De dubbele
bodem van
Flevoland
Het huidige rivierduingebied Flevoland

Flevoland inclusief het IJsselmeer
heeft er niet altijd uitgezien zoals
nu. Ook voor de periode van de
Zuiderzee was hier soms land en
dan weer zee. Dat komt doordat
het klimaat in de afgelopen duizenden jaren nogal eens veranderde.

Swifterbantcultuur
Van ca. 5500 tot 3500 v. Chr. werd het landschap van Flevoland bepaald
door enkele grote rivieren als de Eem, de Overijsselse Vecht en de IJssel. In
die tijd trok de mens al jagend door de uitgestrekte drassige vlakten van dit
deel van Nederland. Maar vanaf ±4900 v. Chr. gingen mensen op een vaste
plek wonen in de buurt van het huidige Swifterbant. Ze vestigden zich op
de hoger gelegen rivierduinen en oeverwallen. Na de laatste ijstijd waren
dat veilige en droge woonplaatsen in het moerassige veenlandschap. Die
oeverwallen waren begroeid met bomen en struiken als eik en wilg, wilde
hazelaar en meidoorn.
De Swifterbantmensen waren vooral vissers en jagers. Ze visten op steur,
zalm, karper, snoek, paling en meerval. Tot de jachtbuit behoorden bevers,
otters, elanden, edelherten, en zelfs bruine beren. Plantaardig voedsel verzamelden ze gewoon in de natuur. Langzamerhand gingen ze vlakbij hun
hutjes voedsel verbouwen en op de oeverwallen scharrelden runderen en
varkens rond.
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Swifterbantman
In het Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad ligt het
skelet van een man. Deze man leefde zo’n zesduizend
jaar geleden. Zijn graf werd gevonden in Oostelijk Flevoland in de buurt van Swifterbant. Hij moet een belangrijk
man zijn geweest want om zijn hoofd droeg hij een snoer
van barnstenen kralen. Men geloofde dat barnsteen de
zon in zich draagt en daardoor het hart verwarmt.
Bij een andere archeologische opgraving in Swifterbant
hebben onderzoekers een prehistorische akker gevonden, die op de oever van een oude zijtak van de IJssel
was gelegen. De akker dateert uit de periode 4300 4000 voor Chr., de beginperiode van de akkerbouw in
Nederland. De prehistorische akker van Swifterbant is
uniek in Europa.
Vanuit de lucht zijn de ‘kreken’ goed te zien
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