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Bijlage 1.
Vraag 1. Vormt het in 2005 en 2006 onderzochte skelet
onderdeel van een grafgroep? De opgravingen in 2005 en
2006 hebben plaatsgevonden ten oosten van het skelet. In
2007 zal opgraving van een gebied ten westen van het
skelet duidelijk moeten maken of het hier sprake is van een
singulier graf (een unicum in de Swifterbant-cultuur).
Aandachtspunt hierbij is de stratigrafische relatie tussen
graf en vondstlaag.
Vraag 2. Het onderzoek in 2007 heeft als doel de opbouw
van de oeverwal nader te onderzoeken. Dit deelonderzoek
richt zich op het verzamelen van uit laag 2 (zie boven) om
gebruik als akkerareaal te bestuderen. Tevens wordt de
horizontale verbreiding van dit niveau onderzocht door
grondboringen.
Basisnederzetting (NBAS), Grafveld inhumaties (GVI) en
akker (ELA) Vroege Prehistorie
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Niet van toepassing
Niet van toepassing
Ten behoeve van vraag 1 is ten westen van het bekend graf
een aantal zoeksleuven met een breedte van 1 m
opgegraven in vakken van 50x50x5 cm. Deze zijn
schavend onderzocht.
Ten behoeve van vraag 2 is onder de in 2005 onderzocht
nederzettingslaag (hier laag 5) een vlak aangelegd. Dit
vlak is schaal 1:1 gedocumenteerd.
4300-4000 v. Chr. (NEOMA), middenfase
Swifterbantcultuur
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Deel 1. De synthese
Het landschap rond de vindplaats
De vindplaats S4 bevond zich op de smalle oever van het bekende krekensysteem van
Swifterbant. Het landschap wordt gekenmerkt door de afzetting van mariene klei in een
overwegend zoetwatermilieu.
Grondsporen en structuren
Het onderzoek richtte zich op twee typen grondsporen. Ten eerste is vastgesteld dat het in
2005-2006 gedocumenteerd graf niet vergezeld gaat van meer graven. Het graf van S4 is
daarmee een unicum in de Swifterrbantcultuur. Ten tweede is de aanwezigheid van een akker
gedocumenteerd over een oppervlak van 100 m2.
Mobiel vondstmateriaal
De opgraving levert een kenmerkende set aan vondstmateriaal: aardewerk, vuursteen,
natuursteen en botmateriaal. Het aardewerk, vuursteen en natuursteen is overduidelijk van de
Swifterbantcultuur en sluit in detail aan op de kenmerken van dit materiaal op de locaties S2
en S3. Het botmateriaal is eveneens sterk overeenkomstig de soortenlijsten van S2 en S3.
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Deel 2. Deelrapport sporen en structuren (OS14)
Inleiding
Het sporenonderzoek richtte zich conform het PvE op het vaststellen van de aanwezigheid
van een akker en de aanwezigheid van menselijke begravingen.
Stratigrafie
De locatie is opgebouwd uit de volgende lagen (van onder naar boven):
Laag 1. Klei. Het betreft sediment dat is afgezet aan de oever van een kreek. Deze laag vormt
de onderzijde van het opgegraven traject;
Laag 2. Nederzettingslaag opgebouwd uit vergane rietpakketten en vondstmateriaal;
Laag 3. Vuile klei. Deze laag is afgezet aan de oever van een kreek. De verkleuring is het
gevolg van omwerking van de klei als gevolg van agrarische activiteiten (zie hieronder);
Laag 4. Klei. Deze laag is afgezet aan de oever van een kreek;
Laag 5. Nederzettingslaag opgebouwd uit vergane rietpakketten en vondstmateriaal;
Laag 6. Klei. Deze laag is afgezet aan de oever van een kreek;
Laag 7. Jongere afdekkende sedimenten.
Graven
Bij het onderzoek in 2007 zijn geen graven aangetroffen.
Akker
Laag 3 is ontstaan als gevolg van grondbewerking met behulp van een hak. De akker heeft
een minimale omvang van 100 m2 (waarnemingen in werkput).
Overige sporen
Bij het onderzoek in 2007 zijn geen overige sporen aangetroffen.
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Deel 3. Specialistenrapporten (SP02)
Bij het archeologisch onderzoek zijn aardewerk, vuursteen, natuursteen en botmateriaal
aangetroffen. De uitwerking van deze materiaalgroepen sluit niet aan bij de vraagstellingen
van het onderzoek en valt derhalve niet onder de standaardrapportage.
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Bijlage 1. Ligging onderzoeksgebied.
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