Het steentijd park
Europese erfgoed vrijwilligers
Nederlandse vertaling
Het Steentijdpark Dithmarschen in Albersdorf is een openluchtmuseum, wat met het landschap is
geïntegreerd. Het is ontwikkeld sinds 1997 op een ruim 40 hectare groot landschap met 9 originele
archeologische vindplaatsen. Het ontwerp is gebaseerd op het beeld van het landschap tijdens de
neolithische cultuur. Bij het Steentijdpark Dithmarschen hoort het museum van archeologie en ecologie
met originele artefacten, zowel als een model van een reconstructie van een steentijd nederzetting,
daterend van het vroege tot het late neolithicum. Het Steentijdpark Dithmarschen fungeert als plek om
resultaat van wetenschappelijk archeologisch onderzoek zichtbaar te maken.
De link tussen natuurlijke huishoudens en landschapsontwikkeling, gedreven door een groei van de
populatie, is uitgelicht en wordt gebruikt voor het beschermen van natuurlijk en cultureel goed.
Theorie en praktijk, zowel als bewustzijn en het gevoel van de geïntegreerde benadering van
interpretatie, zijn in acht genomen met het hoofdzakelijke doel om zeker te zijn dat kennis uit het
verleden bijdraagt aan het begrijpen van het heden. Dit met als resultaat dat de bezoeker een interesse
ontwikkelt in een dieprijkende betrokkenheid met de gereconstrueerde inhoud.
Steentijdpark Dithmarschen fungeert als een gecertificeerd educatief instituut voor duurzame
ecologische, culturele en financiële ontwikkeling van de regio Albersdorf.
Met de steun van een wetenschappelijk comité is een educatief concept ontwikkeld voor de uitbreiding
van het openlucht park, wat op beleving is georiënteerd. Het project was ontwikkeld met steun van de
regionale overheid Schleswig-Holstein (vanuit het EU-gefinancierde programma "Zukunfts program
Wirtschaft"), de grootstedelijke regio Hamburg (Foerderfonds Nord) en de "Bingo environment Lottery",
en werd gerealiseerd in 2012.
Twee nieuwe steentijd huizen zijn gebouwd met de originele afmetingen, gebaseerd op opgravingen in
Schleswig-Holstein. Dit betreft een huis voor rituelen, een plek toegewijd aan "offers" met houten
plankieren, en een houten platform naast een nieuw gemaakt vennetje. Het park heeft ook een simulatie
van erosie, waar het waarschijnlijke fenomeen zichtbaar gemaakt is van het verlies van vruchtbare grond
in het neoliticum en de middeleeuwen.
Nieuwe toevoegingen aan het park zijn onder meer een informatiepaviljoen in het bos, een audio gids
voor het gehele park, reconstructies van verschillende grote stenen grafmonumenten en een
reconstructie van een bronstijd grafheuvel.
Voor de bezoekers is een looproute gecreëerd vanaf het ontvangstgebouw bij de parkeerplaats naar de
steentijd nederzetting. Dit pad leidt de bezoekers chronologisch langs de gereconstrueerde bouwwerken.
In 2014 is een midden-steentijd onderkomen nagebouwd van de "laatste jagerverzamelaars" van noord-

Duitsland van rond 5000 v. Chr.
Deze bouwprojecten zijn deel van een ruimer raamwerk van kennis en ontwikkeling van inhoud, zo wel
als een toeristische attractie. Daarnaast ondersteunt het park regelmatig geologische en archeologische
onderzoeksprojecten. Deel van deze onderzoeksprojecten zijn bijvoorbeeld het historische landschap
onderzoek van het Instituut van Ecosysteem Onderzoek van de universiteit van Kiel, pollen analyse,
opgravingen van megalithische graven in de regio en bodemonderzoek van de trechterbekertijd bij de
Dieksnou nabij Albersdorf. Dit laatste is in samenwerking met het instituut voor pre- en protohistorie van
de universiteit van Kiel en is deel van een raamwerk van een meervoudig gelaagd project "vroege
monumentaliteit".
Het resultaat van het onderzoek in Gieselautals, in het zuiden van Albersdorf, betrof een belangrijke
nieuwe ontdekkingen. In één van de onderzochte gebieden is een vroege laat-mesolithische fase van
bodemerosie vastgesteld, van ca. 4700 v. Chr. Dit gebied is nu in meerdere C14 dateringen vastgelegd. De
mogelijke connectie met het eerste gebruik van landbouw is nog open voor discussie.
Eén studieveld van de midden-neolithische tijd in het vierde millennium v. Chr. kent de mogelijke
ontdekking van roulerend gebruik van het land, wat een opmerkelijke kleinschalige variatie laat zien in
methoden en intensiteit.
De opgeleverde data wordt gebruikt voor de ontwikkeling van het landschap van het steentijd park, zoals
dit in het midden-neolithicum geweest is. Daarnaast zijn de delen van het park beschikbaar voor
reguliere experimenteel archeologische vraagstellingen. Enkele voorbeelden zijn het project in het kader
van "huis proeven" in samenwerking met het Instituut voor Archeologie van de Hamburg universiteit
(2004), en de "brandveiligheid" proeven in het bosgebied (2007).
De bouw van een tentoonstelling en een educatief centrum bij de ingang van het park is gepland als een
tussentijds doel. Dit zogenaamde "steentijd huis" zal uiteindelijk de huidige permanente tentoonstelling
vervangen, die 2 km weg is van de ingang in gehuurde tentoonstellingsruimtes.
Het steentijd park is gedurende het hele jaar gratis toegankelijk (met parkeerkosten). Het steentijd dorp
kan bezocht worden van eind maart tot eind oktober, van dinsdag t/m zondag van 11.00 - 17.00.
Op zon- en feestdagen worden interactieve activiteiten
Voor meer informatie, kijk op www.steinzeitpark-dithmarschen.de
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