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Vindplaatsen in Almere anno 2009. Er zijn inmiddels nieuwe vindplaatsen bijgekomen.
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Samenvatting
De gemeente Almere stelt zich met deze visie ten
doel richting te geven aan het raadsuitgangspunt
om vindplaatsen die behoudenswaardig zijn, te
beschermen via inpassing in ruimtelijke plannen. Hierbij krijgen zij een inrichting die zowel
het archeologische karakter van de vindplaatsen herkenbaar en beleefbaar maakt, als de
kwetsbare resten in de ondergrond beschermt.
Een inrichting die eenvoudig en leerzaam is.
Meerduidig en gelaagd worden de vindplaatsen
door hun stedelijke context, door het gebruik en
door de ontplooiing van initiatieven. De gemeente
Almere gaat met deze visie uit van een basisinrichting. Deze is een voedingsbodem waarop een
meer uitgewerkte presentatie, een specifieke
functie of een publieksevenement georganiseerd
kan worden.
Nut en noodzaak
Met de visie wil de gemeente Almere de bewoners en het publiek mee laten genieten van de
beschermde vindplaatsen. Daarmee krijgt het
reeds jaren gevoerde beschermingsbeleid ook
betekenis en waarde voor bewoners en publiek
en kunnen de vindplaatsen op passende wijze
gebruikt worden. Met de ontwikkeling van nieuwe
gebieden en de wens tot verdichten zullen meer
vindplaatsen beschermd worden en in stedelijk
gebied terecht komen. Als zichtbare geschiedenis, ontmoetingsplek en waardevol groen kunnen
de vindplaatsen, mits herkenbaar en beleefbaar,
bijdrage aan de stedelijke leefbaarheid, diversiteit en kwaliteit van Almere.
Steentijdwildernis
Met het concept ‘steentijdwildernis’ beoogt de
gemeente de beleefbaarheid, herkenbaarheid en
ontsluiting van de steentijdvindplaatsen handen
en voeten te geven.
Steentijdwildernis contrasteert met de gangbare inrichting van Almere en komt voort uit de

cultuurhistorische betekenis van de vindplaatsen. Het past goed bij het groene karakter en het
gewenste ongedwongen gebruik van de vindplaatsen. Binnen het concept steentijdwildernis
zijn drie dimensies te onderscheiden:
De steentijdwildernis als bijzondere
A.
ruimte. De vindplaatsen worden beleef- en herkenbaar als unieke stukjes ‘wildernis’, steentijd.
De inrichting maximaliseert het contrast met 		
de omgeving.
Het verhaal van de steentijdwildernis.
B.
De steentijdarcheologie bestaat uit vele verhalen en elementen die de moeitewaard zijn om te
horen en te tonen. De specifieke geïntegreerde
markering en informatie vertellen dit verhaal,
zoals verkregen op basis van het archeologisch
booronderzoek.
Met de presentatie van het ‘verhaal’ van de
steentijdwildernis wordt ontsluiting en beleefbaarheid voor een brede doelgroep beoogd.
C.
De steentijdwildernis als plek voor initiatieven. De stedelijke context verschilt per vindplaats waardoor het publiek ook telkens zal
verschillen. Met een juist gekozen inrichting,
kunnen de vindplaatsen duurzaam bijdragen aan
de realisatie van een keur aan recreatieve en
educatieve doeleinden en een inspiratiebron zijn
voor eigen initiatieven van burgers die te maken
hebben met duurzaamheid, natuur en cultuur. De
verdere ontwikkeling van deze voedingsbodem
is sterk afhankelijk van de specifieke locatie,
doelgroep en initiatiefnemer. Regel is, dat de
vindplaats altijd informatie over de archeologische achtergrond zal geven en tevens bruikbaar
zal zijn binnen de context van de moderne stad.

Presentatie van de archeologie is daarbij niet
een op zichzelf staand einddoel. De presentatie
wordt ingebed in een tot de verbeelding sprekend
landschap.
Naast een aantal basisingrepen moet er per
locatie bekeken worden hoe de vindplaats
maximaal met zijn omgeving en met andere
vindplaatsen verknoopt kan worden. Een gemeentebrede benadering is daarbij het uitgangspunt: elke mogelijkheid tot samenwerking met
partners zoals bibliotheek, onderwijs, musea en
Almeerders wordt aangegrepen - voor een breed
draagvlak en een rijke gelaagdheid.
In lijn met Almere Principles
Deze visie draagt bij aan de waardecreatie van
archeologie voor Almere in samenhang met recreatie, educatie en cultuurbeleving en is daarbij
in lijn met de ‘Almere Principles’.
Dit geldt met name waar het de verbinding betreft tussen Almeerders, en de verankering van
de veelzijdige identiteit van de stad. In de komende jaren kunnen andere inzichten, omgevingen
of wensen aanleiding blijken om zaken toe te
voegen die nu nog niet zijn benoemd. Zo blijft de
archeologie actueel, ook in de toekomst.

Maximaal verknoopt
De gemeente Almere streeft met deze visie niet
één statisch beeld na maar een dynamische
inrichting die de plek betekenisvol, bruikbaar en
herkenbaar maakt.
Visie en toolbox voor inrichting en gebruik van steentijdvindplaatsen

7

8

Visie en toolbox voor inrichting en gebruik van steentijdvindplaatsen

Inleiding

Visie en toolbox voor inrichting en gebruik van steentijdvindplaatsen

9

10

Visie en toolbox voor inrichting en gebruik van steentijdvindplaatsen

1. Beschermde en beleefbare archeologie
Voor u ligt de ‘Visie voor de inrichting en ontsluiting van steentijdvindplaatsen in Almere’, aan u
gepresenteerd door de gemeente Almere.
Almere heeft een unieke geschiedenis die vanaf
ruim 11.000 jaar geleden tot nu haar sporen heeft
nagelaten. De archeologische vindplaatsen uit de
steentijd bevatten de alleroudste overblijfselen van
bewoning. Ze zijn bijzonder omdat ze uitzonderlijk
goed bewaard zijn gebleven en bovendien dateren
uit een periode waarvan maar zelden iets wordt
gevonden. Het betreft een periode waarin de mens
zich op verrassende wijze aanpaste aan ingrijpende veranderingen in zijn omgeving.
Een verbindende visie
In Almere worden de meest waardevolle steentijdvindplaatsen weliswaar beschermd, maar ze zijn
tot op heden niet ontsloten voor publiek en niet
herkenbaar. Met deze visie neemt de gemeente
Almere het voortouw om, naast bescherming, ook
te komen tot beleefbare archeologie. Beleefbare
archeologie en ontsloten vindplaatsen bieden legio
mogelijkheden tot het verbinden van Almeerders
in buurten en wijken. Ze dragen bij aan een gemengde en levendige stedelijke omgeving met
ruimte voor historie, landschap en ontmoeting. De
visie sluit daarmee aan bij de Almeerse ambitie,
verwoord in de ‘Almere Principles’ ten aanzien van
duurzaamheid, verbinding en sociale ontwikkeling.
De visie ‘Wildernis in Almere’ biedt handvatten
voor een aantrekkelijke, tot sociaal gebruik uitnodigende inpassing van vindplaatsen in ruimtelijke
plannen, gebaseerd op het verre verleden en de
unieke ondergrond van Almere.
Drie invalshoeken
De visie ‘Wildernis in Almere’ verwijst met haar
titel naar het archeologische verhaal, dat straks
weerspiegeld wordt in de hedendaagse inrichting
van elke afzonderlijke vindplaats. Het benadrukt
de menselijke verbondenheid met het landschap.

Ook verwijst de titel naar het beoogde ruimtelijke
karakter van de vindplaatsen. ‘Wildernis in Almere’
werken we vanuit drie invalshoeken uit.
1.
De vindplaatsen worden beleef- en herkenbaar als unieke stukjes ‘wildernis’ te midden van een gecultiveerde omgeving.
2.
Het archeologische ‘verhaal’ van de vindplaatsen komt in de inrichting tot uitingen
verrijkt zo de beleefbaarheid voor een
brede doelgroep.
3.
De vindplaatsen lenen zich voor een keur
aan recreatieve en educatieve doeleinden
en inspireren tot eigen, verbindende initiatieven vanuit de buurt die te maken hebben
met duurzaamheid, natuur en cultuur.
Vele ‘meedenkers’
Deze visie is tot stand gekomen door intensieve
gesprekken met diverse betrokkenen, deskundigen en belangstellenden in Almere en door het
concrete ontwerponderzoek op de locatie trekweg
3V. De tentoonstelling in het najaar van 2010, in
cASLa liet visie, toolbox en een aantal ontwerpvoorstellen zien. Deze werd door vele bezoekers
bekeken en becommentarieerd. Aan hen werd
middels een enquête gevraagd over hun mening
over de ontwerpvoorstellen. De visie bevat de
weerslag van deze gesprekken, enquêtes en commentaren. Ook zijn de belangrijkste bevindingen
na te lezen in de bijlage. Inmiddels heeft de gemeente Almere in workshops en ontwerpsessies
met ook externe ontwerpers de hoofdbeginselen
van deze visie getoetst. Op een aantal vindplaatsen
zijn de visie en de toolbox al toegepast door diverse externe ontwerpers en de ontwerpers van S&L
van de gemeente Almere.
Aansluitend: een toolbox
Bovenstaande ervaringen, maar ook voorbeelden
van buiten Almere, maakten een uitwerking van
de visie noodzakelijk. Dit onderdeel, de ‘Toolbox’,
is bestemd voor projectleiders, landschapsarchi-

tecten, grondeigenaren en initiatiefnemers die
verantwoordelijk zijn voor, of intensief betrokken
zijn bij de daadwerkelijke inrichting en ontsluiting
van de steentijdvindplaatsen in Almere. De Toolbox
schetst de kaders en de regels, en laat zien dat
daarbinnen veel mogelijk is.
RESPONS
De historische gelaagdheid van Almere
en de polder is belangrijk en een tot de
verbeelding sprekend verhaal. Zorg er
echter voor dat je er niet één tijdslaag uit
licht. Als het gaat om het geheugen van
de plek, spreken de recentere tijdslagen
meer aan (inpoldering, scheepsvaart) dan
het verre verleden van de prehistorie.
Beschouw de prehistorische archeologie
dan ook als onderdeel van de verticale
(diepte van de tijd) rijkdom van de plek).
De tentoonstelling in het Nieuw Land
Erfgoedcentrum is een voorbeeld van
deze aanpak. (DF)

RESPONS
Er is een grote consensus over het
culturele belang van de archeologie
voor de stad. ‘Almere, een stad met een
korte geschiedenis heeft wel degelijk
een oud en uniek cultuurhistorisch
verhaal’. Het verhalende spreekt veel
respondenten erg aan. (AB, HW/SW, KH)
Verhalen vertellen en het uitwisselen van
ervaringen, kan wellicht gezien worden
als een typisch Almeerse manier om de
persoonlijke en gemeenschappelijke
geschiedenis te beleven en te
communiceren (zie bijvoorbeeld het
geheugen van Almere).
Wat echt ontbreekt is een inrichting die
suggestief, informatief en bruikbaar is
(recreatie ed.) op de locaties zelf. De
totale onzichtbaarheid van archeologie
in het veld is een groot gemis.
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Wonen in de steentijd, reconstructie van Mesolithische hut op de
Prehistorische Nederzetting Swifterkamp (foto: Bart van Gelde)

In de laatste ijstijd is Almere een toendra met
schaarse begroeiing van grassen en her en der
een poolberk. Ongeveer 11.560 jaar geleden eindigt
de laatste IJstijd. Door het smelten van ijs stijgt de
zeespiegel en vult de Eembedding zich met water,
maar Almere blijft nog lang buiten het bereik van
de Noordzee. Het blijft warmer worden totdat het
9.000 jaar geleden iets warmer is dan nu. In
Almere groeien dan loofbossen. In het dal van de
Eem ontstaan natte zones met veenvorming en
wat berken. In dit landschap leeft veel wild, onder
andere edelherten, zwijnen, oerossen en paarden.
Er groeien eetbare zadenen vruchten zoals hazelnoten, eikels, bramen en frambozen. In de Eem
wemelt het van de vis en watervogels.

12

Jacht in de Steentijd (illustratie Kevin Wilson)

Ongeveer 7.700 jaar geleden komt de zee voor het
eerst dichtbij. Via de bedding van de Eem komt het
zeewater voorbij de A27 bij Stichtsekant. Het zeewater blijft nog binnen het dal van de rivier, een
deel van Almere blijft nog even hoog-en-droog bos.
De bodem wordt voedselrijker; er komen eetbare
planten bij, zoals speenkruid en wilde appel.
De zeespiegel blijft stijgen en 7.000 jaar geleden
is Almere Stad veranderd in een waddengebied.
In Overgooi en Stichtsekant blijft het het langst
droog, omdat het gebied daar hoger ligt dan in
Stad. Tussen het droge bos en het open water ligt
een overgangszone met broekbos en rietmoeras.
Hoog gelegen zandruggen bij de overgangszone
hebben een hoge bio-diversiteit en zijn daarmee
aantrekkelijk voor jagers-verzamelaars.
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Jagers-verzamelaars
Over een periode van duizenden jaren verblijven
mensen op verschillende plekken in het huidige
Almere en in andere delen van Flevoland, bijvoorbeeld bij Swifterbant. Tot het echt te nat wordt...
Eerst zijn er rendierjagers op de toendra. Later
na het einde van de ijstijd leven de mensen van de
jacht, visvangst en onderweg gevonden planten en
vruchten. We noemen hen jagers-verzamelaars
Ze jagen op oerossen en wilde zwijnen en vangen
vis in de Eem waar ook op watervogels wordt gejaagd. De mensen kennen geen vaste woonplaats,
maar trekken van plek naar plek en verblijven op
de hogere delen in het landschap, zoals zandruggen en rivierduinen. Ze wonen in ronde hutten en
tenten.

2. Archeologische geschiedenis

Archeologische vondst: visfuik (bron: RCE)

Gereconstrueerde visfuik (tekening Odé)

Wat lieten ze achter?
Resten van deze kampementen liggen nu op een
diepte van ruim 3 meter onder het huidige maaiveld in het zand dat zich destijds aan de oppervlakte bevond. Van hun aanwezigheid getuigen verkoolde hazelnootdoppen, pijlpunten van vuursteen
en de resten van in het zand ingegraven haardkuilen. Peddels wijzen op het varen met boomstamkano’s. Bij het jachtkampje langs de Hoge Vaart
markeer- den drie schedelkappen van oerossen
op eikenhouten palen kennelijk een grens. Aan
de andere kant van het kampje lagen zorgvuldig
gegraven kuiltjes met vuursteen. Ze symboliseren mogelijk het verband tussen de kosmos en de
aarde.

Archeologische vondst: vuurplaatsen (bron: RCE)

Vuursteenbewerking (illustratie Kevin Wilson)

Enkele plekken nader bekeken
‘De Green’ in het huidige Poort is ruim 3 ha groot.
Het is een plek waar mensen 10.000 jaar geleden
al hun kampement opsloegen op een hoge zandrug, nu op een diepte van circa 7 meter min NAP.
Deze vindplaats werd 8500 jaar geleden te nat voor
bewoning.
‘Zenit’ (6000 m2) bevat resten van bewoning op
een zandkopje aan de oostoever van de Eem in het
tegenwoordige Almere Buiten, op een diepte van
9 tot 12 meter min NAP van rond 7700 jaar voor
Christus.
‘De Bult’ is een vindplaats van ruim 3 ha in het
huidige Villapark Hout. Hier zijn op een zandrug,
waarvan de top op 5,75 meter min NAP ligt, 8000
jaar oude sporen van bewoning gevonden.

Archeologische vondst: graf (bron: RUG)

‘Hoge Vaart’ is in de jaren 90 opgegraven.De plek
werd in twee perioden gebruikt: 8700 jaar geleden
en opnieuw 7500 tot 6850 jaar geleden.
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Late Jonge Dryas, 10.700 - 9.500 v. Chr.

Pre-Boreaal, 9500 - 8.600 v. Chr.

Boreaal, 8.600 - 7.200 v. Chr.

Atlanticum, 7.200 - 3.600 v. Chr.

Dwergberk

Dennenbos

Opkomst hazelaar

Eikenmengbos

Het landschap van ‘Almere’ verandert gedurende
de steentijd voortdurend, onder invloed van fluctuerende klimaatomstandigheden. Hierdoor varieert
de bodemgesteldheid, stijgt het waterniveau
en ontstaan en verdwijnen allerlei plantensoorten.
Het landschap is constant in ontwikkeling.
Late Jonge Dryas
De jaren 10.700-9.500 v. Chr., Late Jonge Dryas genoemd, beslaan een koude periode aan het einde
van de laatste ijstijd. De gemiddelde wintertemperatuur is -20 graden Celsius en Almere is een
poolwoestijn. In het toendralandschap zijn onder
andere poolberken en veel kruiden te vinden.

14

Pre-Boreaal en Boreaal
Naarmate het klimaat warmer wordt, in het PreBoreaal in de jaren 9.500-8.600 v. Chr., is naast de
berk ook de den veelvuldiger te vinden.  
Hoe warmer het wordt, hoe dominanter de den in
het landschap aanwezig is. De vegetatie ontwikkelt
zich van een open, kruidenrijk landschap naar een
vrij gesloten dennenbos met open plekken.
Naast de dennen groeien er ook berken en populieren. De ondergroei bestaat veelal uit jeneverbes
en niervarens. Tussen 8.600 en 7.200 jaar v. Chr.,
het Boreaal, vult de bedding van de Eem zich met
smeltwater door de stijgende temperatuur. Het
klimaat wordt langzaam maar zeker steeds natter.
Met deze klimaatveranderingen, verandert ook de
vegetatie. Het dennenbos verandert in een dichter
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gemengd bos met veel berken en hulst.
De hazelaar maakt een flinke opmars in het
Almeerse landschap en de jeneverbes verdwijnt.
Atlanticum en Sub-Boreaal
De temperatuur in het Atlanticum in de jaren
7.200-3.600 v. Chr. blijft stijgen tot gemiddelde
temperaturen die hoger zijn dan nu. De gemiddelde zomertemperatuur bedraagt 25 graden Celsius.
In de lagere delen van het landschap treedt sterke
vernatting op als gevolg van de zeespiegelstijging.
Op de hogere, droge plekken verandert het gemengd bos. De eik wordt dominant en er verschijnen wilde appelbomen. De den verdwijnt uit het
landschap. Onder de bomen en op open plekken
groeit struikhei en ganzenvoet.  

3. Landschaps- en vegetatieontwikkeling
droog bos
struweel
riet/bielzen
broekbos
Sub-Boreaal, 3.600 - 2.400 v. Chr.
Vóór 8800 jaar geleden

7300 jaar geleden

7100 jaar geleden

6700 jaar geleden

open water

Elzenmoerasbos

De vernatting heeft tot gevolg dat er op veel plekken moerasbos ontstaat waarin elzen, beuken en
lindes groeien. Langs het oprukkende water is een
gevarieerde oever- en watervegetatie met ook eetbare planten zoals waternoot, roos (rosa canina),
gelderse roos, rode kornoelje en speenkruid.
In de jaren 3.600-2.400 v. Chr., het Sub-Boreaal,
wordt het klimaat enigszins koeler en droger.
Als gevolg van de zeespiegelstijging is het dekzandlandschap volledig onder water komen te
staan. Hier breidt het veen zich uit. Vegetatie concentreert zich op het veen en op de kwelders. In dit
veenlandschap blijft het moerasbos met els, linde
en beuk te vinden. Onder deze bomen groeien
heide en adelaarsvarens.

6500 jaar geleden

In het brakke veen groeien zoutminnende planten
zoals de ganzenvoetfamilie en de addertong.
Basis ‘steentijdwildernis’
Deze landschapsgeschiedenis vormt de basis voor
de invulling van de beplanting in de ‘steentijdwildernis’ op de hedendaagse vindplaatsen in Almere
(zie 5.2 Beplanting in toolbox).
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Trekweg, booronderzoek (bureau RAAP)
De vuursteenvindplaatsen worden gevonden door ‘karterend bodemonderzoek’:
in een grid van 50 m wordt een gebied waar gebouwd gaat worden volledig uitgekamd.
Indien er iets wordt gevonden wordt de gridmaat verkleind.

0
1
2
3
4m

Maaiveld:
onbebouwd en
waterdoorlatend

grondwater
max.
grondwater
min.
1m

worteldoek
Archeologische
vondsten

Schema bescherming
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Concept

De vindplaatsen zijn verhalend, contrasterend, landschappelijk en
gebruiksvriendelijk.

Steentijdwildernis

Contrasteert met de omgeving door beslotenheid en wildernis.

Afbakening

Met een greppel, wal of beplanting wordt de vindplaats een afgebakende plek in het stadslandschap waarin je kunt verblijven.

Entrée

Markante brug /poort als overgang naar andere tijd.

Archeologische beplanting

Archeologische beplanting combineren kleur, eetbaarheid en markante
plantensoorten die gevonden zijn bij pollenonderzoek.

Gebruikers te gast

De vindplaatsen zijn verblijfsplekken met een zinvolle programmatische
invulling die aansluit op hun stedelijke omgeving.

Dubbele bestemming

Gebruiksvriendelijk en archeologievriendelijk. Verschillend gebruik is
mogelijk met respect voor de archeologie.

Zoeken en verzamelen

Direct en vrij gebruik van beplanting.

Ronde gebruiksplekken

Functies in de buitenruimte met archeologische vormgeving: een ronde
afbakening.

Beleefbare archeologie

De archeologische betekenis van de vindplaatsen wordt voor een brede
doelgroep beleefbaar gemaakt.

Markering

Beeldbepalende informatiedrager is herkenbaar en verteld in vormgeving en door middel van tekst en beeld het verhaal van de archeologie.

Evenement

Buitenscherm met vuursteenfilm op wisselende locaties als onderdeel
van archeologisch evenement.

Mobiel museum

Verplaatsbaar museum met vondsten en technieken.

Plaats voor interactie

De vindplaatsen zijn broedplaatsen waar ruimte is voor interactieve
projecten rondom cultuurhistorie en duurzaam grondgebruik.

Lesprogramma’s

Bestaande cursussen en themalessen archeologie op locatie.

Collectief geheugen

Virtuele collectie van herinneringen en geschiedenissen.

Archeologisch spel

Doe-het-zelf opgraving naar replica van amateurs/kunstenaars.

Stadslandbouw en
heemtuin

Dynamisch en duurzaam gebruik van plek is historisch verantwoord en
cradle to cradle.

Routes van cultuur

De vindplaatsen zijn onderdeel van het culturele netwerk van Almere en
de Flevopolder.

10.000 jaar route

Gemarkeerde fysieke route maakt verticale reis door de tijd en verbindt
culturele gebouwen en landschappen uit het nu met het bodemarchief.

Thematische verbindingen Virtuele verbindingen door middel van GPS/GSM/Internet koppelen
verhalen, informatie en fysieke ruimte.
Fysieke verbindingen

Waar mogelijk verbindt een groen netwerk de vindplaatsen onderling

Opsomming van interventies en uitwerkingen

1. Noodzaak: bescherming koppelen aan publieksontsluiting
Almere en haar oudste geschiedenis
Almere’s bodem is, in archeologisch opzicht,
uniek. Tijdens het Mesolithicum en Vroeg-Neolithicum (de steentijd), globaal 11.500 tot 6000 jaar
geleden, werd het gebied waarop later Almere zou
verrijzen bewoond door mensen. De beschermde
steentijdvindplaatsen van Almere zijn stuk voor
stuk plekken waar sporen van menselijk handelen
in goede staat zijn aangetroffen. Ooit waren de
vindplaatsen onderdeel van een gevarieerd landschap waardoorheen de rivier de Eem stroomde.
Gedurende een lange periode veranderden landschap, klimaat en waterspiegel geleidelijk. Uiteindelijk werd het gebied een druk bevaren binnenzee.
Door het droogvallen van de polder en de bouw
van de stad komt deze geschiedenis binnen
handbereik. Waar de scheepswrakken soms nog
herkenbaar zijn als bulten in het landschap, is de
archeologie van de steentijd echter vrijwel nergens
in Almere aan de oppervlakte te herkennen. De
archeologische resten uit dit verre verleden liggen
meestal op een diepte van meer dan drie meter
onder het maaiveld.
Het bijzondere aan de steentijdarcheologie in en
rond Almere is dat de steentijdresten zo uitzonderlijk goed bewaard zijn in hun landschappelijke
context. Ze zijn niet, zoals elders, verstoord door
eeuwenlang hergebruik van hetzelfde oppervlak,
maar werden afgedekt door een dikke laag veen
en klei. Bovendien dateren deze steentijdresten
uit een periode waarin de mens zich op inventieve
wijze aanpaste aan ingrijpende veranderingen in
zijn omgeving. Hierover is internationaal buitengewoon weinig bekend.
Bescherming van archeologie in situ
De gemeente Almere is zich bewust van de waarde
van de vindplaatsen. Zij beschermt de gebieden
waar uitzonderlijke archeologie uit de steentijd in
een intacte context ligt en heeft die bescherming
vastgelegd in beleid. Dit is in overeenstemming

met de Nederlandse wet- en regelgeving. Het
doel hiervan is om een representatief deel van de
belangrijkste archeologische resten in Almeerse
bodem veilig te stellen 1. De afweging om een
vindplaats te beschermen en het bepalen van de
contouren (op basis van boormonsters) is een taak
van deskundigen, werkzaam bij Bureau Archeologie en Monumentenzorg van de gemeente Almere.
De gemeente beslist of een vindplaats al dan niet
behoudenswaardig is op basis van de daartoe geldende normen, die zijn vastgelegd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. De bescherming
van de vindplaatsen wordt geregeld in het bestemmingsplan. Dit gebeurt steeds volgens de Beleidsnota Archeologische Monumentenzorg 2001-2005
en volgens de uitgangspunten die de gemeenteraad in 2009 heeft vastgesteld. De archeologische
verordening ‘Bestemming Archeologie’ sluit intensief gebruik uit, evenals bebouwing en verharding
van de vindplaats. Daarentegen geeft de verordening ruimte voor functies die de archeologische
inhoud versterken. Dit betekent in de praktijk dat
de vindplaatsen een bijzonder onderdeel gaan vormen van de openbare ruimte van Almere.
Over het hele grondgebied van Almere verspreid
kennen we inmiddels een groot aantal archeologische vindplaatsen. In schaal en positie verschillen ze sterk; de grootste tot nu toe meet ruim drie
hectare, de kleinste minder dan 1000 m2. Bescherming van deze vindplaatsen betekent dat de resten
niet aangeroerd worden en ter plaatse behouden
worden door middel van een passende groeninrichting.

Van alleen bescherming naar bescherming,
ontsluiting en beleving
Tot op heden zijn de steentijdvindplaatsen als
het cultureel erfgoed van Almere niet herkenbaar,
laat staan beleefbaar. De inrichting beschermt de
archeologie wel, maar geeft het cultuurhistorisch
belang niet prijs. De vindplaatsen liggen verstild
in de stedelijke omgeving. Ze zijn niet herkenbaar
en vaak slecht verbonden met de omgeving. Dit
doet geen recht aan de cultuurhistorische waarde
van de vindplaatsen, noch aan de gevoelswaarde
die de Almeerder aan zijn oudste geschiedenis
toekent 2, noch aan het vermogen van de Almeerse archeologie in brede zin en de steentijdvindplaatsen in het bijzonder om als verbindend
elementen in onze stedelijke samenleving te
dienen. Daarom is in 2009 in het raadsuitgangspunt vastgesteld dat: “(…) vindplaatsen die behoudenswaardig zijn, bij voorkeur beschermd zullen
worden door inpassing in ruimtelijke plannen: dat
wil zeggen hen zal een inrichting worden gegeven
zodat het archeologisch karakter herkenbaar en
beleefbaar is voor de Almeerders.”
Deze visie beoogt, als uitwerking van het raadsuitgangspunt, richting te geven aan de inrichting
en ontsluiting van de steentijdvindplaatsen en aan
het beleefbaar maken van het cultureel erfgoed
dat ze vertegenwoordigen.

_________________________________
1

Selectiebeleid Archeologie, Nota Archeologische
Monumentenzorg 2009

________________________________________________________
2
Uit de druk bezochte jaarlijkse archeologiedag en uit de
publieksenquêtes 2005 en 2008 blijkt dat veel inwoners
bekend zijn met de archeologie van Almere en het belangrijk vinden dat de vindplaatsen in hun stad herkenbaar
worden.
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Almere heeft in 2008 zeven ‘Almere Principles’
benoemd 3: samen verwoorden ze de Almeerse
ambitie om duurzaamheid als richtinggevend
principe in stedelijke ontwikkeling te hanteren. De
‘Almere Principles’ zijn een referentiekader, onder
meer om ecologie en economie te verbinden en
sociale ontwikkeling te versterken. De ‘Principles’
hebben onder meer betrekking op het koesteren
van diversiteit 4 de verbinding van plaats en
context 5, het combineren van stad en natuur 6 en
mensen maken de stad 7. De betekenisvolle inrichting en ontsluiting van archeologische vindplaatsen draagt bij aan een aantal van deze Almeerse
waarden.
Vindplaatsen bieden diversiteit
De steentijdvindplaatsen zijn plekken die op fascinerende wijze verwijzen naar een verdwenen tijd
waarin mensen op geheel andere wijze op hetzelfde grondgebied leefden. De visie beoogt het contrast ‘steentijd – moderne stad’ te benutten en te
versterken door de inrichting. Met de contrastrijke
invulling van de steentijdvindplaatsen wordt de
ruimtelijke variatie van Almere vergroot en de beleving rijker (Almere Principle 1). De ongelofelijke
dynamiek van het Nederlandse landschap én de
continuïteit van bewoning komen op de steentijdvindplaatsen bij elkaar.
______________________________________

De visie voor de steentijdwildernis is
ontwikkeld aan de hand van de vindplaats
de Buitenkant aan de Trekweg.
Op deze locatie is het inrichtingsconcept
voor de steentijdwildernis getest (zie ook
toolbox).
Parallel hieraan heeft Niels Kroes (DSO
afdeling S&L) het inrichtingplan voor
deze locatie in overeenstemming met
visie en toolbox gemaakt (zie uitgebreide
toelichting bij Project Trekweg, blz. 82 en 83).

3

www.almere.nl/almereprinciples

4

Koester diversiteit: Om de stad te verrijken erkennen wij diversiteit als bepalend kenmerk van robuuste ecologische, sociale
en economische systemen. Door op ieder terrein diversiteit te
waarderen en aan te moedigen, zal Almere gedijen als stad
die rijk is aan variatie.

5

Verbind plaats en context: Om de stad te verbinden zullen we
haar identiteit verankeren en versterken.

6

Combineer stad en natuur: Streven naar een verhoogd besef
van de menselijke verbondenheid met de natuur.

7

Mensen maken de stad: Het ondersteunen van het streven van
burgers om hun unieke mogelijkheden te verwezenlijken, met
bezieling en waardigheid.
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2. Nut: vindplaatsen als onderdeel van een levendige stad
Hier hebben mensen gewoond zolang het enigszins kon bij alle fluctuaties van landschap, klimaat
en waterspiegel. Eerst het droogvallen van de
polder en later het verstedelijken brengen ons
deze zeer oude geschiedenis binnen handbereik.
De sporen van bewoning laten steeds zien hoe
dominant de natuur was en hoe fragiel en licht de
bewoning. Deze dynamiek van het landschap en
lichte bewoning vormen een groot contrast met
hoe we het landschap nu beleven en bewonen.
Vindplaatsen zijn verbindende ruimtes
Archeologie geeft inzicht in samenlevingen die ons
zijn voorgegaan; kennis hierover is onderdeel van
ons cultureel erfgoed en een verrijking van de
geschiedenis van de stad Almere. De steentijdarcheologie - een goed bewaard en beheerd ‘cadeau’
voor de Almeerders - verbindt op locatie het heden
met het verre verleden. De vindplaatsen laten zien
hoe het cultuurlandschap dat we bewonen zich
mede onder invloed van de mens heeft ontwikkeld
en hoe mensen ons zijn voorgegaan in het gebruiken en transformeren van het landschap. Met de
visie heeft de gemeente de ambitie deze eigenschappen van de vindplaatsen in te zetten voor het
versterken van identiteit en landschap in Almere.
(Almere Principles 2 en 3). De gemeente erkent
met de visie de potentie van vindplaatsen als strategisch gelegen verbindende openbare ruimtes
in buurten en wijken en streeft naar betekenisvolle
inpassing. Daarmee kunnen de kansen voor verbinding, educatie en sport in de toekomst beter
benut worden.
Een betekenisvolle inpassing respecteert en benut
de cultuurhistorische en landschappelijke waarden die in de vindplaatsen besloten liggen.

Vindplaatsen zijn op de buurt georiënteerd
Een betekenisvolle inpassing heeft oog voor de
aard van de buurt waarin iedere vindplaats ligt en
biedt ruimte aan gebruikers en bewoners om
eigen activiteiten te ontplooien op de vindplaatsen
(Almere Principle 7).
Het steentijdlandschap en het gebruik ervan door
de toenmalige bewoners kende zijn eigen, logische lijnen die uiteraard niet overeenkomen met
de infrastructuur van het moderne Almere. De
vindplaatsen die aan het licht zijn gekomen bij de
bouw van de stad bevinden zich dientengevolge
‘willekeurig’ in woonwijken, op bedrijventerreinen
en langs wegen. De gemeente onderkent dat de
gebruikswaarde van vindplaatsen sterk afhankelijk is van de directe omgeving en de potentiele
gebruikers van de plek. Naast het behoud van de
ondergrondse archeologie en een herkenbare en
uitnodigende inrichting biedt deze visie dan ook
ruimte voor allerlei vormen van gebruik. Functies
en initiatieven die voortkomen uit de omgeving en
aansluiten op de behoeftes van burgers zijn zeer
welkom. Als voorwaarde geldt dat zij passen binnen de wettelijke beschermingskaders zoals vastgelegd in het bestemmingsplan en archeologische
verordening. In de Toolbox zijn specifieke kaders
opgenomen waarbinnen het gebruik van steentijdvondplaatsen moet blijven.

Maatwerk
Het inpassen van elke afzonderlijke vindplaats in
zijn specifieke, stedelijke omgeving betekent dat
de inspiratie over de functie, sfeer en uitstraling in
de eerste plaats vanuit het archeologische verhaal
voortkomt om vervolgens invulling en betekenis
te krijgen in de directe omgeving. Hiervoor bieden
visie en toolbox de kaders. De diversiteit van zowel
de vindplaatsen als de omgeving betekent dat per
plek andere aanleidingen en mogelijkheden verkend moeten worden. Zo kan soms een reeks
vindplaatsen een ‘groene ruggengraat’ van een
gebied vormen. In andere gevallen is een vindplaats bescheiden en enkelvoudig. Het bepalen van
de samenhang, gebruik en de vormgeving hangt af
van enkele factoren:
•    de maat en verspreiding van de vindplaatsen.
•    de openbaarheid en zichtbaarheid van de
      vindplaats.
•    de programmatische invulling en intensiteit    
      van het aangrenzend gebied.
De aldus ingerichte vindplaatsen zijn optimaal
afgestemd om als waardevol onderdeel van de
omgeving te kunnen functioneren en als zodanig
bij te dragen aan de verwezenlijking van de Almere
Principles: versterking van de diversiteit, verankering van de identiteit, verbinding en verrijking van
de stad, interactie met het landschap en initiatieven van burgers.

Visie en toolbox voor inrichting en gebruik van steentijdvindplaatsen
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Concept ‘steentijdwildernis’

Contrasterend

De wildernis
contrasteerd met de
moderne geordende
stad.
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Verhalend

De wildernis vertelt
het verhaal van de
oude geschiedenis
van Almere.
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Landschappelijk

De wildernis toont
de gelaagdheid van
het landschap van
Almere.

Gebruik

De wildernis biedt
plek voorbezinning,
spel, avontuur en
rust.

3. Beleefbare archeologie
Door hun kwaliteit, veelheid en diversiteit dragen
de steentijdvindplaatsen in potentie substantieel bij aan de vorming van een aantrekkelijke en
gemengde stedelijke omgeving in Almere. Daarom
heeft de gemeente Almere de ambitie de vindplaatsen in hun samenhang in te richten en te
presenteren. De steentijd is een waardevolle cultuurhistorische ‘laag’ in de moderne stad Almere
en de vindplaatsen zijn onderdeel van de bijzondere landschappelijke onderlegger. Het beleefbaar
maken hiervan verbindt plaats en historische
context, stad en landschap en draagt bij aan de
identiteit van de stad en, met name via recreatie en
educatie, aan sociale cohesie. De oudste geschiedenis kan een inspiratiebron voor bewoners en een
onderdeel van de citybranding worden: de archeologie versterkt het unieke karakter van Almere als
verrassende, diverse en gelaagde stad.
Met het concept ‘steentijdwildernis’ beoogt de
gemeente de beleefbaarheid, herkenbaarheid en
ontsluiting van de steentijdvindplaatsen handen en
voeten te geven. Steentijdwildernis komt voort uit
de cultuurhistorische betekenis van de vindplaatsen en past goed bij het groene karakter en het
gewenste ongedwongen gebruik van de vindplaatsen. We onderscheiden binnen het concept steentijdwildernis drie dimensies die worden behandeld
in de navolgende paragrafen:

A. De steentijdwildernis als bijzondere ruimte.
De vindplaatsen worden beleef- en herkenbaar als
unieke stukjes ‘wildernis’: een bijzonder contrast
met de gecultiveerde omgeving.
B. Het verhaal van de steentijdwildernis.
De steentijdarcheologie bestaat uit vele verhalen en elementen die de moeite waard zijn om te
horen en te tonen. De specifieke geïntegreerde
markering en informatie vertellen dit verhaal,
zoals verkregen op basis van het archeologisch
booronderzoek.
Met de presentatie van het ‘verhaal’ van de steentijdwildernis wordt ontsluiting en beleefbaarheid
voor een brede doelgroep beoogd.
C. De steentijdwildernis als plek voor initiatieven.
De stedelijke context verschilt per vindplaats
waardoor het publiek ook telkens zal verschillen.
Met een juist gekozen inrichting, kunnen de vindplaatsen duurzaam bijdragen aan de realisatie van
een keur aan recreatieve en educatieve doeleinden
en een inspiratiebron zijn voor eigen initiatieven
van burgers die te maken hebben met duurzaamheid, natuur en cultuur.

RESPONS:
De scheepswrakken zijn voor het
oplettende oog overal te herkennen als
bulten in de vlakke polder. Een dergelijke
subtiele en eenvoudige markering past
ook bij de archeologische vindplaatsen.
Verschuif de aandacht van de
bijzonderheid van de individuele plek
naar de herhaling. Een repeterend motief
wordt sterker door herhaling. Door de
opgave zo op te rekken zijn slechts
die voorstellen relevant die simpel,
hufterproof en makkelijk uitvoerbaar en
beheerbaar zijn.
Beschouw het vraagstuk van inpassing
en verwijzing als een opgave die op het
territorium van de twee Zuiderzeepolders
speelt. Reken op 99 +1 vindplaatsen in
Almere zelf. (DF)

RESPONS
De visie over verre nabijheid, contrast en
landschap wordt als volgt geïnterpreteerd: Zorg voor ‘terrains vagues’ in de
overgedetermineerde ruimte van Almere
en polder. Ga het dus niet volstoppen
met inrichting, betekenis en uitleg. Zorg
dat in de repetitie de herkenbaarheid
ontstaat. Het contrast kan je door een
relatief eenvoudige ingreep zoals de in
het concept genoemde dubbele haag
bomen of een greppel al maken. (DF)

Visie en toolbox voor inrichting en gebruik van steentijdvindplaatsen
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Verbinden: nabijgelegen vindplaatsen opgenomen in landschappelijk
park.

De Buitenkant: de context van de vindplaats.
De vindplaats ligt tussen Buitenhoutsedreef en Trekweg omringt
door hallen met een ‘Kids Play Ground’ en een fitness club met
parkeerplaats.

Verbinden van nabijgelegen vindplaatsen door informele routes

De Buitenkant: voorbeelduitwerking afbakening.
De contour wordt verduidelijkt door het graven van bijvoorbeeld een
greppel. De greppel markeert het verschil tussen de wildernis van
de vindplaats en het ‘gewone’ Almere en versterkt het contrast.
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De Buitenkant: het pleistocene landschap onder het maaiveld
Het reliëf en de grondopbouw van het pleistocene landschap komt
door het booronderzoek te voorschijn.

De Buitenkant: voorbeelduitwerking beplanting.
De vindplaats wordt getransformeerd in een steenwildernis.
Met een beplanting geïnspireerd op het archeologische verhaal
verzelfstandigt het gebied zich van haar omgeving en contrasteert
ermee.

4. De steentijdwildernis als bijzondere ruimte
Onder het zand en de klei van Almere liggen de
landschappen van de steentijd. Om de verre
nabijheid van de steentijd op te roepen staat voor
de inrichting van de vindplaatsen de wildernis van
het oude landschap centraal. Ooit waren deze
gebieden werkelijk onderdeel van een uitgestrekte
wildernis - de natuur had er vrij spel. ‘De steentijdwildernis’ contrasteert met de gangbare inrichting van het openbaar groen in Almere doordat het
gemengd, veranderlijk, onvoorspelbaar en nadrukkelijk niet aangeharkt is. ‘De steentijdwildernis’
is ook een plek van afzondering en verwondering
waar het overzicht en de logica van de stad even
ontbreekt. De ruimtelijke component is hieronder
uitgewerkt in de ontwerpthema’s: ‘afbakening’,
‘verbinding’, ‘overbrugging’ en ‘inrichting’.

Verbinding
In sommige gevallen is het wenselijk een serie
vindplaatsen stedenbouwkundig te verbinden. Nabij gelegen vindplaatsen die ooit onderdeel waren
van hetzelfde landschappelijke systeem kunnen
waar mogelijk aaneengesmeed worden tot een
groenstructuur waarin de vindplaatsen als eilanden liggen. Hiermee wordt in de stedenbouwkundige planvorming het landschappelijk kader van de
vindplaatsen opnieuw ingezet als structurerend
element. Dit draagt bij aan de betekenis en
herkenbaarheid van de vindplaatsen in hun omgeving. Het verbinden van vindplaatsen tot een groter
park zal eerder in gemengd stedelijk gebied met
hoge dichtheid dan in extensieve gebieden nodig
zijn (Toolbox 4).

Afbakening
Het maken van een afbakening of grens zorgt voor
een contrast dat de bezoeker daadwerkelijk
ervaart tussen de vindplaats en de omliggende
gebieden. De afbakening creëert een spannend
verschil tussen binnen en buiten, tussen ‘de steentijdwildernis’ en de geordende New Town. Ooit
zocht de mens bescherming tegen de onvoorspelbare natuur, nu is het de wildernis die gekoesterd
en beschermd moet worden. Om de eigenlijke
vindplaats wordt een extra beschermingszone van
tien meter aangehouden. De afbakening langs de
rand van de beschermingzone kan een greppel,
een houtwal of grondlichaam zijn die de contour
van de vindplaats volgt (Toolbox 5.1).

Entree
Om de vindplaats te betreden, moet de afbakening
overbrugd worden. De entree wordt in het
inrichtingsontwerp nadrukkelijk vormgegeven en
wordt een ervaring op zich. Hiertoe worden entrees, bruggen of poorten ontworpen.
Deze elementen benadrukken het contrast tussen
de omgeving en ‘de steentijdwildernis’ en maken
deze daardoor beleefbaar.
Daarnaast verbinden de entrees de vindplaatsen
met de omgeving.
Voorbeelden van een entree zijn een gat in een
haag of een gebouwd element. In het laatste geval
kan dit meteen dienst doen als drager van informatie over de vindplaats (Toolbox 5.4).

RESPONS
De archeologen willen graag een
terugkerend beeldmerk op de steentijd
vindplaatsen hebben. Gedacht wordt
aan een sculptuur met hazelnoten.
Verschillende respondenten onderschrijven de wens de vindplaatsen herkenbaar
te maken, maar twijfelen aan het middel
van het kunstwerk.
Kunstwerken verbeelden meestal hun
eigen tijd en zijn minder effectief als
verwijzing. (AB, RP). De kunstenaar
die meegedaan heeft aan het project
scheepswrakken waarschuwt voor de
vele belemmeringen die kunst in de
openbare ruimte moeilijk maken en vindt
de inbedding van het werk en daardoor
de betekenis voor het publiek niet goed
genoeg (SW).
Deze bezwaren moet je meenemen in het
denken over een markerende interventie.
De markering moet ingebed worden in
een bredere visie op inrichting, gebruik
en informatie. De markering moet
misschien minder een klassiek (bronzen)
autonoom kunstwerk zijn en meer een
poort of entree die in materiaal, sfeer en
gebruik verwijst naar de archeologie.
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De Buitenkant: voorbeelduitwerking entree
Het houten brug element fungeert als entree van de vindplaats en
als drager van informatie over de vuursteen vindplaats middels
een tekst, een gedicht of een afbeelding. Hiervoor is het vertikale
element aan de brug toegevoegd.

De Buitenkant: voorbeelduitwerking paden
Binnen de steentijdwildernis zijn de paden uitgevoerd als ‘Olifantspaden’, door gebruik uitgesleten paden.

De Buitenkant: voorbeelduitwerking gebruik
Met het plukbare landschap worden mensen uitgenodigd om op de
vuursteen vindplaatsen te gaan zoeken en dwalen. Daarnaast zijn
recreatieve en speelplekken als een aantal ronde plekken op de
vindplaats uitgespaard.

De Buitenkant: voorbeelduitwerking meubilair en markering
Met geclusterd meubilair met archeologisch beeldmerk krijgen de
gebruiksplekken op de vindplaats een eigen archeologische
identiteit.
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De Buitenkant: voorbeelduitwerking
Impressie van de ingerichte vindplaats.

4. De steentijdwildernis als bijzondere ruimte
Inrichting
De steentijdwildernis is een nieuw soort ruimte
in de reeds bestaande groenstructuur in Almere.
Deze is op verschillende manieren ingevuld, maar
ademt overal de open en gecontroleerde ordening
van de polder. De steentijdwildernis heeft een
groen karakter dat verwijst naar de landschappen van de steentijd. Dit wordt bereikt met eigen
inrichtingsmaterialen, vormgeving en functies.
Beplanting
Inspiratiebron voor de inrichting is het specifieke,
oorspronkelijke landschap van de vindplaats. Zo
wordt de voorgestelde beplanting ingegeven door
de verschillende soorten beplanting die elkaar in
het verleden opvolgden: steppe, bos, zandkoppen
en –ruggen en tot slot moeras. Per vindplaats kan
op basis van pollenonderzoek een vindplaatsspecifieke beplanting worden gekozen uit een
reeks kenmerkende planten zoals aangegeven in
de toolbox. Met een combinatie van struiken en
boompjes en lage beplanting (grassen en bloemen) kan op iedere vindplaats een besloten sfeer
worden bereikt, in overeenstemming met het concept steentijdwildernis (Toolbox 5.2).
Paden
De weggetjes en routes over de vindplaatsen zijn
onderdeel van de inrichting en veranderen in
‘olifantspaden’. Dit zijn door gebruik uitgesleten
paden. De vindplaatsen worden herkenbaar door
een herkenbare inrichting en sterke overgangen.
De paden dragen hier in hun verloop en aansluitingen aan bij (Toolbox 5.5).

Gebruik
Ook in gebruiksmogelijkheden is ‘de steentijdwildernis’, met zijn informele en besloten karakter,
een aanvulling op de bestaande Almeerse buitenruimte. ‘De steentijdwildernis’ roept het beeld op
van een natuurlijke ruigte en nodigt uit tot een
actief, recreatief of educatief gebruik. Dit kan
bijvoorbeeld de kleinschalige productie van voedsel (stadslandbouw) zijn maar ook scouting, een
‘speeldernis’ of bouwspeeltuin. Een beplanting
met oogstbare gewassen zoals hazelnoten, fruit,
paddenstoelen, knollen, kruiden, bloemen en granen zet bezoekers aan tot een sterke beleving van
hun natuurlijke omgeving en contrasteert als een
avontuurlijk plaats met de geordende omgeving.
Het terrein van de vindplaats omvat veel ruimten
die op ongedwongen wijze uitnodigt tot verbinding,
ontmoeting, bezinning en recreatie.
Daarnaast zijn er specifieke vormen van gebruik
die een eigen afgebakende plek nodig hebben.
Deze plekken worden krijgen organisch ronde vormen en zijn omsloten eilanden in ‘de steentijdwildernis’. Sommige reguliere buitenruimteprogramma’s passen heel goed bij het concept wildernis.
Deze kunnen op de vindplaatsen worden ontwikkeld. De aard en vormgeving ervan zal dan echter
steeds geïnspireerd zijn op de steentijdwildernis
en stroken met het behoud van de archeologie:
zo zal een sportveldje op de vindplaats geen rechthoekig grasveldje zijn, maar een ronde zandpan te
midden van hoog gras. Het draagvermogen van de
steentijdwildernis is echter niet zo groot.
Om de gelaagde ervaring van de vindplaats te
behouden, is het raadzaam het aantal specifieke
functies te beperken. Voor meer voorbeelden:
zie Toolbox 5.6.

RESPONS:
De openbare ruimte van Almere is nu
voor een groot deel weinig benut. Het
uitzetten van routes waaraan recreatie is
gekoppeld zoals picknick, ontspanning,
sport in een natuurlijke geënsceneerde
omgeving zou goed met de archeologie
als aanleiding kunnen gebeuren. Hoe ziet
een gebruikspark er in het suburbane
Almere uit? (RP)
Plukbaar landschap; De in het concept
geopperde recreatieve interventie met
(mesolitisch) barbecueën, zoeken,
wandelen en bivakkeren spreekt velen
aan (RP, RV, AB).
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RESPONS:
De vraag dringt zich op of een museale
interventie op locatie mogelijk en
wenselijk is. Een permanent beeld of
vitrine wordt door velen als te kwetsbaar
ervaren. Re-enactment en educatie met
een avontuurlijk lespakket wordt door
een aantal mensen gezien als betere
manieren om de archeologie op een
wetenschappelijk verantwoorde manier
te presenteren. Dit zou betekenen dat
een museale en educatieve presentatie
niet permanent maar tijdelijk zou zijn.
Budget, beheer en onderhoud is een
heikel punt. (RP) Het gevaar van een
markering is dat het snel flauw wordt.
(zie wrakkenproject). (AB)

Markering van de boorpalen

Entree met archeologische informatie
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Steentijd beeldmerk. Reliëf in stoeptegel markeert de route
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RESPONS
Kunstwerken zijn meestal meer als
producten van de eigen tijd dan te lezen
dan als verwijzingen naar archeologie.
Het moet wel om de archeologie gaan.
De discussies en protesten rondom de
sloop van de paviljoens heeft geleid
tot serieuze plannen om in Almere een
stedelijk museum te maken. Rudi Fuchs
is als kwartiermaker aangetrokken. Zijn
eerste aanbeveling luidt: een stedelijk
museum heeft alleen kans van slagen
als het in de geschiedenis van de stad
wortelt; Het museum voor de nieuwe
stad. Plaats Almere in de geschiedenis
van de grote droogmakerijen.
De archeologie is belangrijk voor de
verticale en horizontale verdieping van
deze geschiedenis. (DF)

5. Het ‘Verhaal’ van steentijdwildernis
De geschiedenis – het grote verhaal – van de
steentijd wordt ontleend aan de vele vindplaatsen,
die er alle hun eigen fragment aan toevoegen.
Zoals gezegd, is de oude geschiedenis van de stad
een inspiratiebron voor bewoners en onderdeel
van de citybranding. De archeologie versterkt het
unieke karakter van Almere als verrassende stad
en verbindt heden en verleden, landschap en stad.
Het archeologische verhaal wordt in Almere niet
alleen op de vindplaatsen zelf vertelt maar ook
doormiddel van een archeologisch programma dat
de gemeente aanbiedt in de bibliotheek en op
scholen. Ook is er het provinciaal archeologisch
depot in het Nieuw Land erfgoedcentrum. In dit
museum worden opgegraven objecten getoond en
worden de verhalen van de archeologie in Flevoland verteld. Het zichtbaar en herkenbaar maken
van de steentijdvindplaatsen zal de mogelijkheid
om de archeologie in Almere beleefbaar te maken
voor de burgers aanzienlijk versterken. Deze paragraaf specificeert een aantal manieren waarop de
verhalen van de steentijdwildernis op boeiende en
duidelijke wijze voor het voetlicht kunnen worden
gebracht. Hier is geen sprake van of / of, maar van
en / en zodat belevenissen elkaar versterken.
Archeologische markering
In Almere komt de wens om de steentijdvindplaatsen te markeren voort uit twee wensen. De stad
wil het cultureel profiel verdiepen en, vanuit die
wens, meer mensen interesseren voor het verleden van de stad. Een archeologische markering
moet dan ook voor een breed publiek herkenbaar
en informatief zijn. Zo wordt de oude geschiedenis
van de steentijd een verbindend onderdeel van de
Almeerse samenleving.
Informatiedrager
Herkenning van een vindplaats begint met de
toepassing van een speciale steentijd informatiedrager. Hiermee wil de gemeente ‘op locatie’,
dus bij de vindplaats zelf, uitleg geven over de

archeologische inhoud 8. De herkenbaarheid en
repetitie van herkenbare steentijd informatiedragers draagt bij aan het herkennen van samenhang
tussen de vindplaatsen (‘Hé, in Haven heb ik ook
zo’n plek gezien’). Het markeren van vindplaatsen
met een eenvormig ‘steentijd informatiedrager’ is
bedoeld voor het grootst mogelijke publiek, het zet
de bezoeker op het juiste been. De informatiedrager is ingebed in een bredere visie op inrichting,
gebruik en informatie. Het beeldmerk past wat betreft vormgeving en sfeer in de steentijdwildernis
en draagt daarvan de waardes uit. Dit vergt een integrale benadering van de plaatsing en vormgeving
van het beeldmerk. De entreeelementen waarmee
sommige vindplaatsen worden betreden kunnen
integraal als informatiedrager worden ontworpen.
Verder valt te denken aan een vertikaal element in
de vorm van een totempaal met ossekop.
(Toolbox 5.8)
Beeldmerk
De gemeente Almere wil naast de informatiedrager een steentijd beeldmerk ontwikkelen dat breed
toe te passen is op andere inrichtingselementen
van de vindplaatsen. Het beeldmerk maakt meubilair en andere inrichtingselementen zoals de
entrees herkenbaar en specifiek voor de steentijdvindplaatsen en meubilair.
Evenementen
Als mogelijke aanvulling op het archeologisch
beeldmerk dienen dynamische en tijdelijke interventies – een evenement of mobiel museum.
Een archeologiefestival, filmfestival, een ‘back to
nature’ tijdens midzomernacht zijn evenementen
die kunnen zorgen voor een nieuwe culturele
dimensie, gekoppeld aan de steentijd en aan de
vindplaatsen. Informatie en gevoelswaarde vallen
vanzelfsprekend samen. Zo komt de steentijd voor
een breed publiek dichtbij en draagt archeologie
bij aan de sociale cohesie en binding met Almere.
Een dergelijke presentatie kan wisselend en

interactief zijn en zich desgewenst toespitsen op
een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld kinderen.
Bijvoorbeeld op de Archeologiedag, in het kader
van een archeologieles of op het moment van een
opgraving. Voor een ‘mobiel museum’ zijn verschillende presentatiemogelijkheden denkbaar,
die variëren van een eenvoudige bakfiets tot een
verplaatsbaar object. Het streven is om dit in de
toekomst te ontwikkelen met andere partners
zoals scholen en bewoners.
Verbinding
In Almere zijn de vindplaatsen van de steentijd
onderdeel van de gelaagde culturele identiteit van
de stad. Om de archeologie te kunnen ervaren als
lokale geschiedenis zijn verbindingen met andere
tijdslagen en het heden belangrijk. De steentijdvindplaatsen worden idealiter mentaal onderdeel
van de culturele kaart van Almere. Een onderling, fysiek verband helpt dit te realiseren. Almere
heeft sinds december 2006 een cultuurhistorische
route die door 10.000 jaar geschiedenis leidt en zo
’verticale verbindingen’ tot stand brengt tussen de
verschillende tijdslagen. Deze route is ontwikkeld
op initiatief van Bureau Archeologie en Monumentenzorg, in samenwerking met de RCE, en in een
gids uitgewerkt. De route kan op twee punten worden verrijkt. In de eerste plaats door de steentijdvindplaatsen herkenbaar te maken (zie het concept van ‘de Wildernis’ en bovenstaande punten
over markeringen en mobiel museum). Daarnaast
zou een gemarkeerde route die het verband tussen
vindplaatsen benadrukt, toegevoegde waarde hebben. Denk bijvoorbeeld aan de toepassing van het
steentijd beeldmerk, verwerkt in het straatbeeld.
Met een dergelijke subtiele markering wordt een
archeologische speurtocht mogelijk, naast het
volgen van de gids.
_________________________________
8
Uit de enquête onder Almeerders uit 2010 bleek dat veel
respondenten het op prijs stellen om, ter plekke, geïnformeerd
te worden over de vindplaats.
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Zoeken met GPS

RESPONS:
Voor velen ligt hier het zwaartepunt.
Waarbij de centrale vraag niet is hoe
je zorgt voor routes maar veel meer
hoe zorg je voor een verbinding tussen
archeologie en de huidige bewoners.
Participatie, evenementen, scholing,
voorlichting worden gezien als de
belangrijkste middelen.
Het idee van Geo-caching dat wij in onze
opzet hebben geopperd wordt door
respondenten uitgebreid aangevuld
en uitgebreid. Wandel of fietsroutes
met info bestaan gedeeltelijk al maar
kunnen worden uitgebreid. GPS routes,
informatief of recreatief kunnen allerlei
vormen aannemen zoals MP3, GPS,
boekje + GPS. Het onderwerp en de
locaties lenen zich goed voor spelen
die een educatieve inslag hebben of
gewoon spannend zijn. Bijvoorbeeld de
Waag Society in Amsterdam ontwerpt
dergelijke spelen. (KH)
Foto’s initiatief brink Nobelhorst
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3V-trekweg
De ondernemers van het Fitnesscentrum, het kinderdagverblijf en
de Kids Playground willen graag een deel van de vindplaats gebruiken. Dit zijn bijvoorbeeld een speelplek, zandbak en trimbaan.

RESPONS:
Re-enactment (met huiden gekleed
rond het kampvuur hazelnoten eten) zou
een goede optie zou kunnen zijn. De
vraag is of dit in stedelijk gebied op een
archeologische vindplaats wel aanslaat.
(AB)
Archeologie als activiteit; voor veel
respondenten is het graven zelf erg tot
de verbeelding sprekend. Kan er niet aan
de randen of op de locaties gegraven
worden? De cursus archeologie heet
niet voor niets ‘Spitten in de Polder’.
Sommigen zien een fake opgraving
als mogelijkheid als een echte niet zou
kunnen. (RP, RV)
Leskisten of artistieke lessen voor
scholen zouden in plaats van in het
museum of de klas meer op locatie
moeten plaatsvinden. (RP, HW/SB)

6. Stimuleren van initiatieven: het broedplaatseffect
In het concept ‘steentijdwildernis’ wordt het verleden beleefbaar en levert het steentijdverhaal de
inspiratie voor de inrichting van de vindplaatsen.
De derde belevingsdimensie komt in onderstaand
hoofdstuk aan de orde: de wijze waarop de plek
bewoners, maatschappelijke organisaties en
bedrijven kan inspireren en uitnodigen tot initiatieven, passend bij het thema steentijdarcheologie.
De gemeente Almere stimuleert initiatieven die
passen bij het archeologisch verhaal en zich verhouden tot het concept ‘de steentijdwildernis’.
Interactieve projecten
In hoofdstuk 3a gaven we aan welke verbindend
effect de vindplaatsen voor buurtbewoners en
bedrijven zouden kunnen krijgen. De wijze waarop
zij zich de plek zullen toe-eigenen zal worden beïnvloed door de ligging, inrichting en karakter van
de steentijdwildernis. Denk bijvoorbeeld aan een
trapveldje, de mogelijkheid om er te kamperen, te
tuinieren of te mediteren. Naast deze dagelijkse
toe-eigening hebben de vindplaatsen de potentie van educatieve en creatieve ‘broedplaatsen’.
Interactieve projecten, leert de ervaring, spelen in
op de belangstelling die Almeerders hebben voor
hun oude geschiedenis en versterken de waardering voor de steentijdarcheologie en binding met
de eigen stad. Anno 2011 kent Almere een aantal
interactieve programma’s rond archeologie. Deze
programma’s worden, in samenwerking met
diverse partners, verder uitgebouwd. Nu vindplaatsen herkenbaar ingericht gaan worden, wordt
het mogelijk hen een prominente plek te geven in
nieuwe en bestaande initiatieven. Enkele initiatieven lichten we hier nader toe.
Interactieve projecten
De bestaande archeologielessen voor het basisonderwijs (groep 5/6 en 7/8) en voor het voortgezet
onderwijs, en de cursus voor volwassenen ‘Spitten
in de Polder’ zouden (deels) op locatie gegeven
kunnen worden.

Ook de jaarlijkse Archeologiedag Almere zou op de
verschillende archeologische locaties, verspreid
over de hele stad plaats kunnen vinden 9.
Website/GSM
Bureau Archeologie en Monumentenzorg bouwt
een website waarop verhalen over de vindplaatsen
worden verteld. Daarnaast bouwt ‘Het geheugen
van Almere’ aan het collectieve geheugen met
door bewoners aangeleverde herinneringen aan
plekken in de stad.
Graven
De archeologische vondsten liggen over het algemeen een paar meter diep in de grond. Dit maakt
het mogelijk om binnen de vuursteen vindplaatsen
plekken te maken waar daadwerkelijk gegraven
kan worden. Deze doe-het-zelf archeologie
spreekt tot de verbeelding! Het succes van de door
bureau Archeologie opgezette cursus ‘Spitten in
de Polder’ en de activiteiten op de Archeologiedag
tonen dat onweerlegbaar aan.

Kunst
De steentijd is een inspirerend thema voor kunstenaars - beroeps, amateurs en kinderen (bijvoorbeeld via de Kunstlinie). Projecten kunnen variëren
van het maken van replica’s van gebruiksvoorwerpen tot vrije interpretaties die uitgaan van de
geschiedenis van een vindplaats.
Bedrijven/instellingen
Entrees, gevels en kantines van omliggende
bedrijven en instellingen zijn zeer geschikt voor
een grafische uitleg van de nabij gelegen vindplaats uit de steentijd of uit de tijd van de Zuiderzee. Niet alleen vanuit het praktische oogpunt van
beheer kan zo’n samenwerking gunstig zijn; ook
wordt zo de verbinding gemaakt tussen een archeologische vindplaats en haar omgeving. Bureau
Archeologie heeft hierover vragen gekregen van
geïnteresseerde bedrijven en instellingen in de
buurt van archeologische vindplaatsen 10.

Virtuele verbinding
De digitale media bieden vele mogelijkheden om
op een interactieve manier bewoners, scholen en
belangstellenden bij het onderwerp te betrekken,
bijvoorbeeld via het navigatiesysteem GPS (Global
Positioning System). GPS kan informatief zijn of de
vorm aannemen van een spel: Geocaching. Met
nieuwe mobiele applicaties als Layars kunnen veel
mensen toegang krijgen tot cultuurhistorische
kennis en beelden op locatie. De RCE experimenteert al volop met deze nieuwe technieken.

_________________________________
9
De laatste jaren vond de Archeologiedag plaats op stadslandgoed de Kemphaan.

_________________________________
10
Zo is het bedrijf Pons langs de A6 geïnteresseerd in
informatie over het scheepswrak wat zich vlakbij hun bedrijf
bevindt. Hetzelfde geldt voor Kids Play Ground in Almere
Buitenhout.
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STRENGHTS

WEAKNESSES

OPPORTUNITIES

THREATS

Kleinschalig groen voegt
iets toe aan het blauwgroene casco.

Geen gebruik.

Dubbele bestemming,
gelaagdheid in beleving en
gebruik.

Toe-eigening door één
programma.

Divers in vorm en schaal.

Geen herkenbare
inrichting.

Wildernis als identiteit.

Standaard inrichting
onderscheidt zich niet
van ‘gewone’ openbare
ruimte.

Ingebed in omgeving,
directe verbinding met
woon en stadswijken.

Niet altijd vanzelfsprekende plek.

Interactie en initiatief van
burgers, toeeigening van
de plek.

Vindplaatsen blijven
onduidelijke restgebieden.

Ruimte voor informeel
gebruik en inrichting.

Beperking van
gebruiksmogelijkheden
vanwege archeologisch
behoud.

Duurzame vormen van
grondgebruik, stadstuinen.

Beheer en onderhoud
van inrichting.

Unieke archeologie.

De archeologie is
onzichtbaar.

Cultuurhistorie in New
Town.

Ver van belevingswereld
van bewoners.

Verrijking van mental map
van woonomgeving.

Archeologielogo schiet
zijn doel voorbij.

Samenhang tussen
vindplaatsen en
ondergrond.

Fragmentarische
postzegels zijn niet
ruimtelijk verbonden.

Versterken van recreatief
en cultureel netwerk
Zowel fysiek als virtueel.

Veel initiatieven, weinig
impact.

Informatie en verbeelding Gebrekkige afstemming
archeologie.
van archeologische info
en inrichting.

SWOT-analyse vindplaatsen
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7. Procedure
In deze visie is uitgegaan van een getrapte procedure. De visie beoogt zowel kaderstellend als
inspirerend te zijn. De visie is van belang voor de
minimale te volgen stappen om te komen tot inrichting.
Daarnaast is aangegeven hoe bedrijven, burgers
en instellingen de vindplaatsen als inspiratiebron
en als plek van interactie kunnen benutten.
Het beleefbaar maken van de vindplaatsen in
Almere begint met het onderscheidend inrichten
van de vindplaatsen en het aanbrengen van
markeringselementen die op verschillende vindplaatsen terug komen. Deze markeringselementen worden in de toolbox opgenomen zodra ze
uitontwikkeld zijn.

Per vindplaats verloopt het proces volgens de
volgende stappen.
Stap 1 		
		
Stap 2
		
		
		
Stap 3
		
		
		
		

RESPONS
Continuïteit is zeer belangrijk om de
archeologie effectief te presenteren
en ontsluiten Dit bereik je volgens
verschillende respondenten (RP, AB,
KH) vooral door goede samenwerking.
Almere heeft eerder last van teveel
culturele initiatieven die vervolgens vrij
vluchtig blijken (KH).
Bundeling in evenementen; initiatieven,
zoals kunstprojecten zijn vaak te
licht, te goedkoop en te lokaal om de
aandacht te krijgen die ze verdienen.
Respondenten wijzen erop dat een
evenement waarbij verschillende media
en interventies op één locatie op één
moment samenkomen de voorkeur
heeft boven een strategie waarbij overal
een beetje gedaan wordt. Voorstellen
zoals een archeologie festival of een
archeologie dag worden geopperd (RP,
AB, RV, HW/SW)

Stap 4A
Stap 4B
		
		
		
Stap 5 		
		

De vaststelling van de contour van
de vindplaats op basis van archeologisch onderzoek.
Inhoudelijke informatie over de
aard van de vindplaats wordt door
Bureau Archeologie & Monumentenzorg verzameld en ter beschikking van de ontwerpers gesteld.
Evaluatie van kansen in stedelijke
context, gebruik, toe-eigening en
initiatieven door S&L en Bureau
Archeologie & Monumentenzorg.
Aan de hand van inhoudelijke en
technische criteria wordt gekeken
welke programma’s en initiatieven
wel en niet passen op de vindplaatsen. Het heeft grote voorkeur om
in deze fase bewoners en stakeholders te betrekken.
Programmering en inrichting volgens de steentijdwildernis met
behulp van de toolbox.
Toetsing van het inrichtingsplan
aan het Selectiebesluit en bijbehorende eisen en richtlijnen voor omgang en inpassing van behoudenswaardige archeologische vindplaatsen. Bij de toetsing wordt ook verwezen naar dit visiedocument en de
toolbox.
beheersplan en transformatieplan
omvatten ook een visie op eventuele
evenementen en initiatieven.
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Afbeelding Almeerse archeologie op de kaart
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8. Ideevorming en feedback
Aan de ‘Visie voor de inrichting en ontsluiting van
steentijdvindplaatsen in Almere’ is het nodige
onderzoek vooraf gegaan. De vorming van ideeën
en beelden vond mede plaats met de inbreng van
diverse professionals en bewoners van de stad.
Dat gebeurde als volgt:
Interviews en workshop mei juni 2008
In mei en juni 2008 werd een aantal personen
geïnterviewd over de kansen, nut en noodzaak van
een visie voor de vindplaatsen en de relatie met
de stad en de activiteiten in Almere. In deze gesprekken werden ideeën voorgelegd en besproken.
Daarnaast werd bekeken welke partijen werkbare
coalities zouden kunnen vormen rondom de inrichting en ontsluiting van archeologische vindplaatsen. In de tekstblokken in de visie zijn citaten uit
de interviews opgenomen met de initialen van de
auteur.
In juni 2008 werd dit traject afgesloten met een
workshop, op basis van de voorlopige visie. In deze
workshop werden de uitkomsten van de oriënterende gesprekken, de voorlopige visie besproken
en van commentaar voorzien.
In het algemeen blijkt er consensus te zijn over het
culturele belang van de archeologie voor de stad.
‘Almere, een stad met een korte geschiedenis
heeft wel degelijk een oud en uniek cultuurhistorisch verhaal’. Het verhalende spreekt veel
respondenten erg aan. Een aantal zien potentie
voor de vindplaatsen als wildernissen in de overgedetermineerde ruimte van Almere en polder.
Met repetitie en eenvoudige middelen als afbakening ontstaan het contrast en de herkenbaarheid.
Archeologische markering en informatie moeten
volgens geïnterviewden ingebed worden in een
bredere visie op inrichting en gebruik.
Volgens velen is het belangrijk een verbinding te
maken tussen archeologie en de huidige bewoner:
doormiddel van activiteiten.

Workshop januari 2010
In januari 2010 is een workshop gehouden met
ontwerpers van de afdeling Stedenbouw en Landschap van de gemeente Almere en externe ontwerpbureaus. Dezen zijn met het instrumentarium
van de visie en de toolbox de aan de slag gegaan
op drie Almeerse gebieden met archeologische
vindplaatsen in de ondergrond: een dichtbebouwde
woonwijk (Europakwartier), een ruim opgezette
woonwijk (Overgooi) en een bedrijventerrein
(Stichtsekant). Dit is door drie koppels van S&L in
schetsen voor de tentoonstelling uitgewerkt.
De ontwerpers konden goed werken met het idee
van contrast zoals verankerd in de steentijdwildernis. Er is grote behoefte aan informatie over het
archeologisch verhaal als uitgangspunt voor het
ontwerp. Ook de ondergrond met het verloop van
water en hoogtes is een belangrijke inspiratie.
Bij de inrichting is het belangrijk om ambities
voor de vindplaats af te stemmen op de functies
en intensiteit van de omgeving. Daarvoor wordt
onderscheid gemaakt tussen woonlandschap en
werklandschap en tussen intensief en extensief.
De samenhang tussen nabijgelegen vindplaatsen
moet ook ontworpen worden. Afhankelijk van de
context kan dit verschillende uitwerkingen krijgen: In de Stichtsekant wildernissen koppelen aan
hoofdinfrastructuur. In Europakwartier kunnen de
vindplaatsen onderdeel worden van een park (deze
punten zijn verder uitgewerkt in hoofdstuk 4 van de
Toolbox).

Enquête naar aanleiding van visie
In een representatieve enquête onder het gemeentelijk internetpanel (bestaand uit ruim 1800
Almeerders) konden Almeerders aangeven wat
hun wensen waren ten aanzien van de inrichting
en ontsluiting van vindplaatsen in hun stad en wijk.
Opvallend was dat de waardering voor archeologie in Almere significant is toegenomen sinds de
enquête in 2005.
De grote meerderheid weet dat zich in de bodem
van Almere archeologische resten bevinden, zoals
scheepswrakken of restanten van menselijke
nederzettingen. Over het algemeen zien de respondenten de waarde van archeologische vondsten
in en de toegevoegde waarde daarvan in Almere.
Zij vinden het ook belangrijk dat de vindplaatsen
herkenbaar gemaakt worden voor het publiek.
Respondenten vinden dat de herkenbaarheid van
archeologische vindplaatsen Almere interessanter
kan maken en bij kan dragen aan het eigen karakter van de stad. (Almere Principle 2 Verbind
plaats en context) 77% van de respondenten vindt
het zichtbaar maken van de archeologische vondsten belangrijk, bijvoorbeeld door te laten zien, of
te beschrijven, wat er onder de grond gevonden
is. Een differentiatie naar gebruik en inrichting
afhankelijk van de woon- en werkomgeving vinden
velen nuttig.

Tentoonstelling ‘De onderste steen boven’
In het najaar van 2010 kon een brede groep belangstellenden de presentatie van steentijdarcheologie,
visie, toolbox en voorbeeldschetsen bekijken en
becommentariëren in een tentoonstelling in architectuurcentrum cASLa in Almere.
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Ontwerpschetsen van
Annette Hospes en Christiaan Pfeiffer

Ontwerpschetsen van
Pauline Wieringa en Rik Snoep

Ontwerpschetsen van
Reinier Nijland en Niels Kroes

Dicht bebouwde woonwijk – vLAK [1]
Plek van het verhaal

Bedrijventerrein – LIJn [3]
Verhaallijn

als beboste ruggen. In de lage delen is ruimte voor bedrijven,
weilanden en rietland. De stedebouwkundige opzet wordt op deze
wijze gedicteerd door het archeologische verleden.

De steentijdarcheologie in Europakwartier ligt als een grillig
vlak in het strakke bebouwingsgrid. Het vlak is herkenbaar
door het contrast met de omgeving. Het vlak ligt lager dan
het maaiveld en de vindplaatsen liggen als verhogingen in het
groene vlak.
Een lijn in een vlak is als water in een landschap. De rivier,
een stroompje, de waterlijn, vertelt een verhaal en onderweg
gebeuren dingen. Dit zijn de steppingstones, de vindplaatsen, de
gebeurtenissen van het verhaal.
De inrichting is vooral gericht op Verblijven.

In Stichtsekant wordt de lijn die de vindplaatsen verbindt
benadrukt. De lijn stuurt ons op pad langs het verhaal met
momenten van verbeelding (de vindplaatsen). De vormgeving
van de lijn is constant; een pad met aan beide zijden een haag.
Dit doet denken aan een kerkenpad. Het pad leidt langs de
vindplaatsen. De vindplaatsen verbeelden het verhaal van het
landschap. De letters vormen een woord op de regel, oftewel de
plekken vormen een verhaal langs de route.
De inrichting is vooral gericht op Reizen.

europakwartier: hol en bol [1]
Het stedebouwkundige plan wordt zodanig aangepast dat de
vindplaatsen vrij blijven van bebouwing. In het plan ontstaat een
park waarin alle gebouwen met de voorzijde naar het park zijn
gericht. De vindplaatsen worden opgenomen als open plekken
in het park. Ze onderscheiden zich van elkaar door hun vorm
(rond en vierkant), profiel (hol en bol) en inrichting (formeel en
informeel). De vindplaatsen worden onderling verbonden door
twee routes: een hoofdroute óver de plekken en een dwaalroute
lángs de plekken.

WOOnLAnDsCHAP - WerKLAnDsCHAP
De plekken waar wij sporen vinden uit de Steentijd zijn meestal
locaties die wij nu opnieuw willen gebruiken: als woon- of
werkplek. Waar het onderscheid tussen wonen en werken vroeger
nauwelijks aan de orde was, is het verschil tegenwoordig duidelijk
herkenbaar in de vorm van woonwijk of bedrijventerrein. In het
concept Woonlandschap – Werklandschap wordt vanuit het
archeologisch verhaal een vertaling gemaakt naar dit onderscheid.

Overgooi: ontdek je plekje [2]
De oorspronkelijke monumentaal opgezette stedebouwkundige
structuur wordt hier gerespecteerd. De maatregelen die voor
het archeologisch bodemarchief nodig zijn worden zichtbaar
gemaakt in de inrichting van de openbare ruimte en het
plaatsen van kunstobjecten.

De zwerfkei. Bij elke steen is te reconstrueren waar deze
precies vandaan kwam.

stichtsekant: Meanderpark [3]
Het stelsel van ooit bewoonde ruggen in het landschap biedt
kansen om in te spelen op de in het stedebouwkundige plan
opgenomen rietlanden en watergangen. Daartoe worden de hoge
delen van het oude landschap met elkaar verbonden en ingericht

De hazelnoot is hét icoon voor de Almeerse steentijdarcheologie. Door dit beeld consequent op de elementen aan
te brengen ontstaat een herkenbaar archeologisch beeldmerk
voor Almere. Op de elementen is daarnaast voldoende ruimte
voor inhoudelijke informatie.

ruim opgezette woonwijk – PUnten [2]
Verhalen als incidenten
De steentijdvindplaatsen in Overgooi zijn grappige, verrassende
plekken. Net als kapelletjes in bijvoorbeeld het Limburgse
landschap. Ze zijn onverwacht en roepen verwondering op. De
grillige vorm van de vindplaatsen is in contrast met het strakke
grid van de woonwijk. De inrichting van de plekken is iedere
keer anders. Elk verhaal is uniek. De inspiratie moet komen
vanuit de vindplaats zelf. De veelheid aan elementen versterkt
het contrast met de formele plattegrond van de villawijk.
De inrichting is vooral gericht op Ontdekken.

voelbaar landschap [4]
Archeologie herkenbaar maken in de stad met speciale
archeologische inrichtingselementen. Hiermee wordt het
archeologische landschap voelbaar.
De Wondere Wereld, op ontdekkingstocht: experience Island
Archeologie is een prikkel voor de zintuigen en maakt van de
omgeving een beleving. De geur van de meidoornbloesem
of de geur van het vuurstenen pad zorgen voor herkenning.
Daarnaast kan archeologie herkenbaar zijn als relict en product.
Door elementen onder een vergrootglas te leggen wordt de
ruimtelijke beleving versterkt. Dit kan in de vorm van stenen,
zoals bij het hunebed.

Archeo-iconen [4]
Een al of niet ingerichte archeologische vindplaats heeft weinig
betekenis als de oorsprong niet duidelijk is. Informatie helpt
om het archeologisch gedachtengoed onder de aandacht te
brengen. Dat kan op verschillende manieren. Wij kiezen voor de
volgende elementen:

WOOnLAnDsCHAP
In woongebieden als Europakwartier en Overgooi wordt het
verhaal van de steentijd verteld aan de hand van relicten die aan
bewoning refereren. De Steentijd-mens zocht een hoge en droge
verblijfplaats en had net als nu behoefte aan warmte, veiligheid
en geborgenheid. De woonplek was ook een plek van verhalen,
rituelen en een eigen identiteit. Wij vertalen deze behoefte naar de
collectieve ontmoetingsplekken van vandaag. Op archeologische
vindplaatsen maken wij opnieuw geborgen plekken.

De troffel. Symboliseert de essentie van archeologie: ordenen.
De troffel is een belangrijk instrument voor de archeoloog. Uitgevoerd als zitelement kan er informatie op aangebracht worden.

europakwartier [1] De vindplaatsen lenen zich voor een
netwerk van ‘gebruiks-plekken’. Na het bouwrijp maken liggen
die plekken lager dan hun omgeving. Door rondom dieper uit
te graven ontstaan een soort terpen. Het lager gelegen gebied
rondom raakt drassig en met riet begroeid. De vindplaatsen
liggen hoog en droog en worden onderling verbonden met
knuppelpaden. Begroeiïng: linde, eik of hazelaars, meidoorn,
appel, lijsterbes enz. De verbinding tussen de plekken maakt ze
tot een te volgen route, waarlangs in stukjes een verhaal verteld
wordt. Met de inrichting en het gebruik van iconen ontstaat een
enscenering waarin de Steentijd voelbaar is.
Overgooi [2] Ook in Overgooi staat het creëren van geborgenheid
voorop. De plekken liggen hier meer verspreid en zijn niet fysiek
verbonden. De plekken vormen kleine, schijnbaar willekeurig

[4]
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De steen ALs ICOOn
Om de gelaagdheid van deze plekken voelbaar te maken, zijn
naast ruimtelijke ingrepen ook iconen nodig. Stukjes taal in
de openbare ruimte die verwijzen naar het onderliggende
verhaal en een gevoel van ‘oudheid’ overbrengen. Deze iconen
worden gevormd met stenen. Stukjes geschiedenis die door de
eeuwen heen belangrijk geweest zijn voor de mens. Denk aan
het vervaardigen van gereedschap, maar ook aan Stonehenge
en het maken van kunst. Ook in deze tijd waarderen we de
symboliek en de waarde van stenen.
Zo biedt dit concept een framework waarin allerlei uiterlijke
verschijningsvormen mogelijk zijn maar waarin de samenhang
leesbaar is; het biedt een uitdaging om met archeologen,
stedebouwkundigen, landschapsarchitecten en kunstenaars tot
een coherent en vooral prikkelend landschap te komen.

OvergOOi

[3]

De steen in het Werklandschap:
In het werklandschap staan de stenen
op zichzelf, zijn ze de bakens in het landschap en markeren ze de vindplaatsen en
eventuele route. Een steen kan hier ook
een versteend stuk hout zijn, een uitvergrote pijlpunt of de schedel van een
oeros op een paal.

[4]

stichtsekant [3] In een recht verkaveld bedrijventerrein sijpelt
de wildernis als de oude Eem door het landschap. Door
andersoortige beplanting, lagere ligging en de amorfe grenzen
van het gebied ontstaat een sterk contrast. Het plaatsen van
bakens op de vindplaatsen verheldert de structuur en zorgt voor
oriëntatie. De bakens kunnen door hun vorm, textuur of tekst
het archeologische verhaal voelbaar maken en verduidelijken.

[2]

StichtSekant

[3]

StichtSekant

StichtSekant

[3]

[2]

OvergOOi

OvergOOi

[2]

WerKLAnDsCHAP
Waar het woonlandschap draait om intimiteit en geborgenheid,
daar gaat het bij een bedrijventerrein over ruigte, uitgestrektheid, wildernis, de jacht. Ook nu is het landschap dunbevolkt.
De enige gebruikers zijn werknemers, passanten en bezoekers.

De steen in het Woonlandschap:
In het woonlandschap worden stenen
gebruikt om zorgvuldig gevormde
plekken te maken: vuurplaatsen, uitgehouwen beeltenissen, speelobjecten en
zitplaatsen. De steen als object mag hier
breder opgevat worden: het kan ook een
verzameling hedendaagse voorwerpen
in glas gegoten zijn, tot blokken geperste
autowrakken, lichtgevende kiezels enz.

[1]
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[1]
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[1]

uitgestanste enclaves in de stedenbouwkundige structuur. Het
kunnen plekken zijn om je even terug te trekken, of om te spelen.
Ze wijken qua sfeer en beleving af van hun omgeving.
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8. Ideevorming en feedback
Deelnemers workshop 2008
•
•
•

•

•
•
•

•

Willem-Jan Hogestijn,
stadsarcheoloog gemeente Almere
Heleen Visscher,
beleidsadviseur Archeologische Monumentenzorg gemeente Almere
Ans van Berkum,
directeur CASLa, Centrum voor Architectuur, Stedenbouw en Landschap van
Almere (AB)
Arne Haytsma,
beleidsmedewerker Maritiem en Internati
onaal RCE, Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (AH)
Ronald Spanier,
directeur SFB, Servicecentrum Flevolandse
Bibliotheken (RS)
Roy Paes,
WSF Flevoland, wetenschappelijke steunfunctie bibliotheek Almere (RP)
Karen Heijne,
architect bij bureau Tigchelaar architecten
en adviseurs, ontwerper van de gebouwen
rondom de steentijdvindplaats locatie
3V/Trekweg en met Frank Kresin betrokken
bij www.hetgeheugenvanalmere.nl en
www.peradresalmere.nl (KH)
Eric Luiten,
Landschapsarchitect en hoogleraar
Belvedere aan de faculteit der Bouwkunde
van de Technische Universiteit Delft (EL)

Respondenten interviews 2008
•
•

•

•

•

Astrid Meeuwsen,
stedenbouwkundige gemeente Almere
(AM)
Ronald Venrooy,
Directeur Corrosia!, Theater de Roestbak
en Centrum Beeldende Kunst Flevoland.
(RV)
Dirk Frieling (†),
emeritus hoogleraar stedenbouw aan de
TU Delft, voormalig directeur (vanaf 1972)
van het projectbureau en welstandslid van
Almere. Jurylid van de prijsvraag Almere
Houttuinen (2005), kwartiermaker voor het
New Town Institute. (DF)
Hein Walter,
dichter en beeldend kunstenaar te Almere,
voorzitter Kunstenaars Vereniging Flevoland. (HW)
Siemen Bolhuis,
kunstenaar te Almere. (SB)

Wij bedanken alle respondenten voor hun vaak
scherpzinnige en opbouwende reacties.

Deelnemers workshop 2010
•
•
•

•
•
•

ir. M.B. van Hees,
Van Hees tuin- en landschapsarchitectuur
A.R.D. Roessingh,
HzA stedenbouw & landschap
Willem van der Laan, Annette Hospes,
Christiaan Pfeiffer, Rik Snoep, Pauline
Wieringa, Reinier Nijland, Niels Kroes,
stedenbouwkundigen en landschapsontwerpers van S&L gemeente Almere
Willem-Jan Hogestijn,
stadsarcheoloog gemeente Almere
Heleen Visscher,
beleidsadviseur Archeologische Monumentenzorg gemeente Almere
Catherine Visser,
DaF-architecten

Uitwerking schetsen voor tentoonstelling
Annette Hospes, Christiaan Pfeiffer, Rik Snoep,
Pauline Wieringa, Reinier Nijland, Niels Kroes,
stedenbouwkundigen en landschaps-ontwerpers
van S&L gemeente Almere:
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Realiseren van de ‘steentijdwildernis’
Deze toolbox is het praktisch vervolg van de ‘Visie
voor de inrichting en ontsluiting van steentijdvindplaatsen in Almere’ waarmee de gemeente
Almere beoogt de steentijdvindplaatsen herkenbaar vorm te geven. Hij is bestemd voor ieder die
beroepshalve of als belanghebbende betrokken is
bij de inrichting van genoemde vindplaatsen.

De toolbox is een praktisch en inspirerend document. Zonder een omlijnd ontwerp te zijn geeft het
houvast in vormgeving en beoogd effect.

Opdrachtgevers, landschapsarchitecten, projectleiders, ontwerpers en bewoners van Almere
gebruiken de samenhangende reeks bouwstenen
van de toolbox om het concept van ‘de steentijdwildernis’, zoals bedoeld in de visie, daadwerkelijk te
realiseren.

Ook wordt duidelijk hoe de archeologische informatie als inspiratiebron en uitgangspunt fungeert.
Dit gebeurt enerzijds aan de hand van kaders en
regels, anderzijds met tot de verbeelding sprekende voorbeelden.

40

De toolbox beschrijft in een aantal stappen de kaders en ingrediënten om tot de realisering van de
in de visie benoemde ‘steentijdwildernis’ te komen.

Visie en toolbox voor inrichting en gebruik van steentijdvindplaatsen

Binnen de kaders van de toolbox is veel mogelijk.
De toolbox is geen eindproduct.
Met de additionele ervaringen en inzichten, opgedaan bij inrichtingsprojecten, kan de toolbox
worden uitgebreid en aangevuld.

Werkwijze
Stap 1 Het concept
Het concept de ‘steentijdwildernis’ heeft vier dimensies. Het benoemt en geeft betekenis aan het
archeologische verhaal, de gelaagdheid van het
landschap, het contrast tussen vindplaats en
omgeving en de bijzondere gebruiksvormen op de
vindplaats. In hoofdstuk 1 wordt stilgestaan bij het
concept de ‘steentijdwildernis’.

Stap 3 De technische voorwaarden
Voor de inrichting en het gebruik van vindplaatsen
zijn de technische randvoorwaarden voor behoud
en beheer van de archeologie in de ondergrond in
alle gevallen maatgevend. In hoofdstuk 3 worden
deze randvoorwaarden en de vormen van gebruik
die er bij passen aangegeven.

Stap 2 Het archeologische verhaal
De eerste stap in de realisering van de ‘steentijdwildernis’ is steeds de kennisneming van het
achterliggend archeologische verhaal. Elke afzonderlijke vindplaats heeft zijn eigen unieke verhaal,
dat een fragment toevoegt aan de kennis over het
geheel. Dit unieke verhaal levert volop inspiratie
voor de vindplaats en moet ook op de vindplaats
terug te vinden zijn.
Hoofdstuk 2 geeft in het kort het verhaal van de
vindplaatsen weer, met suggesties hoe dit verteld
kan worden. Voor meer achtergrondinformatie
over dit archeologisch verhaal: zie hoofdstuk 2 van
de Inleiding.

Stap 4 De context
In wat voor omgeving ligt de vindplaats? Of de
vindplaats in een druk woongebied ligt of midden
tussen de bedrijfshallen is bepalend voor hoe de
vindplaats moet worden ingericht en kan worden
gebruikt. In hoofdstuk 4 beschrijven we deze wisselwerking tussen vindplaats en omgeving.

Stap 5 De toolbox
In de acht paragrafen van hoofdstuk 5 is te lezen
hoe de ‘steentijdwildernis’ concreet wordt vormgegeven. In elke paragraaf reiken we bouwstenen
aan en staat een kort overzicht van toepassingen
die wel, niet en naar keuze mogelijk zijn.
Stap 6 Voorbeelduitwerkingen
De voorbeelden van inrichtingen tonen hoe de
verschillende bouwstenen uit de toolbox te combineren zijn. Drie visualisaties laten zien hoe de
‘steentijdwildernis’ op verschillende wijzen gerealiseerd kan worden.

Visie en toolbox voor inrichting en gebruik van steentijdvindplaatsen
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Concept ‘steentijdwildernis’

Verhalend

De wildernis vertelt
het verhaal van de
oude geschiedenis
van Almere.

42

Contrasterend

De wildernis
contrasteert met de
moderne geordende
stad.
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Landschappelijk

De wildernis toont
de gelaagdheid van
het landschap van
Almere.

Gebruik

De wildernis biedt
plek voor bezinning,
spel, avontuur en
rust.

1. Concept ‘steentijdwildernis’
In de toolbox worden de verschillende lagen van
de inrichting van steentijdvindplaatsen concreet
uitgewerkt. Het bindende concept hiervoor is de
‘steentijdwildernis’, zoals beschreven in de visie.
Hierin komen verschillende aspecten van de vindplaatsen samen.
Het verhaal
De vindplaats geeft in de eerste plaats informatie
over het archeologische verhaal zoals verkregen
op basis van het archeologisch booronderzoek.
De bewoners in de steentijd waren thuis in de wildernis en wisten zich aan te passen aan de grote
landschappelijke veranderingen.
Contrast
Ter versterking van dit verhalende aspect, roept
de inrichting van de ‘steentijdwildernis’ afstand
en verwondering op door te contrasteren met de
omgeving. Het is een plek waar het overzicht en de
logica van de stad even ontbreekt en het microklimaat van de plek centraal staat.

Dynamisch landschap
Binnen het concept ‘steentijdwildernis’ is het tevens mogelijk een derde belangrijke laag te visualiseren: de ouderdom van het landschap.
Tussen 11.500 jaar en 6.000 jaar geleden veranderde Almere van een droge vlakte in een vruchtbaar landschap op de grens van water en land en
daarna in een ziltmoeras. Bij de inrichting tot
‘steentijdwildernis’ staan deze drie landschapstypes centraal.
Gedifferentieerd gebruik
Ooit waren de vindplaatsen werkelijk onderdeel
van een uitgestrekte wildernis. Nu ligt de vindplaats echter in de context van de moderne stad.
Het biedt een groen en bruikbaar landschap voor
de omwonenden. Dit vierde aspect, het gebruik, is
innovatief, creatief en niet verstorend. Het draait
om natuurbeleving, oogsten en eten, spel en
avontuur, verstilling en rust. De vindplaats is een
dynamische plek waar burgers, maatschappelijke
organisaties en bedrijven initiatieven kunnen ontplooien naar het voorbeeld van de oorspronkelijke
bewoners van de ‘steentijdwildernis’. Gedifferentieerd gebruik benut de mogelijkheden van de plek
zonder de vindplaats volledig te annexeren.

Visie en toolbox voor inrichting en gebruik van steentijdvindplaatsen

43

Haardkuilen uit de steentijd (foto RCE)

De bodem van Almere vóór 8800 jaar geleden

Vuurstenen uit de steentijd (foto Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed)

De bodem van Almere 7300 jaar geleden

Let op:
Bureau Archeologie en Monumentenzorg heeft meer informatie
en details over specifieke vindplaatsen. Raadpleeg henvoor meer
inspiratie en de beste ‘vertaling’ naar de inrichting.

droog bos
struweel
riet/bielzen
broekbos
open water
De bodem van Almere 6700 jaar geleden
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2. Archeologisch verhaal

Steppe zoals 11.000 jaar geleden in Almere
(foto M. Prinke)

Zandruggen en koppen en Oeverwallen zoals vanaf
9.000 jaar geleden in Almere (foto Laura Kooistra, Biax Consult)

Veen zoals zich dat vanaf 9.000 jaar geleden in lagere
natte zones van het Almeerse landschap uitbreidde

De eerste stap in de vormgeving van een ‘steentijdwildernis’ op een vindplaats is steeds het kennisnemen van het achterliggende archeologische
verhaal. Inleiding hoofdstuk 2 schetst in hoofdlijnen de geschiedenis van de ‘Almeerse’ steentijd.

De vindplaatsen laten landschappelijke veranderingen en menselijke aanpassingen door de tijd
heen zien. Ooit waren de vindplaatsen, stuk voor
stuk, onderdeel van een gevarieerd landschap
waardoor de rivier de Eem stroomde. Gedurende
een lange periode veranderden landschap, klimaat
en waterspiegel. Uiteindelijk werd het gebied een
druk bevaren binnenzee. Door het droogvallen
van de polder en de bouw van de stad komt deze
geschiedenis binnen handbereik. De vindplaatsen
zijn beschermde gebieden omdat ze uitzonderlijke
archeologische resten bevatten met unieke informatie over deze oudste geschiedenis van Almere.
De archeologische resten uit dit verre verleden liggen op een diepte van meestal meer dan 3 meter
onder het huidige maaiveld en zijn nergens aan de
oppervlakte te herkennen.

Gebruik in lijn met archeologisch verhaal
Het vertellen van het archeologische verhaal aan
een breed publiek vraagt om een aanpak die de
veelheid, diversiteit en samenhang tussen de vindplaatsen benadrukt. De visie bepleit een gelaagde
aanpak van de vindplaatsen waarvan de presentatie van het archeologische verhaal een integraal
onderdeel is (zie volgende hoofdstukken). Vanuit
verschillende perspectieven en voor verschillende
doelgroepen moeten de vindplaatsen beleefbaar
en bruikbaar zijn, in lijn met het archeologische
verhaal van de plek. Vindplaatsen bevinden zich
op zeer diverse locaties, van kinderrijke buurt tot
bedrijventerrein. Daarom is een analyse van de
omgeving en toekomstig gebruik van elke afzonderlijke vindplaats verstandig, voorafgaand aan
de keuze van een type markering (zie hoofdstuk 4,
context van de vindplaats). Bureau Archeologie en
Monumentenzorg (BA&M) ontwikkelt samen met
Stedenbouw & Landschap van de gemeente
Almere een geïntegreerde informatiedrager die op
iedere vindplaats kan worden toegepast en wordt
gewerkt aan archeologisch meubilair door middel
van tekst en beeldmerk (zie hoofdstuk 5.7).

Uit het vondstmateriaal dat bij boringen wordt
verkregen en de kennis over de landschappelijke
opbouw van de vindplaats is van elke vindplaats
het verhaal in hoofdlijnen te reconstrueren.
Steeds wordt een fragment toegevoegd aan de
kennis over de steentijd in West-Nederland. Deze
unieke verhalen leveren inspiratie voor de inrichting en gebruiksmogelijkheden van de vindplaats.
Almere’s oudste geschiedenis
De steentijdvindplaatsen van Almere dateren uit
het laat-Paleolithicum, Mesolithicum en vroegNeolothicum, globaal 11.500 tot 6000 jaar geleden.
In die tijd werd het gebied, waarop later Almere
zou verrijzen, bewoond door mensen. Zowel de
rendierjagers als de latere jagers-verzamelaars in
de steentijd wisten goed om te gaan met de wildernis en de dynamiek van het landschap.
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0

Maaiveld:
onbebouwd en
waterdoorlatend

grondwater
max.
1
2

grondwater
min.

3
4m

worteldoek
1m

Profiel met technische voorwaarden

Let op:
Het behoud en de bescherming van
de kwetsbare archeologische resten in
de bodem is voor de inrichting en het
gebruik van vindplaatsen in alle gevallen
maatgevend. Het doel van het vaststellen
van vindplaatsen is immers om een
representatief deel van de belangrijkste
archeologische resten in de Almeerse
bodem veilig te stellen.
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Archeologische vondsten
Patroon van boringen met codes per type vondst.
In rood is de begrenzing van de te beschermen
behoudenswaardige vindplaats aangegeven. (RAAP)

3. De technische voorwaarden

Boringen doen (foto’s RAAP)

Wat is een vindplaats?
Een vindplaats is een gebied waarvan de contouren
op basis van boormonsters zijn bepaald. Daaromheen is een 10 meter brede bufferzone.
De vaststelling van de begrenzing van de vindplaatsen is een vakinhoudelijke zaak. Het gebeurt
in overeenstemming met gemeentelijke en provinciale regels1 en de nationale normen die daartoe
zijn vastgelegd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse
Archeologie. Binnen dit gebied is in principe het
bodemmateriaal beschermd. Bescherming betekent dat iedere vindplaats zo moet worden ingericht en beheerd dat er geen verslechtering van
de bodemconditie zoals uitdroging of vervorming
optreedt. Om dat goed te bewaken is voor de inrichting van vindplaatsen een vergunning vereist.
BA&M van de gemeente Almere zorgt dat beheersplannen niet in strijd zijn met het behoud
van de archeologische resten en zorgt tevens voor
monitoring van de kwaliteit van de archeologische
resten. Bij het bepalen van de mogelijkheden voor
gebruik zal de intensiteit en daarmee samenhangende belasting van de bodem bekeken worden.
Daarnaast kijkt BA&M of het gebruik inhoudelijk
past bij het archeologische verhaal en bij het concept ‘steentijdwildernis’.

Inrichting
Concreet stelt bescherming voorwaardes aan de
inrichting. Zo voldoet een groeninrichting zonder
aaneengesloten ondoorlatende verharding aan
deze voorwaardes. Bomen kunnen afhankelijk
van de diepte van het archeologisch materiaal en
de worteldiepte geplant worden. Grondverzet en
ongelijkmatige grondbelasting op de vindplaats is
onder voorwaarden mogelijk. Hierbij moet wel voor
elke locatie precies bekeken worden welke hoogte
en gewicht de ophoging kan hebben. Bebouwing is
niet mogelijk, wel zijn tijdelijke lichte bouwsels toe
te passen.
Gebruik
In principe is het maaiveld op de archeologische
vindplaats voor veel doeleinden te gebruiken, mits
dit gebruik geen inbreuk maakt op de ondergrond.
Te denken valt aan allerlei vormen van natuurbeleving, parkfuncties en sport in de openbare ruimte.
Daarbij stelt de ondergrond beperkingen aan de
afrasteringen, beplantingen en grondafdekkingen.
Bij al deze ingrepen is maatwerk per locatie nodig.
Voor het verkrijgen van de vergunning dient goed
met BA&M van de gemeente overlegd te worden.

Wel
Niet
-

groeninrichting
waterdoorlatende halfverharding
folly-achtige, niet permanente bebouwing
bomen met worteldiepte 1m boven archeologische laag
kleine, geleidelijke
niveauverschillen
informele
spelvoorzieningen
joggen, beachvolleybal
stadslandbouw
leidingen en funderingen
open water
gesloten verharding waar geen water door
kan
grootschalige al dan niet
onderheide bebouwing
formele sport-voorzieningen

_________________________________
1
Nota Archeologische Monumentenzorg gemeente Almere
2009; Provinciale beleidsregel: “Beleidsregel Archeologie en
ruimtelijke ordening 2008” Zie: http://flevoland.nl/nieuws/
provinciaal_blad/2008-pb32_ROV_Beleidsregel_Archeologie_
en_ruimtelijke_ordening_2008.pdf
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regulier groen

regulier groen

regulier groen

regulier groen

archeovindplaatsen

archeovindplaatsen

PARK /
PLANTSOEN

BOS EN BOSPARK
ECOZONES

RIET EN WATER
ECOZONES

OVERIG GROEN, RANDGROEN, ONTSLUITINGEN

ARCHEOLOGISCHE
LANDSSCHAPPEN

ARCHEOLOGISCHE PARKEN
/ TUINEN

positionering

centrale positie gepland met gepland met
stedenbouwkundig ontwerp groenstructuur

gepland met
groenstructuur

randen, buffers,
overgangen, perifeer

ongepland opgave inpassing /
interactie met structuren

ongepland opgave inpassing / interactie met structuren

beeld

strakke inrichting

natuurlijke inrichting

divers

landschappelijk grootschalig
plekken binnen zone hoogteverschillen organische vormen

park / pocketpark contraste- rend
t.o.v omgeving gevarieerde inrichting hoogteverschillen
organische vormen

natuurlijke inrichting

archeologisch straatmeubilair
archeologisch straatmeubilair
gebruik

relatief intensief wandelen,
route, verblijven

relatief extensief wandelen, route, verblijven

extensief natuur

divers relatief extensief

extensief wandelen,
dwalen route, verblijven

intensief-extensief wandelen, route,
verblijven spelen, ontmoeting

relatie met
stadsstructuur

routes mensen

routes dieren
routes mensen

routes dieren

geleding

vindplaats als contramal

vindplaats als contramal

routes tussen vindplaatsen

routes tussen vindplaatsen

karakteristiek

cultuur strakke inrichting

natuur, ecologische
inrichting (met accenten)

natuur, ecologische
inrichting

gelaagde opbouw, beplantingssoorten en water

gelaagde opbouw, kleinschalig
gevarieerd: patchwork.
multifunctioneel gebruik

ongedefinieerd

Matrix 1: Onderscheidend vermogen:
Contrast tussen steentijdvindlpaatsen en regulier groen

CONTEXT

INRICHTING
ontwerpmiddelen

GEBRUIK
intensiteit

INVESTERING BEELD
niveau

gebied extensief

extensief

extensief

gemiddeld

gebied intensief

Intensief

Intensief

hoog

werkgebied
extensief

extensief

extensief
participatie gebruikers

gemiddeld

archeologische
landsschapszone

Werkgebied
intensief

Intensief

extensief / intensief
participatie gebruikers

hoger

Archeologische parken /
tuinen

Woongebied
extensief

extensief

extensief
participatie bewoners

gemiddeld

Archeologische plekken

Woongebied

intensief

intensief
Participatie bewoners
en gebruikers

hoog

archeologische pocketparks
met hoogwaardige inrichting
en multifunctioneel gebruik

UITWERKINGEN

Matrix 2: Invloed van context op ontwerpmiddelen voor inrichting,
op gebruikintensiteit, op investeringniveau en op beeld van de steentijdvindplaatsen
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4. Context van de vindplaats

Intensief woongebied, Europakwartier 2009

Extensief werkgebied, Stichtsekant 2010

De vindplaatsen zijn ingebed in hun omgeving. Ze
zijn tevens onderling verbonden en onderdeel van
het culturele netwerk van Almere en Flevoland.
Het steentijdlandschap en het gebruik ervan door
de toenmalige bewoners kende zijn eigen, logische
lijnen die uiteraard niet overeenkomen met de
infrastructuur van het moderne Almere. De vindplaatsen die aan het licht komen bij de bouw van
de stad bevinden zich dientengevolge ogenschijnlijk ‘willekeurig’ in woonwijken, op bedrijventerreinen of langs infrastructuur.
Invloed van context
Deze hedendaagse context van de vindplaats
beïnvloedt de aard van gebruik – en dus de inrichting - van de vindplaatsen sterk. In een extensief

Extensief woongebied, Overgooi 2009

bedrijfsterrein zal het gebruik van de vindplaats
minder zijn dan in een stedelijke woonomgeving.
Bij de extensieve locaties sturen we meer op het
maken van groene, landschappelijke plekken.
In een woongebied is de insteek om creatief gebruik en spel in een parkachtige setting mogelijk
te maken.
Matrix 1 laat zien hoe de vindplaatsen zich onderscheiden van de Almeerse groenstructuur.
Matrix 2 geeft de interactie weer tussen context
en vindplaats.
Matrix 1: de bandbreedte van omgevingen
en de invloed op de inrichting
en het gebruik van de vindplaatsen.

Hoofdontsluiting en voorzieningen, Trekweg 2010

Verbindingen
Het verbinden van vindplaatsen tot een consistente
reeks is waar mogelijk een stedenbouwkundige
opgave die kan bijdragen aan de identiteit van een
(woon)gebied en daarin een groene structuur op
de grotere schaal kan maken. Het verbinden kan
ook op een bescheiden manier gebeuren door
informele routes aan te leggen tussen de vindplaatsen. Als daar aanleiding en ruimte voor is
kunnen vindplaatsen opgenomen worden in een
doorgaand landschappelijk park.
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De ‘steentijdwildernis’ is herkenbaar en
contrasteert met omgeving
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5. De Toolbox

Afbakening

Beplanting

Hoogteverschil

Entree

Route

Gebruiksplekken

Archeologische markering

Verlichting

In acht paragrafen, zoals afbakening,route en
meubilair wordt concreet aangegeven hoe de
‘steentijdwildernis’ gemaakt moet worden. De inrichting kan per vindplaats verschillen naar gelang
het archeologische verhaal, de context en het gebruik (zie hoofdstukken 1-4).
De verschillende bouwstenen voor de vindplaatsen
zijn uitgelegd in de hierna volgende paragrafen.
Het is steeds de bedoeling hiermee een herkenbare inrichting te maken die contrasteert met de
omgeving en een bijzondere beleving en gebruik
van vindplaatsen mogelijk maakt.
Niet alle onderdelen van de toolbox hoeven steeds
op de vindplaats voor te komen.

De basis wordt gevormd door
-     Afbakening (par. 1),
-     Beplanting (par. 2) en
-     Hoogteverschil (par. 3).
-     Entree (par. 4),
-     Route (par. 5),
-     Gebruiksplekken (par. 6) en
-     Archeologische markering (par. 7), komen
in ieder geval voor waar de vindplaats betre       den en gebruikt wordt.
-     Verlichting (par. 8) is, in verband met veilig       heid, relevant waar er doorgaande langzaamverkeersroutes op de vindplaats voor komen
       en bij vindplaatsen van grote omvang.

De bouwstenen worden in onderlinge samenhang
en in samenhang met de gebruiksvormen op de
vindplaats gekozen.
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Talud met bramenstruiken, ringfort, Ierland

Afbakening met gemengde houtwal, Swifterband

Grasveld schept afstand tussen woonwijk en vindplaats, kasteeleiland Nijevelt, Leidsche Rijn Utrecht

Palissade, Kalkriese, Duitsland

Greppel en begroeiing, Kasteel Nijevelt, Leidsche Rijn

Houtstammen, Waldpark Potsdam, Duitsland, B+B,
(foto Michael Lüder)

Wel
De afbakening:
heeft een eenduidige continue vormgeving
markeert de overgang
markeert contrast en grens naar de omgeving toe
is letterlijk en figuurlijk een buffer
heeft een aantal duidelijke entrees
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Wal van Bramen, Grebbeberg, Rhenen

Niet
De afbakening:
fungeert als bufferzone en is daarom niet
een drukke gebruiksruimte zoals een pad
of trimbaan.
is geen grootschalig gebouwd element
zoals een stenen muur

5.1 Afbakening

De concrete uitwerking van de ‘steentijdwildernis’
op een vindplaats begint bij een duidelijke afbakening en afzondering ten opzichte van de buurt of
stad. Elke vindplaats heeft een andere, meestal
grillige vorm. De afbakening volgt de contouren
van de vindplaats en markeert de overgang. Het
ma-ken van de afbakening zorgt voor een contrast
dat de bezoeker daadwerkelijk ervaart tussen de
vindplaats en de omliggende gebieden. De afbakening creëert een spannend verschil tussen binnen
en buiten, tussen de ‘steentijdwildernis’ en de
stad; het is letterlijk en figuurlijk een buffer die
afstand schept (en dus geen route). Bezoekers
moeten steeds dwars op de afbakening de vindplaats betreden. De afbakening kan een greppel,
een stapeling van boomstammen of een grond-

Gemengde houtwal

Houtstammen

Afstand door middel van grasveld

Greppel

lichaam zijn, maar ook een grotere lege ruimte.
Ook kan begroeiing de grens van de vindplaats
markeren zoals een gemengde houtwal, bramenstruiken of hazelaars. De afbakening is een fysieke
scheiding, maar geen gebouwde muur. Het is per
vindplaats een continu en doorgaand element dat
alleen doorbroken wordt door de entrees tot de
vindplaats (zie par. 4, Entree).
De vormgeving van de afbakening wordt zodanig
gekozen dat het contrast met de omgeving maximaal is en er sprake is van een sterke continue
begrenzing. De zeggingskracht van de afbakening
wordt ten zeerste versterkt door de entrees en
paden op de vindplaats niet rechtlijnig te laten
aansluiten op de routes buiten de vindplaats.
(Zie hiervoor par. 4 en 5, Entree en Route).

Talud

Visie en toolbox voor inrichting en gebruik van steentijdvindplaatsen

53

Heempark de Braak, Amstelveen (foto Arien Slagt)

Bloemenmengsel kleigrond met knoopskruid

Pluktuin, bramen en bessen, Speeldernis, Rotterdam

Hazelaarbos met varens, Sissinghurst, Engeland

Gemengd bos, Kasteel Nijevelt, Leidsche Rijn

Bloemenweide met koekoeksbloem,
Leidsche Rijn Park, West 8 (foto Christiaan Krouwels)

Wel
Beplanting:
archeologisch assortiment
veel variatie afhankelijk van periode vindplaats
beplanting is dynamisch en verandert per
seizoen
organische vormentaal
bloemenmengsel met koekoeksbloem
struiken en bomen maken dichte delen en
afzondering
eetbare gewassen
afstemming met BA&M
-
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Appelboomgaard

Niet
Beplanting:
gemaaid grasveld
eenvormige en statische perken
strakke bomenrijen
lege ruimte met een paar bomen erom
heen
standaard speelvelden en trapvelden met
hekken en gras.

5.2 Beplanting
landschappelijk

recreatief

bloemenveld

eetbaar en plukbaar

Differentiatie in soorten en sfeer beplanting op de vindplaats

Heempark met steentijd landschap

Eetbare soorten hazelnoot

Bezoekers van de ‘steentijd-wildernis’ betreden
een besloten en informele groene omgeving waarin ze kunnen dwalen, elkaar ontmoeten, plukken
en eten. Daarom is de steentijdwildernis ontworpen als een (stads)landschap dat zich onderscheidt
in sfeer, dynamiek, beslotenheid en variatie van
het overige groen van Almere. Gebruiksvormen
zoals stadslandbouw, wandelroutes en plukbos
dragen bij aan de verbijzondering van de plek.
Inheems
Op de vindplaatsen wisselen dichte en open delen
elkaar af afhankelijk van inrichting en gebruik. De
beplanting bestaat uit inheemse soorten en heeft
een gemengd en dynamisch karakter.

Bloemenmengsel
Een duurzaam bloemenmengsel voor kleigrond
met daarin dominant de koekoeksbloem zorgt voor
kleurrijk contrast met reguliere grasvelden.
Eetbare soorten
Eetbare planten horen bij het verhaal van de
steentijdwildernis. Een beplanting van hazelaars,
bramen en bessen, fruitbomen, paddenstoelen,
knollen, kruiden en granen zorgt voor een perceptie van het groen als bron van voedsel zoals in de
steentijd.

Heempark
Waar bewoners en scholen willen participeren in
inrichting en beheer van de vindplaats kan bijvoorbeeld een heemtuin worden gemaakt waarin zorgvuldige combinaties van planten en tuinen een
kleinschalig en gevarieerd landschap oproepen.
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Toendralandschap Late Jonge Dryas
tot 9500 voor Chr.

Bos Pré-Boreaal
tot 8600 v. Chr.

Droog bos Boreaal
tot 7200 v. Chr.

Bovengroei

grove den (pinus sylvestris) [2]

grove den is dominant (pinus Sylvestris) [2]
ruwe berk (betula pendula) [2]
zachte berk (betula pubescens) [2]
ratelpopulier (populus tremula)
lijsterbes (sorbus aucuparia) [2]

grove den (pinus sylvestris) [2]
hazelaar (corylus avellana) [3]
mispel (mespilus gemanica)

Ondergroei

dwergberk (betula nana) [1]

niervaren (dryopteris)

hulst (ilex aquifolium)
niervaren (dryopteris)

1. Dwergberk

Steentijdlandschap
Tussen 11.500 tot 6000 jaar geleden onderging het
grondgebied van Almere grote landschappelijke
veranderingen. Uit boringen op de steentijdvindplaatsen is de ouderdom van de vindplaatsen
bekend. Hieruit kunnen we herleiden hoe het landschap er toentertijd uitzag. Landschapsontwerp en
beplanting van de ‘steentijdwildernis’ zijn geïnspireerd op de rijkdom en dynamiek van de landschappen van de steentijd. Dat betekent dat er per
vindplaats een locatiespecifi eke keuze gemaakt
wordt tussen landschappen met bijbehorende
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2. Dennen bos: den, berk, lijsterbes

soorten. Voor de verwijzing naar
de geschiedenis van de locatie kan in eerste instantie één enkele, kenmerkende plant zoals de
hazelaar volstaan. In tweede instantie kan dit
uitgroeien tot een door bewoners onderhouden
steentijd-heemtuin. Op basis van pollen die op de
Almeerse vindplaatsen zijn aangetroffen zijn
planten-assortimenten samengesteld. In bovenstaande tabel zijn deze per geologische periode en
landschapstype ingedeeld. Per vindplaats zijn één
of meer landschapstypes aan te wijzen die daar
tentijde van bewoning aanwezig waren.

Visie en toolbox voor inrichting en gebruik van steentijdvindplaatsen

3. Hazelaar

Plantenassortiment
Het plantensortiment in de toolbox is in de huidige
context (temperatuur en grondsoort) te gebruiken,
al zullen sommige soorten enige grondaanpassing
of specifi eke omstandigheden nodig hebben.
De vindplaatsen worden toegeschreven aan een
beperkt aantal perioden, waardoor kennis over
de dominante vegetatietypen voorhanden is. Voor
aanvullende informatie raadpleeg punt 3 van
Inleiding, waarin de ontwikkeling van het Almeerse
landschap wordt beschreven. Ook is BA&M altijd
beschikbaar voor advies.

5.2 Beplanting

Droog bos Atlanticum
tot 3600 v. Chr.

Oeverbeplanting / nat bos Atlanticum
tot 3600 v. Chr.

Veenlandschap Atlanticum
tot 3600 v. Chr.

Veenlandschap Sub-Boreaal
tot 400 v. Chr.

hazelaar (corylus avellana) [3]
berk (betula) [4]
populier (populus tremula)
zomereik (quercus robur) [4]
linde (tilia)
iep (ulmus)
es (fraxinus excelsior)
wilde appel (malus sylvestris)

els (alnus)
wilg (salix)
linde (tilia)
beuk (fagus sylvatica)

els (alnus) [7]
wilg (salix)
linde (tilia) [7]
beuk (fagus sylvatica) [7]

els (alnus) [7]
wilg (salix)
linde (tilia) [7]
beuk (f agus sylvatica) [7]

heide (calluna vulgaris)
alsem (artemisia)
klimop (hedera)
niervaren (dryopteris)
ganzenvoet (chenopodiaceae)

waterlelie (nymphea)
gele plomp (nuphar lutea) [6]
biezen zoet (scirpus lacustus)
grote lisdodde (typhia latifolia)
gele kornoelje cornus mas)
rode kornoelje (cornus sanguinea) [5]
cypergrassen (cyperaceae)
weegbree (plantago)

cypergrassen (cyperaceae)
ganzenvoet (chenopodiaceae)
koekoeksbloem (lychnis) [9]
kattestaart (lythrum) [9]
adelaarsvaren (pteridium aquilinum)

4. Eikenmengbos: eik, hazelaar, berk

5. Rode kornoelje

6. Gele plomp, gele lis

7. Elzenmoerasbos: els, linde, beuk
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Eikenstrubbe, Kootwijk

Grafheuvel Boshoverheide, 1000-500 v. Chr.

Glooiing archeologisch monument Nijevelt, Leidsche Rijn Utrecht
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Heuvel in park, Woodside, New Hampshire, VS

Heuvel, Prinsenbeek Park, Breda (Juurlink & Geluk)

Zandkuil, Leemkule, Hattem

5.3 Hoogteverschil

Begroeide glooiing

Kuil

Open glooiing

Het landschap van de steentijd was onderworpen
aan de invloeden van wind, zee en rivier die er
geulen, duinen en oeverwallen in maakten. Nu is
Almere een platte polder zonder reliëf.
Hoogteverschillen zijn samen met beplanting een
goed middel om de sfeer van de ‘steentijdwildernis’ op te roepen.
Hoogteverschillen kun je gebruiken om de beslotenheid van de vindplaats te versterken en hiermee het contrast met de omgeving.
De bescherming van de archeologie in de onderlaag stelt echter wel eisen aan het maken van
niveauverschillen, waarmee rekening gehouden
moet worden.

Wel
Hoogteverschil:
informele hoogteverschillen
van grond (met licht
   
gewicht toeslagmateriaal)
zachte materialisering
-

Niet
Hoogteverschil:
-  
formele harde materialisering met bijvoorbeeld beton muren
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Entree Buitenhof, Leidsche Rijn Park, West 8

Stalen poort, Chaumont sur Loire, Frankrijk

Brug, Schiedam Nieuwland, Joep van der Veen

Wilgenpoort, Gloucestershire, Engeland
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Entree door talud Grebbeberg, Rhenen (Michael
van Gessel)

Brug, Leidsche Rijn Park, West 8 (foto Daniel Nicolas)

Entree-element, Kiosk Domies Toen, Pieterburen
(Onix)

5.4 Entrees

Met de entree, de overbrugging naar de vindplaats,
wordt het contrast tussen de ‘steentijdwildernis’
van de vindplaats en de omgeving nadrukkelijk
vormgegeven. De entree versterkt en is onderdeel
van de afbakening (par. 1).
Om de ervaring van overgang maximaal te versterken bestaat de entree uit een afzonderlijk element,
in de vorm van een brug, hek, plank of poort.
De entree is smaller dan de weg ernaar toe en ligt
bij voorkeur niet in het verlengde van de routes die
vanaf de omgeving aansluiten op de vindplaats.
Met bajonetten, versmallingen en een autonoom
entree-element wordt de overgang gemaximaliseerd.

Poort

Poort

Snede in de wal

Brug over een greppel

Wel
De entree:
markeert de overgang, doet de pas
vertragen
speels en uitnodigend zoals een loopplank
over de grep-pel of een snede in de wal
bevat informatie over het archeologische
verhaal
is bijvoorbeeld een bajonetaansluiting op
doorgaande route
of een versmalling van het routeprofiel

Niet
De entree:
grootschalige entree zoals een plein
verbreding

Visie en toolbox voor inrichting en gebruik van steentijdvindplaatsen
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Pad van platen, Kalkriese, Duitsland, (Gigon & Guyer)

Holle weg, Longacres Park, Washington,
VS (Tom Leader)

Holle weg, Middelheim, Antwerpen, (Guillaume Bijl)

Blote voetenpad, Zutendaal, Belgie

Halfverharding, Waldpark Potsdam, Duitsland (B+B)

Olifantspad, Emscher park, Duitsland

Wel
De paden:
zijn informeel (olifantenpaden)
zijn smal en organisch vormgegeven met
meanderend verloop
zijn van waterdoorlatend en licht materiaal
(niet belastend voor kwetsbare
archeologie)
hebben een abrupte overgang naar
verharding buiten de vindplaats
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Pad van hout, waterpark De Groote Beerze, Hapert

Niet
De paden:
geen rechte brede wegen
geen standaard verharding zoals asfalt,
klinkers of tegels (ook niet waterdoorlatende varianten)
zo min mogelijk doorgaande routes
geen onderconstructies (cunet, grondverbetering)

5.5 Paden

Er zijn geen gewone straten op de vindplaatsen. Op
de grotere vindplaatsen liggen paden die de vindplaats ontsluiten of onderdeel zijn van doorgaande
routes voor langzaam verkeer. De informele vormgeving en materialisering van deze paden bepalen
in sterke mate de beleving van de vindplaats. Beleving van het landschap in de ‘steentijdwildernis’
wordt versterkt door de paden licht en organisch
vorm te geven. Dat wil zeggen dat het profiel van
de paden smaller is dan standaard en het verloop
van paden meandert of zigzagt. Het pad ligt iets
verdiept ten opzichte van het maaiveld zoals een
olifantenpad of holle weg, die door gebruik is uitgesleten. Aan het begin- en eindpunt is er een
harde overgang naar de gewone verharding buiten
de vindplaats. Zo wordt het contrast versterkt

Harde overgang vanuit de stad naar de paden in de wildernis

Stepping stones

Holle weg / Olifantspad

Houten pad

tussen de ‘steentijdwildernis’ en de omgeving. De
paden sluiten aan de rand van de vindplaats niet
rechtlijnig aan op routes uit de omgeving, maar
onder een bocht. Op de vindplaats mag geen standaard verharding worden toegepast. Paden zijn uitgevoerd in waterdoorlatende halfverharding zoals
schelpen, vlonders, grind of flagstones. De halfverharding heeft niet alleen een technische reden,
maar versterkt ook de beleving van de ‘steentijdwildernis’. Zoals olifantenpaden kunnen de paden
ook ingesleten zijn en van (kort) gras of zand zijn.
Door meanders en/of hoeken wordt de vindplaats
als afzonderlijke plek benadrukt. Zichtlijnen vanuit
de omgeving naar de vindplaats zijn belangrijk om
de vindplaats onderdeel te laten zijn van Almere.
De zichtverbinding tussen nieuw en oud versterkt

de beleving van de historische gelaagdheid. Ook
kunnen zichtlijnen verschillende vindplaatsen
onderling verbinden. Vermijd echter doorgaande
rechte routes met open zichtlijn die de vindplaats
doorsnijden. Zij doen afbreuk aan het contrast met
de omgeving en de kracht van de plek.

Visie en toolbox voor inrichting en gebruik van steentijdvindplaatsen
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Beachvolleybal op zand

Ronde haardkuilen (foto RCE)

Scouting

Stardust 2009 De lustwarande, Tilburg,
(Ugo Rondinone)

Recreatieplek, Woodcroft, North Carolina, VS

Zand als speelveld, Hoge Veluwe

Wel
Gebruiksplekken:
informeel en actief gebruik van het
landschap
deel van de vindplaats is onbestemd
gebruiksplekken passen bij steentijd:
wildernis, educatie, buurt en ontspanning
ronde organische vorm voor gebruiksplekken
folly-achtige niet permanente bebouwing
gebruiksplekken bovenop de steentijd bewoning
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Speelpark Jubilee Way, Londen, (Adam White)

Niet
Gebruiksplekken:
formele (sport)voorziening
grootschalige al dan niet onderheide
bebouwing
afrasteringen met hekken en gaas
standaard vormgeving

5.6 Gebruiksplekken

De vindplaats wordt gebruikt voor informele activiteiten die passen bij de ‘steentijdwildernis’. Dat
betekent naast plekken voor bezinning, verblijf,
ontspanning en spel dat er ruimte is voor zoeken
en verzamelen (van vruchten) dwalen, bivakkeren
en eten. Daarnaast leent de ‘steentijdwildernis’zich uitstekend voor educatieve voorzieningen en
programma’s die meer specifiek zijn en een eigen
plek en inrichting vragen. Denk aan een ‘speeldernis’, natuureducatie, schooltuinen, aan programma’s en lessen uit het Programma Publiekbereik
Archeologie en aan scouting.
Recreatieve buurtvoorzieningen kunnen op vindplaatsen een plek krijgen zoals buurttuin, picknickplaats, kampvuurplaats, speelplaats en hangplek. Er kunnen ook sportvoorzieningen worden

Omheind speelveld

Vuurplaats

Zitplek

Beachvolleybalveld

Schooltuin

Scouting

ingepast, maar dan wel met een informeel karakter zoals een trapveldje, een parcour en een
beachvolleybalveldje.
Bij al deze specifieke gebruiksplekken geldt dat
ze de ‘steentijdwildernis’ moeten versterken en er
geen afbreuk aan mogen doen. De gebruiksplekken moeten klein zijn, een bescheiden vormgeving
hebben met een lichte impact op de vindplaats. De
begrenzing van de gebruiksplekken is natuurlijk en
kleinschalig. Hekwerken en sportkooien zijn taboe.
Ook de bodembehandeling past in de ‘steentijdwildernis’. Er kunnen geen grote vlakken gazon of
kunstgras worden toegepast. De vormgeving van
de gebruiksplekken zal op een vindplaats afwijken
van het gangbare; de vormentaal van de archeologie van de steentijd levert daarvoor inspiratie.

Zo laten de opgegraven nederzettingen en vuurplaatsen afgeronde, organische vormen zien. Het
uitgangspunt voor specifieke functies op de vindplaatsen is dan ook een ronde vorm - geheel
anders dan de hoekige vormgeving die nu gebruikelijk is. De vindplaats behoudt voldoende in functie onbepaald terrein met een landschappelijke
inrichting om de ervaring van ‘steentijdwildernis’
te waarborgen. Daarom is minder dan een derde
van het oppervlak van iedere vindplaats bezet door
specifieke gebruiksplekken.
Om het archeologische verhaal te versterken zoek
je in de positionering van de gebruiksplekken naar
de bewoningsplekken uit de steentijd zoals die uit
het booronderzoek naar voren komen.

Visie en toolbox voor inrichting en gebruik van steentijdvindplaatsen
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Damhekken met beeldmerk, De Venen, (René Knip)

Totempaal, natuurspeeltuin Den Haag

Ronde zitplek van boomstammen, Speeldernis,
Rotterdam

Informatiepaal urnenveld Boshoverheide
(Herman Litjens)

Beeldmerk, brandgrens Rottedam
(Opera graphic design met West 8)

Zitelement met beeldmerk, brandgrens Rottedam
(Opera graphic design met West 8)

Afbakening met meubilair verwijzend naar
archeologie (voetafdruk), Wateringse Veld

Totem met ossekop, Eindhoven

Meubilair
Het straatmeubilair op de steentijdvindplaatsen
onderscheidt zich van het gangbare straatmeubilair door het archeologische beeldmerk en de
integratie met de plek. Het meubilair wordt voor
elke vindplaats geclusterd al naar gelang de gebruiksfunctie. Een cluster integreert verschillende
functies zoals bijvoorbeeld zitplek, spelmogelijkheden en haardplek in één. Het geclusterd meubilair is niet verstrooid over de vindplaats maar
definieert de ronde gebruiksplekken (zie par. 6,
Gebruiksplekken).
Zo vindt het tijdelijke en avontuurlijke gebruik
van de vindplaats zijn weerslag in de plaatsing en
selectie van het meubilair.
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Wel
Archeologisch meubilair:
steentijd informatiedrager
steentijdbeeldmerk op meubilair en totempaal
geïnspireerd op de geschiedenis van de
vindplaats
meubilair integreren met gebruiksplekken

Visie en toolbox voor inrichting en gebruik van steentijdvindplaatsen

Niet
Archeologisch meubilair:
standaard meubilair zonder beeldmerk
losse elementen

5.7 Archeologisch meubilair

Steentijd beeldmerk

Steentijd informatiedrager en meubels

De gemeente Almere zorgt ervoor dat op iedere
vindplaats het unieke archeologische verhaal aan
een breed publiek wordt verteld. In de visie op de
steentijdvindplaatsen wordt de presentatie op een
gelaagde manier voorgesteld met verschillende
componenten. Denk aan een beeldmerk, een informatiedrager, digitale ontsluiting en educatiepakketten (zie ook de visie, hoofdstuk 3).
Informatiedrager
Vindplaatsen in Almere krijgen een tastbaar en
opvallend vormgegeven informatiedrager, bedoeld
voor het grootst mogelijke publiek. Dit element
als het ware een ‘totempaal’ geeft naast informatie
ook herkenning: archeologie wordt onderdeel van
het stadsbeeld. De totempaal benadrukt impliciet

Entree / brug als steentijd informatiedrager

Ronde zitplek met boomstammen

de veelheid en de samenhang van de vindplaatsen
en biedt ruimte voor variatie. De totempaal is één
van de lagen in het inrichten en beleefbaar maken
van de steentijdvindplaatsen. De bezoeker begrijpt
door de totempaal het karakter van de plek waar
hij zich bevindt, en kan ervoor kiezen via internet
of via de publicaties van de gemeente meer informatie over de vindplaats tot zich te nemen. De totempaal versterkt de beleving en het gebruik van
de ‘steentijdwildernis’.

Meubels van beton als afbakening van
gebruiksplek

Beeldmerk
Ter identificatie van steentijdvindplaatsen wordt
een steentijd beeldmerk ontwikkeld. Dit beeldmerk komt terug op de informatiedrager en op het
meubilair op de steentijdvindplaatsen. Het kan ook
als routemarkering in de bestrating worden opgenomen.

Visie en toolbox voor inrichting en gebruik van steentijdvindplaatsen
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Informatiedrager en Heleen Visscher
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5.8 Informatiedrager

In het kader van het cultuurconvenant met provincie en rijk is in opdracht van de gemeente Almere
door kunstenares Iris Le Rütte een informatiedrager ontworpen die gebruikt kan worden op steentijdvindplaatsen in Flevoland.

De sokkel kan gezien worden als de boring die
gebruikt is om de vindplaats te ontdekken.

Het beeldmerk stelt drie gestapelde mensfiguren
voor, die oprijzen uit de grond. Zij staan voor de
gelaagdheid van de vindplaats: generatie op generatie heeft hier gewoond en geleefd, ‘wij staan op
de schouders van onze voorouders’.

De bovenste persoon steekt euforisch zijn handen
omhoog, alsof hij wil zeggen: ‘Kijk, hier hebben we
iets gevonden’ en ‘Hier moet je zijn’.

De onderste figuur duikt de grond in; hij staat
symbool voor de archeoloog.

Tot slot drukken de mensfiguren met elkaar samenwerking  en ‘het zoeken van evenwicht’ uit.

Visie en toolbox voor inrichting en gebruik van steentijdvindplaatsen
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Grondspot in steen

Verlichte bomen, Wassenaar
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Grondspot met beeldmerk, Brandgrens, Rotterdam
(Opera graphic design met West 8)
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Grondspots, Middelburg

Grondspots, Den Haag

5.9 Verlichting

Grondspot

In principe wordt de vindplaats minder intensief
verlicht dan de omgeving buiten de vindplaats
om zo het contrast van de ‘steentijdwildernis’ te
versterken. Op sommige grotere vindplaatsen
echter, moet ook verlichting komen om routes ook
‘s avonds veilig en prettig te maken. Deze vindplaatsen krijgen met specifieke verlichting toegesneden op de steentijdwildernis ook ’s avonds een
fascinerende en herkenbare uitstraling. De jagersverzamelaars uit de steentijd
oriënteerden zich op de sterren. We willen in lijn
met het archeologische verhaal geen lijnvormige
verlichting langs de paden maar een constellatie.
Daarmee is een verlichtingspunt soms dichterbij
en soms iets verder van het pad en vormt de verlichting een boeiend patroon.

Dit effect wordt versterkt door grondspots te gebruiken in plaats van staande armaturen. Daarmee worden bomen met (wit) licht aangeschenen,
wat de landschappelijke aard van de vindplaats
versterkt.
Duurzaamheid op de vindplaats kan worden benadrukt door de energie voor de verlichting te betrekken van zonnepanelen. Zo wordt de verlichting
onafhankelijk van kabels en leidingen.

Wel
Verlichting:
constellatie van verlichting op vindplaats
grondspots die bomen aanlichten
lichtkleur versterkt het groen (wit licht)
beeldmerk in verlichting
Niet
Verlichting:
staande armaturen
verlichting lineair langs pad
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Voorbeelduitwerkingen

Visie en toolbox voor inrichting en gebruik van steentijdvindplaatsen
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Beplanting
Hazelaar en Pluimzegge

Hoogteverschil
Zachte glooiing
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Archeologisch meubilair
Natuurlijk meubilair

Gebruiksplek
Vuurplaats

Visie en toolbox voor inrichting en gebruik van steentijdvindplaatsen

Entree
Natuurlijke poort

Route
Houten pad

Afbakening
Begroeiing

Verborgen wildernis

Ter illustratie van het gebruik van de bouwstenen
uit de toolbox, toont dit hoofdstuk drie impressies
van voorbeeldinrichtingen van een ‘steentijdwildernis’ waarbij de aanleiding voor inrichting gevonden
is in het archeologisch verhaal.
Afhankelijk van de context kan hier een intensieve
of extensieve invulling aan gegeven worden
(zie hiervoor hoofdstuk 4).
De drie voorbeelden laten zien hoe een specifieke,
plekafhankelijke combinatie van bouwstenen kan
leiden tot steentijdvindplaatsen die herkenbaar en
aantrekkelijk zijn.

Het eerste voorbeeld betreft een vindplaats waarbij
hazelaars het terrein afbakenen. Hierdoor ontstaat
een gesloten plek, waarin bezoekers zich helemaal
in de wildernis kunnen wanen. De beplanting roept
het landschap op dat 8.500 jaar geleden in het
Boreaal op Almeers grondgebied te vinden was:
de zandkop is begroeid met hazelaars.
Over de natte grond, begroeid met pluimzegge,
loopt een houten pad. Aan het pad liggen gebruiksplekken, waaronder een vuurplaats waar
een vuurtje gestookt kan worden.
De vuurplaats is ingericht met natuurlijk meubilair van stenen. De stenen accentueren het lichte
hoogteverschil van de zacht glooiende vindplaats.

Door de afbakening, de beplanting en het hoogteverschil, wijkt de vindplaats duidelijk af van de
omgeving. De gebruiksplekken en het natuurlijke
meubilair leiden tot functies die passen bij het archeologische verhaal van de steentijdvindplaatsen.
De gesloten vindplaats is vanuit de omgeving niet
direct te overzien, maar nodigt uit de ‘steentijdwildernis’ te gaan ontdekken.

Visie en toolbox voor inrichting en gebruik van steentijdvindplaatsen
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Beplanting
Den, Berk en Heide

Hoogteverschil
Heuvel
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Entree
Snede in de wal

Route
Olifantspad
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Archeologisch meubilair
Betonband in cortenstaalkleur

Afbakening
Wal

Gebruiksplek
Informeel sportveldje

Wildernis op de open vlakte

Het tweede inrichtingsvoorbeeld betreft een open
vindplaats. Deze vindplaats roept met het open
landschap, de ruwe, lage begroeiing en de zachte
glooiingen de associatie met het open, schrale
bos van het Pré-Boreaal landschap op, zoals dat
10.000 jaar geleden op Almeers grondgebied te
vinden was en waar steentijdbewoners leefden in
de wildernis.

Door de begroeide vindplaats lopen zogenaamde
olifantenpaden, uitgesleten door de vele voeten die
de ‘steenwijdwildernis’ betreden hebben.

De vindplaats is enigszins opgehoogd en ligt hoger
dan het maaiveld. Een betonnen band omringt de
gehele vindplaats. Een snede in deze band vormt
de entree naar het archeologische gebied.
De vindplaats is begroeid met losse bomen, dennen en berken. In het landschap liggen verdiepte
gebruiksplekken, zoals het informele volleybalveldje dat te zien is in de afbeelding. Ook deze plek
wordt omringd door een betonnen band, die tevens
als zitmeubel gebruikt kan worden.

Visie en toolbox voor inrichting en gebruik van steentijdvindplaatsen
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Beplanting
Fruitbomen en ruigtekruiden

Entree
Loopplank
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Afbakening
Greppel

Archeologisch meubilair
Houten

Visie en toolbox voor inrichting en gebruik van steentijdvindplaatsen

Route
Gemaaid graspad

Hoogteverschil
Zachte glooiing

Gebruiksplek
Pluktuin

Eetbare wildernis

Het derde voorbeeld laat een combinatie van
bouwstenen uit de toolbox zien, waarbij een steentijd-heemtuin ontstaat met nadruk op eetbare
gewassen.
Om de vindplaats te betreden, moeten bezoekers
een greppel oversteken. Deze greppel vormt een
heldere afbakening die de vindplaats scheidt van
de omgeving. Via smalle bruggetjes, uitgevoerd in
hout, betreden bezoekers de wildernis.

Deze vindplaats roept het vruchtbare landschap
van het Atlanticum 6000 jaar geleden op:
Hier beoefenden de bewoners de eerste vormen
van akkerbouw: ze verbrandden bosstukken om
er eetbare gewassen te laten groeien zoals hazelaars. In de jonge aanplant kwam ook meer klein
wild voor.
Bovendien hield men vee. De vindplaats is begroeid met kleine gemengde boomgroepen verlopend naar riet en ruigtekruiden langs de lagere
delen.

Door het maaien van de grassen ontstaan paden
door de tuin. Via dit pad is een afgebakende tuin te
bereiken, waar allerlei groenten en plukbloemen
verbouwd worden. Schoolkinderen en Almeerders die rondom de vindplaats wonen kunnen hier
tuinieren.
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Projecten
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Situatie vindplaats met positie boorpalen

Afbakening vindplaats De Buitenkant

Luchtfoto archeologische vindplaats 3V Trekweg

Locatie archeologische vindplaats 3V Trekweg
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Inrichtingsplan archeologische vindplaats 3V Trekweg
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Project Trekweg
Deze steentijdvindplaats aan de Trekweg is onderdeel van de ontwikkellocatie Buitenhout waar een
gemengd recreatief programma wordt gerealiseerd. De vindplaats ligt waarschijnlijk aan
een uitloper van de voormalige rivier de Eem en
had een sterk reliëf. Hier woonden mensen tot
circa 8.000 jaar geleden, toen het veen dit gebied
bedekte. De hier in de bodem bewaarde informatie
is waarschijnlijk heel divers. Denk bijvoorbeeld aan
benen, houten, stenen en vuurstenen werktuigen,
resten van vaatwerk, slachtafval van vissen,
vogels en zoogdieren, persoonlijke versierselen en
ornamenten, resten van hutten en huizen, vuurplaatsen, begravingen, rituele bijzettingen en
symbolen. De vindplaats kan ons ook iets vertellen
over de ruimtelijke verspreiding hiervan ten opzichte van andere bewonings- plekken en over de
natuurlijke ondergrond, de aard van de bewoning
(kortstondig <-> langdurig), en het seizoen
waarin mensen aanwezig waren. Het verhaal van
de vindplaats gaat over het toenmalige landschap
en de wijze waarop mensen daarvan gebruik
maakten.
Ontwikkeling
De vindplaats is gescheiden van de Buitenhoutsedreef door een waterretentiezone met moerasbeplanting. Een kinderspeelhal, kinderdagverblijf
en een fitness club met parkeerplaats grenzen direct aan de vindplaats. Ten zuiden van de Trekweg
ligt een manege.
Spelen in de wildernis
Dankzij de nabijheid van de vrijetijdsvoorzieningen
krijgt de steentijdvindplaats een inrichting als publieksvriendelijke wildernis. Allereerst wordt de
vindplaats verbijzonderd en afgebakend doormiddel van een dijkje van 1 meter hoog. Op drie plekken betreed de bezoeker de vindplaats over een
stelcon loopplank die de dijk doorsnijdt.

De vindplaats heeft een hoogte met een solitaire
eikenboom. Een aantal meanderende paden van
halfverharding doorkruisen de vindplaats. Aansluitend op de ‘Kids Playground’ is een ronde zandspeeltuin en een vuurplaats. Aan de zuidkant staan
fruitbomen, zoals kers en appel. Het terrein krijgt
een gemengde ecologische begroeiing van gras,
bloemen en kruiden.

oppervlak:
ontwerp:
locatie:

3,7 ha
Niels Kroes, DSO Almere, S&L
Trekweg, Almere Buitenhout
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Paden

Open gras en kruidenveld

Hoogtelijnen en patronen in ondergrond

Conceptschets met hartvorm
Deze inrichting bevordert de vestiging
van vissen en bevers.

Vuurplaats
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Bomen en boomgroepen

Project Vogelhorst
De Bult is een vindplaats van 3 ha in het gebied
Vogelhorst. In een proefsleuf zijn bijzondere, zeer
oude vuursteenvondsten gedaan. Hieruit blijkt dat
de vindplaats unieke en onverstoorde Mesolithische (circa 7000 voor Chr.) sporen bevat. De vindplaats wordt ingericht als wijkpark.
Rivierlandschap
Vroeger lag deze plek niet ver van de rivier de
Eem. De grillige loop van de rivier is in Almere
Hout duidelijk in de ondergrond zichtbaar doordat
het contrasteert met de lijnen van de polder. In
het ontwerp van het park is de loop van de rivier
als indentiteits-drager naar boven gehaald. Deze
rivierbedding geeft het park hoogteverschillen. In
het zuiden hoog en droog met boskamers.
Naar het noorden toe lager en natter, uitlopend in
een waterpartij.
Vuurplaats en eetbaar landschap
In het verre verleden was op deze plek een vuurplaats, een centrale plek binnen de nederzetting
waar mensen bijeenkwamen om bijvoorbeeld
samen te eten. Het park verwijst naar de leefwijze
van de mens van toen en nodigt uit tot ontdekking
en gebruik. Daarom is gekozen voor een hartvorm
met in de kern de vuurplaats. Op deze bijzondere
plek staat beleving van archeologie en het vuur
centraal. De bank rondom de vuurplaats vertelt het
verhaal als de hazelnoot valt. Om de vuurplaats
heen komt een open ruimte met grote vlakke
stenen. De open ruimte wordt afgebakend door
beplanting en bomen. De beplanting in dit deel
van het park zal straks bestaan uit vooral rode en
eetbare soorten zoals appels en kersen.

Verbindend
Het park in de toekomst gaat zorgen voor de verbindingen in de wijk. Meerdere (wandel- en fiets)
verbindingen zorgen ervoor dat de bezoeker alle
kanten op kan, maar ook dat hij het park steeds op
een ander manier beleeft. De grillige padenstructuur verwijst naar de ondergrondse gelaagdheid en
contrasteert met de omgeving.

Deze open plekken zijn waar nodig afgebakend
met hagen. De gemengde boomgroepen bestaan
uit soorten die in het Atlanticum voorkwamen
zoals eik, berk en es en eetbare soorten, zoals hazelaar en appel. Ze hebben een dichte ondergroei
met varens en bessen. Aan de waterkant groeit
moerasvegetatie afgewisseld met open plekken
met vlonders.

Beplanting
Het park bestaat uit een afwisselend landschap
van dichte gemende boomgroepen en open delen
waarin solitaire bomen staan volgens de patronen
in de ondergrond. Gras en kruidachtige gewassen
zorgen voor de doorgaande groene structuur en
maken sport en spel mogelijk.

oppervlak:
ontwerp:
locatie:

3 ha
Christian Pfeiffer, DSO Almere S&L
De Bult Vogelhorst, Almere Hout
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Verkavelingsplan 2010

Verkavelingsplan 2012
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Op enkele meters onder het straatniveau in Stichtsekant
bevindt zich een intact Steentijd landschap (periode 9.0004.000 v.Chr.). Dit landschap is oorspronkelijk gevormd
tijdens het einde van de laatste IJstijd. In die tijd was het
klimaat nog erg koud en bestond het landschap uit licht
glooiend opgestoven zand, dekzand genaamd. Dit landschap laat zich het best omschrijven als een open toendra
vlakte, dat gekenmerkt werd door grillige waterlopen
afkomstig van de hoger gelegen stuwwal. Met de opwarming van de aarde vanaf 10.000 v. Chr. veranderde
ook de begroeiing. In de Midden Steentijd (8.800-4.900 v.
Chr.) transformeerde het landschap eerst in een bos met
hoofdzakelijk berken- en dennenbomen en vervolgens in
een gemengd loofbos. De grillige waterlopen hadden hun
definitieve plek gevonden in de stroomgeul van de rivier
de Eem. Als gevolg van de zeespiegelstijging begonnen
rond 5.000 v. Chr. de lagere delen van Stichtsekant echter
te vernatten. De zeespiegelstijging zette zich gestaag door
totdat het gebied rond 3.800 v. Chr. was veranderd in een
uitgestrekt moerasgebied dat onder invloed was komen te
staan van de getijden van de zee.
In het hierboven landschap leefden zogenaamde jagers/
verzamelaars. Dit waren groepen zonder vaste woon
en verblijfplaats die voor hun levensonderhoud primair
afhankelijk waren van wat de natuur hen te bieden had.
De logistieke organisatie rond hun voedselvoorziening
was sterk seizoensgebonden; zomer- en winterkampen
konden wel meer dan honderd kilometer uit elkaar liggen.
In archeologische modellen worden deze samenlevingen
ook wel beschouwd als hiërarchische systemen met verschillende typen nederzettingen die onderling met elkaar
in verbinding staan. Bovenaan in de hiërarchie staat het
zogenaamde basiskamp. Dit was de centrale nederzetting waar de afzonderlijke families bij elkaar woonden,
bijvoorbeeld gedurende de zomer of de winter. Daaromheen werden kleinere satelliet-nederzettingen gesticht,
die extractiekampen worden genoemd. Dat waren kleine
tijdelijke kampjes waar centraal voedsel en grondstoffen
werd verzameld voordat het naar het basiskamp werd
getransporteerd. Rondom de extractiekampen konden ook
nog zogenaamde kill-sites liggen waar het geschoten wild
ter plekke werd verwerkt voordat het naar de extractiekampen werd gebracht.

Project Stichtsekant
In de ondergrond van Stichtsekant liggen meer
dan 20 archeologische vindplaatsen die allemaal
verschillende aspecten in zich dragen van bovenstaand verhaal. Sommige vindplaatsen zijn groot
en vertegenwoordigen mogelijk duizenden (!) jaren
van bewoning. Terwijl andere kleine zijn met resten
van misschien een eenmalige menselijke activiteit
(bijv. plaatselijke voedselbereiding of vuursteenbewerking). Vastgesteld is in ieder geval dat er een
grote variatie is in de ouderdom van de vindplaatsen. De oudste vindplaats dateert rond 9.000 v.Chr.,
uit de tijd dat hier nog een toendra klimaat heerste
en in rendierjagers leefden. De jongste is gedateerd op circa 4.200 v.Chr. toen in deze regio voor
het eerst geëxperimenteerd werd met landbouw.
Al deze bijzondere verhalen worden verbeeld in de
gevarieerde groeninrichting van het toekomstige
bedrijventerrein Stichtsekant.
Ontwikkeling
Stichtsekant is met haar oppervlak van 123 ha. aan
uitgeefbaar terrein één van de grootste  werklocaties in Almere. De grote schaal van het terrein
grenst aan de grote maten van het Gooimeer en
die van de bossen van Almere Hout. Het bedrijfsterrein is  vooral gericht op de logistiek, wat tot
uiting komt in grootschalige bedrijfshallen, waarvan er nu al een aantal markante grijze volumes
zijn verrezen. Het oorspronkelijk stedenbouwkundig plan van Stichtsekant kenmerkte zich door een
rationele inrichting die vooral gebaseerd was op
logistiek en functionaliteit. Met de vaststelling in
2010 van de archeologische vindplaatsen heeft er
een interessante kentering in het stedenbouwkundig plan plaats gevonden. Nieuwe inzichten, mede
gevoed door de workshops uit die tijd, hebben de
archeologische vindplaatsen tot basis in plaats
van incidenten gemaakt in een nieuw opgezette
landschapsstructuur voor het gebied. Deze landschapsstructuur, geïnspireerd door de voormalige
Eemlopen, is ontworpen in ruim opgezette groene
ruimtes die het bedrijfsterrein dooraderen. In deze

groene aders zijn de archeologische vindplaatsen
opgenomen en onderling verbonden. Het groene
netwerk legt ook de verbindingen naar de omliggende landschappen van de bossen en het Gooimeer. Toevoeging van het –schijnbaar- irrationele
archeologische landschap aan het functionele
landschap van het bedrijfsterrein maakt ruimtelijk
een markante eigen identiteit en een sterke historische gelaagdheid waarbij het groene landschap
de verticale verbinding legt tussen het leven van nu
met het verleden van de Steentijd. Met de Stichtsekant Principles, zijn gebiedsgerichte thema’s uitvergroot, zoals de landschappelijke kwaliteiten, recreatief gebruik en de integratie met het historisch
erfgoed. Zij geven aan Stichtsekant als geheel een
eigen identiteit en onderscheidend vermogen binnen het palet van Almeerse bedrijfsterreinen.

Twee structurerende principes:
De archeologische vindplaatsen zijn in twee groene zones opgenomen: In noord-zuid richting in de
Stemvork, die ook de functionele opzet bedient en
de mogelijkheden voor een gefaseerde aanleg van
de ontsluiting. In oost-west richting met de Stichtse Lustwarande, waarin ook de meeste archeologische vindplaatsen zijn opgenomen in landschap.
De landschappelijk inrichting is geïnspireerd op
het rivierenlandschap met openheid, water, ruigte
en organische vormen van waterpartijen en paden. De waterpartijen zijn ook onderdeel van een
innovatief systeem van oppervlakkige waterberging. Binnen het open groene landschap zullen
de locaties van de vindplaatsen ruimtelijk worden
gemarkeerd als verbijzonderingen
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Project Pro Almere
De vindplaats Pro Almere is onderdeel van een
reeks vindplaatsen op de hogere dekzandgronden
op de westoever van de Eem. Hier bevonden zich
circa 6000 jaar geleden waarschijnlijk een aantal
kampementen waar mensen een gedeelte van
het jaar verbleven. Er zijn resten van vuurplaatsen
gevonden.
Ontwikkeling
De nieuwe vestiging van de praktijkschool Pro
Almere is gericht op praktijkgericht leren in de
logistiek en het hoveniersvak. Dit komt tot uitdrukking in de locatie, op de grens tussen de woonwijk
‘Tussen de Vaarten zuid’ en het logistieke bedrijfsterrein Sallandsekant. De school was aanvankelijk
op een kleiner perceel gepland. Na de ontdekking
van de archeologische vindplaats werd de school
anders gesitueerd waarmee het effectieve schoolterrein groter werd.
Schooltuin
De vereiste groene inrichting van de steentijdvindplaats vormde een uitstekend aanknopingspunt
voor een schooltuin. Het schoolplein kreeg zo drie
functies: een oefenterrein om vrachtauto’s te laden
en lossen, het verharde schoolplein voor de pauzes
en de schooltuin als educatieve plek en ontmoetingsplek met de buurt.
De schooltuin heeft aan de zijde langs het fietspad,
buiten de vindplaats, een aantal kweekbedden
waar de leerlingen planten leren verzorgen.
Vanuit dit mini tuincentrum gaan de leerlingen
straks de opbrengst verkopen wat het contact
tussen de school en de nabijgelegen woonwijk zal
bevorderen.
Een brede zone met grote wilgenstruiken omzoomt de steentijdvindplaats. In deze strook is op
één plek een vuurplaats gemaakt als link naar het
verre verleden.

Op de grens van de vindplaats is een klein dijklichaam als afbakening opgeworpen waarop een
haag van hazelaars groeit. De vindplaats zelf is
ingericht als boomgaard. De bomen staan op de
plekken waar daadwerkelijk resten gebrande hazelnoot of houtskool zijn gevonden. De boomgaard
kan in de zomer dienst doen als theetuin: een
plek voor ontmoeting.
De leerlingen voeren het beheer en onderhoud uit
op de steentijdvindplaats.

oppervlak:
ontwerp:
locatie:

3000 m2
Pauline Wieringa, DSO Almere, S&L
Koningsbeltstraat, Sallandsekant
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Legenda
Omloop 1,3 km
Stabilizer halfverharding, kleur: IJsselmix

Strand

Schoolpleinen
nader uit te werken

Vindplaats
gras, licht glooiend

Onderwater berm
berm tot ca 1,5 m. uit oever

Zebra pad
60x40 betontegels, kleur: grijs
40x40 betontegels, kleur: antraciet

Water

Grastalud & betonband
grastalud met aan onder- en bovenzijde:
100x40x50 betonband, kleur: grijs

Verharding centrum Homeruskwartier
Betonsteen met natuursteentoeslag in
groot formaat 33x11x10 cm

Fietspad,
3m. breed, halfverharding schelpen

Grastalud & beschoeiing
talud 1:5, gras, materiaal beschoeiing n.t.b.

Buurtinitiatieven

Voetpad
40cm breed, halfverharding schelpen

Onderwater oever met riet
oever 20 cm onder wateroppervlak

Mogelijkheid voor paardenwei

Voetpad breed, ca 1,5m
verspringend patroon van betontegels
40x60, 40x40, 40x20 cm, kleur: grijs

Eiland
bomen, strand en bosplantsoen
met speelplek

Trede vindplaats, 90cm
100x48/50x16 cm betonband, kleur: grijs
40x40x9 cm betontegel, kleur: grijs

Bank (& afvalbak n.t.b.)
300x81x49 cm, materiaal: hout en beton,
op regelmatige afstand

Bomen
soorten, aantal en afstand zie beplantingsplan

Bosplantsoen / bodembedekkers
nader te bepalen

Tijdelijke buurtinitiatieven

Ik bouw een waterwoning

Honden uitlaatzone

Hagen
afscheiding op erfgrens bewoners in overleg met
bewoners

Verlichting
4 st, armatuur Homeruskwartier

Voor de honden en hun bezitters gelden in het park
twee regels:
- Opruimplicht voor hondenpoep
- Op speelpleinen geen honden.

Steenkorf (schanskorf)
maasweidte 5x5 cm, vulling: Grauwacke,
fundatie n.t.b. constructeur

Archeologie
Verbeelding archeologische vindplaats n.t.b.

Overig:
Speelplekken in omloop en op eiland op nader te
bepalen locaties
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Project Homeruspark
De vorm van het Homeruspark is bepaald door een
reeks van archeologische vindplaatsen op de flank
van een zandrug uit de Midden Steentijd. De inrichting van het park refereert aan de landschapsgeschiedenis van het verleden.
Het park is gelegen op een archeologische vindplaats uit de periode 8000-6500 jaar v.Chr. Het
landschap rond deze locatie is in die 1500 jaar zeer
ingrijpend veranderd. Van een droog boslandschap
naar een moeraslandschap. Van een droog en
koud klimaat naar een vochtig en warm klimaat.
De vindplaats wordt niet opgegraven maar bewaard en beschermd, rondom de vindplaats is een
bufferzone van 10 meter opgenomen.
Ontwikkeling
Het Homeruspark ligt in het Homeruskwartier,
een wijk waar veel bewoners hun eigen huis in
particulier Opdrachtgeverschap kunnen bouwen.
Omringd door particuliere kavels heeft het park
een centrale positie binnen de wijk. Anno 2011 zijn  
er bomen in de randen van het park geplant, maar
is het park verder nog in aanleg. In 2012 wordt het
park al gebruikt voor kleinschalige (educatieve)
evenementen. Eind 2012 is de aanleg van het park
afgerond.
Het park bestaat uit drie delen. Een ‘leeg’ middengebied op de vindplaats, voor tijdelijke activiteiten.
De omloop, een circa 10 meter breed pad op de
plaats van de bufferzone, die de exacte locatie van
de vindplaats accentueert. En gereserveerde ruimten voor buurtinitiatieven, bijvoorbeeld schooltuinen en jeu de boules, die buiten de omloop liggen.
In de omloop zijn alle bomen van het park geplaatst. De soorten komen overeen met die van
8000-6500 jaar v.Chr. die op de locatie voorkwamen. Langzaam verandert de samenstelling van
de bomen van overwegend berk (8000 v.Chr.) via
den en hazelaar naar eik (6500 v.Chr.).  

In het zuiden vanaf het archeologische monitorveld begint het droge bos met grove den, zilverberken en populieren. Aan de westzijde komen
daar zomereiken, hazelaars en iepen bij.  Aan de
noordzijde overheersen de zomereiken en iepen
en verdwijnen langzaam de grove dennen. Aan de
noordoostzijde gaat dit over in het natte gebied
met eerst lindes en essen, en daarna wilgen en
zwarte elzen (Elzenbroekbos). Dit eindigt weer
bij het monitorveld. De omloop is 1,3 km lang en
accentueert aan de binnenzijde de vindplaats met
een trede.

Oppervlak: 5,5 ha.
Ontwerp:  Thijs van Hees (van Hees, tuin- en landschapsarchitectuur, Gouda) in 2009/2010.
Locatie: Homeruskwartier, Almere Poort
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Colofon

De visie en toolbox zijn tot stand gekomen
in samenwerking met DaF-architecten en de
volgende afdelingen en diensten van de gemeente
Almere: Afdeling Ruimte & wonen Bureau Archeologie & Monumentenzorg, Afdeling Stedenbouw &
Verkeer en met Advies en Ingenieursbureau van de
gemeente Almere.
Projectteam Bureau Archeologie voor Visie:
Heleen Visscher
Willem-Jan Hogestijn
Virginia Pinto Masis
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