
RAPPORT ‘MESOLITHISCH SWIFTERBANT’ GEPUBLICEERD

Het archeologisch onderzoek aan vindplaats 5 is officieel 
afgerond. De afgelopen twee jaar zijn de opgravingsresultaten 
door de onderzoekers uitgewerkt. In een 450 pagina’s tellend 
wetenschappelijk rapport hebben archeologen nauwkeurig 
beschreven hoe het landschap rondom het huidige Swifterbant 
in de Midden-Steentijd eruit heeft gezien en hoe mensen hier 
kunnen hebben geleefd.
 
De opgraving heeft vele vondsten opgeleverd. Zo weten we 
nu dat mensen hier over een periode van 3.000 jaar in de 
Midden-Steentijd kwamen om verschillende activiteiten uit  
te voeren, zoals het maken van vuurstenen werktuigen en het 
produceren van teer dat als lijm kon worden gebruikt.  
Het spectaculairste moment tijdens de opgraving was de 
ontdekking van Michelle, het skelet van een vrouw die rond 
5.000 voor Christus op de duintop heeft gewoond.  
Daarmee is ze de oudst bekende bewoner van Flevoland!

Hoewel natuurlijk werd gehoopt op een bijzondere vondst, 
werd niet verwacht dat bij deze opgraving botresten zouden 
worden aangetroffen. Omdat de bodem hier behoorlijk zuur 
is, verwachtten de archeologen namelijk dat al het bot al zou 
zijn vergaan. Zo levert iedere nieuwe opgraving niet alleen 
antwoorden op, het leidt ook tot nieuwe vragen, vragen die 
we met de huidige technieken niet kunnen beantwoorden.  
Archeologen gaan daarom binnenkort in de buurt van  
vindplaats 5 verder onderzoek doen. Dat zal nieuwe kennis 
opleveren over hoe vindplaatsen die nog in de bodem zitten 
het beste kunnen worden beschermd, zodat ze voor de  
toekomst bewaard kunnen blijven.
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Het rapport is in januari 2013 officieel overhan-
digd aan Jaap Lodders, gedeputeerde van de 
provincie Flevoland. 

Michelle is te bezichtigen in het 
Nieuw Land Erfgoedcentrum in 
Lelystad.
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