbaar. De onderzoekslocaties van onderhavig onderzoek bevinden zich ten noorden
en zuidwesten van het knooppunt van de A6 (min of meer oost-west) met de A27 (min of meer noordzuid). De loop van de Oude Eem en enkele secundaire geulen is duidelijk te zien in het reliëf.
Figuur 4. Ligging van de boringen in het onderzoeksgebied aan de Trekweg. De eerste raai, boringen
1 tot en met 17, ligt parallel aan de Trekweg. De tweede, boringen 18 tot en met 27, ligt verder
noordelijk.
Figuur 5. Almere Lage Vaart, Locatie Trekweg. Raai I, boringen 1-17
Figuur 6. Almere Lage Vaart, Locatie Trekweg, boringen 18-27.
Figuur 7. Ligging van de boringen in het onderzoeksgebied aan de Kievitsweg. De boringen K01 tot
en met K15 vormen Raai III, die parallel aan en ten noorden van de Kievitsweg loopt. De boringen
K16 tot en met K21 liggen in een landbouwperceel ten zuiden van de Kievitsweg.
Figuur 8. Almere Lage Vaart, Locatie Kievitsweg, boringen K01-K15
Bijlage 1. Profiel van de boringen K16 – K21 op de onderzoekslocatie Kievitsweg
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