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Hoofdstuk 2

Bewoningsdynamiek en locatiekeuze in Noordoost-
Twente tussen 13.000 BP en heden



72 | Hoofdstuk 2

2.1. Inleiding en probleemstelling

Inleiding 

Om de lange-termijnontwikkeling van de menselijke invloed op een landschap te reconstrueren, is een goed beeld 
nodig van de nederzettingsgeschiedenis, de locatiekeuze en demografische ontwikkeling, drie thema’s die de basis 
leggen voor de reconstructie van de invloed van mens. In dit proefschrift wordt onder nederzettingsgeschiedenis 
de aanwijzingen voor een kampement/vuursteenvindplaats (periode jager-verzamelaars), dan wel een huis of een 
cluster van huizen (periode boeren) verstaan. De locatiekeuze, de plek van de nederzetting, geeft informatie over 
de door vroegere bewoners het meest geschikt geachte bewoningslocaties. Afhankelijk van de tijdsperiode kunnen 
er meer of minder bewoningslocaties zijn, wat een eerste indruk van demografische ontwikkelingen geeft, ook 
wanneer schriftelijke bronnen ontbreken. In veel gevallen blijft het uiterst lastig om te bepalen uit hoeveel huizen een 
nederzetting bestond en hoeveel personen gemiddeld in een huis woonden. Het nederzettingspatroon kan ook heel 
dynamisch zijn binnen bepaalde perioden. Al deze ontwikkelingen kunnen op verschillende schaalniveaus worden 
bekeken en bieden daarmee aanwijzingen voor natuurlijke en cultuurlijke veranderingen. 

Een interessant voorbeeld is de situatie in de Bornsche Maten-Grutterskamp, waar nederzettingssporen uit de 
midden ijzertijd tot Vroeg Romeinse tijd zijn aangetroffen op tegenwoordig natte grondwatergevoede bodems (fig. 
2.1).128 Dat toont aan dat in bepaalde (droge) perioden sommige bewoningslocaties veel lager in het landschap lagen 
dan in veel andere perioden het geval was. Fascinerend is dat zowel nederzettingslocaties als de fysisch-geografische 

omstandigheden geen statische begrippen 
zijn, maar herhaaldelijk zijn veranderd in de 
loop der eeuwen. In dit hoofdstuk wordt de 
lange termijnontwikkeling van deze dynamiek 
van bewoning, milieu én locatiekeuze op het 
regionale schaalniveau van Noordoost-Twente 
in beeld gebracht. Dit biedt vervolgens een 
referentie (achtergrondstudie) voor de later in 
dit proefschrift gepresenteerde detailstudies die 
zowel ruimtelijk, historisch als thematisch een 
meer beperkte scope hebben (hoofdstuk 2 t/m 
9). 

Figuur 2.1. Plattegrond van boerderijtype “Hijken” 
in de Bornse Maten-Grutterskamp, gelegen in een 
tegenwoordig sterk door grondwatergevoede, ijzerrijke 
bodem. Bron RAAP, 2007, p. 99.

Stand van het onderzoek 

Vanuit diverse vakgebieden zijn overkoepelende studies beschikbaar die de fysisch-geografische opbouw en regionale 
bewoningsgeschiedenis van (delen van) Oost-Nederland beschrijven. Deze zijn een goed uitgangspunt voor mijn 
studie naar de lange termijnontwikkeling die het bewoningspatroon en de locatiekeuze in de loop der eeuwen 
hebben doorgemaakt. Achtereenvolgens worden het fysisch-geografische, archeologische en historische onderzoek 
besproken.

Bij de interpretatie van archeologische en historische gegevens vormt de fysische geografie een belangrijke basis. 
Deze werd grotendeels door de onderzoeksgroep van Van der Hammen en Wijmstra en Van Huissteden gelegd. 129 
De bodemvorming die binnen deze geologische afzettingen heeft plaatsgevonden, is door Ebbers en Van het Loo 
ruimtelijk uitgewerkt.130 In diverse gebieden zijn later bodemdetailkarteringen uitgevoerd.131 Archeoloog Verlinde 
typeerde Overijssel als een zandeilandenrijk, door een versnipperd, fijnmazig, of kleinschalige afwisseling van droge 
dekzandruggen, rivierduinen en stuwwallen en natte beekdalen, dalvormige laagtes of veengebieden. Deze fijnmazig-

128 Scholte Lubberink & Willemse, 2009, p. 81, 172, 178-179.
129 Van der Hammen, 1951, Van der Hammen & Wijmstra (eds), 1971; Van Huissteden et al., 1986, Van Huissteden, 1990; Van Huissteden et 
           al., 2001 en ruimtelijke uitwerking door Van den Berg & Den Otter, 1993. 
130 Ebbers & Van het Loo, 1992.
131 Onder andere: Dodewaard & Rutten, 1983; Stoffelsen & Holst, 1985; Kleijer, 1995; Koomen & Onderstal, 2008.

RAAP-RAPPORT 1937
Bornsche Maten-Grutterskamp, gemeente Borne
Een nederzetting uit de ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd

99

Figuur 47. Plattegrond van het type Hijken (structuur 68).

Figuur 48. Structuur 68 tijdens de opgraving.
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heid van droge en natte terreindelen maakt het relatief eenvoudig om te voorspellen waar bewoningsgebieden lagen. 
Verlinde was dan ook de eerste die een bewoningspotentiekaart maakte, waarbij ook rekening werd gehouden met 
de bewerkbaarheid van de bodems, onder andere Tertiaire klei.132 Van Beek stelde in zijn proefschrift over bewoning 
en landschap van Oost-Nederland dat bij archeologische interpretatie up-to-date kaartmateriaal van fysisch-geografi-
sche eigenschappen een vereiste is.133 Doordat de kaartschaal van Verlinde niet meer voldeed, liet hij de geomorfolo-
gen Maas en Makaske een combinatie maken tussen een aantal onderscheiden hoofdlandschappen en de toenmalige 
landsdekkende geomorfologische kaart.134 Vermoedelijk baseerden ze zich deels op de eerder door Klijn onderschei-
den ecoregio’s in Nederland, die aansluiten op het door hun onderscheiden dekzandlandschap van het bekken van 
Hengelo en het dekzandlandschap van de Dinkel.135 Archeologische studies leiden de bewoning of bewoningsdyna-
miek overwegend af uit de geologische eigenschappen (klei, keileem, dekzand, veen) en de daarbinnen voorkomende 
geomorfologische eigenschappen (ruggen, welvingen laagten, vlakten).136 Een dergelijke interpretatie gaat voorbij 
aan de fysische diversiteit die door interactie tussen geologisch substraat, reliëf, water, bodem zijn gevormd. Vol-
gens de ecosysteemtheorie van Jenny is de bodem gevormd door een combinatie van primaire factoren (state fac-
tors) en secundaire factoren die hiervan een functie zijn (paragraaf 1.3).137 Vanuit de ecosysteemclassificatie liggen 
er mogelijkheden om de archeologische gegevens in een landschapsecologisch raamwerk te plaatsen. De door Klijn 
onderscheiden landsdekkende ecoregio’s zijn gebaseerd op het moedermateriaal, de geomorfologie, het grond- en 
oppervlaktewater. In andere studies worden ze fysisch-geografische regio’s genoemd (heuvelland, hoge zandgronden, 
rivierengebied, kust- en duinenlandschap, laagveengebied, zeekleigebied).138 Hierbinnen onderscheiden landschap-
secologen zogenaamde ecodistricten. Ze zijn 
bepaald door geologische substraateigen-
schappen die samenhangen met hun geom-
orfologische ontstaanswijze en de gemiddel-
de laagste grondwaterspiegel (GLG). Voor 
Noordoost-Twente is door Klijn onderscheid 
gemaakt tussen de stuwwal, grondmore-
neplateau, hoogveen en broekgrond.139 Het 
sluit qua begrenzing vrijwel aan op het door 
Van Beek onderscheiden stuwwal-, grond-
morene- en dekzandlandschap (fig. 2.2).140 
Het niveau van de geomorfologische kaart 
maakt geen verder onderscheid in bodem-
vormende processen (infiltratie, stagnatie, 
kwel) en vormt daarmee een beperkte bron 
voor fysisch-geografisch en afgeleid cultuur-
historisch onderzoek. Er is gezocht naar een 
mogelijkheid om de fysische variatie binnen 
geologische en geomorfologische eenheden 
door middel van een nieuwe fysisch-geogra-
fische landschappenkaart in beeld te bren-
gen.

Figuur 2.2. Door Van Beek, Maas, Makaske onder-
scheiden hoofdlandschappen in Noordoost-Twente. 
Globaal genomen werden deze al eerder door Klijn 
onderscheiden, maar door andere ruimtelijke be-
grenzingen als ecodistricten aangeduid. Bron: Van 
Beek, 2009, bijlage 1.

In enkele, meer recente archeologische overzichtswerken valt een eerste hoofdlijn af te leiden van locatiekeuze en 
landgebruik in de pre- en protohistorie van Oost-Nederland. Onder redactie van Deeben, Drenth, Van Oorsouw en 

132  Verlinde, 1987, p. 308-315, 326.
133  Van Beek, 2009, p. 129.
134  Van Beek, 2009, p. 110, 129.
135  Van Beek, 2009, p. 151; Klijn, 1997, p. 46-49.
136  Groenewoudt, 1994; Scholte Lubberink, 1998; Van Beek, 2009, 2015; Van der Velde 2011a.
137  Jenny, 1941, 1980; Kemmers & De Waal., 1999, p. 13; Kemmers et al., 2002, p.89-101; Van Delft et al., 2002, p.153-164.
138  Klijn, 1997, p. 45; Bal et al., 2001, p. 48-50; Kemmers et al., 2011, p. 15.
139  Klijn, 1997, p. 46-49.
140  Van Beek, 2009, p. 151.
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Fysisch-geografische kaart van Oost-Nederland

Legenda

Stuwwal- en grondmorenelandschap

10B14 Hoge grondmorenerug

10B3 Hoge stuwwal

10B4 Hoge stuwwal, bedekt met dekzand

10B7 Hoge smeltwaterrug

10B8 Hoge smeltwaterheuvel

11/10R3 Droog dal, al dan niet met dekzand of loess

11/10S3 Droog dal al dan niet met dekzand of loess

11B3 Hoge stuwwal

11B4 Hoge stuwwal, bedekt met dekzand

11B8 Hoge smeltwaterheuvel

14B3 Hoge stuwwal

14B4 Hoge stuwwal, bedekt met dekzand

15/14R3 Droog dal, al dan niet met dekzand of loess

15/14S3 Droog dal al dan niet met dekzand of loess

2M2 Grondmorenevlakte

2M3 Grondmorenevlakte

2M4 Vlakte van grondmorene (+/- welvingen, dekzand, rel. laag)

2M5 Vlakte van grondmorene (+/- welvingen, dekzand, rel. hoog)

2S3 Droog dal (+/- dekzand/loss)

3G3 Daluitspoelingswaaier

3G5 Daluitspoelingswaaier (+/- dekzand)

3H3 Glooiing van hellingafspoelingen (+/-dekzand)

3K10 Lage smelwaterrug (+/- dekzand)

3K11 Lage smeltwaterheuvel

3K6 Grondmorenerug (met dekzand)

3K7 Grondmorenerug (met klei of veen)

3K8 Lage stuwwal

3L18 Grondmorene of stuwwal, met dekzand en veenresten, zwak golvend

3L2a Grondmorene (+/- welvingen, hooggelegen)

3L2b Grondmorene (+/- welvingen, laaggelegen)

3S1 Droog dal, trechtervormig

4G3 Daluitspoelingswaaier

4G5 Daluitspoelingswaaier, met dekzand/loss

4H3 Glooiing van hellingafspoelingen (+/- dekzand)

4H5 Grondmoreneglooiing of smeltwaterglooiing

4H6 Grondmoreneglooing, bedekt met dekz. (+/- opgevulde smeltw. dalen)

4K10 Lage smeltwaterrug (+/- dekz.)

4K11 Lage smeltwaterheuvel

4K12 Lage smeltwaterheuvel (+/- dekz.)

4K6 Grondmorenerug met dekzand (+/- oud bouwlanddek)

4K7 Grondmorenerug met klei of veen

4K8 Lage stuwwal (+/-dekzand)

5H6 Grondmoreneglooiing, bedekt met dekzand (+/- opgevulde smeltw. geulen)

7D2 Stuwwalplateau

Dekzandlandschap

2M10 Vlakte van ten dele verspoelde dekzanden/loss (laag)

2M13 Dekzandvlakte

2M14 Vlakte van ten dele verspoelde dekzanden

2M15 Gordeldekzandvlakte

2M7 Vlakte van sneeuwsmeltwaterafzettingen

2M8 Vlakte van sneeuwsmeltwaterafzettingen (+dekzand)

2M9 Vlakte van ten dele verspoelde dekzanden

3K14 Dekzandrug (+/- oud bouwlanddek)

3K15 Dekzandwelving, met ten dele afgegraven veen

3K16 Gordeldekzandrug (+/-oud bouwlanddek)

3K18 Dekzandkopje

3L10 Dekzandwelvingen, bedekt met ten dele afgegraven veen

3L4 Welvingen in sneeuwsmeltwaterafzettingen, met dekzand

3L5 Dekzandruggen (+/- oud bouwlanddek)

3L6 Gordeldekzandwelvingen (+/- oud bouwlanddek)

3N3 Laagte met randwal (incl. pingo restant)

3N4 Laagte zonder randwal, moerassig

3N5 Laagte zonder randwal, niet moerassig

4F5 Dekzandplateau (+/- oud bouwlanddek)

4H9 Gordeldekzandglooiing (+/- oud bouwlanddek)

4K14 Dekzandrug (+/- oud bouwlanddek)

4K16 Gordeldekzandrug (+/- oud bouwlanddek)

4K18 Dekzandkopje (+/- oud bouwlanddek)

4L5 Dekzandruggen (+/- oud bouwlanddek)

4N5 Laagte zonder randwal, niet moerassig

Stuifzandlandschap

12B9 Hoog landduin

12C2 Hoge landduinen + bijbehorende vlakten/laagten

13B9 Hoog landduin

3K19 Laag landduin

3L8 Lage landduinen + bijbehorende vlakten/laagten

4K19 Laag landduin

4L8 Lage landduinen + bijbehorende vlakten/laagten

4L9 Lage stuifduinen + vlakten/laagten

Beekdallandschap

1R1 Dalvormige laagte, met veen

2M24 Beekoverstromingsvlakte

2R1 Dalvormige laagte, met veen

2R2 Dalvormige laagte, zonder veen

2R3 Droog dal (+/-dekzand/loss)

2R4 Beekdalbodem met veen

2R5 Beekdalbodem, zonder veen, rel. laaggelegen

2R6 Beekdakbodem, zonder veen, rel. hooggelegen

2R7 Beekdalbodem met meanderruggen en geulen

3R5 Beekdalbodem, zonder veen, laaggelegen

3R6 Beekdalbodem, zonder veen, hooggelegen

3R7 Beekdalbodem met meanderruggen en geulen

Rivierlandschap

1M18a Terrasvlakte (met overstromingsmateriaal)

1M23 Rivierkomvlakte

2M18a Terrasvlakte

2M18b Terrasvlakte

2M22 Rivierkom en overwalachtige vlakte

2M23 Rivierkomvlakte

2M26 Vlakte in uiterwaard, rel. laaggelegen

2R10 Geul van vlechtend afwateringsstelsel

2R11 Geul van meanderend afwateringsstelsel

2R12 Overloopgeul

3E9 Dalvlakteterras

3G7 Doorbraakwaaier, fluviatiel

3H12 Rivierstrandglooiing

3K20 Laag rivierduin, ten dele begraven (donk)

3K24 Oeverwal in uiterwaard

3K25 Rivieroeverwal

3L14 Meanderruggen en geulen

3L15 Meanderruggen en geulen in uiterwaard

3L16a Welvingen in uiterwaard, rel. hooggelegen

3L16b Welvingen in uiterwaard, rel. laaggelegen

3N20 Rivier-erosielaagte (kolk/wiel)

4K20 Laag rivierduin, ten dele begraven (donk)

4K24 Oeverwal in uiterwaard

4K25 Rivieroeverwal

4L14 Meanderruggen en geulen

4L15 Meanderruggen en geulen in uiterwaard

Veenlandschap

1M48 Vlakte ontstaan door afgraving of egalisatie

2M30 Moerassige vlakte

2M44 Veenkoloniale ontginningsvlakte, rel. laaggelegen

2M45 Veenkoloniale ontginningsvlakte, rel. hooggelegen

2M46 Ontgonnen veenvlakte (+/- klei/zand)

2M50 Veenrestvlakte

3K36 Lage veenrest-heuvel

3L21 Veenrest-ruggen

4F9 Plateau-achtige veenrest

4K35 Lage veenrest-dijk

4K36 Lage veenrest-heuvel

4L21 Veenrest-ruggen

Plateau- en terrassenlandschap

2M1 Vereffeningsrestvlakte (+/- dekzand)

2M17 Terrasvlakte

3F4 Plateau-achtige terrasrest door landijs beinvloedt (+/- dekzand)

3F9 Plateau-achtige veenrest

3K22 Terrasrestrug

3K23 Terrasrestrug, met dekzand

3K5 Lage vereffeningsrest-heuvel (+/- terrasafz./grondmorene, + dekzand)

3L23 Vereffeningsrest-welvingen

4E3 Smeltwaterterras (Kame), zwak-matig golvend

5E3 Smeltwaterterras (Kame) zwak-matig golvend

4F12 Storthoop, opgehoogd of opgespoten terrein

4F4 Plateau-achtige terrasrest met invloed landijs (+/- dekz.)

4F7 Plateau-achtige terrasrest, bedekt met dekzand

4H2 Vereffenigsrestglooiing met resten van terrasafz. en grondmorene, bedekt met dekzand

4K23 Terrasrestrug

4K5 Lage vereffenigsrest-heuvel met dekzand, met resten riv. afz. + grondmorene

5F13 Plateau-achtige vereffeningsrest

5F4 Plateau-achtige terrasrest, door landijs beinvloed (+/- dekz.)

5H2 Vereffenigsrestglooiing met resten van terrasafz. en grondmorene, bedekt met dekzand

Overig

12B13 Hoge storthoop

12N6 Groeve

13N6 Groeve

2M48 Vlakte ontstaan door afgraving of egalisatie

3F12 Storthoop, opgehoogd of opgespoten terrein

3L22 Lage storthopen en/of grind/zand/klei gaten

3N8 Laagte ontstaan door afgraving

4L22 Lage storthopen en/of grind/zand/klei gaten

4N6 Groeve

4N8 Laagte ontstaan door afgraving

5F12 Storthoop, opgehoogd of opgespoten terrein

Beb Bebouwing

D1 Lage dijk

D2 Middenhoge dijk

D3 Hoge dijk

Holle weg

Recreatie

T Terp of hoogwatervluchtplaats

Water

vib Vorm in bebouwing
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Verhart verscheen een overzicht van het Nederlandse steentijdonderzoek tot dan toe.141 Dat verving de verouderde 
overzichten van De Laet en Glasbergen en Bloemers en Van Dorp.142 Belangrijk voor het lange termijnoverzicht is 
het feit dat Noord-Nederland na de landijsbedekking (130.000-35.000 jaar geleden) een perifeer bewoningsgebied 
vormde. Nabij de noordelijke rand van het bewoningsgebied van neanderthalers kwamen sterk verspreide 
bewoningsconcentraties voor.143 Gedurende het Laat Glaciaal of te wel het laat paleolithicum zijn in Noord-
Nederland van oud naar jong vier cultuurgroepen onderscheiden, namelijk Hamburg, Creswellien, Federmesser en 
Ahrensburg. De cultuurverandering was mogelijk een gevolg van migratie door afwisseling tussen koude en warme 
periodes.144 Opvallend is dat veel vindplaatsen langs dalranden lagen, mogelijk langs trekroutes van rendieren, 
markante uitzichtplekken of meeroevers.145 De periode tussen het vroeg en midden neolithicum (5.300-2.900 v.C.) 
wordt gezien als een fase waarin jager-verzamelaars gedeeltelijk landbouw gaan bedrijven en daardoor een minder 
zwervend bestaan hebben.146 

Parallel aan het werk van Deeben et al., verscheen een archeologische standaardwerk onder redactie van Louwe 
Kooijmans, Van den Broeke, Fokkens en Van Gijn.147 De binnentrekkende jagers vanaf 13.000 jaar geleden waren 
volgens hen volledig modern en niet van ons hedendaagse mensen te onderscheiden. Een aantal prehistorische 
ontwikkelingen blijken grote gevolgen voor de kenmerken van het landschap hebben gehad:

• de bevolkingsgroei en sociale differentiatie. Men stelt dat door de overgang op voedselproductie de afhankelijkheid 
van natuurlijke hulpbronnen werd verbroken. De bevolkingsgroei die daaruit voortkwam leidde tot toenemende 
milieueffecten;

• een keten van innovaties, namelijk de bijl, ploeg, het wiel en de wagen, spinnen/weven en brons- en 
ijzermetalurgie. De milieueffecten van jager-verzamelaars zijn in stuifmeeldiagrammen nauwelijks zichtbaar, 
maar er is aangenomen dat men uitstekende kennis van planten en zelfs cultivatie had. Vanaf het midden 
neolithicum is het effect van landbouw wel zichtbaar in de pollendiagrammen en leidde een steeds intensievere 
grondbewerking tot lokale verstuivingen in de ijzertijd. Vanaf de vroege bronstijd tekent uitloging zich af door 
de verandering van moderpodzolgronden naar humuspodzolgronden;

• voortdurende en fundamentele veranderingen in de voedselvoorziening, namelijk klimaatadaptatie (van jacht op 
toendra naar breed spectrum economie), adoptie van akkerbouw en veeteelt, ontwikkeling van Noord-Europees 
boerenbedrijf en duurzame exploitatie van arme zandgronden. Vanaf de midden-bronstijd blijkt het klassieke 
Noord-Europese gemengde boerenbedrijf volledig gestalte te hebben gekregen;

• een continue terugdringing van natuur door landinrichting.148

Tot op heden is er geen vervolg op deze overzichtswerken gekomen. Wel biedt het recent verschenen werk van Van der 
Sanden over de Geschiedenis van Drenthe belangrijke aangescherpte inzichten voor de bewoningsgeschiedenis van 
de noordelijke zandgronden.149 Er zijn aanwijzingen dat de neanderthalers meer verwantschap met ons hedendaagse 
moderne mensen bezaten dan voorheen is aangenomen. Ze kwamen tot circa 40.000 jaar geleden voor en hadden 
een verspreidingsgebied dat Noord- en Midden-Nederland bedekte.150 Rond 13.000 v.C. bereikte de “moderne mens” 
Nederland. Men verwacht dat in het mesolithicum groepen mensen verbonden waren door een gemeenschappelijke 
taal of dialect en materiële cultuur. Vanuit het basiskamp werden speciale ondernemingen uitgevoerd om binnen 
enkele dagen vuursteen of planten te verzamelen en te vissen of jagen. Ondanks dat sommige archeologen op basis 
van de hoeveelheid aangetroffen vuurstenen type verblijfplaatsen categoriseren, blijkt dat weerbarstig door mogelijk 
herhaaldelijk verblijf over lange perioden. Archeologen nemen aan dat op bescheiden schaal de vegetatie werd 
afgebrand om jachtwild aan te trekken. De bewijslast hiervoor is onzeker. In het laat mesolithicum, rond 6.500 v.C., zijn 
er minder vindplaatsen op de hogere zandgronden. Het steeds dichter worden van de Atlantische bossen en afname 
van open water door veenontwikkeling kunnen daar oorzaken van zijn.151 De periode tussen 4.900 en 2.750 v.C. vormt 
een geleidelijke overgangsfase van jager-verzamelaars naar boeren. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de basis van 
deze overgangsfase door de Swifterbantcultuur (4.900-3.400 v.C.) is gelegd. De klassieke Trechterbekercultuur tekent 
zich af tussen 3.400 en 2.750 v.C. door een steeds grotere landbouwinvloed, waaronder macroresten van granen, 
eergetouwkrassen in fossiele bodems en vondsten van maalstenen.152 

141  Deeben et al., 2005 (red), p. 5.
142  De Laet & Glasbergen, 1959; Bloemers & Van Dorp (red.), 1991.
143  Niekus & Stapert, 2005, p. 90-115.
144  Stapert, 2005, p. 143-166.
145  Stapert, 2005, p. 148.
146  Raemaekers, 2005, p. 261-279.
147  Louwe Kooijmans et al., 2009 (red.).
148  Louwe Kooijmans, 2009, p. 695-717.
149  Van der Sanden, 2018.
150  Van der Sanden, 2018, p. 77-97.
151  Van der Sanden, 2018, p. 99-117.
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Voor Oost-Nederland (waaronder Twente) geeft het proefschrift van Van Beek een belangrijk overzicht van 
de archeologische kennisstand, gebaseerd op zowel wetenschappelijke als “grijze” literatuur. Voor de pre- en 
protohistorie is per archeologische periode systematisch uitwerking gegeven aan de cultuurgroepen en tradities, de 
nederzettingen en nederzettingssysteem, de graven en de materiële cultuur. Voor de middeleeuwen besteedt Van 
Beek tevens aandacht aan sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen.153 Hij werkt bij zijn overzichten en interpretaties 
op zowel nationaal, regionaal als microregionaal schaalniveau. Door zijn kennis van zowel archeologische, fysisch-
geografische als paleoecologische gegevens met de bijbehorende methoden en technieken, beschreef hij een aantal 
belangrijke landschapsvormende processen. Noordoost-Twente kreeg weliswaar aandacht in zijn onderzoek, maar 
viel buiten de gebiedsgerichte studiegebieden.154

Het proefschrift van Van der Velde uit 2011 heeft raakvlakken met Van Beek, maar richt zich meer specifiek op 
de periode tussen 500 v.C. en 1300 AD, de midden ijzertijd tot en met de volle middeleeuwen. Hij besprak de 
reconstructie van nederzettingen en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen op basis van archeologische vondsten. 
Daar waar Van Beek vooral de hoofdlijn bespreekt en dat illustreert met lokale voorbeelden, besprak Van der Velde 
lokale voorbeelden en spiegelde deze aan de hoofdlijnen.155 Het schaalniveau van de nederzetting en aangrenzende 
gebruiksgronden lijkt een goede basis voor reconstructie van fysische, ecologische en cultuurhistorische gegevens. 
Vanuit de diverse lokale casestudies probeerde hij regionale verbanden te ontdekken. 

Een inspirerend en overtuigend voorbeeld is het werk Germanen op de Borchert, verschenen onder redactie van Van 
der Velde.156 Samen met Bos, Zuidhoff, Huisman en Verniers reconstrueerde hij de nederzettingsgeschiedenis en 
het bijbehorende landschap tijdens de ijzertijd en Romeinse tijd. Uitgangspunt vormden lokale, eerder verzamelde 
fysische, ecologische en cultuurhistorische gegevens die met nieuwe technieken en inzichten op interdisciplinaire 
wijze zijn geïntegreerd. 

De lange-termijnontwikkeling van prehistorische bewoning in Oost-Nederland is ook uitgewerkt in de vorm van 
een aantal bewonings- en landgebruikmodellen. Groenewoudt stelde voor De Borkeld en Elzenerveld voor periode 
tussen het laat neolithicum en vroege bronstijd het model van discontinue en continue mobiliteit op.157 Bij het 
discontinue model A stelde hij zich voor dat er herhaaldelijke verplaatsing binnen dezelfde woonplaats plaatsvond en 
vervolgens een verhuizing naar een andere woonplaats. Model B bevat een voortdurende verplaatsing over grotere 
afstanden, van woonplaats naar woonplaats. Ten Bosch, Groothedde en Groenewoudt stelden dat er in vroege ijzertijd 
expansie van bewoning in Colmschate plaatsvond. Bij Raalte-Jonge Raan troffen ze op een laaggelegen deel van een 
dekzandrug bewoningssporen uit de late bronstijd tot Romeinse tijd, waarbij sommige delen permanent en sommige 
tijdelijk werden bewoond. Op basis hiervan stelden Groenewoudt et al. voor Centraal- en Zuidwest-Salland een laat-
prehistorisch model van expansie en contractie op. Hierbij vormen de grote dekzandruggen de meest gunstige en 
daardoor continue bewoningsplekken, terwijl bewoning op de minder gunstige en kleinere koppen en ruggen tijdelijk 
was.158 Het past in het voorgaande beeld dat er in de late prehistorie nog geen sprake was van bewoningscontinuïteit, 
maar er zogenaamde zwervende erven aanwezig waren. De vijfde en zesde eeuw AD worden als een contractiefase 
gezien en vanaf de Karolingische periode (725-900 AD) was er sprake van fasegewijze expansie.159 

Scholte Lubberink maakte een belangrijk overzicht van de prehistorische bewoning en locatiekeuze in Twente tussen 
het laat paleolithicum en de vroege bronstijd, zonder deze modelmatig uit te werken.160 Van Beek stelde in een latere 
publicatie dat de nederzettingsmodellen voor Noordoost-Twente nauwelijks toetsbaar zijn. Er zijn hoofdzakelijk 
oppervlaktevindplaatsen aanwezig en er valt nauwelijks aan te tonen hoe lang ze in gebruik zijn geweest.161 Voor de 
prehistorie kan er wel worden gekeken naar patronen op hoofdlijnen, maar opgepast moet worden met te vergaande 
interpretaties. 

Het idee dat er gebieden zijn die een zekere mate van bewoningcontinuïteit hadden en andere die slechts periodiek 
bewoond zijn geweest, speelt ook in de gehele historische periode. De Groningse hoogleraar Keuning maakte ten 
aanzien van de nederzettingsvormen in Drenthe, Overijssel en de Achterhoek onderscheid tussen collectief ontstane 
kern-esdorpen en individueel ontstane essenzwerm- of hoevenzwermdorpen. Voor Overijssel en de Achterhoek 

153  Van Beek, 2009, p. 45-129.
154  Van Beek, 2009, p. 101-153.
155  Van der Velde, 2011a. 
156  Van der Velde, 2011b.
157  Groenewoudt, 1994, p. 135.
158  Groenewoudt et al., 1998, p. 147-149.
159  Groenewoudt et al., 2006, p. 6-7; Van Beek, 2009, p. 119.
160  Scholte Lubberink, 1998, p. 111-122.
161  Van Beek, 2009, p. 115.
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typeerde hij verspreide nederzettingsvormen.162 Ze worden tegenwoordig als kampontginning aangeduid.163 
Heidinga stelde op basis van territoriale en politieke verhoudingen dat er in de vroege middeleeuwen een aantal 
kerngewesten in Oost-Nederland voorkwam. In Noordoost-Twente was de omgeving van Mander en de oostoever 
van de Dinkel tussen Denekamp en Brecklenkamp als kerngewest aangewezen.164 Waterbolk ging verder met 
de kerngewestenhypothese door archeologische, historische en landschappelijke gegevens te combineren. Hij 
concludeerde dat er een relatie is tussen het verspreidingspatroon van urnenvelden en nederzettingen uit de late 
prehistorie en vindplaatsen uit de Romeinse tijd en middeleeuwen. Door integratie met de ligging van venen en 
moerassen kon hij een aantal kerngewesten onderscheiden.165 Hierna zijn geen verdere pogingen ondernomen om 
de kerngewesten aan te scherpen.166 Voor Noordoost-Twente zijn door Waterbolk nauwelijks gebieden van bewoning 
uitgesloten. Hij vertrouwde kennelijk erg op een heel statisch karakter van de resterende venen en moerassen. Met 
betrekking tot het oorspronkelijke veenareaal, leverde Van den Berg in een masterscriptie een waardevolle aanvulling 
van slecht bewoonbare gebieden vanaf de late middeleeuwen op basis van kartografische bronnen, toponiemen en 
landschapsecologische eigenschappen.167 

Een belangrijke basis voor het Oost-Nederlandse occupatiepatroon in de middeleeuwen en de nieuwe tijd vormt het 
proefschrift en latere werken van Slicher van Bath, ondanks dat een deel van de inzichten verouderd is.168 Hij was de 
eerste die kwantitatieve gegevens over demografie, sociale stratificatie, grondbezit en grondgebruik baseerde op een 
reeks belangwekkende bronnen op regionaal, nationaal en West-Europese schaal. Pas in 2011 gingen Trompetter 
en Luiten van Zanden verder met zijn werk.169 Slicher van Bath leidde uit historische gegevens af dat er tot circa 
1250 AD nog sprake was van onderbevolking. Vanaf circa 1250 en 1650 AD veranderde dat met als gevolg een 
lichte overbevolking, die door de 80-jarige oorlog werd gedempt. Tussen 1650 en 1850 AD ontstond er een ernstige 
overbevolking, die in de 17de eeuw in de nijverheid werd opgevangen.170 Als mogelijke factoren achter de bevolkingsgroei 

noemt hij de opkomst van de nijverheid, 
vrede na de 80-jarige oorlog en een 
betere gezondheid van mens en vee.171 
Trompetter en Luiten van Zanden stelden 
dat de bevolking niet zo hard groeide als 
Slicher van Bath aangaf, maar dat er wel 
sprake was van overpopulatie tijdens de 
agrarische depressie tussen 1680 en 1748 
AD (fig. 2.3).172

Figuur 2.3: Geschatte bevolkingsaantallen op 
het Twentse platteland in 1475, 1599, 1682, 
1748,1795. De sterke groei tussen 1680 en 
1748 AD leidde tot toenemende druk op de 
woeste gronden. Naar Trompetter en Luiten van 
Zanden, 2001, p. 207-208.

Tot op heden ontbreekt het aan een ruimtelijk overzicht van de nederzettingsgeschiedenis en de locatiekeuze in 
de middeleeuwen, nieuwe tijd en moderne tijd. Desondanks zijn er wel losse onderzoeken die zo’n reconstructie 
mogelijk maken. Een belangrijke bron is het schattingsregister dat in 1475 AD door de rentmeester van Twente in 
opdracht van bisschop David van Bourgondië is opgesteld. Het register is door Hulshoff in samenwerking met diverse 
amateurhistorici getranscribeerd en uitgegeven.173 De boerderijnamen in het schattingsregister zijn tot in de 20ste eeuw 
gebruikt en door lokale amateurhistorici in heemkundeverband op kaart gezet.174 Woolderink ontdekte dat diverse 
erven in dat register ontbraken, doordat ze niet binnen de jurisdictie van de bisschop van Utrecht vielen of zoals de 
burgerhuizen in steden, dorpen en buurschappen waren vrijgesteld van belasting. Bisschop David van Bourgondië 
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170  Slicher van Bath, 1957, p. 733-743; Trompetter, 2001, p. 49-52.
171  Slicher van Bath, 1957, p. 83-101; 744-750.
172  Trompetter en Luiten van Zanden, 2001, p. 203-205; Slicher van Bath, 1957, p. 44-45; 69-75; 90-100.
173  Hulshoff, 1953, p. III-XIV.
174  Engelbertink et al., 1991.

Plattelandsbevolking Twente
Jaar N

1475 12100
1599 22500
1682 26000
1748 49325
1795 50082

Bron Luiten van Zanden, 2001, p. 207.
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maakte ook een uitzondering voor zijn eigen hoven, bodegoederen en de riddermatigen, die van belasting werden 
vrijgesteld.175 

Een tweede belangrijke bron is het verpondingsregister van 1601-1602 AD, een overzicht van de toenmalige 
belastingen, echter enigszins incompleet vanwege oorlogshandelingen en belastingontduiking.176 Woolderink 
gebruikte beide registers als basis om ontbrekende erven, de opeenvolging van verschillende grondbezitters en andere 
afdrachten waaronder de tienden te vinden.177 Recent zijn deze gegevens in het digitale systeem HISGIS-Overijssel 
gecategoriseerd op de door Woolderink geïnventariseerde rechtsvorm horig-, leen-, allodiaal- en onbekende 
goederen.178

Voor inzicht in de invloed van de mens op het landschap, is kennis van economische en demografische ontwikkelingen 
noodzakelijk. Bieleman vatte de economische conjunctuur samen in een seculaire trend die op basis van de zilverprijs 
van granen op de West-Europese markt tot uiting komt. De periode tussen 1100 en circa 1350 AD werd gezien 
als een fase van expansieve economische groei, waarbij de bloei van interregionale groei leidde tot onder andere 
de oprichting van de Hanze. Tussen 1350 en circa 1500 AD was er economische neergang door onder andere de 
pest. In de loop van de 16de eeuw en de eerste helft van de 17de eeuw nam de bevolking snel toe door de opkomst 
van de steden en bijbehorende handelscentra. Tussen circa 1650 en 1750 AD stagneerde de economische groei, 
daalde de bevolkingsgroei en daarmee het prijspeil. Er vond specialisatie plaats om het hoofd boven water te houden 
en de industriële revolutie brak aan. De komst van nieuwe gewassen zoals de aardappel en voedergewassen zoals 
knollen, klaver en nieuwe landbouwtechnieken leidde opnieuw tot bevolkingsgroei. Vanaf 1860 ontstond er een 
wereldeconomie die zorgde voor prijsdaling dankzij goedkoop Amerikaans graan dat op de markt kwam.179 Naast 
deze nationale trend doorzag Bieleman net als diverse voorgangers zoals Staring en Von Thünen regionale verschillen, 
waarin de afstand tot de markt en fysisch-geografische eigenschappen belangrijke factoren waren.180

In het bovengeschetste beeld van de sociaal-economische ontwikkelingen passen ook landschapsstudies over 
routenetwerken. In de jaren ‘60 verrichtten Bruns en Weçzerka onderzoek naar de doorgaande handelswegen die in 
de late middeleeuwen door de Hanze in Noordwest-Europa werden gebruikt.181 Voorts verrichtte Horsten onderzoek 
naar 16de-eeuwse en latere doorgaande wegen in Nederland.182 De wegenpatronen uit beide publicaties zijn ruimtelijk 
gezien gebaseerd gegevens uit latere perioden en bovendien voor een microregionaal schaalniveau te grof. Van 
Lanen besteedde recentelijk aandacht aan het modelleren van vroeg-middeleeuwse routenetwerken, gebaseerd op 
fysisch-geografische, archeologische en historische gegevens. Onder meer was hier ook specifieke aandacht voor 
de omgeving van Oldenzaal.183 Ondanks het nut van deze nieuwe methodiek op een wat hoger schaalniveau is deze 
op een microregionaal niveau van relatief geringe waarde, omdat de schaal van de onderliggende geomorfologische 
kaart en bodemkaart te grof is om verfijnde wegenpatronen te kunnen voorspellen. Ook wordt in mijn ogen te sterk 
vertrouwd op de onveranderlijkheid van de fysisch-geografische omstandigheden. 

Sinds 2000 AD wordt wetenschappelijk en publiek debat gevoerd over het benoemen van een nieuwe geologische 
periode: het Antropoceen.184 De meeste wetenschappelijke publicaties leggen de grens voor dit nieuwe geologische 
tijdperk rond 1800 AD, of aan het begin van de industriële revolutie.185 De industriële revolutie (circa 1800-1945) 
wordt gezien als de eerste fase in het Antropoceen. De beschikking over fossiele brandstoffen en de uitvinding van de 
stoommachine tussen 1770 en 1780 AD leidden tot een mondiale economische ontwikkeling, waarbij de bevolking 
met een factor 6 toenam en de energiebehoefte met een factor 40.186 De tweede fase in het Antropoceen vond plaats 
tussen 1945 en heden en staat in het teken van groei. De bevolking verdubbelde en er ontstond een mondiale 
economische groei, door de ontwikkeling van communicatiemiddelen en internationaal verkeer, die ten opzichte van 
1945 met een factor 15 toenam. Deze veranderingen hadden ook grote effecten op het ecosysteem, want nog nooit 
eerder hebben de mensen het milieu zo snel en intensief beïnvloed als de afgelopen 50 jaar.187 De snelheid waarmee 
soorten van land- en zeemilieus uitsterven maakt dat deze periode als de zesde grote uitstervingsgebeurtenis op deze 
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planeet wordt gezien.188 Vanaf de Tweede Wereldoorlog zijn er mondiale stratigrafische veranderingen door menselijk 
handelen veroorzaakt. Ze leiden tot één van de grootste veranderingen in de biologische ontwikkeling en daarmee tot 
het begin van een nieuwe fase in de evolutie.189 

Probleemstelling

Tot op heden ontbreekt een regionaal en diachroon overzicht van het (pre)historische bewoningspatroon van Noordoost-
Twente als indicator voor de invloed van de mens op het landschap in verschillende perioden. Om de wisselwerking 
tussen mens en de natuur te kunnen typeren, is als eerste een fysisch-geografische landschappenkaart nodig. Daarvoor 
dienen de landschapsecologie en archeologie met elkaar te worden verbonden door een combinatie te maken van 
geologische, geomorfologische eigenschappen en de milieukenmerken/ecologische standplaatseigenschappen: 
vochtgehalte, zuurgraad en voedselrijkdom. Vervolgens is inzicht nodig naar de bruikbaarheid van de bestaande 
fysisch-geografische gegevens om de ruimtelijke ontwikkeling van bewoningspatronen te verklaren en de eerdere 
modellen te toetsen die zijn ontwikkeld over de regionale occupatiegeschiedenis, waaronder die van kerngewesten en 
van de expansie- en contractiefasen. Hierbij dient in het kader van fysisch determinisme direct worden opgemerkt dat 
bewoning en landgebruik ook door culturele eigenschappen worden bepaald. Dit betekent dat bij de interpretatie ook 
rekening moet worden gehouden met de mogelijkheden die de mens had om ogenschijnlijk onbewoonbare gebieden 
in cultuur te brengen. Helaas zijn er voor Oost-Nederland onvoldoende palynologische gegevens beschikbaar om 
mens-natuur interacties en daarmee beïnvloeding van het ecosysteem regionaal te kunnen overzien.190 In de latere 
studies van dit proefschrift heb ik hiervoor aanvullende gegevens verzameld en worden uitspraken gedaan over aarde, 
mens, natuur interacties.

Onderzoeksthema’s en onderzoeksvragen

Onderzoeksthema’s - Het onderzoek over bewoningsdynamiek en locatiekeuze richt zich op Noordoost-Twente en is 
in drie thema’s onderverdeeld:

Thema A: Het opstellen van een fysisch-geografische landschappenkaart: een landschapsecologische bureaustudie. 
Daartoe zullen per hoofdlandschap en de onderliggende abiotische variatie de tot dusverre bekende bewoningslocaties 
worden gekarteerd en aan de bijbehorende milieukenmerken gekoppeld. Hierdoor ontstaat naar verwachting een 
beeld van de samenhang tussen archeologie en landschapsecologie. Onderzoeksvragen zijn:

•	 Welke fysisch-geografische reconstructie is het meest geschikt om de prehistorische en historische locatiekeuze 
te onderzoeken? 

•	 Zijn actuele standplaatseigenschappen wel geschikt om de prehistorische en historische bewoningspatronen te 
duiden of zijn daartoe bepaalde aanvullende analyses vereist?

Thema B: Lange-termijnontwikkeling van het nederzettingspatroon en locatiekeuze: een archeologische, historische 
reconstructie tussen het laat paleolithicum en de moderne tijd. Hierbij wordt per archeologische periode een ruimtelijk 
overzicht gegeven van bewoningspatroon en een koppeling met de onderliggende fysisch-geografische kenmerken 
gemaakt. Voor de prehistorie is bij de bespreking van de resultaten onderscheid tussen de jager-verzamelaars (laat 
paleolithicum en mesolithicum) en boeren (neolithicum-Romeinse tijd). Tot op heden ontbreekt een overzicht van 
boerderijen in de vroege en late middeleeuwen, nieuwe tijd en moderne tijd. Vanwege beschikbare historische en 
kartografische gegevens zijn er mogelijkheden om een gefaseerd ruimtelijk overzicht van historische bewoningsplaatsen 
te geven. Analoog aan de prehistorische gegevens wordt geprobeerd om de bewoningsdynamiek te spiegelen aan de 
hedendaagse fysisch-geografische kenmerken. Het ruimtelijke patroon van de nederzettingslocaties wordt vervolgens 
nader geduid met behulp van uit de literatuur bekende bredere fysisch-geografische, sociaal-economische en culturele 
processen. Onderzoeksvragen zijn:

•	 Welke locaties zijn in verschillende perioden van de prehistorie en historie favoriet geweest bij de toenmalige 
bewoners en welke lange termijnontwikkeling tekent zich hierbij af? 

•	 Is er in de verschillende perioden van de geschiedenis sprake van een eenduidige locatiekeuze of is het 
verspreidingspatroon in bepaalde perioden meer willekeurig?

188  Steffen et al., 2007, p. 617.
189  Williams et al., 2016, p. 34-49.
190  Van Beek, 2009, p. 108.
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Thema C: Bewoningslocaties als maat voor cultuurdruk: een diachrone analyse van archeologische en historische 
bewoningsgegevens. Vanuit de gecategoriseerde dataset wordt een overzicht gegeven van de dichtheid aan 
kampementen/nederzettingen/erven over de verschillende archeologische perioden. Hierbij is aandacht voor de 
diachrone ontwikkeling vanaf het laat-paleolithicum tot aan heden en voor de verschillen in cultuurdruk tussen de 
fysisch-geografische landschappen. Door de resultaten te vergelijken met de gangbare ideeën uit de literatuur, wordt 
getest of deze methode aansluit. Onderzoeksvragen zijn:

•	 Welke achterliggende verklaringen vanuit zowel de dynamiek van het milieu als de veranderingen in samenleving, 
economie en cultuur zijn te verbinden aan de waargenomen veranderingen van de locatiekeuze in de loop der 
tijd? 

•	 Hoe verhouden de eigen resultaten zich tot de bestaande bewoningsmodellen zoals Heidinga’s theorie van de 
kerngewesten, de reconstructies van Van Beek als ook het expansie-/contractiemodel van Groenewoudt et al.?

•	 Is deze methodiek bruikbaar om de invloed van de mens op het landschap in beeld te brengen?

2.2. Bronnen en onderzoeksmethoden

Fysisch-geografisch onderzoek

Het werk van onder andere Kemmers, Van Delft en De Waal biedt een goede basis om onderscheid te maken in 
de hiërarchie van schaalniveau’s binnen de geologische en geomorfologische eenheden.191 Het hoogste niveau 
onderscheidt negen fysisch geografische regio’s, waarbij Noordoost-Twente binnen de hogere zandgronden 
valt.192 Hierbinnen komen relatief homogene gebieden voor met overeenkomstige geologische kenmerken die 
samenhangen met de geomorfologische ontstaanswijze en gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG). Ze worden 
ecodistricten genoemd, waarvan stuwwallen en dekzandgebieden voorbeelden zijn.193 Fysiotopen worden gevormd 
door bodemvorming onder invloed van hydrologische processen en zijn differentiërend binnen geomorfologische 
eenheden. Voorbeelden vormen droge dekzandgebieden of vochtige dekzandlaagten.194 Het laagste niveau wordt 
door hen de primaire standplaats genoemd. Deze kleinste eenheden worden gekarakteriseerd aan de hand van de 
grondwatertrap, hydrochemische eigenschappen en bodemkenmerken, zaken die in principe van de landelijke 
1:50.000 bodemkaart zijn af te leiden (tabel 2.1).195 

Tabel 2.1. Voorbeeld van een hiërarchische indeling op nationale schaal (fysisch-geografische regio), regionale schaal (ecodistrict) en 
lokale schaal (primaire standplaats)196

Fysisch-geografische regio
1 hogere zandgronden

Ecodistrict
1.1 dekzand gebied

Fysiotoop
1.1.1 droog dekzandgebied
1.1.2 vochtig dekzandgebied

Primaire standplaats
1.1.1.1. initiële droge basenarme zandgrond
1.1.2.1. initiële vochtige basenarme zandgrond

De bodemkaart vertoont op lokaal niveau afwijkingen. Dit komt door de schaal (minimaal één boring op 6,25 
hectare) en het destijds ontbreken van Light Detection and Ranging (LIDAR)-technieken op basis waarvan het Actuele 
Hoogtebestand Nederland (AHN) is gemaakt. Daardoor mist inzicht in de lokale variatie. Bij het maken van de 1:50.000 
bodemkaart is gestreefd naar een kaartzuiverheid van 70% en zijn gebieden met afwisselende bodemeenheden onder 
de tien hectare samengevoegd tot associaties.197 Voor een aantal gebieden zijn bodemkaarten met een kaartschaal 
van 1:10.000 voorhanden, maar door de relatief recente beschikbaarheid van gedetailleerde hoogtegegevens blijken 
ook deze kaarten onzuiverheden te bevatten.198 Problematisch is de factor tijd in deze statische kaart. Wanneer de 

191  Kemmers & De Waal, 1999, p. 62; Kemmers et al., 2002, p. 19; Kemmers et al., 2011, p. 45-60.
192  Kemmers et al., 2011, p. 15, waarbij de term fysisch-geografische regio een synoniem is voor ecoregio (Klijn, 1997, p. 35). 
193  Kemmers et al., 2011, p. 16, waarbij de term ecodistrict een synoniem is voor ecosectie (Klijn, 1997, p. 35).
194  Kemmers et al., 2011, p. 16, waarbij de term fysiotoop een synoniem is voor ecoserie (Klijn, 1997, p. 35).
195  Primaire standplaats is een synoniem voor ecochoor aldus Kopp, 1982, p. 86-137; als open source (PDOK) beschikbaar.
196  Fysisch-geografische regio is een synoniem voor ecoregio,
197  De Bakker en Locher, 1990, p. 88-91, 94-98; Van Dommelen et al., 1990. p. 102-114.
198  LIDAR-data betekenen Light Detection And Ranging en worden als Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) beschikbaar gesteld.
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archeologische gegevens te rigide aan deze primaire standplaatsen worden gekoppeld, kan voorbij worden gegaan aan 
opvulling- en erosieprocessen, veenvorming, veenoxidatie en veenontgraving. In de desbetreffende hoofdstukken zal 
op lokaal niveau naar relaties tussen fysisch-geografische processen, antropogene beïnvloeding en de wisselwerking 
met de natuur worden gekeken om de bruikbaarheid van zo’n basiskaart te toetsen. Ondanks alle kanttekeningen 
is deze aanpak in potentie een sprong voorwaarts om het occupatiepatroon genuanceerder te bestuderen en de 
dynamiek te verklaren. 

Allereerst heb ik de hoofdlandschappen (ecodistricten) vanuit de digitale geomorfologische kaart afgebakend.199 
Hiervoor is in Arc-GIS een uitsnede gemaakt van de geomorfologische kaart binnen het onderzoeksgebied 
Noordoost-Twente.200 Vervolgens is de ruimtelijke selectie van het stuwwallandschap gebaseerd op alle 
geomorfologische eenheden binnen de hoge en lage stuwwallen, inclusief de dekzandtoevoegingen, droogdalen 
en smeltwaterdalen. Het grondmorenelandschap bevat een digitale selectie van de grondmorene inclusief 
dekzandtoevoegingen en kleine dekzandkopjes binnen deze vlakken. Droogdalen en smeltwaterdalen die vanuit 
de stuwwallen in het grondmorenelandschap doorlopen, zijn vanaf daar afgesneden en opgenomen als onderdeel 
van het grondmorenelandschap.201 Het dekzandlandschap bevat de dekzandafzettingen buiten de stuwwallen en 
grondmorene-afzettingen. De stuifzanden zijn geïnterpreteerd als relatief recent verstoven dekzandafzettingen en 
daarom voor deze veel langere tijdsperiode niet nader onderscheiden. Daarnaast liggen de venen in de beekdalen te 
veel in een mozaïek door alle hoofdlandschappen heen om ze als aparte categorie af te bakenen.202 De motivatie van 
Klijn om het gebied ten oosten van de stuwwallen apart te classificeren is bepaald door de geomorfologie en het grond- 
en oppervlaktewater.203 Van Beek en Maas baseerden zich vooral op de oriëntatierichting van de smeltwaterdalen en 
dekzandruggen.204 Er zijn daarmee voldoende argumenten om deze indeling overeind te houden. De grens tussen het 
geologische bekken van Hengelo en het bekken van Nordhorn is gelegd bij de waterscheiding tussen de bijbehorende 
afwateringssystemen, waarvoor het AHN2 als basis is gebruikt.205 Hierna zijn alle geomorfologische eenheden via de 
zogenaamde dissolve functie binnen de onderscheiden hoofdlandschappen samengevoegd, waardoor er navolgbare 
ruimtelijke begrenzingen van de hoofdlandschappen ontstaan.206 Uiteindelijk zijn de volgende ecodistricten 
onderscheiden: A) stuwwallenlandschap, B) grondmorenelandschap, C) rivierterrassen- en rivierkommenlandschap 
en D) dekzandlandschap. Voor de analyse tussen het bewoningspatroon en de milieukenmerken was het niet nodig om 
het fysiotopenniveau als tussenstap uit te werken. De primaire standplaatsen zijn direct aan de vier hoofdlandschappen 
gekoppeld (fig. 2.4).207 De bodemtypen zijn vertaald naar primaire standplaatsen en voor de leesbaarheid voorzien 
van eenvoudige terminologie en codering.208 

Archeologisch onderzoek

Het Archeologisch Informatiesysteem Archis II bevat gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen vanaf 
de prehistorie tot de nieuwe tijd in Nederland.209 Door de omvang van de Archis-database zijn niet alle gegevens 
met betrekking tot de weergegeven ouderdom, nauwkeurigheid van de vindplaats betrouwbaar. Ook bevatten deze 
dubbelingen. Bureau RAAP voerde in Noordoost-Twente diverse regionale archeologische inventarisaties uit.210 
Scherpe dateringen en coördinaten uit deze inventarisaties zijn vanuit dit onderzoek aan deze database toegevoegd. 
Op aanbeveling van de archeologen Van Beek en Scholte Lubberink is alleen met door hen gescreende en geschoonde 
archeologische data gewerkt.211 Van Beek stelt overigens terecht dat deze data alleen een algemene impressie geven, 
doordat de gegevensbestanden zijn vertekend door post-depostionele factoren zoals het missen van data onder 
plaggendekken en bedekking met fluviatiele afzettingen of overstuivingen.212 

Bij de presentatie van de kaartbeelden is de dataset is door Van Beek gecategoriseerd naar kampement/
vuursteenvindplaats, mogelijke nederzetting, losse vondst, begraafplaats, gebruiksvoorwerp of Celtic field. Indien de 

199 Op basis van Koomen & Onderstal, 2008.
200 Koomen & Onderstal, 2008; in Arc-GIS 10.2, Analysis tools, Extract, Clip.
201 Digitaal bestand Koomen & Onderstal, 2008, geknipt in Arc-GIS 10.2, via de “cut-polygon tool” in het editor menu.
202 Van Beek, 2009, p. 148.
203 Klijn, 1997, p. 52.
204 Van Beek, 2009, p. 151.
205 Digitaal bestand Koomen & Onderstal, 2008, geknipt in Arc-GIS 10.2, via de “cut-polygon tool” in het editor menu.
206 Arc-GIS 10.2, Data Management Tools, Generalisation, Dissolve.
207 Arc-GIS 10.2, Analysis Tools, Overlay, Spatial Join en vervolgens uitgesneden op het onderzoeksgebied.
208 Kemmers et al., 2011, digitale bijlagen. 
209 Wiemer, 2002.
210 Gecategoriseerde data van: Scholte Lubberink, 1997; Scholte Lubberink, 2007a; Van Straten, 2008; Scholte Lubberink, 2009; Scholte     
           Lubberink, 2010.
211 Regionale inventarisatie door post-doc onderzoeker Roy van Beek uit 2013, waarbij alleen scherpe dateringen en coördinaten zijn     
           geselecteerd uit de Archis-database; De dataset van kaart 1 t/m 4 Bouman et al., 2013; Gecategoriseerde data van: Scholte  Lubberink, 1997; 
           Scholte Lubberink, 2007, van Straten, 2008, Scholte Lubberink, 2009, Scholte Lubberink, 2010.
212 Bouman et al., 2013, p. 37.
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datering twee aangrenzende tijdsperioden laat zien en het niet duidelijk is of de waarneming in beide tijdsperiodes 
van toepassing is, zijn deze door mij ingedeeld bij de jongste periode, omdat culturele ontwikkelingen een aanloopfase 
kennen en pas aan het eind volledig zijn ingeburgerd. Te ruime dateringen van losse vondsten uit meerdere 
tijdsperioden zijn uit de dataset verwijderd. De archeologische kennisstand over artefacten is door ontsluiting van alle 
data sterk toegenomen. In de gevallen dat het opmerkingenveld in Archis is beschreven kon achteraf nog aanscherping 
van de periode plaatsvinden.213 Voor bepaalde data zoals van de bijlen zijn de dateringen niet te synchroniseren 
met de archeologische perioden. De bijlen die in het neolithicum zijn opgenomen hebben bijvoorbeeld een heel 
brede datering en betreffen diverse typen, zoals Fels-Ovalbeil, Fels-Rechteckbeil, Flint Ovalbeil, Flint-Flachbeil en Flint-
Rechteckbeil. Hamerbijlen zijn gedateerd tussen circa 2.900 – 1.800 v.C., het midden neolithicum B en de vroege 
bronstijd.214 De hamerbijlen die als Arbeitsaxt zijn geclassificeerd, inclusief het subtype Emmen, zijn ingedeeld in 
vroege tot midden bronstijd A.215 De hamerbijlen van het type Baexem en Muntendam dateren uit de late bronstijd tot 
midden ijzertijd en zijn daarom bij de ijzertijd ingedeeld.216 De grafheuvels zijn op basis van archeologische dateringen 
van artefacten in de subperiode laat neolithicum of bronstijd ingedeeld. In sommige heuvels komen vondsten voor uit 
zowel het laat neolithicum als de bronstijd. De waarneming komt in dergelijke gevallen in beide perioden terug.217 De 
meeste urnenvelden zijn in de ijzertijd ingedeeld, een enkele in de bronstijd. 

Figuur 2.4. Metadata achter de fysiochoren binnen de onderscheiden hoofdlandschappen.

Op basis van lokale archeologische inventarisaties konden enkele Celtic fields aan de dataset worden toegevoegd. 
Deze kunnen uit zowel de ijzertijd als Romeinse tijd dateren.218 Net als bij de andere categorieën zijn waarnemingen 
met bredere tijdsperioden ingedeeld bij de jongste. Tijdens dit onderzoek zijn drie nieuwe Celtic fields op het 
AHN2 ontdekt (Mander-Galgenberg, Hezingen-Paardenslenkte, Volthe-Laarweg), die na verificatie bij specialist S. 
Arnoldussen (RUG) aan de dataset zijn toegevoegd. Ze zijn aan de periode ijzertijd toegevoegd, omdat voor deze 
periode ook aanwijzingen voor nederzettingen waren. 

213  Uitgevoerd door Roy van Beek in de regionale inventarisatie uit 2013 en bij de dataset in Bouman et al., 2014.
214  Dataset van kaart 1 t/m 4 bevat Bouman et al., 2013.
215  Dataset van kaart 1 t/m 4 bevat Bouman et al., 2013.
216  Dataset van kaart 1 t/m 4 bevat Bouman et al., 2013.
217  Op basis van het opmerkingen veld in Archis.
218  Van Straten, 2008, p. 34.

Fysisch-geografische basiskaart
Onderbouwing is gebaseerd op natuurlijke voedselrijkdom (trofiegraad), vocht, zuurgraad en substraat

A Stuwwallandschap 
Code Fysisch-geografische kenmerken Bodem
A1 Droge basenarme voedselarme lichte zandgronden Hd21 gHd21 gHd30
A2 Droge basenhoudende matig voedselrijke lichte zandgronden gY21 gY30
A3 Vochtige basenarme voedselarme lichte leemarme zandgronden Hn21 cHn21 gHn21 gHn21t gHn21x Hn21x Hn21t Hn21g mHn21x zEZ21 zEZ21x gHn30 gHn30t
A4 Vochtige basenarme voedselarme leemhoudende zandgronden Hn23 Hn23x Hn23t gHn23 gHn23x mHn23x cHn23x cHn23 cHn23t bEZ23 bEZ23t bEZ23x zEZ23 zEZ23x zEZ23t
A5 Natte matig basenhoudende voedselrijke zware beekkleigronden ABk
A6 Natte basenhoudende matig voedselrijke veengrond ABv
A7 Natte basenarme voedselarme overgang tussen zand- en veengrond vWp zWp
A8 Natte basenhoudende matig voedselrijke zandgrond pZg23 kpZg23 fpZg23x pZg23x pZg23t
A9 Wisselvochtige lateraal gevoede matig basenhoudende voedselarme zandgrond pZn23 pZn23x pZn23t
A10 Wisselvochtige basenarme matig voedselrijke leem- en kleigronden KX KT

B Grondmorenelandschap
Code Fysisch-geografische kenmerken Bodem
B1 Droge basenarme voedselarme lichte zandgronden Hd21 gHd21 gHd30
B2 Droge basenhoudende matig voedselrijke lichte zandgronden Y21 gY21
B3 Vochtige basenarme voedselarme lichte leemarme zandgronden Hn21 gHn21 gHn21x Hn21x Hn21g mHn21x cHn21 zEZ21 zEZ21x
B4 Vochtige basenarme voedselarme leemhoudende zandgronden bEZ23 zEZ23 zEZ23x cHn23x cHn23 Hn23 Hn23x Hn23t gHn23
B5 Natte matig basenhoudende voedselrijke zware beekkleigronden ABk fABk pRn59w
B6 Natte basenhoudende matig voedselrijke veengrond ABvt ABv aVz zVz vWz zWz
B7 Natte basenarme voedselarme overgang tussen zand- en veengrond vWp zWp
B8 Natte basenhoudende matig voedselrijke zandgrond pZg23 kpZg23 fpZg23 fpZg23x pZg23x pZg23t pZg23g
B9 Wisselvochtige lateraal gevoede matig basenhoudende voedselarme zandgrond pZn21 pZn23x pZn23t pZn23
B10 Wisselvochtige basenarme matig voedselrijke leem- en kleigronden KX KT

C Rivierterassenlandschap
Code Fysisch-geografische kenmerken Bodem
C1 Droge basenarme voedselarme lichte zandgronden Hd21 Hd23 Hd30 Zd21
C2 Vochtige basenarme voedselarme lichte leemarme zandgronden Hn21 gHn30 zEZ21 cHn21
C3 Vochtige basenarme voedselarme leemhoudende zandgronden bEZ23 zEZ23 Hn23 cHn23 Moedermateriaal kan afwijken, dit is navolgbaar.
C4 Natte matig basenhoudende voedselrijke zware beekkleigronden ABk ABk Rn59 Rn86
C5 Natte basenhoudende matig voedselrijke veengrond ABv vWz zVz
C6 Natte basenarme voedselarme overgang tussen zand- en veengrond zWp
C7 Natte basenhoudende matig voedselrijke zandgrond pZg fkpZg23 Genese van toevoegingen kunnen van recentere data zijn en zijn daarom niet onderscheiden
C8 Wisselvochtige lateraal gevoede matig basenhoudende voedselarme zandgrond pZn21

D Dekzandlandschap
Code Fysisch-geografische kenmerken Bodem
D1 Droge basenarme voedselarme lichte zandgronden Hd21 Hd23 Hd30 Zd21
D2 Vochtige basenarme voedselarme lichte leemarme zandgronden Hn21 gHn30 zEZ21 cHn21
D3 Vochtige basenarme voedselarme leemhoudende zandgronden bEZ23 zEZ23 Hn23 cHn23
D4 Natte matig basenhoudende voedselrijke zware beekkleigronden ABk fABk fRn59 fRn86 Moedermateriaal kan afwijken, dit is navolgbaar.
D5 Natte basenhoudende matig voedselrijke veengrond ABv aVz vWz zVz
D6 Natte basenarme voedselarme overgang tussen zand- en veengrond iWp zWp
D7 Natte basenhoudende matig voedselrijke zandgrond pZg fkpZg23
D8 Wisselvochtige lateraal gevoede matig basenhoudende voedselarme zandgrond pZn21 Genese van toevoegingen kunnen van recentere data zijn en zijn daarom niet onderscheiden
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De archeologische gegevens zijn per archeologische periode gekoppeld aan de nieuwe fysisch-geografische gegevens.219 
De relatie tussen de mens en de ondergrond is mogelijk door zowel het regionale als lokale schaalniveau beïnvloed. 
Op regionale schaal zijn de vier ecodistricten (hoofdlandschappen) verschillend door reliëf, keileem/Tertiaire klei of 
rivierdynamiek. Binnen deze hoofdlandschappen zijn de meeste primaire standplaatsen overeenkomstig. Omdat de 
verschillen vooral in de hoofdlandschappen tot uitdrukking komen, zijn de archeologische gegevens gecorrigeerd 
naar het oppervlak. 

Historisch onderzoek 

Middeleeuwse erven - In dezen heb ik me volledig gebaseerd op het zeer gedegen uitgevoerde en wetenschappelijk 
betrouwbare onderzoek van Woolderink. Daar waar deze gelaagdheid in goederen voor Groningen, Drenthe en 
Salland is uitgezocht, tasten we voor Twente nog grotendeels in het duister.220 Doordat deze gebieden allemaal 
binnen het Oversticht vielen, is aangenomen dat de organisatie daarvan overeenkomstig is.221 Op basis van het 
onderzoeksmateriaal van Woolderink met betrekking tot de historische archiefvermeldingen van Twentse historische 
boerderijen geef ik een gefaseerd overzicht van de diverse categorieën van middeleeuwse erven. Daarbij zijn vaak 
bronnen uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd gebruikt om gefossiliseerde rechtsverhoudingen uit oudere 
perioden van de middeleeuwen te kunnen reconstrueren. Deze aanpak is in Drenthe en Salland door onderzoekers 
als Noomen en Spek reeds met succes toegepast.222 Aanvullend bestudeerd zijn daarbij ook de door Ter Kuile 
gepubliceerde Overijsselse oorkonden en de onderzoeksresultaten van Slicher van Bath uit de jaren ‘40 van de vorige 
eeuw.223 Voor de nieuwe tijd (1500-1832 AD) en moderne tijd (1832-heden) is niet eerder systematisch gekeken naar 
de nederzettingsgeschiedenis, de locatiekeuze en demografische ontwikkeling. Door op zoek te gaan naar scherp 
gedateerde geografische gegevens over bewoningslocaties kan een interpretatie van zowel de locatiekeuze als de 
demografische ontwikkeling worden gepresenteerd. 

Tot de oudste categorie van Twentse boerderijen (Tijdlaag A: Boerderijen vóór ca 1100 AD) zijn de hofhorige 
goederen van oude domaniale grootgrondbezitters gerekend, zoals de Duitse rijksabdijen Werden, Prüm en Essen, de 
bisschoppen van Utrecht en Münster, de kapittels in Utrecht en Oldenzaal en de oude prefeodale adel zoals de graven 
Bentheim, de graven van Dale/Diepenheim, de Heren van Almelo enzovoorts. Deze groep van destijds hofhorige 
boerderijen stamt uit de periode waarin het domaniale stelsel in onze streken is ontstaan en uitgebouwd, volgens 
Noomen ruwweg de periode 800-1100 AD. 224 Vanaf de 12de eeuw maakte dit domaniale stelsel geleidelijk plaats 
voor nieuwe vormen van grootgrondbezit, zoals het pacht- en erfpachtstelsel. Probleem is wel dat de hofhorigheid 
in Twente nadien in een al dan niet gewijzigde vorm nog tot ver in de 19de eeuw is blijven voortbestaan. Bepaalde 
grootgrondbezitters, zoals de Commanderij van de Duitse Orde in Ootmarsum, zijn ook in de late middeleeuwen en 
nieuwe tijd nog nieuwe hofhorige verhoudingen aangegaan. Er is dus het nodige voorbehoud én nader onderzoek 
nodig met betrekking tot deze aanpak. Nader bronnenonderzoek is bij bepaalde bezitscategorieën zonder meer 
noodzakelijk. Noomen stelt overigens dat cijns-, patronaats- en tiendrechten aanvullende informatie kunnen geven 
over een mogelijk hoge ouderdom van deze categorie van erven, waarbij volgens Woolderink bovendien ook de 
omvang van het waardeel in de marke (oudere erven hebben vol waardeel) als ook de betaling van het zogenaamde 
miskoorn aan de kerk (oudere erven betalen jaarlijks een schepel koren) kunnen worden toegevoegd. Er zijn dus 
diverse bronnen om de vermoedelijke ouderdom van een erf op waarde te schatten. Deze constatering is voor mijn 
onderzoek belangrijk, want de oudste vermelding van sommige goederen is weliswaar relatief jong, maar deze erven 
waren wel tiendplichtig bij oudere instituten, wat normaal gesproken een hoge ouderdom impliceert. Die erven 
worden hier daarom tot de oudste categorie gerekend.225 

In Drenthe en Salland maakte het oude hofstelsel in de volle en late middeleeuwen plaats voor allerlei nieuwe vormen 
van grootgrondbezit. Deze nieuwe vormen werden niet meer beheerd vanuit verre abdijen, vroege kapittels of door 
de bisschop van Utrecht zelf, maar door personen en instellingen uit de eigen regio, in dit geval Twente en directe 
omstreken, die hun grondbezit veelal in pacht of erfpacht uitgaven.226 Grondbezit, waarvan uit literatuur bekend is 
dat het pas na 1100 AD werd gesticht en waarop horige rechten ontbraken, kan daarom als vol- of laat-middeleeuws 
worden gedateerd (Tijdlaag B; boerderijen uit de periode ca 1100 – ca 1500 AD). Deze jongere instituties gaven 
ook goederen in leen uit en zijn daarom onder deze categorie geschaard. Tenslotte is er een restgroep, waarvan het 
eigendom onduidelijk is, terwijl ze wel in het schattingsregister van 1475 zijn genoemd. 

219  Arc-GIS 10.2, Analysis Tools, Overlay, Spatial Join.
220  Noomen, 1990; Spek, 2004, Spek et al., 2010; Spek, 2014.
221  Alberts, 1970; Van Vliet, 2002; Van Beek, 2009; Spiekhout, 2020.
222  Noomen, 1990, Spek et al., 2010, 2014.
223  Ter Kuile, 1963, 1964, 1966, 1969, 1970; Slicher van Bath, 1944; 1957; 1960.
224  Noomen, 1990, p. 98.
225  Deze worden in de tabellen aangeduid met de indicatie: (T).
226  Spek et al., 2010, p. 127; Spek, 2014, p. 249-250.
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Tot slot is er een categorie van boerderijen waarvan niet met zekerheid kan worden gezegd of deze tot categorie 
A of B behoren. Die erven reken ik tot een tussencategorie (tijdlaag A/B). Het gaat daarbij enerzijds om goederen 
van weliswaar oude grootgrondbezitters zoals de Duitse rijksabdijen, bisschoppen, kapittels en oude adel, maar die 
hebben geen aantoonbare horigheidsrelatie met deze grondheren. Anderzijds zijn er erven die wel een horigheidstatus 
hebben, maar juist eigendom zijn van grootgrondbezitters waarvan uit historische bronnen bekend is dat deze pas 
in de late middeleeuwen zijn ontstaan. Een derde categorie is die van de bisschoppelijke leengoederen. De herkomst 
en ouderdom zijn lastig te duiden. Het kunnen voormalige domeingoederen zijn die op een zeker moment uit 
de horigheid zijn ontslagen en in leen zijn gegeven aan getrouwen van de leenheer of teruggaan op voormalig 
eigengoed dat aan de leenheer is opgedragen.227 Het kunnen ook erven uit de late middeleeuwen zijn die toen pas 
binnen het leenverband vielen. Goederen waarvan het eigendom onduidelijk is, maar waarvan wel tienden van oude 
grootgrondbezitters bestaan, zijn eveneens bij deze tussencategorie ingedeeld. 

Op basis van bovengenoemde categorisering is voor geheel Noordoost-Twente een database van middeleeuwse 
boerderijen gemaakt. Naar analogie van Woolderink zijn naast de naam van het goed ook de nummers uit het 
schattings- en verpondingsregister bijgehouden. In diverse kolommen zijn gegevens over de rechtsvorm (horig, 
leen, allodiaal, onbekend) of indien alleen “latere eigenaren” zijn gevonden teruggegrepen naar de leentienden 
(T). Er is aandacht besteed aan een categorisering van het grondbezit, de oudste eigenaar, de waren, de eventuele 
status van kathe (katerstede dat wil zeggen niet of nauwelijks in de marke gewaarde grondbezitter) en de oudste 
schriftelijke vermelding. Belangrijk is te realiseren dat een eerste vermelding in een zeer incompleet overgeleverde 
bronnensituatie voor een aanzienlijk deel op toeval berust. De eerste vermelding kan echter wel als een terminus ante 
quem worden gebruikt en is nuttig wanneer de schriftelijke bronnen vroeg zijn.228 Ik zal daarom aansluiten bij de 
methode die Spek in Drenthe en Salland toepaste, gebieden die net als Twente in de middeleeuwen deel uitmaakten 
van het bisschoppelijke Oversticht en in die zin veel juridische overeenkomsten vertonen.229 De locatie van de erven 
is door Woolderink gelokaliseerd op basis van enerzijds de kadastrale minuutplans van 1832, anderzijds de erfnaam, 
die zoals bekend in Oost-Nederland een hoge constantie kent.230 Tot slot is een verspreidingskaart gemaakt van alle 
middeleeuwse boerderijen in Noordoost-Twente, uitgesplitst per tijdlaag.

Erven in de nieuwe tijd - Het kadaster van 1832 AD biedt nauwkeurige data over de bewoningslocaties. Dit bestand 
is ontstaan vanaf 1810 AD toen alle Franse wetten werden geïmplementeerd. De belastingwetgeving werd in 1811 
AD opgezet, waarbij alle percelen werden opgemeten en het eigendom en gebruik werden vastgelegd. Tussen 1825 
en 1832 AD kwam de grondslag voor de heffing van de grondbelasting in mijn onderzoeksgebied tot stand.231 Deze 
dataset sluit vanuit methodologisch oogpunt aan op de middeleeuwse dataset om de bevolkingsgroei vanuit het 
aantal erven in beeld te brengen. Vanuit deze analyse ontstaat een ruimtelijk beeld betreffende de bevolkingsdruk. Het 
omvangrijke kadastrale bestand van 1832 AD is gedigitaliseerd door diverse vrijwilligers en Digicart en vormde de 
basis van deze analyse.232 Er was een aantal bewerkingen nodig om de data te kunnen gebruiken. Via de sorteercode 
“erf ” bleken naast erven ook andersoortige opstallen te vallen (zoals school, kerk, schuren, koepel, kerkhof, stal 
en wachthuis), deze zijn daarom uit de dataset verwijderd. Daarnaast bevatte het gedigitaliseerde bestand diverse 
dubbel gedigitaliseerde polygonen en vele polygoonopvullingen uit het digitalisatieproces, waardoor het aantal 
records hoger was dan de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel (OAT) van 1832 AD. Deze zijn tevens verwijderd. Er 
is handmatig gecontroleerd of records met dezelfde eigendomsgegevens overlap vertonen. Hierbij is terughoudend 
omgegaan met het verwijderen van ruimtelijk naast elkaar gelegen opstallen, omdat op de oude erven veelal een 
lijftucht, de oudedagsvoorziening, voorkwam.233 In de nieuwe tijd ontstonden door bevolkingsoverschotten ook 
nieuwe bijgebouwen die werden benut voor de verhuur.234 Dit betekent dat er op een erf meerdere gezinnen konden 
leven. Het resultaat van voorgaande stappen is een dataset op basis waarvan schattingen van het aantal erven mogelijk 
zijn. Van belang is te realiseren dat de bevolkingsaantallen niet in deze dataset tot uiting komen.

Erven in de moderne tijd - Vanuit de hedendaagse gevectoriseerde gegevens biedt het kadastrale bestand uit 2013 
overzicht van de grondeigenaren en hun rechtspositie op perceelsniveau.235 Het probleem van dit bestand is dat 
er geen onderscheid is gemaakt tussen percelen en opstallen erven enerzijds en ontbrekende kadastrale gegevens 

227 Spek, 2014, p. 247.
228 Spek et al., 2010, p. 104-106.
229 Spek et al., 2010, 2014.
230 Verwerking in GIS geschiedde door H. Smeenge en H. Koop. Ondertussen heeft de Fryske Akademie in samenwerking met de     
           Oudheidkamer Twente en de Stichting kadastrale atlas Overijssel de horige erven op de website HISGIS gepubliceerd. http://www.hisgis.nl/
           hisgis/gewesten/overijssel/horigheid/horigheid, geraadpleegd dd. 31-08-18.
231 Den Otter, 2012, hoofdstuk 1.
232 www.hisgis.nl/hisgis/gewesten/overijssel/overijssel dd.10-10-17.
233 Woolderink, 2014a.
234 Slicher van Bath, 1957, p. 86; https://geuzebroek.info/boerderijnamen_Volthe.htm dd. 07-12-2017.
235 Kadastrale gegevens 01-01-2013, verkregen via Dienst Landelijk Gebied; Kadaster.
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van de bewoningskernen anderzijds (totaal 28% van de dataset).236 De kadastrale gegevens zijn gekoppeld aan de 
bewoningslaag uit het TOP10, waarmee ruimtelijk gezien de “gaten” in deze bewoningskernen zijn opgelost. Zo kon 
ook een onderscheid tussen percelen en opstallen worden gemaakt.237 Binnen het studiegebied vielen alle opstallen 
onder de categorie “laagbouw”.238 Binnen deze categorie is geen onderscheid gemaakt tussen een woning, schuur, silo, 
winkelcentrum, kerk of andere opstallen. Dit betekent dat laagbouw geen goede maat is voor het aantal erven. 

Om de onduidelijkheid over het soort opstal op te lossen is als eerste gekeken naar een verband tussen de 
opstal en het type eigenaar. De categorie niet-natuurlijke rechtspersonen (BV, NV, ST, enzovoorts) betreffen 
investeringsmaatschappijen, die ook buiten Noordoost-Twente opstallen kunnen bezitten. Ze vormen geen geschikte 
proxy voor een erf door het risico op onderschatting. Dit betekent dat van de 14453 records er 12761 (88%) in 
particulier bezit zijn en daarmee geschikt voor een verdere selectie van de dataset. Van deze 12761 eigenaren bevatten 
9365 kadastrale gegevens, waarvan 2193 (23%) meer dan één opstal (erf, schuren, silo enzovoorts). Veiligheidshalve 
zijn de eigenaren met meerdere opstallen buiten de analyse gelaten, waardoor er minimaal 7172 kadastrale eigenaren 
met één opstal overblijven. Uit deze voorgestelde analyse blijkt het minimale aantal erven/huishoudens binnen het 
onderzoeksgebied.239 Wanneer er voor het aandeel niet-natuurlijke personen (12%) wordt gecorrigeerd, levert dat een 
minimale schatting van 8033 erven.

Koppeling erven aan fysisch-geografische kenmerken - De bovengenoemde categorieën van (boeren)erven zijn gekoppeld 
aan de nieuwe fysisch-geografische kaart. Daarbij zijn enkele mogelijke knelpunten gesignaleerd en opgelost. Allereerst 
duiken er soms schaalproblemen op, vanwege de relatief grove 1:50.000 schaal van de onderliggende geomorfologische 
kaart en bodemkaart. Het is bijvoorbeeld niet aannemelijk dat een middeleeuwse boerderij in een moeras is gebouwd. 
Controle met behulp van het AHN wees in de meeste gevallen uit dat een dergelijk erf op een zandopduiking is 
gebouwd, te klein om bodemkundig gezien als aparte eenheid te karteren. Ten tweede kunnen geologische en 
bodemkundige veranderingen voor een foutenbron zorgen.240 Tenslotte kunnen boerderijen in de middeleeuwen op 
een iets andere plek hebben gelegen dan in 1832. Uit archeologisch onderzoek weten we bijvoorbeeld dat tussen de 
vroege en late middeleeuwen erven over enkele honderden meters afstand werden verplaatst.241 De aanname binnen 
dit onderzoek is dat dit een consistente fout oplevert bij de interpretatie van de data en letten vooral op duidelijke 
patronen van voorkeursgebieden. Omdat de verschillen vooral in de hoofdlandschappen tot uitdrukking komen, zijn 
de gegevens gecorrigeerd naar het oppervlak.

In paragraaf 2.1. is kritiek geuit op te eenzijdig gebruik van hedendaags fysisch-geografische kenmerken bij de 
reconstructie van routenetwerken en bewoningsgebieden, zonder aanvullend veld- en bronnenonderzoek. In 
dit hoofdstuk wordt vanuit schriftelijke- en kartografische bronnen een nieuwe regionale aanpak uitgewerkt om 
mogelijke routes in de vroege en late middeleeuwen te achterhalen. Deze aanpak gaat uit van het bovengenoemde, 
in geografisch opzicht veel nauwkeuriger onderzoek naar de ligging en ouderdom van middeleeuwse boerderijen. 
Door naburige erven van dezelfde tijdlaag met elkaar te verbinden ontstaat een potentiële verbindingsweg tussen 
deze erven uit diezelfde tijd. Bij het onderzoek naar de fysisch-geografische situering van de oudste categorie 
van middeleeuwse boerderijen (categorie A) viel op dat de desbetreffende erven vaak in lange ketens in bepaalde 
landschappelijke zones liggen, bijvoorbeeld op de lage flanken van de grotere dekzandeilanden (essen) of op de plek 
waar de gordeldekzandzone rond de stuwwallen overgaat in de lager gelegen broek- of heidegronden. Dit maakt de 
kans groot dat zich in deze zone ook de toenmalige verbindingswegen tussen die erven bevonden, een situatie die ik 
vaak terugzie op de topografische kaarten van de 17de t/m 19de eeuw. De meest waarschijnlijke verbinding tussen de 
erven wordt echter niet alleen bepaald door de kortst mogelijke verbinding tussen de erven, maar ook door fysisch-
geografische terreinkenmerken, zoals hoogteverschillen en bodemgesteldheid. Op stuwwallen zijn bijvoorbeeld grote 
hoogteverschillen over korte afstand minder te prefereren dan relatief vlakke of geleidelijk stijgende routes. Droge 
stevige gronden zijn uiteraard voor wegen aanmerkelijk gunstiger dan natte wegen op een slappe ondergrond.242 Het 
komt wellicht vreemd over dat vooral de relatief jonge chromotopografische kaart van omstreeks 1900, in samenhang 
met de eerdere historische kaarten de basis voor een ruimtelijke reconstructie gaf. Deze kaart geeft een gedetailleerd 
overzicht van de verschillende terreintypen en allerlei soorten wegen, waardoor retrospectieve aanwijzingen zijn 
geboden voor de meest logische vroeg-middeleeuwse verbindingen tussen de erven.

236 Van de 30431 records hebben 8498 geen kadastrale gegevens.
237 PDOK, kaartblad 28O, 29W, verkregen via Dienst Landelijk Gebied. De selectie van laagbouw binnen het onderzoeksgebied is uitgevoerd 
           via de clipfunctie binnen de Analysis Tools in Arc-GIS. De koppeling met het kadasterbestand van 01-01-2013 met de “spatial join” functie 
           binnen de “analysis tools” in Arc-GIS.
238 Laagbouw is tussen 2004 en 2011 vanuit de TOP10 vector en luchtfotointerpretatie bijgewerkt het databestand van 2011.
239 Via de functie “spatial join” binnen de overlayfunctie uit de “analysis tools” in ArcGIS” is het TOP10 laagbouwbestand gekoppeld aan de 
           fysisch-geografische kaart en met behulp van een draaitabel in Excel geanalyseerd.
240 Wordt in de volgende hoofdstukken uitgebreid besproken.
241 Van Beek, 2009, p. 448-449; Van Beek et al., 2014, p. 56-57.
242 Koop 2011, p. 12-21.
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2.3.  Resultaten

Thema A: Het opstellen van een fysisch-geografische landschappenkaart: een 
landschapsecologische bureaustudie

De fysisch-geografische kaart is een ruimtelijke, landschapsecologische vertaling van de fysisch-geografische 
ontwikkeling en verscheidenheid van Noordoost-Twente (fig. 2.5). Deze komen in de eerste plaats in de verschillende 
kleurtinten per hoofdlandschap tot uiting. De stuwwal van Ootmarsum is omgeven door het grondmorenelandschap, 
waarbij in het westelijk deel van het onderzoeksgebied een aantal kleine stuwwallen aanwezig is. Op de flanken 
van de stuwwal van Oldenzaal is alleen aan de zuidrand ondiepe grondmorene aanwezig, waardoor de grens 
met het rivierterrassen- en -kommenlandschap aan de noord- en oostzijde scherp is. In hoofdstuk 3 en 4 wordt 
verder in gegaan op de vormingskenmerken van dit nieuw onderscheiden landschapstype. Het watersysteem 
in het stuwwallenlandschap bestaat uit allerlei kleine erosiedalen die deels doodlopen in het lager gelegen 
grondmorenelandschap. Het rivierterrassen- en –kommenlandschap is hydrologisch gezien kenmerkend door de 
Dinkelafzettingen van veen en klei. Het watersysteem vormt een belangrijke ruggengraat in dit hoofdlandschap. Het 
dekzandlandschap is het meest grillig qua patronen en vormt een samenhangend netwerk van smeltwaterdalen die 
in westelijke richting samenvloeien. Het vochtgradiënt komt tot uiting in de kleurtinten, waarbij lichte kleuren droog 
tot vochtig en de meer donkere nat en wisselvochtig zijn. 

Koppeling van antropogene gegevens aan de fysisch-geografische gegevens kan een vertekend beeld geven als de 
hoofdlandschappen verschillende groottes hebben. Schaaleffecten worden beperkt door de gegevens per vierkante 
kilometer uit te drukken (tabel 2.2).

Tabel 2.2. In GIS berekend oppervlak van de verschillende onderscheiden hoofdlandschappen van Noordoost-Twente
Hoofdlandschap ha km2 %
A) Stuwwallandschap 8125 81 19
B) Grondmorenelandschap 8935 89 21
C) Rivierterrassen- en kommenlandschap 13023 130 30
D) Dekzandlandschap 13091 131 30

som 43174 432 100

Thema B: Lange termijnontwikkeling van het nederzettingspatroon en locatiekeuze: een 
archeologische, historische reconstructie tussen het laat paleolithicum en de moderne tijd

Het hiervoor gepresenteerde ruimtelijke fysisch-geografische overzicht wordt als basis gebruikt om de 
bewoningsdynamiek te illustreren. Hieruit volgt een analyse van de locatiekeuze in diverse perioden. Vervolgens 
wordt aandacht besteed aan de belangrijkste trends en ruimtelijke verschuivingen in de lange-termijnontwikkeling 
van het nederzettingspatroon en locatiekeuze. Tenslotte worden deze trends vanuit de bestaande kennisstand 
gecontextualiseerd. 

Nederzettingspatronen en locatiekeuze in de vroege prehistorie - Voor het laat paleolithicum zijn ondanks de schaarste 
aan vondsten gidsartefacten van de Hamburgcultuur en mogelijk de Creswell-cultuur (beide circa 13.000-11.800 BP), 
de Federmessergroep (circa 11.800-11.000 BP) en de Ahrensburgcultuur (circa 11.000-10.000 BP) aangetroffen.243 Van 
de 35 mogelijke kampementen/vuursteenplaatsen ligt het zwaartepunt duidelijk op de zuid- tot zuidoostelijke flank 
van de Ootmarsumse stuwwal (fig. 2.6, 2.7). Op deze langgerekte gordeldekzandrug bij Klein Agelo lagen basiskampen, 
waarvan de meeste duizenden artefacten van de Federmessercultuur bevatten.244 Volgens Scholte Lubberink lag deze 
locatie gunstig tussen diverse landschappen, waardoor voedsel en grondstoffen binnen handbereik waren. Naast het 
zwaartepunt op deze langgerekte gordeldekzandrug komen er in het bekken van Nordhorn vier verspreid liggende 
vindplaatsen op kleine zandruggen voor. Deze worden als extractiekampen of tijdelijke jachtkampen gezien.· 

Voor de Ahrensburgcultuurgroep is een aantal seizoensmodellen opgesteld, waarbij de jagers gebruik maakten 
van de noord-zuid-geörienteerde seizoensmigratie.245 De stuwwal van Ootmarsum en Oldenzaal bieden vanwege 
hun noord-zuid oriëntatie ook een potentiële migratieroute. Nadat deze stuwwal in het Saalien (circa 130.000 jaar 

243  Scholte Lubberink, 1998, p. 114.
244  Scholte Lubberink, 1998, p. 111-115.
245  Stapert, 2005, p. 165-166.
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geleden) doorbroken was, ontstond er in het Weichselien (circa 116.000-12.000 jaar geleden) een smalle waterschei-
ding tussen het westelijk gelegen bekken van Hengelo en oostelijk gelegen bekken van Nordhorn. Deze bekkens wa-
ren vanuit aardkundige kenmerken bezien waarschijnlijk nat en slecht toegankelijk voor deze steppedieren. Het door-
braakdal als schakel tussen de Oldenzaalse en Ootmarsumse stuwwal vormde vermoedelijk een “landbrug” in de jaar-
lijkse trek (noord-zuid) van rendieren (fig. 2.6).246 Vanuit aardkundig en ecologisch perspectief is het logisch dat Ah-

rensburgcultuurgroep, bekend 
vanwege de rendierjacht, juist 
in deze omgeving zijn uitvals-
basis had. Daarnaast konden 
de jager-verzamelaars van 
deze cultuurgroepen eenvou-
dig de rijke moerasgebieden 
benutten voor het verzamelen 
van voedselplanten en jacht-
wild. Een overeenkomstige 
trekroute lag mogelijk ook bij 
de archeozoölogische vonds-
ten uit het plaatsje Spoolde 
bij Zwolle, waar een bewerk-
te Lyngby-bijl uit rendierge-
wei is gevonden. Die locatie 
ligt op een oeverwal van het 
oer-Berkelsysteem dat later de 
IJssel vormde.247 Deze bijl da-
teert uit de overgang tussen de 
Allerød (circa 14.000-13.000 
jaar gelden) en de Jonge Dry-
as (circa 13.000-11.800 jaar 
geleden).248 Mogelijk vormde 
de oeverwallenstructuur daar 
ook een trekroute van rendie-
ren, gezien de overeenkomsti-
ge noord-zuid-oriëntatie. 

Figuur 2.5. Fysisch-geografische 
kaart van Noordoost-Twente.

246  Van Noort et al. 2003, p. 55, 60, 61; Stapert, 2005, p. 165-166.
247  Vos et al., 2011, p. 39.
248  Van Beek, 2009. p. 54; Noort et al., 2003. p. 67; Stapert, 2005, p. 165-166.
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In het mesolithicum zijn 83 mogelijke kampementen/vuursteenvindplaatsen bekend. De mogelijke kampementen/
vuursteenvindplaatsen concentreren zich in het dekzandlandschap, rivierterrassen- en -kommenlandschap (fig. 2.7). 
De overgang van zandruggen naar laaggelegen terreindelen lijken voorkeurslocaties en qua dichtheid lijken de laat-
paleolithische bewoningsgebieden nog steeds de voorkeurslocaties. In vergelijking met het laat-paleolithicum liggen 
de mogelijke kampementen meer verspreid over deze beide hoofdlandschappen. Volgens Scholte Lubberink is er 
onderscheid tussen grote tot zeer grote en kleine tot zeer kleine vondstlokaties. De grote tot zeer grote zijn honderden 
vierkante meters tot enkele hectares groot en liggen uitsluitend op grote, hoge dekzandruggen, omringd door een 
gevarieerd landschap, vaak op grenzen tussen hoofdlandschappen. Hij noemde dit basiskampen, waar men naar 
terugkeerde of langere tijd verbleven.249 De kleine tot zeer kleine sites waren enkele tot tientallen vierkante meters 
groot en kwamen verspreid voor met meestal enkele tientallen tot honderden artefacten. Het waren vermoedelijk 
kampementen van speciale activiteiten zoals jacht.250 Jagers-verzamelaars kwamen voor tot en met het mesolithicum 
(voor 5.300/4.900 v.C.) en waren gespecialiseerd in het seizoenmatig gebruik van het landschap. Daardoor waren 
ze nooit lang op een plek. Aan het eind van deze periode nam de mobiliteit af.251 Ze gebruikten het landschap voor 
de jacht, vis en het verzamelen van planten en zaden, later aangevuld met het gebruik van gedomesticeerde soorten 
(dieren en planten). 

Figuur 2.6. Het in het Saalien 
ontstane doorbraakdal in 
de stuwwal leidde na land-
schapsvormende processen in 
het Weichselien tot een smalle 
waterscheiding. Het is de eni-
ge droge verbinding tussen het 
bekken van Hengelo (links) 
en het bekken van Nordhorn 
(rechts) en daardoor een mo-
gelijke migratieroute voor ren-
dieren. De inzetfoto toont een 
schaars begroeid landschap 
met rendieren in Zuid-Lap-
land. Foto: A.A.M. Kieskamp.

In het laat paleolithicum zijn er uitsluitend vuursteenvindplaatsen op zandruggen, die tegenwoordig als droge tot 
vochtige zandgronden te typeren zijn.252 In het mesolithicum blijven dit de voorkeurslocaties, maar worden ook 
vuursteenvindplaatsen op kleinere en meer laaggelegen terreindelen aangetroffen. Sommige van deze locaties liggen 
tegenwoordig in natte (B5, C5, D5, D7) of wisselvochtige leem- en kleigronden (A10) (fig. 2.8). Deels blijken dit op 
basis van het AHN2 kleinere zandopduikingen die vanwege de 1:50.000 kaartschaal niet apart zijn aangegeven. Toch 
wijzen de landschapsecologische kenmerken van deze milieus overwegend op natte basenhoudende standplaatsen die 
mogelijk aanwijzingen geven voor goede vis- of jachtgronden. Anderzijds kunnen deze destijds droger zijn geweest 
door het grote aandeel bos. Dat levert op deze lokale hydrologische systemen meer verdamping en daardoor lagere 
grondwaterstanden.253 In de volgende hoofdstukken wordt hier dieper op in gegaan.

249 Scholte Lubberink, 1998, p. 115.
250 Scholte Lubberink, 1998, p. 116.
251 Deeben & Arts, 2009; Verhart & Groenendijk, 2009; Groenewoudt & Smit, 2014.
252 Op basis van het AHN blijken dit een zandrug te zijn die door de kaartschaal onjuist is weergegeven.
253 Hoogendoorn, 1992, fig. 35, 36; Dolman & Moors, 1994, p. 20-21; Spek, 2004, p. 116; Straelens & Mohren, 2010, p. 162-166;   Stroet, 2017; 
           Stroet & Wachtendonk, 2018.
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Figuur 2.7. Ontwikkeling van de dichtheid aan 
jachtkampen c.q. nederzettingen tussen het 
laat paleolithicum en het mesolithicum in vier 
verschillende fysisch-geografische landschappen in 
Noordoost-Twente. Zie fig. 2.4. voor legenda. 

Nederzettingspatronen en locatiekeuze in de 
late prehistorie en Romeinse tijd - In het neoli-
thicum kwamen 81 mogelijke nederzettingen 
voor in het studiegebied. Ze liggen ruimtelijk 
sterk verspreid. Het zwaartepunt lag in het 
stuwwallen- en dekzandlandschap, gevolgd 
door het rivierterrassen- en -kommenland-
schap en tenslotte het grondmoreneland-
schap. De overgang naar de landbouw lijkt 
geleidelijk aan te hebben plaatsgevonden en 
speelde zich in het bredere gebied tussen het 
Scheldebekken in het zuidwesten en de rivier 
de Elbe in het noordoosten waarschijnlijk af 
aan het begin van het vijfde millennium vóór 
Christus. Tot de Swifterbantcultuur behoor-
den mensen die zich zowel met jacht, vis-
vangst, jagen en verzamelen als voor het eerst 
ook met veehouderij en akkerbouw bezig 
hielden. De directe aanwezigheid van boeren 
van de Swifterbantcultuur is niet duidelijk, 
ondanks dat we kunnen aannemen dat ze er 
wel al waren (paragraaf. 2.1).254 Duidelijke 
aanwijzingen voor de eerste boeren zijn zes 
mogelijke nederzettingen van de trechter-
bekercultuur in het dekzandlandschap, vier 
waarnemingen in het stuwwal- en grond-
morenelandschap op de westflank van de 
Ootmarsumse stuwwal en twee in het rivier-
terrassen- en –kommenlandschap.255 Rond 
4.600 v.C. zijn er in Noordoost-Nederland 
aanwijzingen voor veeteelt (schaap/giet en 
varken) en vanaf 4.200 v.C. op het verbouwen 
van gerst en tarwe, waarbij jagen verzamelen 
parallel bleef voortbestaan.256 In vergelijking 
met het mesolithicum is het bewoningspa-
troon homogener verdeeld over de diverse 
hoofdlandschappen. Vermoedelijk heeft het 
verspreid liggende karakter vooral te maken 
met het zwervend bestaan van de jagers-ver-
zamelaars. 

Tussen het midden neolithicum B en het eind van de midden bronstijd A (3.400-1500 v.C.) bestond de akkerbouw 
uit een soort “zwerflandbouw”. Er werden kortstondig akkers in het bos aangelegd, waarna er vee werd gehoed. 
In deze periode ontstaan in Noordwest-Europa zogenaamde “bekerculturen”, die naast verschillend aardewerk ook 
kenmerkend waren vanwege hun vernieuwingen op agrarisch technologisch gebied. Tijdens de trechterbekercultuur 
(3.400-2.750 v.C.) deden de voorloper van de ploeg, het eergetouw en de wagen, hun intrede.257 Tijdens de 
enkelgrafcultuur (2.900-2.500 v.C.) vonden belangrijke innovaties plaats zoals de uitvinding van de ploeg en het juk. 
Hierdoor konden gebieden met een bosvegetatie worden gecultiveerd.258 Scholte Lubberink verklaart het verschil 

254  Van Beek, 2009, p. 61-62.
255  Archis objectcodes: 28EN-11, 28FN-65, 137, 140, 141, 28 FZ-17, 63, 73; 28 HN 57, 95, 140, 28 HZ-95; 19 AN-2; 29AZ-6,31,33.
256  Van der Sanden, 2018, p. 120-123.
257  Van Gijn & Bakker, 2009, p. 282.
258  Fokkens, 2009, p. 464.
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in bewoningsdichtheid tussen de Ootmarsumse en Oldenzaalse stuwwal in het voorkomen van Tertiaire klei. Zelfs 
op de Ootmarsumse stuwwal lijken grondmorenes en Tertiaire-kleigronden een minder geliefde bewoningslocatie, 
vermoedelijk omdat deze met eenvoudige landbouwgereedschappen moeilijk te bewerken zijn.259 Opvallend is 
het voorkomen van mogelijke nederzettingen in gebieden waar in de afgelopen eeuwen hoogveen aanwezig was, 
zoals bij Geesteren en Manderveen.260 Op basis van nabij gelegen paleoecologische data wordt duidelijk dat echte 
hoogveenvorming in deze regio vanaf het neolithicum plaatsvond. In de Engbertsdijkvenen tussen het vroeg 
neolithicum A (circa 5.300-5.000 v.C.) en midden-neolithicum A (circa 3.700-3.500 v.C.), in het Bourtangemoor in het 
midden neolithicum, circa 3.100 v.C. en in het Reutumerveen in het midden neotlithicum (4.200 v.C.).261 Dit betekent 
dat deze gebieden (B8, D5, D7) voortijds voedselrijker waren en bruikbaar voor het verzamelen van planten, vangen 
van vis en de jacht, vanwege de nog voorkomende natte, basenhoudende zandgronden.

Figuur 2.8. Verdeling van het aantal jachtkampen c.q. nederzettingen in Noordoost-Twente over verschillende fysisch-geografische 
landschapseenheden in het laat paleolithicum en mesolithicum. Voor de codes op de horizontale as (A1, A2 enzovoorts) wordt 
verwezen naar paragraaf 2.2.

In de bronstijd (2.000-800 v.C.) was er duidelijk sprake van een terugtrekkende beweging uit de laaggelegen terreindelen 
naar de stuwwal en verspreid liggende ruggen in het dekzand- en rivierterrassen- en -kommenlandschap (fig. 2.9). De 
19 mogelijke nederzettingen lijken op het eerste gezicht op een forse afname. Wanneer we het verschil in tijd tussen 
het neolithicum (3300 jaar) en de bronstijd (1200 jaar) in ogenschouw nemen, zouden er 52 mogelijke nederzettingen 
in de bronstijd zijn geweest. Er zijn tenminste drie mogelijke verklaringen te geven voor deze ruimtelijke concentratie. 
Ten eerste worden vanaf deze periode de bewoningspatronen in de bodem beter zichtbaar (paragraaf 2.1).262 Vanaf de 
midden bronstijd (1.800 v.C.) kwam het gemengde landbouwbedrijf tot stand. Het vee werd voor de akkerbouw als 
trekkracht en mestproducent gebruikt, het graanstro diende voor stalvulling.263 Het nederzettingspatroon werd onder 
invloed van het gemengde bedrijf plaatsvaster en bestond waarschijnlijk uit clusters van twee of drie verspreide hoeven 
die een gebied van 100 ha of meer gebruikten. De erven hadden een klein oppervlak van circa 50 bij 50 m en hadden 
een aantal bijgebouwtjes, ook wel spiekers genoemd. Men hield runderen, (rij)paarden, gevolgd door schapen, geiten 
en varkens.264 Er werd aangenomen dat in deze periode uitwisselingsnetwerken waren gezien de nieuwe toepassing 
van brons en later ijzer. Het lokale vuursteen bleef nog lange tijd in gebruik voor allerlei werktuigen, maar door deze 
nieuwe ertsen lijkt er sprake van zowel Scandinavische als Belgisch-Frans-Engelse netwerken.265 

Ten tweede speelt vermoedelijk ook een waarnemingseffect door de goed zichtbare 127 grafheuvels en in mindere 
mate de twee urnenvelden, waarin bronstijd artefacten zijn aangetroffen. Ze overtreffen het aantal mogelijke 
nederzettingen in veelvoud. Het aantal graflocaties geeft vermoedelijk een veel beter beeld van de bevolkingsdruk in 
een bepaald gebied dan het aantal mogelijke nederzettingen, die alleen na opgraving zichtbaar worden.266 

259 Scholte Lubberink, 1998, p. 118-119.
260 Van Beek, 2009, p. 147; Van Beek, 2015, p. 8.
261 Van Geel, 1978, GrN 7305: 6225 ± 45 BP, GrN 6815: 4815 ± 40 BP, gecalibreerd met Oxcal 4.2, Intcal 13; Casparie, 1972, p. 90;  Rijks 
           Geologische Dienst, 1982, p. 3, op basis van biostratigrafische synchronisatie.
262 Fokkens, 2009, p. 426-427.
263 Fokkens, 2009, p. 411.
264 Fokkens, 2009, p. 426-427.
265 Fokkens, 2009, p. 469-470.
266 Hijszeler, 1945a, 1945b, 1961; Casparie & Groenman-van Waateringe, 1980, p. 12, 14, 20, 21, 22, 45; Lanting 2008, p. 255-258.

n n n n n n
A Stuwwallandschap PALEOL MESO NEO BRS IJZ ROM
A1 stuwwal A1 Droge basenarme voedselarme lichte zandgronden 3 1
A2 A2 Droge basenhoudende matig voedselrijke lichte zandgronden 3 1
A3 A3 Vochtige basenarme voedselarme lichte leemarme zandgronden 2 6 4 3 2
A4 A4 Vochtige basenarme voedselarme leemhoudende zandgronden 1 3 8 3 4
A5 A5 Natte matig basenhoudende voedselrijke zware beekkleigronden
A6 A6 Natte basenhoudende matig voedselrijke veengrond
A8 A7 Natte basenhoudende matig voedselrijke zandgrond 1 3
A9 A9 Wisselvochtige lateraal gevoede matig basenhoudende voedselarme zandgrond 3
A10 A10 Wisselvochtige basenarme matig voedselrijke leem- en kleigronden 1 1 1

som 2 6 20 9 8 9
B Grondmorenelandschap PALEOL MESO NEO BRS IJZ ROM
B1 Droge basenarme voedselarme lichte zandgronden 1 3
B2 Droge basenhoudende matig voedselrijke lichte zandgronden
B3 Vochtige basenarme voedselarme lichte leemarme zandgronden 11 16 5 1 2 2
B4 Vochtige basenarme voedselarme leemhoudende zandgronden 2 2 1 2 1
B5 Natte matig basenhoudende voedselrijke zware beekkleigronden
B6 Natte basenhoudende matig voedselrijke veengrond
B7 Natte basenarme voedselarme overgang tussen zand- en veengrond
B8 Natte basenhoudende matig voedselrijke zandgrond 1
B9 Wisselvochtige lateraal gevoede matig basenhoudende voedselarme zandgrond
B10 Wisselvochtige basenarme matig voedselrijke leem- en kleigronden

som 11 18 9 2 7 3
C Rivierterassenlandschap PALEOL MESO NEO BRS IJZ ROM
C1 Droge basenarme voedselarme lichte zandgronden 1 2 1
C2 Vochtige basenarme voedselarme lichte leemarme zandgronden 1 3 5 4 1
C3 Vochtige basenarme voedselarme leemhoudende zandgronden 4 12 2 24 11
C4 Natte matig basenhoudende voedselrijke zware beekkleigronden 3 4 4
C5 Natte basenhoudende matig voedselrijke veengrond 1 1
C7 Natte basenhoudende matig voedselrijke zandgrond 1
C8 Wisselvochtige lateraal gevoede matig basenhoudende voedselarme zandgrond

som 6 6 22 2 33 16
D Dekzandlandschap PALEOL MESO NEO BRS IJZ ROM
D1 Droge basenarme voedselarme lichte zandgronden 1 2 1 1
D2 Vochtige basenarme voedselarme lichte leemarme zandgronden 10 22 18 2 1
D3 Vochtige basenarme voedselarme leemhoudende zandgronden 1 7 8 3 11 1
D4 Natte matig basenhoudende voedselrijke zware beekkleigronden
D5 Natte basenhoudende matig voedselrijke veengrond 1 1
D6 Natte basenarme voedselarme overgang tussen zand- en veengrond
D7 Natte basenhoudende matig voedselrijke zandgrond 3 1 1
D8 Wisselvochtige lateraal gevoede matig basenhoudende voedselarme zandgrond

som 11 34 30 6 14 1
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Figuur 2.9. Ontwikkeling van de dichtheid aan 
jachtkampen c.q. nederzettingen tussen het 
neolithicum en de bronstijd in vier verschillende 
fysisch-geografische landschappen in Noordoost-
Twente. Zie fig. 2.4. voor legenda. 

Ten derde kan het proces van contractie 
zijn versterkt of lokaal bepaald door 
klimatologische verslechtering, want er 
zijn aanwijzingen voor een natte periode.267 
In het Meerstalblok bij Bargeroosterveen 
ontstond tussen 2.000 en 500 v.C. (vroege-
bronstijd tot midden-ijzertijd) veengroei, 
vanuit een complex van hogere delen en 
tussenliggende meertjes.268 Normaliter zijn 
hoogvenen stabiele systemen, maar in deze 
periode kwam dermate veel water op het 
veen dat er een veenuitbraak plaatsvond.269 
Op basis van landelijke palynologische 
gegevens, fossiele waterspiegelhoogten 
in meren en archeologische data zijn er 
aanwijzingen voor het natter worden van 
het Nederlandse landschap rond 850 v.C.270 

In de ijzertijd (800-12 v.C.) geeft het ruimtelijke 
patroon van de archeologische vondsten 
duidelijk aan dat er sprake is van expansie en 
blijven de laaggelegen veengebieden verlaten 
(fig. 2.10). Voor het eerst lag het zwaartepunt 
van de bewoning in het rivierterrassen- en 
rivierkommenlandschap van de Dinkelvallei 
duidelijk op de grotere ruggen langs het 
huidige stroombed van de Dinkel, waarbij 
de nattere aangrenzende terreindelen ook 
daadwerkelijk werden gebruikt. Er komen 
82 mogelijke nederzettingen voor, wat ten 
opzichte van de veel langere bronstijd de 
ruimtelijke expansie lijkt te bevestigen. 

Uit de ijzertijd dateren  ook de eerste sporen 
van een planmatig landbouwsysteem, het 
Celtic field systeem. Men veronderstelt dat de 
velden van 30 bij 40 meter in een dag konden 
worden ontgonnen en bewerkt.271 De percelen 
lagen lang braak en bij hergebruik werd een 
deel van de bovengrond tot wallen verwerkt.272 

Men vermoedt dat per boerderij jaarlijks tussen de 1 en 5 hectare akkerland was ingezaaid en voor het oogsten van 30 
veldjes (3,6 hectare) een maand arbeid nodig was.273 Kenmerkend voor raatakkers is in ieder geval het voorkomen van 
een extensieve vorm van akkerbouw gelijktijdig aan bewoning in de directe nabijheid.274 Net als de nederzettingen 
zijn ook de akkers vanaf de tweede helft van de midden ijzertijd meer plaatsvast.275 Locatie Denekamp-De Borchert is 

267  Dupont, 1987.
268  Casparie, 1972, p. 199.
269  Casparie, 1972, p. 257; Dupont, 1986, p. 136, 139; Van Geel et al., 2014, p. 1475.
270  Van Geel, 2014, p. 126-128; Van Geel et al., 1998, p. 535-550.
271  Van Wijngaarden-Bakker & Brinkkemper, 2009, p. 507-508, 511.
272  Van der Veldeb, 2011, p. 246.
273  Van Wijngaarden & Brinkkemper, 2009, p. 507-509.
274  Van der Veldeb, 2011, p. 247.
275  Van der Veldeb, 2011, p. 265.
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exemplarisch voor een intensievere en meer plaatsvaste bewoning. Tussen de midden bronstijd en vroege tot en met 
midden ijzertijd kwam een eind aan de veengroei.276 Er zijn op diverse plekken ploegsporen aangetroffen van zowel 
het eergetouw als de keerploeg. De sporen zaten in het (op het veen gewaaid) stuifzand (fig. 2.11).277 

Figuur 2.10. Ontwikkeling van de dichtheid aan 
nederzettingen tussen de ijzertijd en Romeinse tijd in 
vier verschillende fysisch-geografische landschappen 
in Noordoost-Twente. Zie fig. 2.4. voor legenda.

Het stuifzand is 20-60 cm dik, maar heeft een 
verbreiding van slechts enkele tientallen meters 
rondom de veenvullingen.278 Volgens eerde-
re onderzoekers is de verstuiving veroorzaakt 
door de combinatie van ontbossing en uitbrei-
ding van de akkers.279 De contractiefase tussen 
de bronstijd en Romeinse tijd is ingezet kan 
naast nattere klimatologische omstandigheden 
ook zijn versterkt door ontbossing, doordat 
de netto neerslag toeneemt. De hydrologische 
stroombanen in Noordoost-Twente zijn re-
latief kort door ondiep voorkomende slecht-
doorlatende Tertiaire klei of keileem. Hoogen-
doorn toonde aan dat de verblijftijd van grond-
water in de bodem hoofdzakelijk enkele decen-
nia tot eeuwen is. Dit betekent dat ontbossing 
een relatief groot effect heeft op gebieden met 
dunne watervoerende pakketten.280 De geom-
orfologische opbouw van Noordoost-Twente 
bevat talloze kleine en heel grote geïsoleerde 
of semi-geïsoleerde laagten. Na ontbossing en 
gepaard gaande stijgende grondwaterstanden 
werden ze waarschijnlijk te nat voor bewo-
ning, zoals de nederzettingsopgraving van de 
Bornsche Maten-Grutterskamp aantoont. Ver-
moedelijk speelde de vernatting pas rond het 
jaar 1000 AD, gezien de terminus post quem 
datering van de onder water gelopen dassen-
burcht.281 Een mogelijk tweede factor in het 
vernattingsproces was de sedimentopvulling 
van het watersysteem vanaf de midden ijzer-
tijd tot Vroeg Romeinse tijd. Het bovenstaande 
toont aan dat er zowel aandacht nodig is voor 
de lokale als regionale context en veel data 
nodig is om eenduidige conclusies over land-
schapsvormende processen te kunnen trekken. 
Samenvattend lijkt de concentratie van bewo-
ning als eerste een culturele oorzaak, namelijk 
de verschuiving van een jager-verzamelaars be-
staan naar een meer plaatsvast boerenbestaan.

In de Romeinse tijd (12 v.C.-450 AD) lijkt de bewoning zich op de stuwwallen en rivierterrassen- en –kommenlandschap 
te concentreren, maar binnen deze hoofdlandschappen vond tevens contractie plaats. Van de 82 mogelijke 

276  Van Geel et al., 1981; Bos & Zuidhoff, 2011, p. 54.
277  Huisman & Van der Velde, 2011, p. 79.
278  Bos & Zuidhoff, 2011, p. 39-47; Verlinde, 2006, p. 272.
279  Bos & Zuidhoff, 2011, p. 39.
280  Hoogendoorn, 1992, fig. 35 & 36; Dolman & Moors, 1994, p. 20-21; Spek, 2004, p. 116.
281  Scholte Lubberink & Willemse, 2009, p. 8.
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nederzettingen uit de ijzertijd zijn er in de Romeinse tijd nog 36 over. Verhoudingsgewijs is er sprake van een geringe 
afname, want met een gelijke tijdsduur als de ijzertijd zou dat neerkomen op 67 locaties, mogelijk ook een gevolg van 
intensiverend landgebruik in een steeds vastere nederzettingsstructuur (par. 2.1).282 Vanaf de tweede eeuw AD, de vroeg 
Romeinse tijd A, werd de bewoning intensiever, plaatsvaster en was er echt sprake van een nederzettingsstructuur.283 
Vanaf de vierde en vijfde eeuw na Christus zijn er aanwijzingen voor extensivering, waarbij de aanwezigheid van 
verspreide boerderijen (Einzelhöfe) of clustering van enkele tot maximaal drie huisplaatsen kenmerkend voor de 
toenmalige nederzettingen zijn.284 De grote verspreid liggende ruggen langs water bleven bewoond. Op basis van 
archeologisch onderzoek zijn wel aanwijzingen voor zuidelijke migraties van Franken en Saksen, Germaanse 
stammen, maar er blijkt in Oost-Nederland zeker geen sprake van een massale leegloop of volksverhuizing. Diverse 
plekken bleven bewoond gedurende deze periode.285 De oorspronkelijke bewoners van Twente werden in Frankische 
bronnen als Thuianti aangeduid.286 Verlinde schat dat er in de Romeinse tijd nederzettingen waren waar circa 20 
personen leefden. Voor Overijssel schat hij zo’n 150 nederzettingen wat neerkomt op ruwweg 3.000 personen.287 

Figuur 2.11. Werkput 9 uit De Borchert met sporen van een 
keerploeg, te zien als een laagje stuifzand in gekeerde plaggen 
in het veenpakket (links). De schaalbalk bevat meterstukken 
in kleur. De iets oudere eergetouwsporen uit werkput 19 (rechts) in het horizontale vlak bevatten mogelijk sporen van 
meerdere jaren. Bron: Bos & Zuidhoff, 2011, p. 42; Huisman & Van der Velde, 2011, p. 80-81.

Figuur 2.12. Verdeling van het aantal jachtkampen c.q. nederzettingen in Noordoost-Twente over verschillende fysisch-geografische 
landschapseenheden in het neolithicum (NEO), bronstijd (BRS), ijzertijd (IJZ) en de Romeinse tijd (ROM). Voor de codes op de 
horizontale as (A1, A2 enzovoorts) wordt verwezen naar paragraaf 2.1.

282  Van der Velde, 2011a, p. 66-77.
283  Van der Velde, 2011a, p. 66-77.
284  Van der Velde, 2011b, p. 145.
285  Van der Velde, 2011b, p. 138.
286  Seyger, 1998, p. 62-63,68, 98-99.
287  Verlinde, 2004, p. 88.

n n n n n n
A Stuwwallandschap PALEOL MESO NEO BRS IJZ ROM
A1 stuwwal A1 Droge basenarme voedselarme lichte zandgronden 3 1
A2 A2 Droge basenhoudende matig voedselrijke lichte zandgronden 3 1
A3 A3 Vochtige basenarme voedselarme lichte leemarme zandgronden 2 6 4 3 2
A4 A4 Vochtige basenarme voedselarme leemhoudende zandgronden 1 3 8 3 4
A5 A5 Natte matig basenhoudende voedselrijke zware beekkleigronden
A6 A6 Natte basenhoudende matig voedselrijke veengrond
A8 A7 Natte basenhoudende matig voedselrijke zandgrond 1 3
A9 A9 Wisselvochtige lateraal gevoede matig basenhoudende voedselarme zandgrond 3
A10 A10 Wisselvochtige basenarme matig voedselrijke leem- en kleigronden 1 1 1

som 2 6 20 9 8 9
B Grondmorenelandschap PALEOL MESO NEO BRS IJZ ROM
B1 Droge basenarme voedselarme lichte zandgronden 1 3
B2 Droge basenhoudende matig voedselrijke lichte zandgronden
B3 Vochtige basenarme voedselarme lichte leemarme zandgronden 11 16 5 1 2 2
B4 Vochtige basenarme voedselarme leemhoudende zandgronden 2 2 1 2 1
B5 Natte matig basenhoudende voedselrijke zware beekkleigronden
B6 Natte basenhoudende matig voedselrijke veengrond
B7 Natte basenarme voedselarme overgang tussen zand- en veengrond
B8 Natte basenhoudende matig voedselrijke zandgrond 1
B9 Wisselvochtige lateraal gevoede matig basenhoudende voedselarme zandgrond
B10 Wisselvochtige basenarme matig voedselrijke leem- en kleigronden

som 11 18 9 2 7 3
C Rivierterassenlandschap PALEOL MESO NEO BRS IJZ ROM
C1 Droge basenarme voedselarme lichte zandgronden 1 2 1
C2 Vochtige basenarme voedselarme lichte leemarme zandgronden 1 3 5 4 1
C3 Vochtige basenarme voedselarme leemhoudende zandgronden 4 12 2 24 11
C4 Natte matig basenhoudende voedselrijke zware beekkleigronden 3 4 4
C5 Natte basenhoudende matig voedselrijke veengrond 1 1
C7 Natte basenhoudende matig voedselrijke zandgrond 1
C8 Wisselvochtige lateraal gevoede matig basenhoudende voedselarme zandgrond

som 6 6 22 2 33 16
D Dekzandlandschap PALEOL MESO NEO BRS IJZ ROM
D1 Droge basenarme voedselarme lichte zandgronden 1 2 1 1
D2 Vochtige basenarme voedselarme lichte leemarme zandgronden 10 22 18 2 1
D3 Vochtige basenarme voedselarme leemhoudende zandgronden 1 7 8 3 11 1
D4 Natte matig basenhoudende voedselrijke zware beekkleigronden
D5 Natte basenhoudende matig voedselrijke veengrond 1 1
D6 Natte basenarme voedselarme overgang tussen zand- en veengrond
D7 Natte basenhoudende matig voedselrijke zandgrond 3 1 1
D8 Wisselvochtige lateraal gevoede matig basenhoudende voedselarme zandgrond

som 11 34 30 6 14 1

PALEOL MESO NEO BRS IJZ ROM
A1 3 1
A2 3 1
A3 2 6 4 3 2
A4 1 3 8 3 4
A5
A6
A8 1 3
A9 3
A10 1 1 1
B1 1 3
B2
B3 11 16 5 1 2 2
B4 2 2 1 2 1
B5
B6
B7
B8 1
B9
B10
C1 1 2 1
C2 1 3 5 4 1
C3 4 12 2 24 11
C4 3 4 4
C5 1 1
C7 1
C8
D1 1 2 1 1 1
D2 10 22 18 2 1
D3 1 7 8 3 11
D4
D5 1 1
D6
D7 3 1 1
D8
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In de late prehistorie blijven de zandruggen duidelijke voorkeurslocaties (fig. 2.12). In vergelijking met de vroege 
prehistorie neemt het grondmorenelandschap een steeds geringere plaats in. Dit is vermoedelijk een gevolg van een 
verschuiving van jagen-verzamelen naar landbouwbeoefening. De sterke voorkeur voor grote droge tot vochtige 
zandruggen in het rivierterrassen en –kommenlandschap gedurende de ijzertijd en Romeinse tijd heeft waarschijnlijk 
te maken met grondbewerking. In het rivierterrassen en –kommenlandschap en in het dekzandlandschap ontbreekt 
namelijk Tertiaire klei of keileem, waardoor de bodem goed bewerkbaar is en ontginningen eenvoudiger zijn (fig. 2.12). 

Nederzettingspatronen en locatiekeuze tijdens de middeleeuwen - Het ruimtelijke verspreidingsbeeld van de 
gecategoriseerde middeleeuwse erven (< 1100-1500 AD) en analyse van de fysisch-geografische ligging laat een 
samenhangend patroon zien (fig. 2.13; bijlage 2 gecategoriseerde middeleeuwse goederen). De oudste categorie van 
erven (categorie A) kent vier voorkeurslocaties: 1) in een krans op de lagere flanken van de stuwwallen; 2) op de 
lage flanken van (grotere) dekzandeilanden; 3) in een sterk lineair patroon met een noordwest-zuidoost oriëntatie 
op de stuwwal van Oldenzaal; 4) op dekzandruggen langs de Dinkel. De jongere categorie van erven (categorie B) 
weerspiegelt een duidelijke uitbouwfase ten opzichte van deze vroeg-middeleeuwse kernen. Deze jongere erven 
liggen eveneens op de lage flanken van de dekzandeilanden (opvulling gaten tussen de oudere erven), maar daarnaast 
vooral op de randen van dekzandruggen langs de Dinkel en op kleinere dekzandkopjes in laaggelegen moeras-en 
broekgebieden, waaronder in de Dinkelvallei. Naast de steden Oldenzaal en Ootmarsum waren er vermoedelijk 
weinig dorpskernen.288

Opvallend is een vroeg-middeleeuws zwaartepunt rondom de steden Ootmarsum en Oldenzaal en verder Tubbergen/
Albergen, Saasveld en Tilligte/Lattrop (bijlage 2, fig. 2-I). De stuwwallen en gordeldekzandruggen lijken duidelijk 
vroeg-middeleeuwse kerngebieden. Opvallend is een lijnvormig patroon van erven vanaf Oldenzaal in noordoostelijke 
richting, waar verderop meer toelichting op volgt. In de volle en late middeleeuwen zijn er vooral nieuwe erven in 
voorheen onbewoonde laaggelegen gebieden, waaronder het Dinkeldal en de broekgebieden in de omgeving van 
Tilligte en Ootmarsum. In het dekzandlandschap worden ook diverse nieuwe erven in laaggelegen gebieden gebouwd 
(fig. 2.13). Het ruimtelijke beeld van deze categorie (gele bolletjes) maakt het mogelijk om “frontier-bewegingen” en 
nieuwe ontginningsgebieden ruimtelijk te plaatsen.

Wegen - Uit de combinatie van de retrospectieve bezitsreconstructie en de fysisch-geografische kenmerken is in dit 
onderzoek het onderstaande middeleeuwse routenetwerk gereconstrueerd (fig. 2.14; paragraaf 2.2). Het precieze tra-
cé zal in de loop der eeuwen gewijzigd zijn door erfverplaatsing, maar het beeld toont een duidelijk patroon vanaf 
Oldenzaal in noordoostelijke richting de Dinkel en lijkt daar op te houden. Vanuit het domaniale grondbezit weten 
we dat diverse goederen in Noordoost-Twente met andere regio’s binnen het Karolingische en Ottoonse rijk ver-
bonden waren. Dat de transportroutes noodzakelijk waren voor socio-economische activiteiten, is aannemelijk op 
basis van schriftelijke bronnen uit de achtste en negende eeuw en van de weekmarkten die vanaf 1049 AD werden 
gehouden.289 Een interessant onderdeel van dergelijke verre contacten was de verbinding met de centrale plaatsen van 
de toenmalige grootgrondbezitters die binnen en buiten Twente gelegen waren, zoals de Utrechtse en Münsterse bis-
schop, de rijksabdijen van Werden, Prüm, Essen, Vreden en Metelen, als ook de graven van Bentheim en andere oude 
adel. Wanneer deze op kaart worden gezet, ontstaat er een beter beeld van de ruimere wereld waarbinnen Noord-
oost-Twente functioneerde en van de talrijke lange afstandsroutes die indertijd in gebruik waren om de verbinding 
met deze externe centra één of meerdere keren per jaar te kunnen bezoeken (fig. 2.14). 

Tussen 1343 en 1532 AD is diverse keren melding gemaakt van handelsverkeer tussen Rheine en Oldenzaal.290 
Tot 1659 AD vormde de Kribbenbrug een tolplaats in deze hoofdroute tussen Deventer en Hannover.291 Vanwege 
de verstedelijking en sterk toegenomen handelscontacten binnen onder meer de Hanze, is aannemelijk dat het 
routenetwerk in de late middeleeuwen intensiever is gebruikt en waarschijnlijk verder is uitgebreid en verfijnd. Door 
de grote hoeveelheid erven zijn er zodanig veel mogelijke routes dat het onzeker wordt om hierbij een overzicht 
te geven. Waarschijnlijk bleven de oude doorgaande routes grotendeels gehandhaafd, maar zijn op lokaal niveau 
allerlei nieuwe wegen aangetakt op dit lange afstandsnetwerk. In de late middeleeuwen ontstond een intensief Hanze-
handelsnetwerk tussen de IJsselsteden, steden in Noord-Duitsland en steden langs de Oostzee.292 Hamburg, Bremen, 
Cloppenburg, Lingen, Ootmarsum, Oldenzaal, Deventer, Nijmegen, Antwerpen en Brugge waren door wegen 
verbonden en die werden in 1240 AD gebruikt voor de handel in laken, maar ook voor het vervoer van boter, kaas 
en hout.293

288  Een voorbeeld van een oude dorpskern is Mander; Hijszeler, 1970, p. 15-21; Paskamp-van Santen, 1992, p. 27-28.
289  Van Lanen, 2017, p. 124-126.
290  Seyger, 1998, p. 193-194.
291  Oude Nijhuis, 1998, p. 68; HCO, 3.1, inv.nr. 3560, stukken over wegen, bruggen ea. 1650-1785.
292  Seyger, 1998, p. 178-179.
293  Seyger, 1998, p. 182-184.
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Figuur 2.13. Verdeling van de verschillende categorieën van middeleeuwse boerderijen in Noordoost-Twente over de fysisch-geografische 
hoofdlandschappen en landschapseenheden. Zie fig. 2.4. voor legenda.

Als de vroeg-middeleeuwse reconstructie van het routenetwerk van Van Lanen wordt vergeleken met onze 
benadering vanuit historische gegevens, dan waren er waarschijnlijk meer routes en is te weinig rekening gehouden 
met historische veenarealen (fig. 2.15). Dit geldt ook voor Bruns en Weçzerka (1967), die zich lieten leiden door de 
17de eeuwse postwegen.294 Het is niet aannemelijk dat de door hen aangegeven route tussen Almelo en Mander dwars 
door het Reutummerveen liep. Dit veengebied is waarschijnlijk sinds het midden neolithicum (circa 4.200 v.C.) tot 
ontwikkeling gekomen.295 Een overeenkomstig geval betreft de noord-zuid-route aan de oostoever van de Dinkel. 
Daar lagen grote broek- en veengebieden die vanuit de bodemkaarten nu wellicht goed toegankelijk ogen, maar 
destijds heel andere terreineigenschappen vertoonden.296 

294  Bruns & Weçzerka, 1967, p. 377-379; 396-398, kaart 11-12.
295  Rijks Geologische Dienst, 1982, p. 3, op basis van biostratigrafische synchronisatie.
296  Koop & Smeenge, 2016 p. 39-41; Van Geel, 2005, p. 14-15.
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Figuur 2.14. Links, 
de reconstructie van 
het middeleeuwse we-
genpatroon in Noord-
oost-Twente op basis 
van de toen aanwezi-
ge boerderijen, actue-
le fysisch-geografische 
kenmerken en carto-
grafische gegevens.

Onder, ligging van 
de toenmalige groot-
grandbezitters binnen 
en buiten Twente. 
Het geeft een over-
zicht van de ruimere 
wereld waarbinnen 
Noordoost-Twente 
fuctioneerde en van 
de talrijke lange af-
standsroutes die een 
verbinding met deze 
extrerne centra vorm-
den.

De volgende 
pagina bevat de 
achtergrondgegevens 
van de grondbezitters 
behorend bij de 
onderste kaart.
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nr Instellingen uit de dominiale periode nr Instellingen na de dominiale periode
1 Abdij Werden 15 Commanderij Ootmarsum
2 Monninkhof, abdij Werden 16 Graaf van Bentheim
3 Hof Espelo, kapittel St Pieter Utrecht 17 Huis Almelo
4 Bisschop van Utrecht 18 Huis Bronkhorst
5 Bisschop van Munster 19 Huis Grimberg
6 Hof Ootmarsum, bisschop van Utrecht 20 Huis Heeckeren
7 Kapittel St Pieter Utrecht 21 Huis Putten
8 Stift Essen 22 Huis Saasveld
9 Proosdij Emmerik 23 Huis Weemselo
10 Stift Metelen 24 Klooster Albergen
11 Proosdij Oldenzaal 25 Klooster Frenswegen
12 Kapittel Oldenzaal 26 Klooster Oldenzaal
13 Bisschop van Utrecht, hof Oldenzaal 27 Klooster Almelo
14 Stift Vreden 28 Stift Weerselo

29 Huis borgBeuningen

De locatiekeuze van de vroeg-middeleeuwse erven komt in grote lijnen overeen met die van de late prehistorie (fig. 
2.16). De grote zandruggen waren vanwege de goede bewerkbaarheid en mogelijkheden voor akkerbouw favoriet. 
Vanaf de late middeleeuwen (> 1100 AD) werden op de stuwwallen wisselvochtige zand, leem of kleigronden (A9, 

A10) en natte erosiedalen (A8) ontgonnen. Op het 
grondmorenelandschap waren er vanaf deze periode 
nieuwe ontginningen in de wisselvochtige randen (B9) 
en in grondwatergevoede smeltwaterdalen (B8). In het 
rivierterrassen- en kommenlandschap werden de rivier-
kommen (C4) en broekgronden ontgonnen (C5, C7). In 
het dekzandlandschap vonden er vanaf de late middel-
eeuwen ook ontginningen in grondwatergevoede laag-
ten plaats (D7). De kolonisatie van de stuwwallen komt 
zowel in het ruimtelijke beeld als ook in een vrij gelijk-
matige verdeling van bewoningslocaties over de hoofd-
landschappen tot uiting. In de late middeleeuwen was 
sprake van een forse expansie naar de grote zandruggen 
en werd de fysisch-geografische regio minder onder-
scheidend. Vermoedelijk was ontginning van de nattere 
gebieden (A8, A9, A10, B8, C7, D7) mogelijk door de 
ontwikkeling van ontginningstechnieken en een gaan-
deweg steeds meer lokale organisatie van het grondbezit.

Figuur 2.15. Vanuit de actuele fysische kenmerken 
gereconstrueerd interregionaal routenetwerk door Van Lanen 
(2015; 2017, fig. 10.4.).

Figuur 2.16: Cumulatieve verdeling van het aantal erven in Noordoost-Twente tussen de vroege en late middeleeuwen over verschillende 
fysisch-geografische landschapseenheden. Voor de codes op de horizontale as (A1, A2 enzovoorts) wordt verwezen naar paragraaf 2.1.

Nederzettingspatronen en locatiekeuze tijdens de nieuwe tijd en moderne tijd - Tussen de middeleeuwen en eind van de 
nieuwe tijd (1832 AD) vond zowel verdichting van het bewoningspatroon als een sterke uitbouw van de middeleeuwse 
bewoningsgebieden plaats (fig. 2.17). Met uitzondering van arme droge zandgebieden, veen- en broekgebieden 
waren vrijwel alle andere fysisch-geografische landschapseenheden bewoond (fig. 2.18). Het meest opvallend aan 
de moderne tijd (periode tussen 1832 en heden) is het ontstaan van grote dorpskernen en stedelijke uitbreidingen. 
In de 19de eeuw verschoof de huisnijverheid op het platteland naar een ware textielindustrie in de opkomende 
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steden Almelo, Enschede, Oldenzaal en Hengelo.297 Aanvullend op de bewoningsconcentraties is er sprake van een 
verdere uitbouw van vrijliggende erven in voorheen onbewoonbare gebieden. De voormalige veengebieden tussen 
Geesteren en Mander, de broekgebieden tussen Albergen en Saasveld en in de diverse Pleistocene geulenstelsels in 
de Dinkelvallei werden bewoonbaar. Vanzelfsprekend werd dit alleen mogelijk doordat het veen was ontgraven en 
de natte terreinen na de markeverdelingen waren ontwaterd. Oude verbodsbepalingen voor nieuwe woningen in 
het veld kwamen hiermee te vervallen (fig. 2.18).298 De laatste min of meer onbewoonde gebieden zijn niet langer 

een gevolg van natuurlijke beperkingen. 
Het zijn meestal voor ontginning 
gevrijwaarde natuurgebieden of voor 
landbouw marginale zandgronden die 
in de vorige eeuw door beplanting of 
spontaan zijn ontwikkeld tot bos.299 
Daarbij speelde na de markeverdeling 
ook de opkoop door rijke burgers en 
industriëlen een belangrijke rol, omdat 
ze hun landgoederen beplantten.

In de nieuwe en moderne tijd ligt 
het zwaartepunt van bewoning op 
de vochtige lichte en leemhoudende 
zandgronden (A3, A4, B3, B4, 
C2, C3, D2, D4). Deze fysisch-
geografische eenheden vormen vanuit 
de lange termijnontwikkeling de 
voorkeurslocaties die door archeoloog 
Verlinde als “zandeilanden” in het 
natte landschap van Noordoost-
Twente zijn gekarakteriseerd.300 Dit 
betekent dat er vooral een verdichting 
van eerdere bewoningslocaties heeft 
plaatsgevonden. Voor het eerst zijn alle 
onderscheiden fysisch-geografische 
eenheden bewoond, een gevolg van 
onder andere ontginningen van de 
gemeenschappelijke markegronden, 
de uitvinding van de kunstmest en 
ruilverkaveling.301 

Figuur 2.17. Links: Het verspreidingspatroon 
van de erven in 1832 op basis van het 
geschoonde kadastrale bestand van 1832. 
Rechts: het verspreidingspatroon van de erven 
in 2011 op basis van het kadaster en TOP10. 

297  Trompetter, 1997, p. 9, 143-144.
298  Koop & Smeenge, 2016; Koop & Smeenge, 2019.
299  Koop & Smeenge, 2016; Koop & Smeenge, 2019.
300  Groenewoudt et al., 2006; Van Beek, 2009.
301  Bieleman, 2008, p. 398-423, 462-481; Rheinfeld, 2014, p. 44-70; Andela, 2000, p. 68.
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Thema C: Bewoningslocaties als maat voor cultuurdruk: een diachrone analyse van 
archeologische en historische bewoningsgegevens

In de vroege prehistorie was er een duidelijke voorkeur voor het dekzandlandschap en grondmorenelandschap. 
Dit blijkt wanneer het aantal vuursteenvindplaatsen c.q. kampementen wordt verdeeld over de voor het oppervlak 
gecorrigeerde microregio’s (fig. 2.19). 

In vergelijking met de ruimtelijke kaarten blijkt deze statistiek toch enigszins vertekend, want voorkeurslocaties zijn 
vooral de grensgebieden tussen microregio’s. De opvallend scherpe overgangen tussen hooggelegen droge gronden 
en aangrenzende laaggelegen moerassen waren de favoriete locaties om kampementen op te bouwen. Vermoedelijk 
speelt de beschikbaarheid van verschillende soorten voedsel hierbij een rol. In de volgende hoofdstukken wordt hier 
dieper op in gegaan, omdat aanvullende paleoecologische data noodzakelijk zijn om dit te kunnen onderbouwen. 
De dichtheid aan mogelijke vuursteenvindplaatsen per km2 is zeer gering aangezien deze perioden duizenden jaren 
duurden. 

In de late prehistorie gaat men geleidelijk aan over op de beoefening van de landbouw (fig. 2.20). Er zijn binnen 
Noordoost-Twente duidelijke aanwijzingen dat dit leidde tot drukpunten en verschuivende evenwichten. Het ruimtelijke 
verspreidingspatroon werd in het neolithicum meer diffuus van aard. De besproken contractie op de stuwwal in de 
bronstijd leidde weliswaar tot een hogere bewoningsdruk, maar hard bewijs voor onomkeerbare landschappelijke 
veranderingen door overexploitatie ontbreken. De fossiele bodems onder grafheuvels uit het laat-neolithicum 
en bronstijd waren overwegend niet gepodzoliseerd, terwijl bovenliggende lagen wel podzolisatie vertonen.302

Figuur 2.18: Overzicht van het aantal erven over verschillende fysisch-geografische landschapseenheden in Noordoost-Twente tussen 
de vroege middeleeuwen en moderne tijd. 

Figuur 2.19. Aantal mogelijke vuursteen-
vindplaatsen c.q. kampementen in het laat 
paleolithicum (PALEOLB) en mesolithicum 
(MESO) verdeeld over voor het oppervlak ge-
corrigeerde fysisch-geografische microregio’s 
binnen Noordoost-Twente.

De oudste directe aanwijzingen voor 
onomkeerbare milieuveranderingen 
zijn aangetroffen in de overgang tussen 
de ijzertijd en Romeinse tijd. Een Pleis-
tocene zandrug in de omgeving van 
de Dinkel ging opnieuw verstuiven en 
bedekte het aangrenzende veen in een 
geulvulling. Hierdoor kwam er tevens 
een eind aan de veenontwikkeling en 
ging men daar ook akkerbouw bedrij-
ven. In deze twee perioden werd het 

rivierterrassen- en –kommenlandschap het favoriete bewoningsgebied. Vermoedelijk kwam dat enerzijds door de 
goed bewerkbare bodems en anderzijds de beschikbaarheid over natte en droge gebieden. Wanneer de fysisch-geo-

302 Hijszeler, 1945, p. 155-163; Casparie & Groenman-van Waateringe, 1980, p. 14, 20-21; Lanting 2008, p. 255-258; Hijszeler, 1945b,   p. 27-29; 
           Lanting, 2008, p. 238.
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grafische kenmerken in landschapsecologisch perspectief worden geplaatst, bieden ze in potentie ruimte voor rijke 
en arme loofbossen, akkergronden, vochtige en natte graasgronden en veengronden die vermoedelijk vrij open van 
karakter waren.303 Op basis van de zeer beperkte dataset lijken vanaf de ijzertijd de zandige delen in alle landschappen 
te worden gekoloniseerd. De meeste waarnemingen zijn gedaan in het rivierterrassen- en –kommenlandschap waar 
grote rivierduinen langs de Dinkel beschikbaar waren. Hetzelfde geldt voor de grote langgerekte dekzandruggen in 
het bekken van Hengelo. 

In de Romeinse tijd neemt het aantal waarnemingen sterk terug, maar zijn vanuit deze dataset aanwijzingen dat 
de zandige delen van de Ootmarsumse stuwwal en het rivierterrassen- en –kommenlandschap voorkeursgebieden 
waren. In de komende hoofdstukken wordt met aanvullende technieken uit verschillende vakgebieden onderzocht 
welke ecologische kenmerken deze landschappen bezaten. 

Figuur 2.20. Aantal waarnemin-
gen van vuursteenvindplaatsen, 
mogelijke kampementen en ne-
derzettingen in het neotlithicum 
(NEO), bronstijd (BRS) ijzertijd 
(IJZ) en Romeinse tijd (ROM), 
gecategoriseerd naar fysisch-geo-
grafische microregio, gecorrigeerd 
naar het oppervlak in km2.

Het ruimtelijke patroon en 
de onderliggende data wij-
zen op een zeer sterke be-
volkingsgroei vanaf de late 
middeleeuwen (fig. 2.21). In 

Noordoost-Twente waren er in de vroege middeleeuwen (<1100 AD) minimaal 164 erven, vierhonderd jaar later 
(circa 1500 AD) is dat aantal verviervoudigd (662 erven). De gevolgen van de pest in de late middeleeuwen die Biele-
man aanhaalt komen in onze dataset niet tot uiting. Daar waar Slicher van Bath en Trompetter voor deze periode een 
lichte groei laten zien, is die op basis van deze alternatieve benadering in dit proefschrift veel sterker (fig. 2.21). Aan 
het eind van de nieuwe tijd (1832 AD), een periode van 332 jaar, vervijfvoudigde de bevolking: er waren tenminste 
3316 erven aanwezig. Deze sterke groei is ook door deze eerder genoemde onderzoekers geconstateerd en concen-
treerde zich aldus hen vanaf het midden van de 17de eeuw. Tussen het begin van de moderne tijd en de peildatum van 
onze dataset uit 2008 en 2011 was de groeifactor van het aantal bewoningsplaatsen in het rurale gebied circa 2,5. Het 
aantal van 8033 “erven” c.q. huishoudens is een zeer conservatieve schatting doordat data uit stedelijke centra en be-
woningskernen ontbreekt. Daarnaast ontbreken voor 2008 en 2011 gegevens over het type opstal, waardoor op unieke 
eigenaar moest worden geselecteerd (paragraaf 2.2). Desondanks levert deze schatting een sterke bevolkingsgroei in 
Noordoost-Twente over de laatste 179 jaar. Deze groeicijfers in samenhang met het ruimtelijke bewoningspatroon 
wijzen erop dat het landschap vrijwel geheel was bewoond. Een rechtvaardiging voor het “Antropoceen” als nieuw 
geologisch tijdperk.304 

Figuur 2.21. Conservatief schat-
tingsoverzicht van het aantal 
erven c.q. huishoudens in Noord-
oost-Twente in de periode tussen 
de vroege middeleeuwen en he-
den. 

In de middeleeuwen was er 
enige voorkeur voor kolo-
nisatie op de stuwwal (fig. 
2.22). Dit kan te maken heb-
ben met betere technieken 
om gebieden met keileem of 
Tertiaire klei te ontginnen. 

303 Kemmers et al., 2011.
304  Steffen et al., 2007, p. 617; Williams et al., 2016, p. 46-49.

Categorisering n n n
vroeg-middeleeuwse erven 164
laat-middeleeuwse erven 662
erven nieuwe tijd (1500-1832) 3316 3316 Records: opschoning (dubbele polygonen, school, kerk etc).
erven moderne tijd (1832-2008/2011 7172 Rocords: top 10, kadaster 2011, onderschatting door bewoningskernen en niet natuurlijke personen, 

Jaar n
1100 164 vroeg-middeleeuwse erven
1500 662 laat-middeleeuwse erven
1832 3316 erven nieuwe tijd
2011 8033 erven moderne tijd

Analyse na correctie voor niet natuurlijke personen 12% bleek in handen van niet natuurlijke personen (NV, BV etc). Wanneer er 12% (7172*12%)
aan de meest strenge selectie wordt toegevoegd levert dat 861 erven (8033) op.
Onderschatting blijft de ontbrekende data in dorpskernen. 

Categorisering n n n
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laat-middeleeuwse erven 662
erven nieuwe tijd (1500-1832) 3316 3316 Records: opschoning (dubbele polygonen, school, kerk etc).
erven moderne tijd (1832-2008/2011 8033 Rocords: top 10, kadaster 2011, onderschatting door bewoningskernen en niet natuurlijke personen, waarbij 12% van 7172 zijn toegevoegd als correctie op het aandeel niet natuurlijke personen.
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Er zijn nauwelijks gegevens beschikbaar om deze patronen nader te verklaren. Uit archeologisch onderzoek op de 
Ootmarsumse stuwwal zijn aanwijzingen voor middeleeuwse hellingerosie (colluviale afzettingen).305 Ze vormen voor 
zover bekend de oudste aanwijzingen voor onomkeerbare aardkundige veranderingen. In de nieuwe en moderne tijd 
worden de onderlinge verschillen tussen deze microregio’s steeds minder groot (fig. 2.22). Dit kan te maken hebben 
met veranderende sociaal-economische factoren. Vanaf de middeleeuwen en nieuwe tijd kwam Noordoost-Twente 
steeds meer binnen een inter-
regionaal netwerk te staan. Het 
is aannemelijk dat vanuit deze 
globalisering avant la lettre lo-
kale problemen, die eerdere ont-
ginning bemoeilijkten, steeds 
beter konden worden opgelost. 
In de komende hoofdstukken 
krijgt deze wisselwerking tussen 
de mens en het landschap aan-
dacht.

Figuur 2.22. Aantal waarnemingen 
van erven gecategoriseerd naar fy-
sisch-geografische microregio, gecor-
rigeerd naar het oppervlak in km2.

De resultaten zijn gespiegeld aan bestaande bewoningsmodellen. Over het geheel genomen vormden de oost- en 
zuidflank van de Ootmarsumse stuwwal een basis voor de gehele Holocene kolonisatie van het onderzoeksgebied. 
Gaandeweg werden steeds kleinere en verder van de stuwwal van Ootmarsum gelegen gebieden gekoloniseerd. Mo-
gelijk kan het steeds meer diffuse patroon vanuit de klimaatontwikkeling en vegetatiesuccessie worden verklaard. Tot 
en met de geologische periode het Atlanticum was het klimaat geen beperkende factor, want de zomer- en wintertem-
peraturen bereikten toen de hoogste waarden (Holoceen klimaatoptimum).306 Voor de introductie van de landbouw 
werd het landschap steeds bosrijker en wordt aangenomen dat het bosareaal een “climaxsituatie” bereikte.307 Het is 
aannemelijk dat van nature open gebieden, waaronder veenranden de meest eenvoudige vestigingsplaatsen en boven-
dien vanuit ecologisch oogpunt de meest soorten-/voedselrijke gebieden waren. Vanuit deze theoretische verwach-
ting is het archeologisch verspreidingspatroon in het paleolithicum, mesolithicum en vroeg-neolithicum mogelijk als 
geleidelijke kolonisatiefase te karakteriseren (fig. 2.23, model A). In de volgende hoofdstukken wordt aandacht aan de 
paleoecologische kenmerken van deze landschappen besteed. 

De bronstijd was een duidelijke contractiefase, die door de plaatsvastere landbouw en een vermoedelijke lokale 
vernatting in laaggelegen terreindelen is aangestuurd (fig. 2.23, model B). De vernatting van het landschap in de 
overgangsfase van de bronstijd naar de ijzertijd is in eerdere studies aangetoond. In de ijzertijd vond er opnieuw 
expansie plaats en vormden grote zandeenheden langs de Dinkel en de stuwwallen een zwaartepunt. 

De Romeinse tijd was een maximale contractiefase (fig. 2.23, model C) op droge en vochtige zandruggen waar de 
landbouw zo plaatsvast werd dat sommige ecosystemen uit evenwicht raakten en zandverstuivingen plaatsvonden. 
Voorbeelden van dergelijk intensief landgebruik speelde op locatie Denekamp-De Borchert en in minder extreme 
vorm op Celtic fields, waaronder bij Mander. 

De continuïteit van erven uit de historische dataset wijst een vroeg-middeleeuws hoevezwermlandschap, grotendeels 
gelegen langs de randen van hoofdlandschappen en interregionale routes. Duidelijke kerngebieden zoals Heidinga 
beschreef, zijn niet duidelijk aanwijsbaar. Dit is modelmatig te karakteriseren als historische ruggengraat (fig. 2.23, 
model D), waarbij Oldenzaal en Ootmarsum de wervels in deze ruggengraat vormden. De laat-middeleeuwse 
ontginningen in flanken van veen- en moerasgebieden zijn te typeren als ribben langs deze ruggengraat. In de 
nieuwe tijd vormde zich een verdicht hoevenlandschap met bewoningskernen en enkele natte perifere eilanden 
(fig. 2.23, model E). De moderne tijd bestaat uit een bewoningslandschap van verspreid liggende hoeven, stedelijke 
kerngebieden en enkele perifere gebieden (fig. 2.23, model F).308 

305 Scholte Lubberink, 2008, p. 22-23, 30, 43, 47; De Vries, 2016, p. 1-24.
306 Renssen et al., 2009, p. 1-4; Davis et al., 2003, p. 1707.
307 Havinga, 1962, p. 103; Hommel et al., 2002, p. 33; Spek, 2004, p. 121-122; Berendsen, 2008a, p. 153-154, 221; Jongmans et al.,  2013, p. 189; 
           Van Vuure, 2003, p. 207-219; Louwe Kooijmans, 2012, p. 62-66.
308  Wordt in volgende hoofdstukken verder uitgewerkt.
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Figuur 2.23. Geschematiseerde occupatiemodellen van Noordoost-Twente op basis van het ruimtelijke bewoningspatroon. Elk rondje 
symboliseert een totaalsom van de bewoningsplekken per tijdsperiode. De pijlen geven ruimtelijke verschuivingen ten opzichte van de 
vorige periode aan. Vanaf de middeleeuwen verschuift het patroon niet omdat de erven blijven voortbestaan, maar er vervolgens steeds 
nieuwe bewoningsplekken bijkomen. Tussen het paleolithicum en het neolithicum werden aanvankelijk steeds verder van de oostflank 
van de Ootmarsumse stuwwal gelegen gebieden gebruikt als jachtkamp. Later werden deze gebieden gebruikt voor zwerflandbouw. 
Model A representeert daarmee een kolonisatiefase. Model B is een contractiefase, waarvan het zwaartepunt op de Ootmarsumse 
stuwwal ligt. In de ijzertijd volgde een expansiefase, waarin de bewoning op eerder ontgonnen en nieuw te ontginnen grote zandeilanden 
plaatsvond. Model C is een maximale contractiefase, wat niet wil zeggen dat het landgebruik extensiveerde. Er zijn bewijzen voor 
lokale ontwrichting van het ecosysteem door nieuwe technieken in de landbouw. Vanaf de middeleeuwen ontstond er een vast 
bewoningspatroon, waarbij in opvolgende fases is uitgebouwd. Model D vormt de historische ruggengraat van het bewoningspatroon, 
waarin de steden Oldenzaal en Ootmarsum nog een bescheiden omvang hadden. Er zijn dan nog grote moeras- en veengebieden 
aanwezig, die barrières tussen diverse bewoningsgebieden vormden. Model E vormde een verdichting van het middeleeuwse 
hoevenlandschap, waarin steden uitgroeiden en ook diverse dorpskernen ontstonden. De isolatie tussen bewoningsgebieden verdween, 
waardoor er alleen in afgelegen gebieden nog natte ongecultiveerde gebieden voorkwamen. Model F staat voor een bewoningslandschap 
van verspreid liggende hoeven, stedelijke kernen, dorpen en enkele natuurreservaten van voorheen natte perifere gebieden.
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2.4.  Synthese en conclusies

Een nieuwe fysisch-geografische kaart van Noordoost-Twente

Wanneer men de lange termijnontwikkeling van de wisselwerking tussen de mens en het milieu wil onderzoeken, 
is kennis nodig van de geschiktheid voor bewoning. Hiervoor biedt een geomorfologische kaart, zoals gebruikt in 
traditionele archeologische studies voldoende houvast. Waarschijnlijk is een bewoningslocatie niet alleen bepaald 
door voldoende droge omstandigheden. Men was immers geheel afhankelijk van de voedselvoorziening uit het 
omliggende milieu: het verzamelen van plantaardig voedsel, visvangst, jacht, akkerbouw, weidegang, het steken 
van turf enzovoorts. Een geomorfologische kaart is daardoor onvoldoende bruikbaar om de variatie die binnen 
geomorfologische eenheden aanwezig is in beeld te brengen. Volgens de ecosysteemtheorie van Jenny zijn er naast het 
reliëf (geomorfologie) tal van andere min of meer stabiele geofactoren (geologie, hydrologie en bodem) die ook over 
een lange periode inzicht geven in de ecologische kenmerken en daarmee ook de gebruiksmogelijkheden voor de 
mens. Vanuit de geesteswetenschappen wordt een verklaring van gebruiksmogelijkheden vanuit abiotische variabelen 
als fysisch determinisme aangeduid (hoofdstuk 1). Doordat in deze studie is gewerkt met een geschoonde en door 
archeologen gecontroleerde dataset blijkt deze studie inzicht te geven in de mate waarin mensen in verschillende 
tijdsperioden met hun omgeving zijn omgegaan. Wanneer de vuursteenvindplaatsen c.q. mogelijke kampementen 
of nederzettingen vanuit dat perspectief worden geïnterpreteerd, is er een aantal verklaringen voor ongebruikelijke 
locaties te geven. 

Voor de vroege prehistorie blijken kleinere jachtkampen op zandkopjes in een hedendaags natte basenhoudende 
omgeving vermoedelijk zeer geschikt voor het verzamelen van plantaardig voedsel, het vangen van vissen of bejagen 
van wilde dieren. De opgraving Bornse Maten-Grutterskamp laat zien dat vanaf de late prehistorie vernatting 
plaatsvond en bewoningsgebieden in tegenwoordig natte gronden voorkwamen. Er zijn onvoldoende gegevens 
beschikbaar om in te kunnen schatten of dit een lokale uitzondering was. De betrouwbaarheid van de kaarten neemt 
af naarmate verder terug in tijd wordt gegaan. Uit het voorgaande blijkt dat er destijds grotere veenarealen waren die 
door ontginning zijn verdwenen. 

We nemen aan dat deze fysisch-geografische kaart een verbetering oplevert om de variatie aan milieukenmerken 
in beeld te brengen en daarmee ook de gebruiksmogelijkheden voor de mens. Het vormt een hulpmiddel om 
bodemkundige gegevens in een meer landschapsecologisch perspectief te kunnen plaatsen. Dit betekent dat vanuit 
deze nieuwe fysisch-geografische kaart wel verwachtingen over bewoning en landgebruiksmogelijkheden kunnen 
worden opgesteld, maar op een lokaal schaalniveau altijd nader interdisciplinair onderzoek op het snijvlak van 
fysische-geografie, (paleo)ecologie en cultuurhistorie nodig is voor reconstructie van het paleomilieu. Desondanks is 
het wenselijk om op basis van interdisciplinair onderzoek deze fysisch-geografische kaart van Noordoost-Twente per 
archeologische periode te optimaliseren. In de volgende hoofdstukken wordt aandacht aan zowel het schaalniveau als 
de complexiteit van interactie tussen aarde, natuur en mens besteed.

Locatiekeuze van nederzettingen in Noordoost-Twente in de prehistorische en historische tijd

In fig. 2.24 zijn de locatiekeuze in de hoofdlandschappen of ecodistricten en het zwaartepunt van de daarbinnen 
vallende primaire standplaatsen uiteengezet. Deze geeft inzicht over de diachrone relatie tussen mens en de natuur 
(fig. 2.24). De omgeving van de versmalling in de noord-zuid georiënteerde stuwwal tussen Ootmarsum en Oldenzaal 
vormde een belangrijke locatiekeuze gedurende de vroege prehistorie. Men had een goed uitzicht op de aangrenzende 
natte gronden waar men vermoedelijk planten kon verzamelen, vissen en jagen. De mensen van de Ahrensburgcultuur 
jaagden op rendieren die vermoedelijk voor hun seizoenstrek deze stuwwallen konden benutten. Hierdoor konden de 
natte gebieden ten oosten en westen van deze noord-zuid-verbinding worden gemeden. De versmalling in de stuwwal 
vormde een soort natuurlijke fuik, waarin de rendieren konden worden gevangen. Gedurende het mesolithicum 
wordt het verspreidingspatroon meer diffuus, vermoedelijk omdat de vegetatiesuccessie op gang kwam en open 
plekken gekoppeld waren aan Pleistocene geulen. Scherpe overgangen tussen zandruggen en basenhoudende natte 
laagten ondersteunen deze verwachting.
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Figuur 2.24. Dwarsdoorsnede van het maaiveld, geïnspireerd door de fysische hoofdlandschappen en detailreliëf op het AHN2, 
globaal genomen in de lijn tussen Almelo en Nordhorn. De begrenzingen van deze hoofdlandschappen zijn aangegeven met verticaal 
aangegeven zones, waarboven de bewoningszones per tijdsperiode laat paleolithicum (PALEO), mesolithicum (MESO), neolithicum 
(NEO), bronstijd (BRS), ijzertijd (IJZ), Romeinse tijd (ROM), vroege middeleeuwen (VME), late middeleeuwen (LME), nieuwe tijd 
(NT), moderne tijd (MT) zijn weergegeven. De stippellijn in de moderne tijd wijst op een vrijwel overal voorkomende bewoning. 

Het neolithicum vormt met de Swifterbant- en trechterbekercultuur weliswaar de overgangsfase naar het boerenbestaan, 
maar hier zien we een verdere verspreiding van het vroeg-prehistorische bewoningspatroon. In de bronstijd werd 
het steeds meer diffuse bewoningspatroon doorbroken door een contractiefase op de Ootmarsumse stuwwal. Dit 
beeld kan vertekend zijn door betere waarnemingen uit de omgeving van grafheuvels. Vermoedelijk speelde de sterke 
uitbreiding van venen en een mogelijke klimatologische vernattingsfase ook een push-factor naar een boerenbestaan. 
In de ijzertijd vond expansie naar de grotere zandruggen plaats, waarbij ruggen met aangrenzende basenhoudende 
natte laagten favoriet waren. In de Romeinse tijd zet deze trend zicht voort en is het bewoningspatroon nog sterker 
gekoppeld aan deze grensgebieden en het landgebruik van het gemengde landbouwbedrijf lokaal intensief. 

Vanaf de middeleeuwen is er een veel grotere dataset beschikbaar en sluiten de patronen aan bij demografische 
gegevens. Uit schriftelijke gegevens zijn boerderijnamen voorhanden die in veel gevallen tot op de dag van vandaag 
worden gebruikt. Vanuit historische bronnen kon een gefaseerd overzicht worden gegeven van de diverse categorieën 
van middeleeuwse erven. Vanuit de gefossiliseerde rechtsverhoudingen en (pre)kadastrale gegevens zijn duidelijke 
aanwijzingen voor oude historische routes gevonden die passen bij de lange-termijnontwikkeling van de erven van 
Noordoost-Twente. In de vroege middeleeuwen lag de bewoning in een krans om de lagere flanken van de stuwwallen 
en vond gedurende de middeleeuwen een verdichting van het bewoningspatroon plaats. Er ontstonden enkele stedelijke 
kernen (Oldenzaal en Ootmarsum), waarbij Noordoost-Twente onderdeel van een interregionaal handelsverbond, de 
Hanze, uitmaakte. Er lagen toen nog grote moerassen en venen tussen deze bewoningsconcentraties, die vanaf de late 
middeleeuwen werden ontgonnen. Het leidde tot een kolonisatie van voorheen onbewoonbare gebieden, vooral in 
het stroomgebied van de Dinkel waar in een groot gebied klastische sedimenten voorkomen. 

In de nieuwe en moderne tijd vond opnieuw expansie plaats en ontstonden dorpsstructuren en meerdere stedelijke 
kernen, deels in voorheen onbewoonbare gebieden waar grote veen- en moerasarealen lagen. Men keerde als het 
ware terug naar de vroeg-prehistorische bewoningsgebieden. Het getuigt van een uitstekende waterhuishoudkundige 
kennis en grote vraag naar grondstoffen en woongebieden. Tegenwoordig vormen fysisch-geografische kenmerken 
nauwelijks nog beperkingen voor de locatiekeuze en het verspreidingspatroon diffuus. De laatste open gebieden 
vormen aangewezen natuurgebieden of droge voedselarme zandgronden waar bossen zijn aangelegd.
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