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1 SAMENVATTING 

Door middel van boringen kon een beeld verkregen worden van de bodemopbouw in 
een stuk: van 420 meter lengte op kavel H45 ten Noorden van Swifterbant. Hieruit 
blijkt dat er tussen de twee reeds eerder bekende stukken kreek in de prehistorie een 
vervolg van de geul heeft gelegen. 
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2. INLEIDING 

In de eerste decennia na de drooglegging van Oostelijk Flevoland werd, naar 
aanleiding van de archeologische vondsten ten noorden van Swifterbant, de geologie 
in kaart gebracht van het prehistorische landschap in die buurt. 
Een aantal kaarten werd samengesteld van de geulen, de oeverwallen en de 
rivierduinen van het krekensysteem. 
Bij de veldcursussen van deAWN onder leiding van Prof. D.C.M. Raemaekers van 
het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) met medewerking van dhr. D.E.P. 
Velthuizen (Nieuw Land) , die sinds 2004 in het Swifterbantgebied werden 
gehouden, werd gebruik gemaakt van de kaart van Deckers, 1979. 
Was het onderzoek in de jaren 2004-2008 vooral gericht op de oeverwallen in het 
westelijke gedeelte (het hak-akkertje van 2007!), in 2009 en 2010 werd de aandacht 
geconcentreerd op het duintje op kavel H 46, naast de Kamperhoekweg ( figuur 1, 
uitsnede uit de kaart van Deckers, hierop locatie S21-23 genoemd). 
Hier waren in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw duizenden vondsten gedaan op 
vier locaties, o.a. tientallen haardkuilen en dertien menselijke graven, te dateren over 
twee perioden van 6700-5000 v.Chr. respectivelijk 4600-4000 v.Chr. (lit.l) 
In 2008 is hier een boorcampagne uitgevoerd door A WN en GIA om te onderzoeken 
of er net als bij rivierduinen elders ( donken bij Maas en Rijn) afvallagen rondom 
het duin zouden worden aangetroffen (lit.2). In het najaar van 2008 werd ter plaatse 
nog een vervolgonderzoek uitgevoerd met mechanische boringen. Er werden echter 
geen afvallagen aangetroffen, wel werd een indicatie gevonden voor een nieuwe tak 
van het Swifterbanter kreeksysteem en misschien een soort landingsplaats aan het 
duin. 
Aan de hand van deze onderzoekingen, van gegevens van oudere bronnen, het 
Actueel Hoogtebestand Nederland en luchtfoto's is in 2009 een nieuwe kaart 
opgesteld (fig.2) ,een actualisering van de kaart van Deckers, uitgebreid beschreven 
in lit.3. 

Op deze nieuwe kaart is te zien dat langs het betreffende duin, nu S25 genoemd, een 
stuk geul in Oost-West -richting op de aanliggende kavel H45 heeft gelegen. Een 
paar honderd meter naar het Oosten is oök een stuk geul te zien, een aftakking van de 
hoofdkreek, ook Oost-West gericht. 
Een verbinding tussen deze twee "doodlopende" geuluiteinden ligt in de lijn der 
verwachtingen. 
Eén aanwijzing voor die verbinding was het verschijnsel, dat op sommige plaatsen 
in het akkerland lage stukken lagen, waar in een natte periode plassen water in de 
sporen tussen de ruggen van het gewas op het veld goed zichtbaar waren. Dit was al 
geconstateerd in 2008: zie figuur 3 van een modderende voorzitter van de A WN Jan 
Boes en enige Groninger studenten in een kletsnat trekkerspoor . 
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3. DOEL 

De boorcampagne had tot doel de aanwezigheid aan te tonen van een vermoede 
waterloop, die twee -reeds bekende- uiteinden van geulen in het prehistorische 
landschap nabij Swifterbant zou verbinden. Tevens was dit een goede gelegenheid 
voor "deskundigheidsbevordering" vanAWN-Ieden door middel van gedegen 
veldwerk, het werken met de pas aangeschafte GPS-apparatuur en het uitwerken van 
resultaten. 

4. LOCATIE 

Het boortraject op het akkerland op kavel H45 in de gemeente Dronten was uitgezet 
vanuit een nulpunt in de nabijheid van de plaats van de meest recente opgraving in 
2010. De coördinaten van dit nulpunt zijn: 
x=172.213.92, y=510.940.20. Van hieruit was het boortraject ruwweg in Oost
Noord-Oost-richting. 

5. BESCHRINING VAN DE WERKZAAMHEDEN. 

5.1. Voorafgaande activiteiten 
In 2009 en 2010 werd verder door het terrein gespeurd door Prof. D.C.M. 
Raemaekers (RUG) en dhr D.E.P.Velthuizen (Nieuwland), in 2010 nog met een stel 
Groninger studenten die jalons in de grond staken op de meest evidente natte 
plekken. De posities van deze jalons werd ingemeten. 
Na al deze "grondige" voorbereidingen m het veld stelden Prof. Raemaekers en dhr. 
Velthuizen voor om de volgende stap te zetten: "AWN, zoek de prehistorische 
waterloop! " 

In december 2010 heeft de kaveleigenaar dhr."Boer Frans" van der Stee zijn 
toestemming verleend om op zijn terrein karterend onderzoek ujt te voeren. 

5.2. Booronderzoek 
Op de zaterdagen 8, 15 en 22 januari 2011 zijn ploegjes van de AWN-Flevoland 
bezig geweest .met het zetten van boringen op de plaats van het vermoede stuk geul, 
daarbij geholpen door de in 2010 ingemetenjalonlocaties. 
De ploegjes bestonden, in wisselende samenstelling, doch steeds onder begeleiding 
van Dick Velthuizen, uit: 
Jan Boes, Archie Ermans, Caroline Hoek, Ellen vanGalen Last, Annegret Meijboom 
met echtgenoot Douwe en dochters Alwina en Wmanda, Rob Woering. 
Er werden met de 3,5 cm guts in totaal 21 boringen gezet over een lengte van 420 
meter in 8 raaien. Een drietal raaien werden weliswaar voorzien, echter niet 
aangeboord. Figuur 4 geeft de posities van de boringen aan, het nulpunt ligt op raai 
11, het meest zuidelijke punt. 
De boringen gingen tot de diepte waar gerijpte dan wel slappe klei werd 
aangetroffen.De boorkernen werden ter plaatse geanalyseerd en in de boorstaten 
genoteerd. De boordiepte was maximaal 4,1 meter. 
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De posities van de boringen werden ook vastgelegd met behulp van het nieuwe door 
de AWN-Flevoland aangeschafte GPS meetinstrument. 

5.3. Uitwerking 
-Het standaard veldverkenningsformulier van A WN-Flevoland werd opgesteld (fig.5) 
-De in het veld beschreven boorstaten werden in de A WN-ruimte van het Provinciaal 
Depot voor Bodemvondsten in Lelystad uitgetekend en neergelegd in de 
tekening"Gezocht Stroomgeul" getekend A. Meijboom, datum januari 2011. Deze 
tekening toont de balkendiagrammen van alle boringen, bovendien de positie van de 
boorgaten. 
-Een balkendiagram van één traverse, namelijk Nr .8.1, 8.2, 8.3, is als voorbeeld 
gegeven in figuur 6. 

6. BEV~UNGEN 

Uit de balkendiagrammen kunnen de plaatsen worden afgeleid waar er slappe klei of 
verslagen veen in de bodem voorkomt. Dit zijn aanwijzingen voor de aanwezigheid 
van een vroegere geul. Vroegere oevers worden gekenschetst door het voorkomen 
van gerijpte klei. Het tracé van de geul kon worden bepaald door de gevonden 
plaatsen van aangetroffen slappe klei te verbinden. 
In figuur 7 is in een uitsnede van de "nieuwe kaart" van figuur 2 te zien hoe het tracé 
van de gevonden geul verloopt en aansluit bij de reeds bekende geuluiteinden. De 
blauwe stippellijn die de geuluiteinden verbindt, geeft inderdaad aan dat er aldaar 
een waterloop is geweest 

7. DOCUMENTATIE 

De boorstaten en het Veldverkenningsformulier zijn opgeborgen in de A WN 2011-
map in het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten in Lelystad. 
De tekening "Gezocht Stroomgeul" is opgehangen in de tekeningenkast van 
hetzelfde depot. 
Een artikel over deze boorcampagne is opgenomen in het afdelingsorgaan van A WN
Flevoland "Aardewerk" van juni 2011 (ref. 5). 

8. CONCLUSIES 

, 
-De analyse van de boorresultaten toont aan dat er een verbindingsgeul is geweest 
tussen de reeds eerder gekarteerde uiteinden van geulen in het prehistorische 
landschap. . 
-AWN-Ieden deden ervaring op met booronderzoek, met de uitwerking en de 
interpretatie daarvan en met het gebruik van de nieuw aangeschafte GPS-apparatuur. 
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Figuur 3. Kletsnat treKkerspoor 
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Figuur 4. Positie van de boringen 
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