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Hoofdstuk 4

Rivierkommenlandschap in het Ageler-Voltherbroek 
tussen 13.000 BP en heden
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4.1.  Inleiding en probleemstelling

Inleiding

Het stroomgebied van de Dinkel was in het Pleistoceen veel omvangrijker dan tegenwoordig, maar heeft zich door 
dalinsnijding steeds verder in omvang beperkt (hoofdstuk 3). Ten zuiden van Denekamp is in dit proefschrift een 
rivierterrassenlandschap onderscheiden, waarin diverse insnijdings- en opvullingsfases plaatsvonden. Delen van het 
stroomgebied van de Dinkel bestaan uit zogenaamde broekgebieden. Tussen Ootmarsum, Denekamp en Oldenzaal ligt 
het circa 400 hectare grote bosgebied van het Agelerbroek, Voltherbroek en Oude Broek en Wieker Meden (paragraaf 
1.5; fig. 4.1).523 In tegenstelling tot het gebied ten zuiden van Denekamp heeft het gebied een vlak en nat karakter en 
er is bovendien meer klei afgezet.524 Het toponiem “broek” verwijst naar broekbos, moeras of laag gelegen land.525 
In de eerste helft van de 20ste eeuw vormde het studiegebied een afwisseling van moeras, broekbos, blauwgrasland, 
kalkmoeras en natte heide, dat zich naar het noorden richting de Duitse grens voortzette. De resterende broekbossen 
behoren tot de grootste en belangrijkste van ons land, vanwege ontginningen en sterke ontwatering in de tweede helft 
van de 20ste eeuw.526 Er speelt hier een maatschappelijke opgave om de natuurwaarden te verbeteren, want deze restanten 
zijn via Natura 2000 Europees beschermd.527 De focus ligt hierbij op het herstel van de kweldruk en het verminderen 
van de ontwaterende werking van sloten. Het is de vraag in hoeverre deze gebieden door de overstroming vanuit 
het Dinkelsysteem zijn beïnvloed. In de natuurgebieden Ageler- en Voltherbroek zijn aardkundige, ecologische en 
cultuurhistorische kenmerken van de periode voor de rationalisatie en ontginning grotendeels behouden gebleven.528 
Het vormt daarom een ideaal studiegebied om te onderzoeken in hoeverre deze broekgebieden relicten zijn van een 
Pleistoceen rivierenlandschap, hoe deze in het verleden eruit zagen en functioneerden. Dit hoofdstuk gaat in op de 
geogenetische ontwikkeling van deze rivierkomachtige gebieden. 

Figuur 4.1. Het circa 400 hectare grote Ageler- en Voltherbroek, een uitgestrekt bosgebied tussen Ootmarsum, Denekamp en Oldenzaal. 
Het gebied oogt als een eeuwenoude wildernis. 

523  Oling et al., 2015, p. 12-15; Van den Berg et al., 2017.
524  Ebbers & Van het Loo, 1992, bodemkaart 1:50.000.
525  Moerman, 1956, p. 42; Elerie & Spek, 2009, p. 340.
526  Westhoff et al., 1973, p. 211-223; Stortelder et al., 1998, p. 14-16.
527  Oling et al., 2015, p. 12-15; Van den Berg et al., 2017.
528  Westhoff et al., 1973, p. 211-223.
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Stand van het onderzoek 

Fysisch-geografisch onderzoek - Van der Hammen beoordeelde de eerste gedetailleerde geologische kaart van het 
kaartblad Lattop-Denekamp van Burck als een extreem goede weergave van de situatie in het Laat Kwartair (fig. 
4.2).

Figuur 4.2. De geologische kaart van een gedeelte van blad 28 Almelo en blad 29 Denekamp uit 1929. Het is door Burck opgenomen 
tussen 1919 en 1924 AD. Bron: Rijks Geologische Dienst, 1930. 

De geologische eenheid I9 bestaan uit Holocene afzettingen, een beekafzetting met fijn tot zeer fijn zand, 
plaatselijk met zandige klei, lokale zones met ijzerkorrels. De eenheid omvat het Agelerbroek, Broekmaten, Oude 
Broek, Wieker Meden en Voltherbroek (gebied langs de Voltherbeek). In de zuidwesthoek van het Agelerbroek 
wijst de toevoeging I6v op moerasveen met een dikte van 20-50 cm, overwegend sterk zandig. Het gaat om 
beginnende veenvorming op het laagterras dat door ontwatering en ontginning is onderbroken. De eenheid II8 
omvat Pleistocene postglaciale dalopvullingsafzettingen en werd een laagterras genoemd. Het bevat horizontaal 
gelaagde, fijne zanden met kleibanken, plaatselijk grof en fijn grind en lokale ingesloten veenlenzen. Binnen dit 
laagterras vormt de eenheid I6v ook Holocene afzettingen van moerasveen met een dikte van 50-180 cm en soms 
sterk zandig. Er werd toen al melding gemaakt dat deze gronden door ontwatering en ontginning veranderen in 
humeuze zandgronden.

Opvallend is de eenheid II4 met een v-vormige arcering, destijds Osar genoemd. Het is beschreven als een 
fluvioglaciale mantel van fijne tot middelkorrelige gelaagde zanden, soms met grind. Tegenwoordig wordt een Osar 
als Esker aangeduid. De eenheid is gevormd door smeltwater onder de ijskap in het Saalien en blijkt een groot deel 
van de oost- en zuidflank van de Ootmarsumse stuwwal te bevatten.529 Burck betreurde de aardkundige aantasting 
door de ruilverkaveling, waardoor diverse veenafzettingen en delen van paleogeulen waren verdwenen.530 

Wijmstra, Schalke en Gonzalez maakten in 1971 een nieuwe geologische kaart. In de lage terreindelen van de 
broekgebieden zijn drie afzettingen binnen de formatie van Singraven onderscheiden.531 De eerste ligt in dalen 

529  Stouthamer et al., 2015, p. 193.
530  Burck, 1929, schaal 1:50.000 van de kaartbladen Denekamp-Lattop en Ootmarsum.
531  Van der Hammen, 1971, p. 73-76. In de nieuwe geologische nomenclatuur benoemd als laagpakket van Singraven, binnen de formatie van    
            Boxtel; Schokker et al., 2005.
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en bevat klei, zandige klei, lemig zand, venige klei, venig zand en lokaal veenpakketten van 50-300 cm dik. Deze 
broekafzettingen waren 50-150 cm dik en dateren aldus Van der Hammen op basis van hun palynologische 
samenstelling hoofzakelijk uit het Subatlanticum. Hun basis is plaatselijk veel ouder, gezien dateringen uit het 
Boreaal, Preboreaal en soms Laat Glaciaal. Deze oudere organische afzettingen liggen in geulvullingen uit het 
Pleistocene stroombed.532 De tweede afzetting binnen de formatie van Singraven bestaat uit een 20-50 cm dikke 
veenlaag op het Beuningencomplex, de derde omvat verstoven Vroeg-Holocene landduinen.533 De directe omgeving 
van de Singravenformatie bestaat aldus Van der Hammen uit de formatie van Twente.534 Hierbinnen onderscheidden 
ze het Wierdenlaagpakket van jong dekzand uit het Laat Glaciaal, het oud dekzand II uit het Laat Pleniglaciaal en 
het Beuningencomplex op oud dekzand I (tabel 3.1).535 Het eolisch jong dekzand II ontbreekt vrijwel, waardoor 
het fluvio-eolisch gevormde oud dekzand II, met daarin de Beuningenlaag, aan maaiveld voorkomt (tabel 3.1). 
Feitelijk is hier geen sprake van een Beuningenlaag (een enkele grindvloer door uitblazing) maar van een complex 
van kleine ruggen en geultjes, waarin meerdere grindsnoeren zichtbaar zijn. In het Beuningencomplex zijn kleine 
meertjes terug te vinden, waarlangs zandruggen lagen.536 

In het proefschrift van Van Huissteden is de lithostratigrafische indeling van Van der Hammen verder uitgewerkt 
(tabel 3.1).537 De boringen die Van Huissteden in de noordflank het Agelerbroek heeft geplaatst, tonen aan dat het 
Beverborglaagpakket hoofdzakelijk binnen één meter onder maaiveld voorkomt. Op een aantal plekken zijn geulen 
ingesneden, waarin een 1-2 m dikke opvulling van het laagpakket van Singraven aanwezig is. Slechts op enkele 
ruggen komt het Lutterzand-  en Wierdenlaagpakket voor (tabel 3.1). Raai B-B’ doorkruist het Voltherbroek, waarbij 
in het dal van de Voltherbeek ook een geulinsnijding van het laagpakket van Singraven in het Beverborglaagpakket 
voorkomt, net als bij raai A-A’ (fig. 4.2).538 Dit betekent dat er sprake is van een grotendeels fossiele Pleistocene 
riviervlakte, waarin gedurende het Laat Glaciaal een aantal geulinsnijdingen heeft plaatsgevonden, een analoge 
situatie als in het bovenstroomse rivierterassenlandschap (hoofdstuk 3).

Het is raadselachtig waarom bij het maken van de recente geografische overzichtskaarten deze eerdere kennis zo 
beperkt is meegenomen. Op de geologische kaart van Van den Berg en Den Otter uit 1993 is deze detaillering 
grotendeels geschematiseerd tot een uniforme eenheid van sneeuwsmeltwaterafzettingen met matig fijn en matig 
grof zand, plaatselijk met leem en/of veen.539 Hierbinnen liggen kleine jongere eilanden van dekzand van maximaal 
twee meter dik. In een aantal zones zijn beekkleiafzettingen van minder dan een meter dikte ingetekend. Op een 
enkele plek is nog veen weergeven, dat dunner is dan één meter.540 In vergelijking met de beide andere geologische 
kaarten is het areaal met veen (Formatie van Singraven) sterk verkleind.541 

De herziene geomorfologische kaart uit 2018, volgt de polygonen van de bodemkaart 1:50.000 uit 1992 in 
grote lijnen.542 In het Agelerbroek, Wiekermeden en Oude Broek zijn de erosiedalen als een dalvormige laagten 
omschreven, in het gebied ten noorden van het Agelerbroek als beek(dal)overstromingsgronden en het grootste 
deel van het Voltherbroek als een vlakte van verspoelde dekzanden. De geïsoleerde ruggen in de broekgebieden 
zijn geclassificeerd als dekzandruggen- en dekzandwelvingen en de langgerekte rug langs de westflank van het 
Agelerbroek als grondmorenewelving.543 De nieuwe geomorfologische kaart met bijbehorende toelichting wijst dus 
op een hoofdzakelijke eolische genese.544 

In 1983 is voor het Voltherbroek een 1:10.000-bodemkartering verricht, waarbij lithologische gegevens aan de 
geschematiseerde stratigrafische opbouw van Van der Hammen en Wijmstra zijn gespiegeld.545 De gegevens zijn 
geïntegreerd in de latere 1:50.000-bodemkaart van Ebbers en Van het Loo.546 Op deze bodemkaart bestaan de 
laaggelegen terreindelen in het Voltherbroek uit de associatie van kleiige beekdalgronden (ABk). Deze zand-, 
zavel-, en kleigronden behoren bodemkundig gezien tot de beekeerdgronden met een kleidek, of leek- en 

532  Van der Hammen, 1971, p. 75; hoofdstuk 3, dit proefschrift.
533  Van der Hammen, 1971, p. 73-74.
534  In de nieuwe geologische nomenclatuur, niet meer apart onderscheiden en valt onder de formatie van Boxtel; Schokker et al., 2005.
535  Van der Hammen, 1971, p. 73-74.
536  Van der Hammen, 1971, p. 73-75.
537  Van Huissteden, 1990, p. 28-39.
538  Van Huissteden, 1990, p. 38.
539  Van den Berg & Den Otter, 1993, p. 156-158; blad Almelo Oost/Denekamp 28O/29.
540  Van den Berg & Den Otter, 1993, p. 156-158; blad Almelo Oost/Denekamp 28O/29.
541  Ebbers & van het Loo, 1992, blad 28 Oost - 29 Almelo-Denekamp. 
542  Maas et al., 2017; https://geodata.nationaalgeoregister.nl/geomorfologischekaart50000; Ebbers & Van het Loo, 1992, kaartblad 28 Oost-29   
            Almelo-Denekamp.
543  Maas et al., 2017; https://geodata.nationaalgeoregister.nl/geomorfologischekaart50000  (dd. 12-04-2018).
544  Maas et al., 2017; https://geodata.nationaalgeoregister.nl/geomorfologischekaart50000  (dd. 12-04-2018).
545  Dodewaard & Rutten, 1983; www.bodemdata.nl  (dd. 12-04-2018). Dit waren veelal ondiepe (80 cm) boringen.
546  Ebbers & Van het Loo, 1992. 
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woudeerdgronden. Op de hogere terreindelen neemt het kleiaandeel af.547 Het Agelerbroek wordt gedomineerd 
door de associatie van venige beekdalgronden (ABv) die naast veen- en andere moerige afzettingen een lutumrijke 
moerige bovengrond bezitten. Ze vormen soms een mozaïek met zavel-, klei-, of zandgronden, waarbij de hoger 
gelegen terreindelen uit beekeerdgronden bestaan.548 Dit betekent dat laaggelegen delen zijn opgevuld met klei en 
veen. Tot op heden is het onduidelijk in hoeverre de geogenetische ontwikkeling in het Ageler- en Voltherbroek 
door rivierinvloed of door grond- en neerslagwater is bepaald. 

Figuur 4.2. Geologisch onderzoek van Van Huissteden, waarbij de boringen 7 t/m 24 van raai A-A’ in de noordflank en van het 
Agelerbroek zijn gedaan. Het laagpakket van Singraven (S) is vrijwel in het gehele Agelerbroektransect aanwezig. Bron: Van Huissteden, 
1990, p. 28-39.

Paleoecologisch en ecologisch onderzoek - Van het studiegebied zijn Midden-Pleniglaciale (60.000-25.000 jaar 
geleden) paleoecologische gegevens beschikbaar, maar Laat-Glaciale (16.000-12.000 jaar geleden) en Holocene 
data ontbreken.549 Het Midden-Pleniglaciale landschap bestond aldus Ran uit een vochtige struiktoendra tot 
toendra-achtige vegetatie. Fonteinkruidgemeenschappen (Potametea) kenmerkten het open water, waarbij de 
omgeving bestond uit gemengde gemeenschappen van zeggen (Carex), grassen (Poaceae), russen (Juncus) en 
mossen (Bryophyta). In de laaggelegen terreindelen vond veenvorming plaats in een grondwatermilieu. In perioden 
met rivierdynamiek, braken oeverwallen door en werd ook in lager gelegen gebieden zand afgezet. Lokaal werd 
de vegetatiegroei begraven en door de zandopvulling van het riviersysteem of kwam deze onder rivierinvloed te 
staan. Door veranderende oeverwalpatronen was er een afwisseling van grond- en rivierwater.550 Brinkkemper, 
Van Geel en Wiegers onderzochten een Midden-Pleniglaciale afzetting van 42.000 jaar geleden, afkomstig uit de 

547  Ebbers & Van het Loo, 1992, p. 123-124; blad 28 Oost – 29 Almelo-Denekamp.
548  Ebbers & Van het Loo, 1992, p. 121-122; blad 28 Oost – 29 Almelo-Denekamp.
549  Ran, 1990, p. 142-197; Brinkkemper et al., 1987, p. 235-269.
550  Ran, 1990, p. 141-199. 150 
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545 Dodewaard & Rutten, 1983; www.bodemdata.nl (dd. 12-04-2018). Dit waren veelal ondiepe (80 cm) boringen. 
546 Ebbers & Van het Loo, 1992.  
547 Ebbers & Van het Loo, 1992, p. 123-124; blad 28 Oost – 29 Almelo-Denekamp. 
548 Ebbers & Van het Loo, 1992, p. 121-122; blad 28 Oost – 29 Almelo-Denekamp. 
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nabije omgeving van het Agelerbroek.551 De vegetatie bestond toen uit een mosrijke kleine-zeggengemeenschap, 
waarin aanvankelijk basenhoudende omstandigheden met o.a. parnassia (Parnassia palustris) kenmerkend waren. 
Na verloop van tijd vond er een verschuiving naar snavelzegge (Carax rostrata) plaats, die later werd vervangen 
door aquatische taxa.552 De afwisselende stratigrafie van zand, veen en gyttja sluit aan op de reconstructie van 
Ran, namelijk die van een opvullend rivierenlandschap. Tot op heden ontbreken organische afzettingen uit het 
Laat Pleniglaciaal, Laat Glaciaal en natuurlijke afzettingen uit het Holoceen. Er ligt daarmee een uitdaging om te 
onderzoeken in hoeverre de afwisseling tussen grondwater- en rivierwater beïnvloede vegetaties gedurende het 
Holoceen kenmerkend blijft.

Vanaf 1941 hield de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) hun zomerkamp in Denekamp om het 
bewustzijn van de “natuurschatten in het Twentse landschap” voor de Twentenaren en de overige Nederlanders te 
vergroten. Ze deden dit om argumenten aan te dragen voor de oprichting van een nationaal park om daarmee dit 
belangrijke deel van het vaderland te beschermen tegen de “gevaren” van ontginning en wijziging in de structuur van 
het landschap. Het was de wens van de natuurbeschermers om het Agelerbroek, Voltherbroek en de Bergvennen als 
reservaat aan te wijzen: “een bron voor natuurstudie, waar van de heerlijkheid van het ongerepte landschap kan worden 
genoten”.553 In 1946 werd er een plantensociologisch kamp gehouden om de botanische waarden te registreren, naar 
aanleiding van de plannen om de Dinkel en ongecultiveerde gronden te rationaliseren. Met steun van de algemene 
Nederlandse Wielrijdersbond (ANWB), Stichting Het Overijsselse Landschap en de Vereniging tot Behoud van 
Natuurmonumenten werd een boekje uitgegeven, met ook de inventarisaties van de contactcommissie voor 
natuur en landschapsbescherming. Van Dijk werkte de gegevens uit 1946 uit in een overzichtswerk “Rijkdommen 
in het Twentse Landschap”.554 Meijer en Van Zeist richtten zich op de uitwerking van het Agelerbroek. Bakker 
en Landman maakten in 1966 de balans op na de ontginningen voor de ruilverkaveling Beneden Dinkel.555 
De soortensamenstelling in relatie tot een landschappelijke terreinbeschrijving geeft detailinformatie over de 
standplaatscondities en daarmee de invloed van het riviersysteem.

Historisch onderzoek - De studies van Ter Kuile, Dingeldein en Döhmann, Dingeldein, Gevers en Mensema en 
Hagens tonen aan dat het riviersysteem van de Dinkel al vanaf de late middeleeuwen door watermolens is gestuwd.556 
Dinkeloverstromingen in relatie tot conflicten met watermolens komen ook aan de orde in het door Bossink, 
Broekhuis en Scholte Lubberink uitgegeven Markeboek van Agelo (1645-1843 AD).557 De ingenieurs Staring en 
Stieltjes kregen in 1872 de taak om het watersysteem van de Dinkel te beschrijven, wat een nauwkeurig overzicht van 
het watersysteem opleverde.558 Het effect van watermolens op de hydrologische situatie en ecologische kenmerken is 
een aandachtsveld van De Mars. Hij toonde aan dat in gebieden met een hoogteverschil van 5-10 m bovenstroomse 
inundatiezones van ruim 6 km ontstonden.559 Dit beeld lijkt aan te sluiten bij de studies uit het benedendeel van het 
stroomgebied van de Dinkel. Dit traject krijgt in dit hoofdstuk een verdere uitwerking. Een ruimtelijke indruk van 
deze natte omstandigheden geven Runhaar et al. Zij leidden de historische waterstanden (circa 1850-1950 AD) af 
uit de referentiegrondwaterstanden behorend bij de pedogenese. Doordat ze deze kaartbeelden controleerden met 
de COLN-TNO-kartering uit de jaren ‘50 leverde dit een betrouwbaar beeld voor de situatie voorafgaand aan de 
ruilverkavelingen.560 Recent onderzocht Van Kouwen het historisch en actueel waterbeheer van de Dinkel tussen 
1815 en 2015 AD. Ze stelt dat de waterstaat van Overijssel vanaf 1882 AD op gang kwam, maar dat er tot 1941 geen 
waterschap was die toezag op het waterbeheer.561

Probleemstelling
De hydrologische gegevens laten zien dat de natuurwaarden in het Ageler- en Voltherbroek deels door kwel, 
dat wil zeggen opstijgend grondwater vanuit de noordflank van de Oldenzaalse stuwwal en oostflank van de 
Ootmarsumse stuwwal zijn gevormd. Vanuit historische gegevens lijkt de rivierinvloed van de Dinkel een 
sterke landschapsvormende factor, maar deze is bij zowel de toelichting op geologische kaart, toelichting op de 
geomorfologische kaart en toelichting op de bodemkaart, geheel over het hoofd gezien.562 Op zich vreemd, want 

551  Brinkkemper et al., 1987, p. 235-269.
552  Brinkkemper et al., 1987, p. 235-269.
553  Van Dijk & De Wit (red.), 1946, p. 3.
554  Van Dijk & De Wit (red.), 1946.
555  Bakker & Landman, 1966, p. 29-39.
556  Ter Kuile, 1964, p. 57; Dingeldein, 1949, in het privéarchief landgoed Meuleman; Döhmann  & Dingeldein, 1934, eerste deel, p. 141, 
            147; Gevers & Mensema, 1995, p. 387-388; Hagens, 1979.
557  Bossink et al., 2009.
558  Staring en Stieltjes, 1848; Linden van den Heuvell, 1939, p. 126-146; Van Kouwen, 2015, p. 45.
559  De Mars, 2011, p. 64; De Mars & Rijsselt, 2013, p. 27, 41, 48.
560  Runhaar et al., 2003, p. 4, 7-9, 79. Freeve, 1958. COLN-kartering; Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland.
561  Van Kouwen, 2015, p. 38.
562  Van den Berg & Den Otter, 1993, Koomen & Onderstal, 2008; Maas et al., 2017; Ebbers & Van het Loo, 1992.
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de 1:50.000-bodemkaart geeft duidelijke aanwijzingen voor opvullingsprocessen met kleihoudend sediment.563 
Aangezien (Tertiaire) klei zowel op de noordflank van de Oldenzaalse stuwwal als in de laaggelegen terreindelen 
voorkomt, is er onduidelijkheid over de herkomst. 

Tot op heden was het fysisch-geografisch- en paleoecologisch onderzoek gericht op het Pleistoceen en ontbreekt 
een geogenetisch overzicht van Holocene afzettingen van het laagpakket van Singraven uit de formatie van Boxtel. 
Om dit overzicht te kunnen geven, is onderzoek nodig naar de stratigrafische opbouw, de ouderdom van veen 
en kleilagen, de (paleo)ecologische eigenschappen uit deze sedimentlagen en de menselijke beïnvloeding van 
deze dunbevolkte en ogenschijnlijk ongerepte wildernisrestanten. Wanneer er duidelijkheid is over gebieden die 
hoofdzakelijk door grondwater of rivierwater waren beïnvloed kan dat van belang zijn voor de natuurherstelopgaven 
die in dit gebied spelen.

Onderzoekthema’s en onderzoeksvragen
Onderzoeksthema’s - Aansluitend op de aanpak in het zuidelijke deel van het stroomgebied van Dinkel (hoofdstuk 
3) zijn vier thema’s onderscheiden, met elk hun eigen onderzoeksvragen:

Thema A: Fysisch-geografische opbouw van het Ageler- en Voltherbroek en geogenetische reconstructie - Uit eerder 
onderzoek blijkt het maaiveld van het Ageler- en Voltherbroek grotendeels in het Laat-Pleniglaciaal te zijn gevormd, 
maar zijn tevens enkele Laat-Glaciale tot mogelijk Holocene geulopvullingen aanwezig. Van deze geulopvullingen 
is zowel de opbouw als de ouderdom onduidelijk. Onderzoeksvragen zijn:

•	 Welke afzettingen (zand, veen, klei) komen voor?
•	 Hoe oud zijn deze afzettingen? 
•	 Is het stroomgebied van de Beneden-Dinkel geogenetisch gezien te typeren als een rivierkommenlandschap 

of dient een andersoortige genese te worden aangehouden?

Thema B: Paleoecologische dynamiek: een landschapsecologische interpretatie van de pollensamenstelling uit 
sedimentlagen - Wanneer bekend is hoe oud de sedimentlagen zijn, kan paleoecologisch onderzoek inzicht geven 
in de vegetatieontwikkeling van het gebied. Onderzoeksvragen zijn:

•	 Hoe is de Holocene vegetatieontwikkeling verlopen?
•	 Zijn er op basis van de pollensamenstelling en andere microfossielen periodes te onderscheiden waarin 

grondwater, neerslagwater of rivierwater dominant waren? 

Thema C: Antropogene dynamiek: de reconstructie van nieuwe- en verdwenen ecosystemen op basis van historische 
en kartografische gegevens - Wanneer de geogenetische kenmerken zijn gekoppeld aan de vegetatieontwikkeling 
kunnen stabiele en instabiele fases worden afgeleid. De mens kan daarin een sterk sturende rol hebben gespeeld, 
waaronder door de bouw van watermolens in het watersysteem. De invloed en reikwijdte van de Dinkel in deze 
broekgebieden wordt vanuit diverse soorten gegevens gereconstrueerd. Onderzoeksvragen zijn:

•	 Wat was de invloed en reikwijdte van de watermolens bij de hydrologische kenmerken van het gebied?
•	 Valt de datering van kleihoudend (klastisch) materiaal samen met de aanleg van de watermolens in het 

stroomgebied?
•	 Wat zijn andere mogelijke factoren achter erosieprocessen in het stroomgebied en de sedimentatie van klei?

Thema D: Ecologische dynamiek: een historische analyse van de landschapsecologische kenmerken tot aan de 
ruilverkaveling Beneden-Dinkel - Omdat de pollensamenstelling slechts een beperkt beeld geeft over de historisch-
landschapsecologische kenmerken, worden floristische gegevens voorafgaand aan de grootschalige ontginningen 
in de jaren ‘50 gebruikt voor een retrospectief onderzoek. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan de reikwijdte 
van de rivierinvloed binnen dit ogenschijnlijk door kwel gedomineerde landschap. Onderzoeksvragen zijn:

•	 Wat zeggen historische vegetatiedata over het hydroecologisch functioneren van deze broekgebieden?
•	 Welke landschapsecologische informatie zijn vanuit de soortensamenstelling af te leiden?

563  Ebbers & Van het Loo, 1992.
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4.2. Bronnen en onderzoeksmethoden

Fysisch-geografisch onderzoek

Om de geogenetische ontwikkeling te kunnen onderzoeken, bieden veenbodems het meest betrouwbare 
bodemarchief. Volgens de 1:50.000-bodemkaart ontbreken deze, maar zijn in het Agelerbroek wel moerige 
eerdgronden aanwezig. Volgens de gegevens in het Bodeminformatiesysteem (BIS), blijkt het polygoon met een 
grootte van 62 hectare op slechts één boring te zijn gebaseerd. Wellicht zijn door deze grove schaal veenbodems 
over het hoofd gezien. Op basis van de variatie in hoogteligging en eerder onderscheiden bodemtypen zijn er in 
het kader van dit onderzoek 83 handboringen uitgevoerd met een Edelmanboor Ø 7 cm of smalle guts Ø 2 cm 
tot een diepte van circa 160 cm (fig. 4.3).564 Rondom de Hunenborg zijn in samenwerking met Scholte-Lubberink 
49 aanvullende boringen langs drie raaien verricht.565 Vanuit de ruimtelijke variatie is een representatieve raai 
gekozen om de geogenetische opbouw van het Ageler- en Voltherbroek te schematiseren. Er wordt geprobeerd 
om een scherper beeld te krijgen van de aanwezigheid van lokaal verspoelde Tertiaire klei vanaf de Oldenzaalse 
stuwwal, kleiafzettingen van de Dinkel en al dan niet gereactiveerd Pleistoceen zand.566 Volgend op de conventies 
van Ten Cate, Van Holst, Kleijer en Stolp zijn de niet-eolische afzettingen naar het lutumgehalte ingedeeld.567 Voor 
de benoeming van het bodemtype is het bodemclassificatiesysteem van De Bakker & Schelling gevolgd.568

Op locatie Agelerbroek is het dikste en minst geoxideerde veenprofiel geselecteerd voor paleoecologisch en 
koolstofdateringsonderzoek. In samenwerking met Van Geel en Engels (Universiteit van Amsterdam) is met 
behulp van een Wardenaarboor tot 111 cm diepte geboord. Omdat de boor op een wortel vastliep, is een meter 
ten noordwesten van deze locatie tot 76 cm met een Edelmanboor voorgeboord. Met een smalle Russische boor 
kon tussen de 76 en 125 cm diepte worden bereikt, maar de boor liep herhaaldelijk vast op het zeer compact 
siltig zand. Vanaf 125 cm diepte werd met een smalle guts verder geboord, omdat het materiaal nog steeds 
organische banden bevatte en daardoor mogelijk pollenhoudend bodemarchief bevatte. Op 130 cm diepte werd 
onverstoord moedermateriaal bereikt en daarmee vermoedelijk de opvullingsbasis. Van Geel heeft macroresten 
op 96 en 17 cm diepte voor koolstofdateringsonderzoek door middel van Accelerator Mass Spectroscopy (AMS). 
Het dateringsonderzoek heeft bij Van der Plicht op het Centrum voor Isotopenonderzoek van de Rijksuniversiteit 
Groningen plaatsgevonden.

In veel gevallen verliep de overgang tussen het Pleistocene zand en de bovenliggende klei geleidelijk. Locatie 
Voltherbeekweide (VO2 in fig. 4.3) bevat een natuurlijk profiel met scherpe overgangen tussen zand- en kleilagen. 
Doordat deze waarschijnlijk aanwijzingen geven over de ouderdom van stabiele en dynamische fases, heeft 
dateringsonderzoek met behulp van Optically Stimulate Lumincescence (OSL) plaatsgevonden, waarbij zowel 
multigrain als single grain analyses zijn uitgevoerd (paragraaf 1.7). In het Voltherbroek zijn ook wallichamen 
aangetroffen die niet samenvallen met oude perceelstructuren en ook op kartografische gegevens niet terug te 
vinden waren. Uit het verkennend booronderzoek bleek onder deze wallen intact oud oppervlak voor te komen, 
bestaande uit klei-, zavel-, en zandafzettingen.569 De ouderdom van deze minerale afzettingen is eveneens met 
OSL-dateringsonderzoek uitgezocht (paragraaf 1.7). De monstername kon alleen vanuit profielputten gebeuren, 
waarna de monsters zijn opgestuurd naar het Luminescence Dating Laboratory van de Universiteit van Oxford en 
door Swenninger zijn uitgewerkt (bijlage 1.4).

(Paleo)ecologisch onderzoek

Van Geel, die het palynologisch onderzoek verrichtte, heeft op basis van de pollensamenstelling ingeschat 
of de diverse overlappende boorprofielen aan elkaar konden worden gesynchroniseerd. Engels was bereid het 
pollendiagram te maken. De ruwe gegevens zijn vervolgens in pollenzones ingedeeld op basis van koolstof- en 
OSL-dateringen. Hierbij vormden lithologische kenmerken samen met de veranderingen in de pollencurves 
het uitgangspunt. Op basis van aardkundige en ecologische kenmerken zijn de gegevens in zowel een lokaal als 
regionaal landschapshistorisch-ecologisch perspectief geplaatst. 

564  Van den Berg et al., 2017, uitgevoerd door de auteur in samenwerking met Kieskamp, Van Duijnen en Van den Berg.
565  Scholte Lubberink et al., 2018, p. 39-42. In hoofdstuk 5 wordt dit verder uitgewerkt.
566  Dodewaard & Rutten, 1983, p. 20
567  Ten Cate et al., 1995, A-43.
568  De Bakker & Schelling, 1989.
569  In hoofdstuk 5 worden de cultuurhistorische kenmerken van deze wallen verder uitgewerkt.
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In het Agelerbroekprofiel waren er geringe veranderingen in de pollencurven en ontbraken macroresten in de zand- 
en kleilagen om meerdere koolstofdateringen uit te voeren. Er is teruggevallen op een alternatieve biostratigrafische 
datering, waarbij de curven van iep (Ulmus), linde (Tilia), beuk (Fagus sylvatica) en haagbeuk (Carpinus betulus) 
zijn gebruikt (bijlage 4.1). Onderzoekers uit omliggende landen en Nederland verwachten dat de iep en de linde 
vanaf de tweede helft van het Boreaal (circa 7.600 v.C.) zijn ingeburgerd.570 Casparie gebruikte de regionale curves 
van iep, hazelaar (Corylus avellana), beuk en haagbeuk om de veenontwikkeling in Zuidoost-Drenthe te kunnen 
spiegelen aan de vegetatieontwikkeling van de omringende hogere zandgronden.571 In analogie op hun aanpak 
leveren de locaties Denekamp-De Borchert en Engbertsdijkvenen nabij gelegen biostratigrafische tijdreferenties.572 
In pollenzone 2 van het Agelerbroekdiagram gecultiveerde grassen (Cerealia), andere cultuurindicerende taxa, 
de beuk en haagbeuk ontbreken is aangenomen dat deze zone tot aan het midden neolithicum (circa 4.000 v.C.) 
geldig is. Voor pollenzone 3 en 4 ontbreken bruikbare koolstofdateringen en is teruggevallen op biostratigrafische 
kenmerken, kartografische bronnen en beschikbare naburige OSL-dateringen.573 Pollenzone 3 is in de basis 
begrensd door het pollen van korenbloem en boekweit, dat vanaf de 14de eeuw in de diagrammen voorkomt.574 
Doordat deze beide soorten niet in het pollen van de met OSL-gedateerde locaties VO3 en VO5 zijn aangetroffen, 
is de pollenzone vermoedelijk wat ouder. Het aandeel boompollen van VO3 en VO5 bedroeg 75% en is vrijwel 
vergelijkbaar met de 70% op locatie Agelerbroek. Er is daarom aangenomen dat de jonge kant van deze OSL-
dateringen min of meer overeenkomt met de basis van zone 3 (bijlage 4.2, 4.3).575 Pollenzone 3 toont een sterke 
afname van bos van circa 70% naar 40% (bijlage 4.1). Vanuit historische kaarten blijkt het Ageler- en Voltherbroek 
in de periode 1773 - 1848 AD vrijwel boomloos (bijlage 4.4). Vanaf 1930 tot heden verbosten de hooilanden en is 
de sterke toename aan boompollen vanaf 9 cm als pollenzone 4 begrensd. 

Figuur 4.3. Het onderzoeks-
gebied met daarin de onder-
zoekslocaties Agelerbroek, 
Voltherbeekweide (VO2) en 
Oud oppervlak wal (VO3, 
VO5). 

Het natuurwetenschappelijk archief van Staatsbosbeheer in Deventer bevatte waardevolle gegevens over de 
floristische, fysische en landschappelijke kenmerken van de broekgebieden tot 1958 AD, de periode voor 
de uitvoering van de ruilverkaveling Beneden Dinkel. In 1951 is ten behoeve van de voorbereiding van de 

570  Behre, 1967, p. 149-159; Iversen, 1964, p. 59-70; Van Geel et al., 1981, p. 375-382; Janssen, 1974, p. 55-57.
571  Casparie, 1972, p. 8-9.
572  Van Geel, 1979; Van Geel et al., 1981.
573  Bompiek dateert vanaf de jaren 40. De curves van boekweit, korenbloem en maïs ogen onverstoord, ondanks deze ogenschijnlijke 
            contaminatie op 17 cm. 
574  Janssen, 1974, p. 57; Wijmstra & Schreve-Brinkman, 1971, p. 93-94, 98; Spek, 2004, p. 804-806.
575  De jonge kant van de OSL-dateringen van VO3 levert 1351/1376 AD en VO5 1306/1351 AD.
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ruilverkaveling een voorstel voor reservaatsvorming gedaan, waarbij door Staatsbosbeheer een vegetatietypekaart 
voor het Agelerbroek is gemaakt. Deze kaart biedt een voortreffelijk inzicht in zowel de ecologische als 
aardkundige kenmerken voorafgaand aan de ontginningen.576 De verslagen van reservaatbewaker Schulte tussen 
1965-1973 bevatten ook veel gegevens over soorten veranderingen in landgebruik. Vanaf deze periode zijn 
diverse systeemanalyses en vegetatiekarteringen uitgevoerd die inzicht geven in de vegetatieontwikkeling vanaf 
de ontginningen. In dit proefschrift richt ik me op de ecologische kenmerken tot aan de ruilverkaveling en het 
bespreken van de resterende kenmerken.577 

Historisch onderzoek

Aanvullend op de waterhuishoudkundige onderzoeken in dit gebied is in het gemeentearchief van Denekamp de 
collectie Kollen aangetroffen. Deze bevat detailinformatie over de lokale historische waterhuishouding tussen 1878 
en 1961 AD in de gemeente Weerselo, over de aanleg van het Almelo-Nordhornkanaal en de aanleg van waterlopen 
tussen 1819 en 1912 AD.578 

In het ruilverkavelingsarchief van de toenmalige Dienst Landelijk Gebied, zijn meerdere stukken geraadpleegd over 
de voorbereiding van de ruilverkaveling Beneden Dinkel tussen 1953 en 1958.579 De waterhuishouding speelde een 
cruciale rol bij het historisch landgebruik voorafgaand aan de ruilverkaveling. Omdat in de archiefstukken veel 
ruimtelijke context ontbreekt, zijn vier interviews gehouden met boeren die deze periode nog hebben meegemaakt 
(paragraaf 1.7).580

In 1885 AD kwam een waterstaatskaart tot stand met dammen, duikers, stuwconstructies, waterpeilen en moerassen 
en een uitgebreide beschrijving van Staring en Stieltjes uit 1848 en van Stieltjes uit 1872.581 Op deze kaart staat ook 
de stuwhoogte aangegeven. Dit maakt het mogelijk om op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 
een inschatting maken over de bergingsruimte tussen het maaiveld en de stuwhoogte.582 

4.3.  Resultaten

Thema A: Fysisch-geografische opbouw van het Ageler- en Voltherbroek: een geogenetische 
reconstructie

Rivierterrassen en -kommen in het noordelijke stroomgebied van de Dinkel - Het AHN2 toont tussen Denekamp, 
Lage (D) en de Ootmarsumse stuwwal een relatief vlak gebied, waarin een aantal parallelle rugstructuren met 
een noord-zuid oriëntatie voorkomt (fig. 4.4 en 4.5). Volgens Van der Hammen et al. kan dit gehele gebied als 
een Dinkelvlakte worden getypeerd, waarin diverse noord-zuid-georiënteerde geulen diep zijn ingesneden. Van 
der Hammen vermoedde dat er in het Pleniglaciaal een vlechtend riviersysteem aanwezig was, waarlangs een 
kenmerkende eilandstructuur van dekzandruggen en dalen is ontstaan.583 Uit de lithostratigrafische gegevens 
van Van Huissteden blijken deze ruggen meestal het Laat-Pleniglaciale Beverborg laagpakket te bevatten.584 Deze 
grove rivierzanden noemen Duitse geologen “Uferwallen”, redelijk overeenkomstig met de Nederlandse literatuur, 
waarin ze ook als oeverwalsediment zijn aangeduid. Hierop komt nauwelijks meer dan 1 m oud dekzand II van het 
Lutterzand laagpakket en jong dekzand van het Wierdenlaagpakket voor.585 Het materiaal is door eolisch transport 
uit de ’s winters droogvallende actieve stroombeddingen afgezet en vormt daardoor ook een aanwijzing voor de 
ligging van oude vlechtende geulenstelsels.586 De toppen van deze ruggen bestaan uit eolisch jong dekzand II en 
zijn geogenetisch gezien te typeren als rivierduinen (hoofdstuk 3). De buurschappen Tilligte, Noord-Deurningen 
en Lattrop liggen op deze rivierduincomplexen (fig. 4.4, 4.5).587 

576  Natuurwetenschappelijk Archief Staatsbosbeheer, AGELGEO (93).
577  Natuurwetenschappelijke archief Staatsbosbeheer, Dossier 28F/29A; o.a. Jansen, 1992, p. 35-38; Beets, 1992; Croese & Jansen, 1993; Van 
           Zutphen, 1996; Van den Berg et al., 2017.
578  Archief Gemeente Weerselo, gedeponeerd in gemeenthuis Dinkelland. Collectie Kollen, inv. nr. 30, 95, 97, 107, 20.
579  Dienst Landelijk Gebied, Rijksarchief Overijssel, Beleidsterrein landinrichting 1945-heden, nr. 147, 231, 233, 269.
580  Met dank aan contacten via mevr. N. Aarnink, voorzitter van de heemkunde vereniging van Ootmarsum.
581  Nationaal Archief, waterstaatskaarten, inv.nr. 613. Almelo, blad 2 1885.
582  Op basis van ArcGIS 10.3, de 3D analyst tool en Microsoft Excel 2013; zie par. 3.2.
583  Van der Hammen, 1951, p. 158-160.
584  Van Huissteden, 1990, p. 39.
585  Van Huissteden, 1990, p. 39.
586  Hoofdstuk 3, dit proefschrift; Van Huissteden, 1990, p. 25.
587  Van Huissteden, 1990, p. 39, 42, 49.
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Door het ontstaan van steeds grotere zandruggen gedurende het Laat Glaciaal werd de afvoer van water uit deze 
voormalige Laat-Pleniglaciale beddingen vermoedelijk steeds meer beperkt. De verwachting is dat door een 
steeds meer verslechterende afvoer de basis voor de huidige broekgebieden is gelegd. Deze verwachting blijkt uit 
het maaiveldprofiel, waar in de omgeving van de huidige Dinkel (omgeving Tilligte) veel sediment is, want dit 
middendeel ligt duidelijk hoger in het landschap (fig. 4.4). 

Figuur 4.4. Reconstructie van het noordelijke deel van het stroomgebied van de Dinkel, gebaseerd op geologische gegevens en het AHN. 
In het Laat Glaciaal raakten de westelijke geulen gedeeltelijk van het riviersysteem geïsoleerd door parallel gevormde rivierduinen 
langs de meest actieve bedding, waar opvulling plaatsvond. De westelijke afgelegen geulen, waaronder in het Agelerbroek werden 
minder dynamisch, maar het achterland werd steeds natter door een verslechterde afvoer. De rode stippellijn geeft de ligging van de 
dwarsprofiel (Fig. 4.5) weer. 
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Waarschijnlijk kwam de Dinkel door de Laat-Glaciale ontwikkeling van rivierduinen op zijn huidige plek te liggen. 
De achterliggende Laat-Pleniglaciale riviervlakte en geulenstelsels raakten steeds meer van de rivier geïsoleerd. 
De veronderstelling dat het Agelerbroek, Voltherbroek, Tilligterbroek en Bonkenbroek Laat-Pleniglaciale 
rivierkommen zijn, sluit aan op de door Van Huissteden onderscheiden laagpakketten. In de Laat-Glaciale Jonge 
Dryasstadiaal vonden in het oostelijke geulenstelsel langs de Rijksgrens analoge insnijdingsprocessen plaats, zoals 
in het zuidelijke stroomgebied van de Dinkel (hoofdstuk 3). Hierbij raakten de oostelijke geulen als eerste geïsoleerd 
van de hoofdstroom (fig. 4.5). Later ontstonden hier onder andere de Lattropse Vennen en de Bergvennen. In het 
Agelerbroek, het huidige Dinkelbed en het Bonkenbroek, lagen toen waarschijnlijk de hoofdgeulenstelsels van het 
vlechtende oer-Dinkelsysteem. 

Figuur 4.5. Maaiveldprofiel op basis van het AHN2 tussen de Ootmarsumse stuwwal en Duitse grens (locatie profiel zie fig. 4.4). 
In het oostelijke deel van het maaiveldprofiel wijst het niveauverschil tussen de Rammelbeek (Pleistocene oostelijke bedding) en het 
Bonkenbroek op terrasinsnijding, analoog aan het gebied ten zuiden van Denekamp. Door de centrale dalopvulling en Laat-Glaciale 
eolische activiteit ontstonden rivierduinen tussen Tilligte en Noord-Deurningen en raakten de achterliggende beddingen en vlakten, 
waaronder het Agelerbroek, steeds meer geïsoleerd.
 

Lithostratigrafische ontwikkeling - In het Ageler- en Voltherbroek zijn door eerdere bodemkundigen de laaggelegen 
gronden ingedeeld tot een associatie van kleiige en venige beekdalgronden (fig. 4.6).588 In overeenstemming met 
deze bodemkaart blijken in deze ruggen veldpodzolgronden te zijn ontwikkeld.589 In het Voltherbroek liggen op de 
overgangen naar de laagten beekeerdgronden en soms gooreerdgronden (fig. 4.6). Daarbij moet worden opgemerkt 
dat de bovenste circa 30 cm kleihoudend is, maar te dun om ze als leekeerdgrond te classificeren. Lokaal komen in 
laaggelegen delen moerige eerdgronden voor, waarvan de eerdlaag kleihoudend is. Vanwege de lokale verspreiding 
en complexe mozaïeken, gevormd door subtiele verschillen in hoogteligging, zijn deze niet apart op de eerdere 
bodemkaarten onderscheiden.590 In het Agelerbroek zijn overwegend broekeerdgronden (moerige eerdgronden) 
aangetroffen en op twee locaties komt een koopveengrond voor. In noordoostelijke richting is het kleipakket 
dikker en zijn naargelang de dikte van het kleipakket leekeerdgronden of poldervaaggronden onderscheiden 
(fig. 4.6). Vanuit de eerdere bodemkaarten kan het kleipakket niet alleen van het Dinkelsysteem afkomstig zijn, 
want daarvoor liggen de afzettingen in Volthe te hoog in het landschap. Het voorkomen van Tertiaire klei op de 
noordflank van de Oldenzaalse stuwwal verklaart waarschijnlijk de herkomst in smeltwaterdalen (fig. 4.6).591 

Wanneer de boorprofielen in een dwarsdoorsnede worden gepresenteerd, ontstaat er een ruimtelijk overzicht van 
de stratigrafische eigenschappen en daarmee de reikwijdte van de geogenetische processen (fig. 4.7; bijlage 4.5). De 
Pleistocene zandondergrond is behalve in boring 81 overal binnen 2,5 m diepte aangetroffen. Boring 83 markeert 
de westgrens van het broekgebied. Boring 82 en 80 zijn waarschijnlijk een voortzetting van de dalvormige laagte, 
die vanaf Rossum met verspoelde Tertiaire klei vanaf de Oldenzaalse stuwwal is opgevuld. De venige klei in de top 
van het profiel heeft waarschijnlijk een grotendeels fluviatiele origine, zoals verderop wordt besproken. Boringen 79 
en 57 bevatten een opvulling van detritus en venige klei. Het is vermoedelijk een geulopvulling van het Pleistocene 
Dinkelsysteem, waarin een onderbreking van fluviatiel kleiig zand aanwezig is. De profielen met veen (boring 57, 

588  Ebbers & Van het Loo, 1992, p. 121-124.
589  Ebbers & Van het Loo, 1992, bodemkaart 1:50.000.
590  De Bakker en Locher, 1990, p. 88-91, 94-98; Van Dommelen et al., 1990. p. 102-114; onzuiverheid blijkt wanneer de bodemkaart 
            over het AHN wordt geprojecteerd.
591  Van den Berg & Den Otter, 1993, blad Almelo Oost/Denekamp 28O/29; Ebbers & Van het Loo, 1992, blad 28 Oost – 29 Almelo-
            Denekamp.
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79, 80 en 81) bevatten een tussenlaag van lichte klei. De toplaag van deze boringen en locatie 82 bevat een pakket 
met venige klei. Dit betekent dat door de tijd de veenvorming zich lateraal heeft uitgebreid, maar tegelijkertijd ook 
lutum is afgezet. In het oostelijke Voltherbroek komt geen veen voor, maar lijkt boring 37 ook een paleogeul. Hierin 
is lichte klei afgezet, waarvan de bovenste 30 cm als venige lichte klei kan worden getypeerd. De bovengrond van 
boring 4 en 6 bestaat uit kleiig zand tot lichte zavel. In het oostelijke gedeelte van het Voltherbroek (boring 1-3) is 
geen klei afgezet. We kunnen hieruit afleiden dat er in de lage delen van deze broekgebieden klei is afgezet. Gezien 
de stratigrafische opbouw zijn er aanwijzingen dat ter hoogte van de boringen 80 en 82 een smeltwatergeul vanaf 
de Oldenzaalse stuwwal heeft gelegen. Deze is opgevuld met Tertiaire klei, afkomstig van de Oldenzaalse stuwwal 
door erosieprocessen. Voor de overige locaties en het bovenste pakket vanaf de kleiige tussenlaag op locaties 57 en 
82 zijn historische aanwijzingen dat deze via het Dinkelsysteem is aangevoerd.

Figuur 4.6. Actuele bodemtypen (2016), geprojecteerd op de 1:50.000-bodemkaart en het AHN2-hillshademodel. De veldpodzolgronden 
(Hn21 alle boringen binnen de Hunenborgeenheid en Hn23) vormen de hoogste ruggen in het gebied. De associatie van kleiige 
beekdalgronden (ABk) zijn overwegend beekeerdgronden, soms een leekeerd- of poldervaaggrond als het kleipakket dikker is dan 40 
cm. De broekeerdgronden komen overwegend voor binnen de associatie van venige beekdalgronden (ABv) en zijn daarbuiten vaak 
begraven door egalisaties tijdens de ruilverkaveling. In het zuidoostelijke deel van het Agelerbroek komen koopveengronden voor.
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Fig. 4.6. Actuele bodemtypen (2016), geprojecteerd op de 1:50.000-bodemkaart en het AHN2-hillshademodel. 
De veldpodzolgronden (Hn21 alle boringen binnen de Hunenborgeenheid en Hn23) vormen de hoogste ruggen 
in het gebied. De associatie van kleiige beekdalgronden (ABk) zijn overwegend beekeerdgronden, soms een 
leekeerd- of poldervaaggrond als het kleipakket dikker is dan 40 cm. De broekeerdgronden komen overwegend 
voor binnen de associatie van venige beekdalgronden (ABv) en zijn daarbuiten vaak begraven door egalisaties 
tijdens de ruilverkaveling. In het zuidoostelijke deel van het Agelerbroek komen koopveengronden voor. 

Wanneer de boorprofielen in een dwarsdoorsnede worden gepresenteerd, ontstaat er een ruimtelijk overzicht 
van de stratigrafische eigenschappen en daarmee de reikwijdte van de geogenetische processen (fig. 4.7; 
bijlage 4.5). De Pleistocene zandondergrond is behalve in boring 81 overal binnen 2,5 m diepte aangetroffen. 
Boring 83 markeert de westgrens van het broekgebied. Boring 82 en 80 zijn waarschijnlijk een voortzetting van 
de dalvormige laagte, die vanaf Rossum met verspoelde Tertiaire klei vanaf de Oldenzaalse stuwwal is 
opgevuld. De venige klei in de top van het profiel heeft waarschijnlijk een grotendeels fluviatiele origine, zoals 
verderop wordt besproken. Boringen 79 en 57 bevatten een opvulling van detritus en venige klei. Het is 
vermoedelijk een geulopvulling van het Pleistocene Dinkelsysteem, waarin een onderbreking van fluviatiel 
kleiig zand aanwezig is. De profielen met veen (boring 57, 79, 80 en 81) bevatten een tussenlaag van lichte klei. 
De toplaag van deze boringen en locatie 82 bevat een pakket met venige klei. Dit betekent dat door de tijd de 
veenvorming zich lateraal heeft uitgebreid, maar tegelijkertijd ook lutum is afgezet. In het oostelijke 
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Figuur 4.7. Maaiveldprofiel van het AHN2, met daarin de boorprofielen uit 2016 (fig. 4.3). Opvallend is de hoge ligging van het 
Almelo-Nordhornkanaal, waarbij de lijn tussen de kades het waterpeil laat zien. Er zijn grofweg drie deelsystemen zichtbaar. In het 
Agelerbroek, ten westen van het Almelo-Nordhornkanaal, is een tweeledige opvulling zichtbaar. Langs de westelijk gelegen zandrug 
(nr. 83) komt een diepe opvulling van klei, gevolgd door veen voor (nr. 82 en 80). Ten oosten hiervan bestaat de opvulling uit venige 
klei en detritusveen (nr. 79 en 57), waarbij profiel 57 door kleiarm zand en zware zavel is onderbroken. In het Voltherbroek, ten oosten 
van het Almelo-Nordhornkanaal, bestaat de sedimentopvulling uit kleihoudend materiaal, waarbij op het laagste deel (nr. 37) venige 
lichte klei aanwezig is.

Stratigrafische ouderdom - Voor het koolstofdateringsonderzoek zijn profielen op de koopveengrond geselecteerd 
(nabij nr. 57; fig. 4.3, 4.7). De basis van het profiel is waarschijnlijk een meerbodemafzetting of zandige gyttja.592 
Tussen 111 en 65 cm onder maaiveld komt een pakket venige klei voor, waarin op 96 cm diepte macroresten voor 
een koolstofdatering zijn geselecteerd. Het leverde een datering van 10.613-10.186 v.C., wat overeenkomt met de 
Jonge-Dryasstadiaal B (tabel 3.1).593 Op dit pakket venige klei is tussen de 65 en 43 cm opnieuw zand afgezet met 
gyttja-achtige kenmerken. De venige klei tussen 43 en 38 cm diepte is afgedekt met een ijzeroerbank tussen de 38 en 
35 cm onder maaiveld. De toplaag bestaat uit geoxideerde venige klei, waaruit een recente datering voortkwam.594 

Locatie Voltherbeekweide (VO2) is bodemkundig gezien een leekeerdgrond (fig. 4.9).595 De OSL-datering van 
de basis van het kleipakket op 57 cm diepte wijst op een ouderdom van tussen het Jonge-Dryasstadiaal A en 
het Preboreaal (circa 11.000-9.000 v.C.).596 Deze locatie ligt nabij de Voltherbeek, een vermoedelijke Pleistocene 
paleogeul van het Dinkelsysteem (fig. 4.3, 4.4). De OSL-gedaterring van de zandlaag die op het oud oppervlak 
van zware zavel was afgezet, leverde een onbetrouwbare datering als gevolg van een te variabele korrelbleking, 
waardoor de statistische analyse op deze OSL-datering onbetrouwbaar is.597 We kunnen hieruit afleiden dat er 
vanaf het Holoceen nauwelijks klastisch sediment in de hoge delen van het Voltherbroek is afgezet.

Het fossiele maaiveld onder het wallichaam VO5 (fig. 4.3, 4.10) bevat vrijwel direct het door Van der Hammen 
onderscheiden Beuningencomplex.598 Dodewaard en Rutten beschreven het voorkomen van deze aan maaiveld 
voorkomende laag ook tijdens hun kartering.599 Op het Beuningencomplex is slechts 10 cm lichte zavel aanwezig, 
die naar boven toe steeds zwaarder wordt (fig. 4.10). De basis van de laag lichte zavel uit het oude oppervlak bevat 
een betrouwbare OSL-datering door een goede korrelbleking. Hierdoor kan de jongste populatie zandkorrels via 
een minimum age model worden geselecteerd. In vergelijking met de andere monsters met een goede korrelbleking 

592  Hansen, 1959, p. 309; Stouthamer et al., 2017, p. 240-241.
593  GrA 65228, 10470 BP ± 50, op basis van wilgen en berkenbladeren, waterdrieblad en zegge zaden, uitgevoerd door Bas van Geel.
594  GrA 65227, na de bompiek uit de 20ste eeuw, op basis van zaden van els, braam, bladeren en twijgen.
595  De Bakker & Schelling, 1989, p. 151.
596  X7157 9979 v.C. ± 1005 op 57 cm diepte vanaf maaiveld; bijlage 1.4.
597  X7158 is onbetrouwbaar, 691 AD ± 110. Gedeeltelijk gebleekt monster op 29-34 cm diepte vanaf maaiveld.
598  Vastgesteld in samenwerking met Ko van Huissteden op 08-04-16, X: 260058/Y: 489183.
599  Van der Hammen, 1971, p. 75; Dodewaard & Rutten, 1983, p. 20.
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Voltherbroek komt geen veen voor, maar lijkt boring 37 ook een paleogeul. Hierin is lichte klei afgezet, waarvan 
de bovenste 30 cm als venige lichte klei kan worden getypeerd. De bovengrond van boring 4 en 6 bestaat uit 
kleiig zand tot lichte zavel. In het oostelijke gedeelte van het Voltherbroek (boring 1-3) is geen klei afgezet. We 
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opbouw zijn er aanwijzingen dat ter hoogte van de boringen 80 en 82 een smeltwatergeul vanaf de 
Oldenzaalse stuwwal heeft gelegen. Deze is opgevuld met Tertiaire klei, afkomstig van de Oldenzaalse stuwwal 
door erosieprocessen. Voor de overige locaties en het bovenste pakket vanaf de kleiige tussenlaag op locaties 
57 en 82 zijn historische aanwijzingen dat deze via het Dinkelsysteem is aangevoerd. 

Fig. 4.7. Maaiveldprofiel van het AHN2, met daarin de boorprofielen uit 2016 (fig. 4.3). Opvallend is de hoge 
ligging van het Almelo-Nordhornkanaal, waarbij de lijn tussen de kades het waterpeil laat zien. Er zijn grofweg 
drie deelsystemen zichtbaar. In het Agelerbroek, ten westen van het Almelo-Nordhornkanaal, is een tweeledige 
opvulling zichtbaar. Langs de westelijk gelegen zandrug (nr. 83) komt een diepe opvulling van klei, gevolgd door 
veen voor (nr. 82 en 80). Ten oosten hiervan bestaat de opvulling uit venige klei en detritusveen (nr. 79 en 57), 
waarbij profiel 57 door kleiarm zand en zware zavel is onderbroken. In het Voltherbroek, ten oosten van het 
Almelo-Nordhornkanaal, bestaat de sedimentopvulling uit kleihoudend materiaal, waarbij op het laagste deel 
(nr. 37) venige lichte klei aanwezig is. 

Stratigrafische ouderdom ― Voor het koolstofdateringsonderzoek zijn profielen op de koopveengrond 
geselecteerd (nabij nr. 57; fig. 4.3, 4.7). De basis van het profiel is waarschijnlijk een meerbodemafzetting of 
zandige gyttja.592 Tussen 111 en 65 cm onder maaiveld komt een pakket venige klei voor, waarin op 96 cm 
diepte macroresten voor een koolstofdatering zijn geselecteerd. Het leverde een datering van 10.613-10.186 
v.C., wat overeenkomt met de Jonge-Dryasstadiaal B (tabel 3.1).593 Op dit pakket venige klei is tussen de 65 en 
43 cm opnieuw zand afgezet met gyttja-achtige kenmerken. De venige klei tussen 43 en 38 cm diepte is 
afgedekt met een ijzeroerbank tussen de 38 en 35 cm onder maaiveld. De toplaag bestaat uit geoxideerde 
venige klei, waaruit een recente datering voortkwam.594  

  

 
592 Hansen, 1959, p. 309; Stouthamer et al., 2017, p. 240-241. 
593 GrA 65228, 10470 BP ± 50, op basis van wilgen en berkenbladeren, waterdrieblad en zegge zaden, uitgevoerd door Bas van Geel. 
594 GrA 65227, na de bompiek uit de 20ste eeuw, op basis van zaden van els, braam, bladeren en twijgen. 
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leverde deze analyse een grotere standaardafwijking ten opzichte van de OSL-multigrain en single grain analyse. 
We nemen daarom aan dat de single grain analyse de meest scherpe datering geeft van het fossiele maaiveld en uit 
de volle of late middeleeuwen dateert (tabel 4.1, 4.2). De bovenliggende laag met zware zavel bevat vermoedelijk 
contaminatie van het bovenliggende wallichaam en levert daardoor geen bruikbare datering

Profiel 1 met Wardenaarboor
Coordinaat: 259387/489465

Boring Velddata 
cm-mv

Werkelijke 
diepte cm-mv

Substraat

Bak A 0-30 0-30 Venige klei
30-35 30-35 IJzeroerbank

Bak B 0-3 35-38 IJzeroerbank
3-8 38-43 Venige klei
8-30 43-65 Siltig zand (zandige gyttja)
30-38 65-73 Venige klei

Bak C 78-111 78-111 Venige klei met 
macroresten van wilg, 
berk, waterdrieblad en 
zegge

Profiel 2 met Russische boor, 1 meter ten noordwesten van 
profiel 1

Boring Velddata 
cm-mv

Werkelijke 
diepte

Substraat

Boorbak1 76-100 76-100 Siltig zand (zandige gyttja)
Boorbak2 93-111 93-111 Siltig zand (zandige gyttja)
Boorbak3 105-123 105-123 Siltig zand (zandige gyttja)
Boorbak4 116,5-125 116,5-125 Siltig zand (zandige gyttja)
Guts 105-129 105-129 Moedermateriaal op 130 

cm

 
Figuur 4.8. Samengesteld bodemprofiel van het dikste 
veenpakket en zandige gyttja in het Agelerbroek. Doordat 
boomwortels van bovenaf in het veenpakket zijn gegroeid was 
het niet mogelijk om een aaneensluitend profiel te steken. 

Links bevat bodemprofiel 1, gestoken met de Wardenaarboor 
tussen de 0-111 cm dikte. Rechts profiel 2, gestoken met een 
Russische boor op circa 1 m ten noordwesten van profiel 1 tussen 
de 76 en 129 cm diepte. Het “blonde” moedermateriaal is met 
een smalle guts gestoken, maar niet gebruikt voor palynologisch 
onderzoek. 

De deelprofielen zijn na palynologische analyse gecombineerd 
en uitgewerkt tot een pollendiagram.

We zien een afwisseling van venige klei, een ijzeroerbank, 
venige klei, siltig zand, opnieuw venige klei een dik pakket met 
siltig zand.
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Locatie VO2 Leekeerdgrond Coördinaten 260779/489546
Code cm-mv beschrijving Multi grain 4mm Single grain Single grain MAM
1 Apg 0-25 kleiig matig fijn zand
1Cg 25-34 kleiarm matig fijn zand VO2: 691 AD ±110* 1066 AD ± 695* 1701 ±285*
1Ahb 35-59 zware zavel VO1: 9979 v.C. ±1005**
2Cg 59-80 leemarm matig fijn zand
* Monster VO2: Onbetrouwbaar, gedeeltelijk gebleekte zandkorrels
**Monster VO1: Betrouwbaar, geheel gebleekt

Figuur 4.9. Extensief gebruikt grasland, waar aan de oostzijde een ongestoord microreliëf aanwezig lijkt te zijn. Het moedermateriaal 
(2Cg) bestaat uit leemarm matig fijn zand, waarop in de overgangsfase tussen de Jonge-Dryasstadiaal en het Preboreaal zware zavel 
(1Ahb) is afgezet die later humushoudend is geworden. Pas veel later is het profiel begraven door een pakket kleiarm zand (1Cg). De 
datering van het kleiarme zand is statistisch gezien onbetrouwbaar. De bovenste 25 cm bevat kleiig matig fijn zand en bevat meer 
lutum.

Het wallichaam VO5 (fig. 4.10) bevat een oud oppervlak van lichte zavel, waarbij de zandkorrels geheel gebleekt zijn. 
Dit uit zich in een consistente OSL-datering van zowel de multi grain, single grain als toepassing van het minumum 
age model op de single grain datering. We kunnen hieruit afleiden dat er in de lage delen van het Voltherbroek vanaf 
de 13de eeuw klei werd afgezet. 

Samenvattend blijken in het Ageler- en Voltherbroek Pleistocene paleogeulen te liggen, waarin vanaf de Jonge 
Dyasstadiaal gyttja werd afgezet. Dit betekent dat in die periode de geulen niet meer als stroomgeul functioneerden, 
maar tijdens perioden van hoog water wel met klei en zandhoudend sediment vanuit de Dinkel werden gevoed. 
Tijdens de volle tot late middeleeuwen, mogelijk geïnitieerd in de ijzertijd, keerde de overstromingsdynamiek 
terug. Door sedimentatieprocessen in het stroomgebied vond er opvulling plaats en werd het natter. Er vonden nu 
ook buiten het Pleistocene geulenstelsel veenvormende processen plaats, waarmee de basis van de hedendaagse 
fysisch-geografische kenmerken van de broekgebieden werden gelegd. 
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Figuur 4.10. Onderzoekslocaties VO3 (links) en VO5 (rechts), waarbij de begraven bodems volgens de OSL-dateringen (monsters uit 
grijze PVC-buizen) uit de volle tot late middeleeuwen dateren. Op locatie VO3 is het Beuningencomplex op 70-75 cm diepte gemarkeerd 
met een rode pijl. Voorafgaand aan de middeleeuwse begraving lag dit complex op circa 15 cm onder maaiveld. Onderzoekslocaties 
zijn opgenomen in fig. 4.3. 
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Tabel 4.1. Overzicht van bodemkundige eigenschappen van onderzoekslocatie VO3
Locatie VO3 Begraven Leekeerdgrond Coördinaten 260053/489187
Code cm-mv beschrijving Multi grain 4mm Single grain Single grain MAM
Faz 2-0 gefragmenteerd bladstrooisel
Ah 0-15 kleiig matig fijn zand
ACu 15-45 kleiig matig fijn zand
Cg1 45-50 zwaklemig matig fijn zand
Cg2 50-60 zwaklemig matig fijn zand 

met sterke pseudogley
Ahb 60-65 zware zavel met houtskoolfragmen-

ten
VO4: 599 v.C ± 190* 216 AD ± 1250* 1436 AD ± 500*

Ahbg 65-70 lichte zavel VO3: 1326 AD ± 50** 1281 AD ± 70** 1526 AD ± 125*
Cg 70-75 Beuningencomplex
Cgr 75-100 zwaklemig matig fijn zand
* Onbetrouwbaar, gedeeltelijk gebleekte zandkorrels
** Betrouwbaar, geheel gebleekt

Tabel 4.2. Overzicht van bodemkundige eigenschappen van onderzoekslocatie VO5

Locatie VO5 Begraven Leekeerdgrond Coördinaten 260274/489379
Code cm-mv beschrijving Multi grain 4mm Single grain Single grain MAM
Ah 0-20 kleiig matig fijn zand
Ah/Cg 20-50 kleiig matig fijn zand
Cgr 50-57 kleiarm matig fijn zand
Ahb 57-66 lichte zavel VO5: 1291 AD ±60** 1261 AD ± 45** 1266 AD ± 105**
Cgr 66-80 kleiarm matig fijn zand
* Onbetrouwbaar, gedeeltelijk gebleekte zandkorrels
** Betrouwbaar, geheel gebleekt

Thema B: Paleoecologische dynamiek: een landschapsecologische interpretatie van de 
pollensamenstelling uit sedimentlagen

Hoe de vegetatie zich tijdens het opvullingsproces ontwikkelde, is onderzocht aan de hand van de gedateerde 
profielen (tabel 4.3). De resultaten van het fysisch-geografische onderzoek geven aanwijzingen voor een 
afwisseling tussen stabiele en meer dynamische opvullingsfases. Er lijkt gedurende het Laat Glaciaal en Holoceen 
een gedempte voortzetting van de Laat-Pleniglaciale processen te hebben plaatsgevonden, zoals beschreven in 
de onderzoeken van Ran en Brinkkemper, Van Geel en Wiegers. Dit hoofdstuk gaat in op in hoeverre dit in de 
paleoecologische gegevens tot uitdrukking komt. Voor het Agelerbroek baseren we ons op het Agelerbroekprofiel, 
in het Voltherbroek op de locaties VO3 en VO5 (4.3).

Laat-Glaciale tot Vroeg-Holocene opvulling - Volgens de indeling naar ecologische veentypen van Succow en 
Joosten valt het Agelerbroek als verlandingsveen met een mesotroof basenhoudend karakter te typeren.600 Op de 
delen met open water groeiden kranswieren (Characeae), gele plomp (Nuphar lutea), egelskop (Sparganium) en 
aar- of kransvederkruid (Myriophyllum spicatum of M. verticillatum) en zijn haarcellen van de waterleliefamilie 
(Nymhaeaceae) aangetroffen (bijlage 4.1). De algen (HdV-62, 128A, 128B, 371, Botryococcus, Spirogrya), schimmel 
(HdV-200) en zoetwaterspons (Perifera) ondersteunen het beeld van open water. Ze indiceren een stagnerend 
mesotroof tot eutroof milieu, waarin delen droogvallen.601 De macroresten ten behoeve van koolstofdatering 
bestonden uit resten van wilg (Salix), berkenblad (Betula) en zaden van waterdrieblad (Menyanthes trifoliata) en 
zeggen (Cyperaceae).602 De zeggeschimmel Clasterosporium caricinum (HdV-126), het geslacht paardenstaart en de 
kalkmoerassoort Engels mos (Selaginella selaginoides) wijst op een basenhoudend moeras.603 De enige aanwijzingen 
voor rivierinvloed blijkt mogelijk uit het voorkomen van het alg Pediastrum. De soort is kenmerkend voor venen 
en meren, waarin milieuveranderingen als erosie plaatsvinden (bijlage 1.2).604 In vergelijking met het zuidelijk 
gelegen rivierterrassenlandschap zijn er nauwelijks aanwijzingen voor pioniermilieus en ruderale vegetaties 

600  Succow & Joosten, 2001, p. 549.
601  Van Geel et al., 1989; Faber et al., 2016; Montoya et al., 2010; Van Geel & Wijngaarden-Bakker, 2002; bijlage 1.2.
602  GrA 65228: 10470 BP ± 50.
603  Ten Houten, 1935, p. 435; par. 3.3.
604  Montoya et al., 2010.
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(bijlage 4.1). Soorten zoals veldzuring (Rumex acetosa), weegbree (Plantago) en zonneroosje (Helianthemum) wijzen 
onmiskenbaar op open landschappen op de omliggende zandgronden. De duidelijke curve van de mestschimmel 
Sordaria (HdV-55A) wijst op het voorkomen van fauna.605

Tabel 4.3. Overzicht van de pollenzones, spectra en aardkundige kenmerken van het Agelerbroekprofiel en de profielen VO3 en VO5 
uit het Voltherbroek
Agelerbroekprofiel
Zone Diepte cm Spectra Bodem Datering
1 128-96 128, 117, 96 resp. zeggeveen, zandige gyttja, venige klei 10.613-10.186 v.C1

2 96-53 77, 53 venige klei, zandige gyttja
53-21 - zandlaag met ijzeroerbank

3 21-9 21, 17, 13, 9 Venige klei
4 9-1 5, 1 Venige klei
1) GrA 65228, 10470 BP ± 50, op 96 cm diepte

Oud oppervlak Voltherbroek
Locatie Diepte cm Spectra Bodem Datering
VO3 75-70 73 lichte zavel VO3: OSL 1281±70; 1326±50

60-65 62 zware zavel onbetrouwbaar
VO5, 1 63-59 63,61,59 lichte zavel VO5: OSL 1291±60, 1261±45, 1266±105

Tenslotte is nog aandacht nodig voor een aantal afwijkende taxa, waarvan het pollen in geringe aantallen in het 
diagram voorkomt. Eik (Quercus), hazelaar en els (Alnus) zouden op basis van de algemene biostratigrafie pas in 
het Boreaal tot Atlanticum voor moeten komen.606 Vermoedelijk heeft er enige contaminatie van jongere pollen in 
de verlaten paleogeul plaatsgevonden. 

Uit het bovenstaande kunnen we concluderen dat er tijdens het Preboreaal tot Boreaal (circa 12.000-9.000 jaar 
geleden) in de diepste delen van de rivierkom open water en open basenhoudende zeggenmoerassen voorkwamen. 
In de hogere delen van het moeras kwamen berken- en wilgenbroekbossen voor. Rivierbeïnvloeding is in 
vergelijking tot het rivierterrassenlandschap nauwelijks herleidbaar (fig. 4.11).

Waarschijnlijk mesolithische opvulling - Op basis van de pollencurven van iep, linde en het ontbreken van beuk 
en andere cultuurindicerende taxa, weerspiegelt pollenzone 2 de periode tussen het midden van het Boreaal 
(circa 7.600 v.C.) en Atlanticum (circa 4.000 v.C.). In archeologische termen is dat de periode tussen het midden 
mesolithicum en vroeg neolithicum.607 

Het hoofddiagram wijst op een toename van bos, want het aandeel boompollen neemt vanaf het Laat Glaciaal toe 
van circa 35% tot 65%. Het valt samen met een afname van het aandeel cypergrassen, grassen, poelruit (Thalictrum 
flavum) en basenhoudende soorten. De toename van berk, zwarte els (Alnus glutinosa) en wilg, maar ook het 
voorkomen van waterdrieblad geeft aanwijzingen voor een berkenrijk elzen- en wilgenbroekbos (bijlage 4.2). Het 
sluit aan op het algemene beeld over de successieontwikkeling.608 De macroresten van de waterleliefamilie en 
gele plomp en de hiervoor besproken samenstelling van algen en schimmels wijzen op een mesotroof tot eutroof 
verlandingsveen.609 Opvallend is de sterke stijging van de hiervoor besproken alg Pediastrum en een toename 
van alsem (Artemisia), beide indicatoren voor een toename van rivieractiviteit. Het sluit naadloos aan op de 
sedimentkenmerken van de bovenliggende zandlaag.610 Ondanks de hoge pollenproductie van zwarte els, grove 
den en berk was het aandeel boompollen gering en de directe omgeving van de geul waarschijnlijk vrij open van 
karakter, vermoedelijk door de natte omstandigheden (fig. 4.12).611 

Opvulling gedurende de volle tot late middeleeuwen - Voor het Agelerbroek ontbreken gegevens door de begraving 
van het veenpakket met zandige afzettingen. In het Voltherbroek werd ter hoogte van de locaties VO3 en VO5 

605  Van Geel, 1978; Montoya et al., 2010, p. 177; Van Geel et al., 2006, p. 21-22; bijlage 1.2.
606  Behre, 1967, p. 149-159; Iversen, 1964, p. 59-70; Van Geel et al., 1981, p. 375-382; Janssen, 1974, p. 55-57; Hoek, 1997, p. 123.
607  Van Wijngaarden-Bakker & Brinkkemper, 2009, p. 507-508, 511 Van der Velde, 2011b, p. 265: gelet op gecultiveerde grassen, rogge 
           (Secale) of boekweit (Fagopyrum).
608  Van Zeist, 1970; Berendsen, 1982; Stouthamer et al., 2015; Louwe Kooijmans et al., 2009; Rensink et al., 2016.
609  Succow & Joosten, 2001, p. 549.
610  Montoya et al., 2010, p. 176, 178.
611  Janssen, 1974, p. 21.
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klastisch sediment afgezet. Op locatie VO3 bleek dit pakket onderin uit lichte zavel te bestaan, terwijl het bovenste 
deel uit zware zavel bestond. Dit betekent dat de rivierinvloed gedurende de late middeleeuwen is toegenomen. 

Figuur 4.11. Geschematiseerde weergave van het transect Ageler-Voltherbroek tijdens de Jonge-Dryasstadiaal B. De zone met blauwe 
pijl representeert de komgronden, in het westen begrensd door een esker, waarop een toendra-achtige vegetatie voorkwam (nr. 1. 
Nationaal Park þingvellir, IJsland). Door een steeds verdere isolatie van het riviersysteem ontstonden stabiele en natte rivierkommen 
(nr. 2, Biebrza Nationaal Park en nr. 3, Noordoost-Polen), waarin een vermorsingsveen ontstond en tijdens hoog water klei werd 
afgezet. Dit studiegebied onderscheidt zich van het oostelijke dynamische deel (nr. 4, rivierduinen langs de Narew, Noordoost-Polen; 
nr. 5. vlechtende rivierbeddingen van de Lhasa-rivier, Tibet). 

Figuur 4.12. Geschematiseerde weergave van het transect Ageler-Voltherbroek tussen het midden mesolithicum en vroeg neolithicum. 
Door successie en opvulling van het verlandingsveen bestond het omliggende landschap grotendeels uit een eiken-lindenbos (nr. 1: 
bosgebied van Bialowieza in Noordoost Polen), maar waren er in de stabiele natte rivierkommen nog open terreindelen aanwezig met 
een afwisseling van elzenbroekbos, grote-zeggenvegetaties en lokaal open water (nr. 2: bosgebied van Bialowieza; nr. 3: een hoog gelegen 
rivierterras in het zuidelijk bekken van de Biebrzavallei).



163Rivierkommenlandschap in het Ageler-Voltherbroek | 

De vegetatiesamenstelling van locatie VO3 wijst op een afname van bos op zowel natte (wilg, els), vochtige gewone 
es (Fraxinus excelsior) als vochtige tot droge terreindelen linde, iep en varens van rijkere bossen (met monolete 
psilate sporen) (fig. 4.13). De toename van de cypergrassenfamilie als vervangingsgemeenschap is waarschijnlijk, 
gezien het voorkomen van de algen HdV-128A en Closterium cf. rostratum (HdV-372).612 Doordat er geen 
bruikbare OSL-datering beschikbaar is, kan de leeftijd van het pakket zware zavel en de verdere vernatting niet 
scherp worden gedateerd, maar is in ieder geval jonger dan 1351 AD (tabel 4.1). Het aandeel gecultiveerde grassen 
en het ganzeriktype nam ook toe, maar heeft waarschijnlijk geen directe relatie, gezien de aardkundige kenmerken 
van deze onderzoekslocatie.

Op locatie VO5 ontbreekt het pakket zware zavel, maar bied de scherpe datering en de drie pollenspectra uit deze 
laag inzicht in de vegetatieontwikkeling in de 13de of 14de eeuw (tabel 4.2). De toename van els van circa 40% naar 
50% en het verschijnen van grote waterweegbree (Alisma plantago aquatica) in combinatie met de toename van 
de algen HdV-128A en Pediastrum past bij een gebied waar overstroming plaatsvindt.613 De afname van het alg 
Zygnema, een indicator voor stilstaand water ondersteunt het beeld van een toenemende milieudynamiek (bijlage 
1.2). Smalle weegbree (Plantago lanceolata), grote/ruige weegbree (Plantago major/P. media) en gewoon varkensgras 
(Polygonum aviculare) wijzen onmiskenbaar op beweiding en betreding (fig. 4.13).614

Figuur 4.13. Geschematiseerde weergave van het transect Ageler-Voltherbroek tijdens de volle tot late middeleeuwen. Door een toename 
van fluviatiele activiteit werd klastisch sediment in de omgeving van de paleogeul in het Voltherbroek afgezet. Door vernatting en 
historisch landgebruik ontstonden steeds meer open elzen- en wilgenbroekbossen, waar tredvegetaties voorkwamen (nr. 1: hooipad in 
de Biebrzavallei; nr. 2: wisselvochtige delen van het Agelerbroek); plekken waar tijdens hoog water sediment vanuit het Dinkelsysteem 
in een vogelkers-essenbos wordt afgezet (nr. 3: Dinkeldal bij Beuningen); nr. 4: wilgenbroekbos in het Agelerbroek. 

Opvulling gedurende de late middeleeuwen/nieuwe tijd en moderne tijd - In het Voltherbroek ontbreken gegevens 
voor deze tijdsperiode. Pollenzone 3 en 4 van het Agelerbroekprofiel zijn gevormd in venige klei, een aanwijzing 
voor stabilisatie van morfologische processen (tabel 4.3). De basis van zone 3 is ontstaan op een zandafzetting met 
ijzerconcreties. De afname van het aandeel boompollen (70% naar 40%) wijst in de richting van bosontginning. 
Vanaf circa 1930 AD vond herstel van het bosareaal plaats gezien de ontwikkelingen op historische kaarten. 

De basis van pollenzone 3, vermoedelijk afkomstig uit de 13de of 14de eeuw, wijst in de richting van een elzenbroekbos, 
waarin cypergrassen, grote lisdodde (Typha latifolia) en egelskop kenmerkende taxa waren.615 Al snel nam het 
aandeel bos (hoofdzakelijke els) af van circa 60% naar 40% en werd het landschap meer open van karakter. 

612  Van Geel et al., 1981, p. 432; van Geel et al., 1989, p. 92; Faber et al., 2016, p. 80-81.
613  Weeda et al., 1991, p. 222-223.
614  Weeda et al., 1988, p. 252-256; Weeda et al., 1985, p. 141-143.
615  Gebaseerd op de OSL-dateringen.
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Fig. 4.12. Geschematiseerde weergave van het transect Ageler-Voltherbroek tijdens de volle tot late 
middeleeuwen. Door een toename van fluviatiele activiteit werd klastisch sediment in de omgeving van de 
paleogeul in het Voltherbroek afgezet. Door vernatting en historisch landgebruik ontstonden steeds meer open 
elzen- en wilgenbroekbossen, waar tredvegetaties voorkwamen (nr. 1: hooipad in de Biebrzavallei; nr. 2: 
wisselvochtige delen van het Agelerbroek); plekken waar tijdens hoog water sediment vanuit het Dinkelsysteem 
in een vogelkers-essenbos wordt afgezet (nr. 3: Dinkeldal bij Beuningen); nr. 4: wilgenbroekbos in het 
Agelerbroek.  

Opvulling gedurende de late middeleeuwen/nieuwe tijd en moderne tijd ― In het Voltherbroek ontbreken 
gegevens voor deze tijdsperiode. Pollenzone 3 en 4 van het Agelerbroekprofiel zijn gevormd in venige klei, een 
aanwijzing voor stabilisatie van morfologische processen (tabel 4.3). De basis van zone 3 is ontstaan op een 
zandafzetting met ijzerconcreties. De afname van het aandeel boompollen (70% naar 40%) wijst in de richting 
van bosontginning. Vanaf circa 1930 AD vond herstel van het bosareaal plaats gezien de ontwikkelingen op 
historische kaarten.  
 
De basis van pollenzone 3, vermoedelijk afkomstig uit de 13de of 14de eeuw, wijst in de richting van een 
elzenbroekbos, waarin cypergrassen, grote lisdodde (Typha latifolia) en egelskop kenmerkende taxa waren.615 
Al snel nam het aandeel bos (hoofdzakelijke els) af van circa 60% naar 40% en werd het landschap meer open 
van karakter. Fonteinkruid en egelskop wijzen op het voorkomen van watermilieus. De voedselrijke kant van 
het milieuspectrum bevat een aantal soorten die bestand zijn tegen rivierinundatie: kattenstaart (Lythrum 
salicaria), grote lisdodde, bitterzoet (Solanum dulcamara) en moerasspirea (Filipendula ulmaria).616 Het alg 
(HdV-128A) is kenmerkend voor voedselrijk water, Mougeotia laetevirens type (HdV-373) voor meer- en 
beeksediment en Pediastrum voor venen en meren, waarin milieuveranderingen door bijvoorbeeld erosie 
plaatsvindt (bijlage 1.2).  
 
Een andere groep van soorten waaronder waterdrieblad, wilde gagel, veenmos en blauwe knoop zijn 
kenmerkend voor meer stabiele milieus, waarin zowel grondwater- als neerslagwater van invloed was (fig. 
4.13). De algen (HdV-124), 128B en Spirogrya zijn kenmerkend voor mesotrofe omstandigheden en dit sluit 
nauw aan op de ecologie van waterdrieblad.617   
 

 
615 Gebaseerd op de OSL-dateringen. 
616 Weeda et al., 1994, p. 244-245; Weeda et al., 1987, p. 59-61; Weeda et al., 1988, p. 187. 
617 Weeda et al., 1988, p. 98-99. 
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Fonteinkruid en egelskop wijzen op het voorkomen van watermilieus. De voedselrijke kant van het milieuspectrum 
bevat een aantal soorten die bestand zijn tegen rivierinundatie: kattenstaart (Lythrum salicaria), grote lisdodde, 
bitterzoet (Solanum dulcamara) en moerasspirea (Filipendula ulmaria).616 Het alg (HdV-128A) is kenmerkend voor 
voedselrijk water, Mougeotia laetevirens type (HdV-373) voor meer- en beeksediment en Pediastrum voor venen en 
meren, waarin milieuveranderingen door bijvoorbeeld erosie plaatsvindt (bijlage 1.2). 

Een andere groep van soorten waaronder waterdrieblad, wilde gagel, veenmos en blauwe knoop zijn kenmerkend 
voor meer stabiele milieus, waarin zowel grondwater- als neerslagwater van invloed was (fig. 4.14). De algen (HdV-
124), 128B en Spirogrya zijn kenmerkend voor mesotrofe omstandigheden en dit sluit nauw aan op de ecologie van 
waterdrieblad.617  

In pollenzone 4, de periode vanaf circa 1930, zijn de eerder genoemde soorten van open water verdwenen. Het 
verschijnen van aarvederkruid wijst op pionieromstandigheden en een afwisseling tussen basenhoudende en 
basenarme omstandigheden. De aanwezigheid van kransvederkruid indiceert juist eerder stabiele kwelmilieus 
in laagveen en rivierkleigebieden.618 Het verschijnen van pilvaren (Pilularia globulifera) en grote waterweegbree 
wijzen op pioniermilieus van voedselarme leem- en zandbodems, hetgeen past tevens bij de ecologie van het alg 
Pediastrum (fig. 4.14). Aangezien pilvaren een heel lokale verspreiding kent, verwachten we dit milieu nabij de 
bemonsteringslocatie aanwezig was.619 Het verschijnen van gewone dotterbloem (Caltha palustris), paardenstaart, 
gele lis (Iris pseudacorus) en basterdwederik wijzen op ruigere moerassen en broekbossen, onder invloed van ijzer- 
en basenhoudend grondwater. Ze zijn bestand tegen periodieke (’s winters) overstroming met rivierwater.620 

Figuur 4.14. Geschematiseerde weergave van het transect Ageler-Voltherbroek tijdens de late middeleeuwen/nieuwe tijd en moderne 
tijd. Voor 1930 was het Agelerbroek vrijwel boomloos. De westflank bevatte kenmerken van blauwgrasland, overgaand in een grote-
zeggenvegetatie met een soortensamenstelling die bestand is tegen rivierinundatie (nr. 1: blauwe knoop in reservaat de Blauwe hel 
bij Veenendaal; nr. 2: grote zeggenvegetatie in het Biebrza Nationaal Park). Vanaf 1930 ontstonden pioniermilieus, mogelijk door de 
aanleg van het Almelo-Nordhornkanaal (nr. 3: Zunasche heide met pilvaren, grote waterweegbree en op de achtergrond snavelzegge 
en elzenbroekbos). Er vond een steeds verdere successie naar elzenbroekbos plaats (nr. 4: Agelerbroek, nabij de bemonsteringslocatie). 

De milieukenmerken van pollenzone 3 en 4 zijn vrijwel overeenkomstig. Het verschil tussen deze pollenzones lijkt 
vooral door successie te zijn bepaald, ondanks dat we weten dat door de ontginningen rondom het Agelerbroek 
de landschapsecologische kenmerken binnen de natuurreservaten sterk zijn gewijzigd. We zien alleen brandnetel 
(Urtica) en maïs (Zea) in de top van het Agelerbroekprofiel. Aangezien de bemonsteringslocatie op een van de best 

616  Weeda et al., 1994, p. 244-245; Weeda et al., 1987, p. 59-61; Weeda et al., 1988, p. 187.
617  Weeda et al., 1988, p. 98-99.
618  Weeda et al., 1987, p. 236-237.
619  Weeda et al., 1985, p. 52.
620  Weeda et al., 1985, p. 226-229; Weeda et al., 1994, p. 12; Weeda et al., 1987, p. 228-234.



165Rivierkommenlandschap in het Ageler-Voltherbroek | 

ontwikkelde delen van het Agelerbroek ligt, kan worden afgeleid dat het vegetatiebeeld hoofdzakelijk de lokale 
situatie in de directe omgeving van de bemonsteringslocatie weergeeft. In de volgende twee thema’s wordt dieper 
op de landschapsecologische veranderingen van deze twee perioden ingegaan.

Samengevat blijkt uit de onderzoeksgegevens dat er tussen de Jonge Dryasstadiaal B en vermoedelijk het 
Boreaal een basenhoudend mesotroof verlandingsveen in de Pleistocene geulenstelsel voorkwam. Buiten de geul 
groeiden wilgen- en berkenbroekbossen. Tussen het Boreaal en neolithicum waren dit waarschijnlijk wilgen- en 
elzenbroekbossen, waarin de paleogeulenstelsels nogsteeds een vrij open mesotroof tot eutroof verlandingsveen 
bevatten. In de volle tot late middeleeuwen ontstonden buiten de Pleistocene geulenstelsels vogelkers-essenbossen 
en elzenbroekbossen. Vanwege de toegenomen overstromingsdynamiek, sedimentatie van klastisch materiaal 
en gepaard gaande regionale veenvorming ontstonden rivierkommen. Onder invloed van tred en beweiding in 
combinatie met de overstromingsdynamiek zijn ook aanwijzingen voor vrij open tredvegetaties. Vanaf de volle tot 
late middeleeuwen werden de broekbossen ontgonnen en ontstonden in de rivierkommen open zeggenmoerassen, 
op de contactzone met het zandlandschap blauwgraslanden en op de zandruggen natte heide. Vanaf de 20ste eeuw 
zijn er vanuit het pollenbeeld aanwijzingen voor verdroging en toename van de voedselrijkdom.

Thema C: Antropogene dynamiek: de reconstructie van nieuwe en verdwenen ecosystemen op 
basis van historische en kartografische gegevens

De Voltherbeek lijkt op basis van OSL-dateringen klastisch sediment te hebben aangevoerd in het Laat Glaciaal en 
op basis van biostratigrafische kenmerken mogelijk opnieuw vanaf de volle tot late middeleeuwen. Deze relatief 
recente dynamiek zien diverse onderzoekers als een gevolg van regionale ontbossingen en daarmee gepaard gaande 
erosie, waardoor het watersysteem meer sediment krijgt te verwerken.621 Schriftelijke bronnen blijken kennis te 
geven over de achtergrondprocessen van deze afzettingen.

De oudste aanwijzing voor de beïnvloeding van het watersysteem levert de verkoop van het landgoed Singraven 
en de molenrente in 1448 AD.622 Dit kan betekenen dat er al eerder een watermolen heeft bestaan. Uit het 
archiefonderzoek van Döhmann en Dingeldein wordt duidelijk dat er in 1448 AD een stuw (vloedwerk) en 
koren-/oliemolen werden gebouwd. Vanuit het huis Singraven is de rivier gesplitst. In de oostelijke loop staat 
de watermolen, de westelijke wordt Bijdinkel genoemd of in oudere archiefstukken de Grooten Graven, later 
Ommevloot of Omdinkel.623 Deze omvloed was nodig om afvoer bij hoge waterstanden te kunnen garanderen.624 
Door de opstuwing ontstonden overstromingen. Dit leidde tot tussen de boeren van Volthe, Tilligte en Agelo en de 
eigenaar van landgoed Singraven.625 Om een watermolen goed te kunnen laten draaien, is een goede waterafvoer 
noodzakelijk. Dit was wettelijk geregeld, zo blijkt uit een verkoopacte van 1505 AD.626 In 1532 AD bleken de 
boeren van het noordelijk gelegen Tilligte door omwallingen van ontgonnen percelen de vrije afstroming van 
water te belemmeren, waardoor de molen niet naar behoren functioneerde.627 De boeren van Tilligte en Lattrop 
plaatsten ook weren, korven en dammen in de rivier om in droge zomers het Dinkelwater gedurende twee tot drie 
dagen over hun weiden te leiden (bevloeien). Volgens de aanklager, landgoed Singraven, leidde dit in 1535 tot 
rivierverzanding en regelmatig terugkerende overstromingen waardoor de watermolen slecht functioneerde. Er 
werd verzocht om de Dinkel uit te graven, maar dat verzoek is door de onrustige 80-jarige oorlog blijven liggen. 

Na de oorlogsjaren wilde men in 1635 AD het vloedwerk in oude staat herstellen, maar dat leidde tot opstanden 
bij de burgers van Ootmarsum die de watermolen beschadigden. Door de opstuwende werking hadden ze last van 
waterschade of zomerdroogte.628 Vanaf 1686 werd melding gemaakt van schade aan de grasgronden, de laag gelegen 
plaggengronden en de gemeenschappelijke gronden ten gevolge van het overstromingen vanuit de watermolen 
op Singraven in de maanden juni en augustus.629 De boeren van Tilligte, Agelo, Ootmarsum en Volthe hadden 
enerzijds last van het Dinkelwater gedurende de hooimaanden, anderzijds profiteerden ze er ook van gezien de 
toepassing van bevloeiing. De waterstaatskaart van 1872 AD en beschrijving door Staring en Staring en Stieltjes 
bleek ingenieus in elkaar te steken. Het toponiem Hollandse graven wijst op een gegraven ontwatering, mogelijk 
met behulp van waterstaatskennis van buiten Twente aangelegd. Aldus deze ingenieurs ontstonden de Hollandsche 

621  Stam, 1994, p. 25-26; 38-40; Scholte-Lubberink, 2008, p. 22-23, 30, 43, 47; Van Beek, 2009, p. 497.
622  Gevers & Mensema, 1995, p. 474; Döhmann & Dingeldein, 1934, eerste deel, p. 141-142, 146.
623  Döhmann & Dingeldein, 1934, eerste deel, p. 141-142, 146.
624  Döhmann & Dingeldein, 1934, eerste deel, p. 141-143.
625  Döhmann & Dingeldein, 1934, eerste deel, p. 148-150.
626  Döhmann & Dingeldein, 1934, eerste deel, p. 147.
627  In de literatuur als toeslagen vermeld. Dit zijn uit de gemeenschappelijke gronden geprivatiseerde gronden die met een wallichaam 
            werden omgeven: Koop & Smeenge, 2016, De Lutte, p. 358; Beuningen, p. 155-156.
628  Döhman & Dingeldein, 1934, deel I, p. 147-150.
629  Bossink et al., 2009, p. 41.
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graven (1) uit een samenvloeiing van een aantal beken en waterleidingen, waarvan de voornaamste de Voltherbeek 
(2) is. Deze ontspringt onder de naam Linderbeek (3) op de hoogte tusschen Oldenzaal en Denekamp, loopt door het 
Agelerboek en vereenigt zich met het Vree (4) (fig. 4.15). De vereenigde beek wordt Tilligterbeek (5) en Hamburgerbeek 
(6) genoemd. Bij hoogwater vloeit een deel van het Dinkelwater boven den molen van Singraven over en linkeroever heen 
naar de Voltherbeek, zet de lage landen langs deze, benevens het Agelerbroek onder en moet worden afgevoerd door drie 
bruggen in den kunstweg van Ootmarsum naar Denekamp.630 Deze beschrijving geeft een gedetailleerd beeld over het 
functioneren van het watersysteem voorafgaand aan de aanleg van het kanaal Almelo-Nordhorn. 

Figuur 4.15. De Hottingerkaart 1788-1792 AD, met de begrenzing van het studiegebied ter oriëntatie voor een vrijwel boomloos 
landschap. De blauwe pijlen markeren de afvoer vanuit de broekgebieden en het aanvullende water vanuit Dinkelsysteem door de 
opstuwende werking van de watermolen op het landgoed Singraven. Bron kaartmateriaal: Rijksuniversiteit Groningen.

630  Nationaal Archief, waterstaatskaarten, inv.nr. 613. Almelo, blad 2 1885.
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Ondanks dat er geen conflicten met de watermolen in Lage zijn, had deze vermoedelijk wel effect op de 
waterhuishouding van de Dinkel. De molen is vermoedelijk in de late middeleeuwen (1270-1494 AD) opgericht.631 
Volgens de waterstaatskaart uit 1882 was het stuwpeil van de watermolen bij Lage 18,72 m+NAP.632 De watermolen 
van landgoed Singraven had in 1863 AD een stuwpeil van 24,2 m+NAP.633 Dit betekent dat het verval over de 12 
km tussen deze watermolens 5,48 m bedraagt. Het Agelerbroek blijkt op basis van het AHN2 veel ongunstiger te 
liggen, gezien de hoogteligging rond de 20 m+NAP. De afstand vanaf het Agelerbroek, via de Hollandsche graven 
naar Lage bedraagt circa 10 km. Dit betekent dat dit broekgebied slechts 1,28 m boven het stuwpeil ligt (fig. 4.16). 

Figuur 4.16. Stuwhoogtes van de watermolen Singraven en Lage en het maaiveld van het noordelijke deel van het Agelerbroek. De 
afstand tussen het Agelerbroek en de watermolen Lage is langs de watergang Hollandse graven in GIS ingemeten. De afstand tussen 
het landgoed Singraven en het noordelijke deel van het Agelerbroek via de Voltherbeek is in werkelijkheid 4 km. Rechts: de middenslag 
watermolen op landgoed Singraven.

Naast de opstuwende werking vanuit de watermolens waren er andere belemmeringen voor een snelle afvoer. In 
1754 AD kwam er een aanzegging aan de ingezetenen van De Lutte, Losser, Beuningen, Volthe en Rossum om geen 
vlas in de Dinkel of lopende stromen langs de oevers te dijken (te leggen), of te laten roten.634 De eerder aangehaalde 
verordening (paragraaf 3.3) van de Ridderschap en Steden uit 1770 AD over het schoonmaken, onderhouden en 
inspecteren van openbare beken en sloten komt ook in het Agelermarkeboek aan de orde.635 De boeren maakten 
een plan voor een betere afvoer door allereerst een sloot te graven in het broek van Groot Agelo. Deze sloot moest 
uitmonden in de huidige graven of in de sloot in het broek van Klein Agelo die in de Voltherbeek uitmondt.636 
Na de markeverdeling van Klein en Groot Agelo konden de broekgronden worden ontwaterd, zoals blijkt op de 
Nettetekening uit 1848 AD (fig. 4.17).637 

Op 3 januari 1876 besluit de Provinciale staten van Overijssel om het kanaal Almelo-Nordhorn aan te leggen.638 
Het kanaal kreeg een diepte van 1,5-1,8 m, waarbij de beken werden onderduikerd (fig. 4.18).639 In 1887 was het 
kanaal gereed.640 Door de aanleg van het Almelo-Nordhornkanaal verslechterde de afvoer in het Voltherbroek. 
Het kanaal was hier immers opgeleid om het hoogteverschil tussen de Ootmarsumse stuwwal en het Dinkeldal te 
kunnen overbruggen (fig. 4.18). Om deze onvoorziene waterproblematiek in het Voltherbroek te kunnen oplossen 
werd in 1884 AD vanuit de gemeente Weerselo een ontwateringsplan en een leggervoorstel aan de provinciale 
staten van Overijssel voorgelegd.641 Dit voorstel werd afgekeurd omdat men de Roelinksbeek naar de Voltherbeek 
wilde leiden. Naast een te gering verhang werd capaciteit van de Voltherbeek voorbehouden aan de afvoer van 
Dinkelwater in perioden van hoog water. De Roelinksbeek werd naar in noordelijke richting doorgetrokken en via 
de zuidelijke bermsloot van het kanaal Almelo-Nordhorn naar de grondduiker onder het kanaal geleid en in 1899 
afgehamerd.642 

631  http://www.milldatabase.org/mills/germany-wassermuhle-lage (dd. 18-09-2019).
632  Staring & Stieltjes, 1848.
633  Hagens, 1979, p. 373.
634  Los ongenummerd archiefstuk Oud Archief Ootmarsum, gedeponeerd in gemeentehuis Denekamp.
635  Bossink et al., 2009, p. 58-59; Koop & Smeenge, 2016, Beuningen, p. 249-250; HCO 0157 inv. nr. 353, 3 mei 1770; HCO 0157 inv. nr. 953,     
            p. 42-43.
636  Bossink et al., 2009, p. 59.
637  Demoed, 1987, p. 98; Wolters-Noordhoff Altasproducties, 1990.
638  Archief Gemeente Weerselo, Collectie Kollen, inv. nr. 30, gedeponeerd in gemeentehuis Denekamp. 
639  Van Kouwen, 2015, p. 64.
640  Archief Gemeente Weerselo, Collectie Kollen, inv. nr. 30, gedeponeerd in gemeentehuis Denekamp. 
641  De Vries Reilingh, 1949, p. 29; Archief Gemeente Weerselo, Collectie Kollen, inv. nr. 95, gedeponeerd in gemeentehuis Denekamp.
642  Archief Gemeente Weerselo, Collectie Kollen, inv. nr. 95, 97, gedeponeerd in gemeentehuis Denekamp.
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Ondanks dat er geen conflicten met de watermolen in Lage zijn, had deze vermoedelijk wel effect op de 
waterhuishouding van de Dinkel. De molen is vermoedelijk in de late middeleeuwen (1270-1494 AD) 
opgericht.631 Volgens de waterstaatskaart uit 1882 was het stuwpeil van de watermolen bij Lage 18,72 
m+NAP.632 De watermolen van landgoed Singraven had in 1863 AD een stuwpeil van 24,2 m+NAP.633 Dit 
betekent dat het verval over de 12 km tussen deze watermolens 5,48 m bedraagt. Het Agelerbroek blijkt op 
basis van het AHN2 veel ongunstiger te liggen, gezien de hoogteligging rond de 20 m+NAP. De afstand vanaf 
het Agelerbroek, via de Hollandsche graven naar Lage bedraagt circa 10 km. Dit betekent dat dit broekgebied 
slechts 1,28 m boven het stuwpeil ligt (fig. 4.15).  

Fig. 4.15. Stuwhoogtes van de watermolen Singraven en Lage en het maaiveld van het noordelijke deel van het 
Agelerbroek. De afstand tussen het Agelerbroek en de watermolen Lage is langs de watergang Hollandse 
graven in GIS ingemeten. De afstand tussen het landgoed Singraven en het noordelijke deel van het Agelerbroek 
via de Voltherbeek is in werkelijkheid 4 km. Rechts de middenslag watermolen op landgoed Singraven. 
 
Naast de opstuwende werking vanuit de watermolens waren er andere belemmeringen voor een snelle afvoer. 
In 1754 AD kwam er een aanzegging aan de ingezetenen van De Lutte, Losser, Beuningen, Volthe en Rossum 
om geen vlas in de Dinkel of lopende stromen langs de oevers te dijken (te leggen), of te laten roten.634 De 
eerder aangehaalde verordening (paragraaf 3.3) van de Ridderschap en Steden uit 1770 AD over het 
schoonmaken, onderhouden en inspecteren van openbare beken en sloten komt ook in het Agelermarkeboek 
aan de orde.635 De boeren maakten een plan voor een betere afvoer door allereerst een sloot te graven in het 
broek van Groot Agelo. Deze sloot moest uitmonden in de huidige graven of in de sloot in het broek van Klein 
Agelo die in de Voltherbeek uitmondt.636 Na de markeverdeling van Klein en Groot Agelo konden de 
broekgronden worden ontwaterd, zoals blijkt op de Nettetekening uit 1848 AD (fig. 4.16).637  
 
Op 3 januari 1876 besluit de Provinciale staten van Overijssel om het kanaal Almelo-Nordhorn aan te leggen.638 
Het kanaal kreeg een diepte van 1,5-1,8 m, waarbij de beken werden onderduikerd (fig. 4.17).639 In 1887 was 
het kanaal gereed.640 Door de aanleg van het Almelo-Nordhornkanaal verslechterde de afvoer in het 
Voltherbroek. Het kanaal was hier immers opgeleid om het hoogteverschil tussen de Ootmarsumse stuwwal en 
het Dinkeldal te kunnen overbruggen (fig. 4.17). Om deze onvoorziene waterproblematiek in het Voltherbroek 
te kunnen oplossen werd in 1884 AD vanuit de gemeente Weerselo een ontwateringsplan en een 
leggervoorstel aan de provinciale staten van Overijssel voorgelegd.641 Dit voorstel werd afgekeurd omdat men 
de Roelinksbeek naar de Voltherbeek wilde leiden. Naast een te gering verhang werd capaciteit van de 
Voltherbeek voorbehouden aan de afvoer van Dinkelwater in perioden van hoog water. De Roelinksbeek werd 

 
631 http://www.milldatabase.org/mills/germany-wassermuhle-lage (dd. 18-09-2019). 
632 Staring & Stieltjes, 1848. 
633 Hagens, 1979, p. 373. 
634 Los ongenummerd archiefstuk Oud Archief Ootmarsum, gedeponeerd in gemeentehuis Denekamp. 
635 Bossink et al., 2009, p. 58-59; Koop & Smeenge, 2016, Beuningen, p. 249-250; HCO 0157 inv. nr. 353, 3 mei 1770; HCO 0157 inv.  
     nr. 953, p. 42-43. 
636 Bossink et al., 2009, p. 59. 
637 Demoed, 1987, p. 98; Wolters-Noordhoff Altasproducties, 1990. 
638 Archief Gemeente Weerselo, Collectie Kollen, inv. nr. 30, gedeponeerd in gemeentehuis Denekamp.  
639 Van Kouwen, 2015, p. 64. 
640 Archief Gemeente Weerselo, Collectie Kollen, inv. nr. 30, gedeponeerd in gemeentehuis Denekamp.  
641 De Vries Reilingh, 1949, p. 29; Archief Gemeente Weerselo, Collectie Kollen, inv. nr. 95, gedeponeerd in gemeentehuis Denekamp. 
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Figuur 4.17. De Nettetekening van de 
Topografisch Militaire Kaart uit 1848, met een 
zwarte omkadering van het studiegebied. In 
vergelijking met de Hottingerkaart is er meer 
ontwatering en een poldermolentje aanwezig 
in het Agelerbroek. 

Figuur 4.18. Tijdens de aanleg van het kanaal 
Almelo-Nordhorn moesten hoogteverschillen 
worden overbrugd, waaronder de zuidpunt 
van de Ootmarsumse stuwwal en oostelijk 
gelegen komgebieden van de Dinkel. Ter 
hoogte van het Ageler-Voltherbroek ligt 
de kanaaldijk circa 3 m hoger dan deze 
laaggelegen broekgronden en moesten de 
beken voor hun noordelijke afvoer onder 
het kanaal worden doorgeleid (nr. 1). In het 

studiegebied zijn de Voltherbeek en Roelinkbeek/Tilligterbeek ook onder het kanaal doorgeleid (2, 3). Na de markeverdeling is het Vree 
door het Agelerbroek gegraven. Deze watergang is in het broekbos nog steeds te herkennen en stroomt via een stuw en duiker onder 
het schouwpad (blauwe pijl) uit op het nieuwe Vree (nr. 4). Deze diepere watergang is na de ruilverkaveling langs de noordrand en 
westrand van het Agelerbroek aangelegd. Bron nr. 1: HCO, bibliotheek 38927*GOHKVA9999, met dank aan L. Jehee. 

Volgens de hoofdingenieur van de Provinciale waterstaat Linden van den Heuvell was de waterstaat rond 1900 
AD chaotisch.643 Tussen 1907 en 1936 AD verbeterde de situatie door het beëindigen van wilde bevloeiingen. Het 
was aldus de ingenieur een gebrekkige vorm van bemesting, veelal op zeer onvolkomen wijze. Het leidde ook tot 
onbeheerste overstroming van het land, op ongunstige tijdstippen. Hij vond ook dat door de beschikking over 
kunstmest zomerinundaties overbodig werden, waardoor de waterhuishoudkundige situatie wel een opknapbeurt 
kon gebruiken. De boeren in het stroomgebied van de Dinkel ervaarden de overstromingen niet als een collectief 

643  Van Kouwen, 2015, p. 45.
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probleem. Ze hadden eigenstandig al grote stukken van de Dinkel gekanaliseerd.644 De gebieden die het meest door 
overstromingen werden getroffen waren het Voltherbroek en het noordelijk gelegen gebied rondom de Hollandsche 
graven, waarbij de roep om een waterschap steeds groter werd.645 

In 1904 AD werd de Dinkel rechtskundig gezien als een onderhoudsplichtige rivier aangewezen. Op kosten van 
het rijk en de provincie werd een verbeteringsplan opgesteld dat in 1921 AD werd voltooid. Het plan streefde naar 
beperkte winterinundatie, geen overstroming meer in het gebied van de Hollandse graven. Hiervoor zou de Lager 
watermolen in Duitsland van de wilde bevloeiing moeten afstappen. Voor de Dinkel wilde men de rivierbedding 
en –oevers vastleggen ten behoeve van verminderd zandtransport en het verbeteren van het doorstroomprofiel. 
De gebrekkige waterafvoer in het benedenstroomse deel van de Dinkel leidde ook tot opstuwing van water in de 
diverse zijbeken, waaronder de Hollandsche graven met een grote overlast tot gevolg (fig. 4.19). Een conferentie 
in 1924 AD tussen Duitse en Nederlandse bestuurders leidde in 1933 AD tot een tractaat, waarin de aanleg van 
een grensoverschrijdend Dinkelkanaal met aparte afwatering van zijbeken. Hierdoor konden de inundaties van de 
Dinkel door de opstuwende werking van de watermolen bij Lage grotendeels omzeild worden.646

Figuur 4.19. Overstroming in het Agelerbroek op 
14 januari 1925. De foto is gemaakt op een hoogte 
van 700 meter tussen 11.30 – 13.30 uur, ongeveer in 
noordelijke richting. HCO, toegang 26.6 inv. nr. 102, 
fotocollectie Provinciale waterstaat, met dank aan 
Luc Jehee.

Ondanks de uitvoering van de ontkoppeling 
van een aantal zijbeken, bleef de 
afvoercapaciteit van de Dinkel te beperkt om 
overstromingen te voorkomen. Uit interviews 
van streekbewoners die de overstromingen 
zelf nog hebben meegemaakt kwam naar 
voren dat tot aan de uitvoering van de 
ruilverkaveling Beneden Dinkel (1953-1958) 

en Denekamperveld (1960-1965 AD) het Ageler- en Tilligterbroek vaak tussen het begin van de herfst en vroege 
voorjaar onder water stonden.647 Vooral het gebied langs de Hollandse graven stond de hele winter blank.648 Tijdens 
het extreem hoge water van 1946 AD konden de onderduikeringen van het Almelo-Nordhorn kanaal het vele 
water niet verwerken. Het leidde tot opstuwing tegen de kanaaldijk, waardoor het water zich via het doorbraakdal 
tussen de Oldenzaalse en Ootmarsumse stuwwal zich een weg naar het westen zocht en Almelo overstroomde (fig. 
4.20).649 Deze indrukwekkende gebeurtenis staat ook in de technische beschrijving van het COLN-TNO onderzoek 
beschreven.650 Men voorzag dat dit probleem alleen door de ruilverkaveling kon worden opgelost.651 

In 1958 werd de Dinkel beschreven als een regenrivier, waarbij frequent voorkomende overstromingen een gevolg 
waren van de geringe capaciteit van de Dinkel door verzandingen in het rivierbed en de opstuwing door de 
watermolens. De aanleg van het Dinkelkanaal ten noorden van Tilligte had de waterproblematiek onvoldoende 
verholpen.652 Aldus de interviews zijn er aanwijzingen dat overstromingen in het Agelerbroek gemiddeld één keer 
per vijf jaar voorkwam en veertien dagen duurde. Het water kwam langzaam vanuit het noorden op, maar leverde 
grote overstromingen (fig. 4.20).653 Men was geheel ingesteld op de periodiek natte periode. ’s Winters kon men tot 
aan de noordelijke Rijksgrens schaatsen en vanuit het erve Kienhuis bij Tilligte ging men op laarzen richting de 
kerk, waar ze hun meegenomen schoenen wisselden.654 

644  Linden van den Heuvell, 1939, p. 129.
645  Linden van den Heuvell, 1939, p. 130; Van Kouwen, p. 45.
646  Linden van den Heuvell, 1939, p. 131; Van Kouwen, p. 45.
647  Dienst Landelijk Gebied, Rijksarchief Overijssel, Beleidsterrein landinrichting 1945-heden, nr. 147, 231, 233, 269; Ministerie van 
            Landbouw en Visserij, Cultuurtechnische Dienst, 1960; Interview Holtwiek, 6-10-2016. Holtwiek noemde specifiek de erven Damhuis 
            en Middelhuis die langs de Hollandse graven liggen. Interview Oude Hengel 6-10-2016.
648  Interview Holtwiek, 6-10-2016. Holtwiek noemde specifiek de erven Damhuis en Middelhuis die langs de Hollandse graven liggen.
649  Interview Holtwiek, 6-10-2016; Interview Oude Hengel 6-10-2016.
650  Freeve, 1958, 187-188, bijlagekaart 1 en 2. COLN-kartering; Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland.
651  Freeve, 1958, p. 178.
652  Freeve, 1958, p. 187-188.
653  Interview Oude Hengel 6-10-2016; het water zocht zich ter hoogte van het erve Wonderboer een weg naar het westen.
654  Interview Holtwiek, 6-10-2016; Stichting Heemkunde Ootmarsum 1992, p. 27; Stichting Heemkunde Ootmarsum 1993, p. 45-48; Stichting      
            Heemkunde Ootmarsum 1994, p. 51; Interview Oude Hengel, 6-10-16.
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Figuur 4.20. Reconstructie van het 
overstromingsbereik in de komgron-
den tijdens hoge Dinkelstanden, gel-
dig voor de periode tussen 1448-1958 
AD toen Almelo onder water kwam 
te staan, mede doordat het overtollige 
Dinkelwater over de waterscheiding in 
zuidwestelijke richting werd afgevoerd. 

Naast de frequent voorkomen-
de overstromingen waren het 
Ageler- en Voltherbroek ook nat 
door de hoge grondwaterstan-
den. Vanuit het COLN-TNO on-
derzoek ter voorbereiding op de 
ruilverkavelingen zijn grondwa-
terstandsklassen samengesteld 
die wijzen op een wintertoestand 
van 0-20 cm onder maaiveld en 
een zomertoestand van 40-70 
cm onder maaiveld.655 Dit komt 
overeen met de gereconstrueerde 
waterhuishouding door Runhaar 
et al.656 

De ruilverkaveling Beneden Din-
kel werd in 1955 aangevraagd en 
omvatte het gebied ten noorden 
van het Almelo-Nordhornka-
naal, als westgrens de weg van 
Oldenzaal via Ootmarsum naar Lage en als noord- en oostgrens de Nederlands-Duitse grens.657 De ruilverkaveling 
was vooral nodig om de wateroverlast op te lossen. Bij de realisatie van het plan van wegen en waterlopen tussen 
1956 en 1957 werd 500 hectare ontgonnen.658 Ten behoeve van schaalvergroting (de rubriek blokwerk) werd 60 
hectare aan oude vervallen wegen en houtsingels opgeruimd. Er werd voor twintig kilometer aan kavelsloten ge-
graven die standaard 70 cm diep werden.659 Volthe viel in eerste instantie buiten de ruilverkaveling maar had ook 
behoefte aan een verdere optimalisatie van de waterhuishouding. Dit werd tussen 1959 en 1962 AD opgelost door 
de uitvoering van de zogenaamde A2-werken.660 In deze periode is de lengte van de in 1899 gegraven Roelinkbeek 
ingekort door deze via de Laarweg rechtstreeks naar de onderduikering van het Almelo-Nordhornkanaal te leiden 
(fig. 4.21).661 

Sinds de afronding van de ruilverkaveling Beneden Dinkel en Denekampseveld in 1965 zijn de Dinkeloverstromingen 
in het studiegebied voorbij. Er blijkt sinds de ruilverkaveling vooral sprake van een sterke daling van de gemiddelde 
laagste grondwaterstand (GLG) (tabel 4.4).662 Het beeld uit 2016 komt overeen met de resultaten uit de hydrologische 
peilbuizenstudie van Jansen uit 1992.663

655  Freeve, 1958, bijlagekaart 1 en 2.
656  Runhaar et al., 2003.
657  Archief Landinrichting Dienst Landelijk gebied, Overijssel, Beleidsterrein Landinrichting 1945-heden. Nr. 147.
658  Archief Landinrichting Dienst Landelijk gebied, Overijssel, Beleidsterrein Landinrichting 1945-heden. Nr. 231.
659  Archief Landinrichting Dienst Landelijk gebied, Overijssel, Beleidsterrein Landinrichting 1945-heden. Nr. 232.
660  Centrale Landinrichtingscommissie, 1990, p. 19.
661  Topografische kaarten van 1952 en 1962, Alterra Wageningen.
662  Interview Oude Hengel 6-10-2016.
663  Jansen, 1992, p. 35.
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Figuur 4.21. Overzicht van grote ver-
anderingsfases van ontwateringsstel-
sels tussen 1848 en 2006 op basis van 
de Nettetekening uit 1848, gemeente-
archief gemeente Dinkelland, Collectie 
Kollen, inv. nr. 97 en de waterschaps-
legger van het waterschap Vechtstro-
men uit 2006. 

Samenvattend zijn er sterke aan-
wijzingen dat de toenemende 
overstromingen en het ontstaan 
van rivierkommen, waarin pas 
vanaf de volle tot late middeleeu-
wen grootschalig veenvormende 
processen plaatsvonden groten-
deels door menselijk handelen 
is ontstaan. Door de bouw van 
watermolens langs de Dinkel, in 
combinatie met regionale ont-
bossing (sedimentlast) werd het 
water in de Dinkel opgestuwd, 
waardoor stroomopwaarts van de 
stuw het water zich via de Pleisto-
cene paleogeulenstelsels veel die-
per dan voorheen landinwaarts 
kon verspreiden. De laaggelegen 
geïsoleerde Pleistocene rivier-

vlakten achter het Holocene stroombed overstroomden frequent, waardoor het Pleistocene riviersysteem weer gere-
activeerd raakte. 

Tabel 4.4. Schatting van veranderingen in de gemiddelde hoogste (GHG) en gemiddelde laagste (GLG) grondwaterstanden vanaf 1958 
tot 2016

Landschapsecologische eenheid GHG GLG Bron
komgebied < 1958 AD 0-20 cm 40-70 cm COLN-TNO
natuurreservaat < 1992 AD < 40 cm 50-120 cm Ebbers & Van het Loo, 1992
natuurreservaat 2016 < 40 cm 180 cm Peilbuisgegevens: Van den Berg et al., 2017

Thema D: Ecologische dynamiek: een historische analyse van de landschapsecologische 
kenmerken tot aan de ruilverkaveling Beneden-Dinkel

De inventarisatie van kenmerkende plantensoorten en plantensociologische kenmerken geeft inzicht in de 
ruimtelijke milieu- en structuurvariatie in 1946. Voor het Agelerbroek is een vegetatietypekaart uit 1951 gevonden, 
waardoor de gegevens ruimtelijk te plaatsen zijn (fig. 4.22).

In het oosten overheerste het verbond van scherpe zegge (Caricion gracilis) werd gekenmerkt door uitgestrekte 
vlakten van grote zeggen, waarin blaaszegge (Carex vesicaria), scherpe en tweerijige zegge (Carex acuta, C. disticha) 
voorkomen. Daarbinnen waren rijkere vlakken met grote lisdodde en riet (Phragmites australis), maar ook armere 
kleine-zeggenvegetaties met vooral moeraskartelblad (Pedicularis palustris), veenpluis (Eriophorum angustifolium), 
zompzegge (Carex canescens) en sterzegge (Carex echinata).664 Overige kenmerkende soorten waren dotterbloem, 
moerasandoorn (Stachys palustris), echte valeriaan (Valeriana officinalis), engelwortel (Angelica archangelica), 
bosbies (Scirpus sylvaticus), rietgras (Phalaris arundinacea), kattenstaart, moerasspirea en wederik (Lysimachia). 

664  Van Dijk, 1946a, p. 8-9.



172 | Hoofdstuk 4

In waterplasjes groeiden liesgras (Glyceria maxima), waterbies (Eleocharis), vlottende bies (Isolepis fluitans), stijve en 
grote waterweegbree (Baldellia ranunculoides subsp. Ranunculoides), veenwortel (Persicaria amphibia), schildereprijs 
(Veronica scutellata), watermunt (Mentha aquatica), egelboterbloem (Ranunculus flammula) en waterlepeltje 
(Ludwigia palustris).665 Deze vegetatiesamenstelling wijst op een gelaagdheid van rivier- en grondwater in de basis, 
waarop neerslagwater stagneerde door een gebrekkige afvoer van water.666 

De westflank van het Agelerbroek bestond uit kleine-zeggenvegetaties, dat op moerasveen aanwezig was. Er 
lagen kleine vennetjes met wilde gagel (Myrica gale), veenmos (Sphagnum), wateraardbei (Comarum palustre), 
gewone dophei (Erica tetralix), veenpluis en beenbreek (Narthecium ossifragum). Wat lager in het landschap 
bestond het moerasbos uit vuilboom (Rhamnus frangula), wilgen en een mosvegetatie van veenmos, puntmos 
(Calliergonella cuspidata), haakmos (Rhytidiadelphus), vedermos (Fissidens), sikkelmos (Drepanocladus) en platmos 
(Plagiothecium). Op open plekken groeiden ronde zegge (Carex diandra), draadzegge (Carex lasiocarpa), bleke zegge 
(Carex pallescens), gewone bermzegge (Carex spicata), elzenzegge (Carex elongata), blonde zegge (Carex hostiana) 
en veenmosorchis (Hammarbya paludosa). Bijzonder is het toen nog voorkomen van breed wollegras (Eriophorum 
latifolium). De kenmerkende soortencombinatie van waterdrieblad, pijpenstrootje (Molinia caerulea), gewone 
dophei, veenpluis, wederik, kattenstaart, holpijp, lidrus (Equisetum palustre), blauwe knoop (Succisa pratensis), 
moerasviooltje (Viola palustris) en kleine valeriaan (Valeriana dioica) wijst in de richting van blauwgrasland (Junco-
Molinion).667 Uit de vegetatiesamenstelling valt een grondwatervoeding af te leiden, waarbij op sommige plekken 
neerslagwater langer stagneerde dat het basenhoudende grondwater verdunde. Volgens de typologie van Succow 
en Joosten zou dit een mesotroof-zuur kwelveen kunnen zijn geweest.668 De vegetatiesamenstelling is te voedselarm 
voor een periodieke overstroming van rivierwater.

Figuur 4.22. Vegetatietypenkaart van 
Staatsbosbeheer uit 1951, met daar-
op het rietverbond (Ph), Verbond der 
grote zeggen (Ma) dat tegenwoordig 
het verbond van scherpe zegge wordt 
genoemd. Verder de het verbond van 
zwarte zegge (Ca), het dopheidver-
bond (Er), verbond van biezenknop-
pen en pijpenstrootje (Mo), verbond 
van elzenbroekbossen (Al), zomereik-
verbond (Qu) en haagbeukenverbond 
(Carp). Het gebied binnen de rode 
stippellijn bevat het globale huidige 
natuurreservaat Agelerbroek. Bron: 
Natuurwetenschappelijk Archief 
Staatsbosbeheer, AGELGEO (93).

De lage terreindelen die in het 
Voltherbroek onder water ston-
den bevatten in 1946 veelal hol-
pijp (Equisetum fluviatile) en 
blaaszegge. Andere kenmerken-
de soorten waren pijptorkruid 
(Oenanthe fistulosa), wederik, 
grote boterbloem (Ranunculus 
lingua), kattenstaart, schildere-
prijs, zeegroene muur (Stellaria 
palustris), waterdrieblad, twee-
rijige zegge, oeverzegge (Carex 
riparia) en moeraszegge (Car-
ex acutiformis). Op plekken die plasdras stonden, groeiden moerasspirea, dotterbloem, rood zwenkgras (Festuca 
rubra), kleine valeriaan, rolklaver, trilgras (bevertjes; Briza media), engelwortel en handekenskruiden (Orchis juni-

665  Van Dijk, 1946a, p. 9.
666  Weeda et al., 1994, p. 307-308.
667  Van Dijk, 1946a, p. 9-11.
668  Succow & Joosten, 2001, p. 549.
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alis enpraetermissa). In het elzenbos groeiden els, vuilboom, geoorde en grauwe wilg (Salix aurita, S. cinerea), hop 
(Humulus lupulus) met bramen (Rubus), gele lis, bitterzoet, moerasandoorn en cyperzegge (Carex pseudocyperus). 
Deze soorten duiden op zowel rivier- als grondwaterinvloed.

Het blauwgrasland was een vlakte van pijpenstrootje en zeggebladeren met hier en daar moerasspirea, blauwe 
knoop, kale jonker (Cirsium palustre), engelwortel, bevertjes, vlozegge (Carex pulicaris), bleke zegge en parnassia. 
Op wat nattere plekken kwamen ook dotterbloem, glidkruid (Scutellaria) en wateraardbei voor. Vrij ver in het 
Voltherbroek lag een paar percelen waar Spaanse ruiter (Cirsium dissectum), moerasspirea, melkeppe (Peucedanum 
palustre) en engelwortel voorkwamen.669 Deze soortensamenstelling wijst op grondwaterinvloed en te voedselarme 
omstandigheden voor inundatie met rivierwater. Tegenwoordig ligt het vegetatietype op de overgangszone tussen 
grondwatergevoede zandgronden, net boven de kleigronden.670

De beschrijving uit 1946 over het westelijke deel van het Voltherbroek gaat vermoedelijk over het Oude Broek. 
Op plagplaatsen groeiden kleine zonnedauw, moeraswolfsklauw en witte en bruine snavelbies. In een komvormige 
terreininzinking groeiden blonde zegge, een afwisseling van pijpenstrootje en beenbreek die overging in een 
watervegetatie met moerashertshooi (Hypericum elodes), oeverkruid (Littorella uniflora), moerassmele (Deschampsia 
setacea), ondergedoken moerasscherm (Apium inundatum) en een moslaag die alleen maar bestond uit schorpioenmos 
(Scorpidium). Daar werden plaggen gestoken en groeiden in het 30-40 cm diepe water blaasjeskuid (Utricularia), 
duizenknoopfonteinkruid (Potamogeton polygonifolius), vlottende bies en ondergedoken moerasscherm. Dwerg- of 
geelgroene zegge (Carex oederi) en blauwe zegge (Carex panicea) waren aanvullende soorten die voorkwamen.671 
Deze vegetatiesamenstelling heeft overeenkomstige kenmerken met de westflank van het Agelerbroek die 
met basenhoudend grondwater werd gevoed en ligt qua hoogteligging boven de invloed van de Dinkel.

Samenvattend geven de historische vegetatiegegevens aanwijzingen voor een soort terrassenzonering. Helemaal 
onderaan in het Ageler- en Voltherbroek kwamen voedselrijke overstromingsmoerassen (verbond van grote zeggen, 
rietverbond) voor. Op de contactzone tussen het zand- en rivierenlandschap (zuidwesten van het Agelerbroek en 
westflank van het Voltherbroek) was er sprake van stratificatie van neerlagwater en grondwatervoeding, waaruit 
heel unieke mesotrofe omstandigheden (verbond van zwarte zegge en knopbiesverbond) voortkwamen. Op de 
lage delen van het zandlandschap, de hogere delen van deze broekgebieden waren blauwgrasland, zwakgebufferde 
vennen en natte heide kenmerkend tot aan de jaren ‘60. 

4.4. Synthese en conclusies 

Het rivierkommenlandschap van de noordelijke Dinkelvallei

Het stroomgebied van de Dinkel ten noorden van het huidige Almelo-Nordhornkanaal heeft een andere 
geogenetische ontwikkeling doorgemaakt dan het ten zuiden gelegen deel. Gedurende het Laat Pleniglaciaal (circa 
25.000-16.000 jaar geleden) was het stroomgebied circa 9 km breed en bevatte het meerdere vlechtende riviergeulen 
tussen de stuwwal van Ootmarsum en rijksgrens met Duitsland. Op de overgangsfase met het Laat Glaciaal (circa 
16.000-12.000 jaar geleden) werd veel sediment afgezet. Gedurende de Jonge-Dryasstadiaal B ontstonden langs deze 
hoofdstroom grote rivierduingordels in een noord-zuid-richting. Hierdoor raakten de voormalige stroomgordels 
in het westen en oosten steeds meer geïsoleerd van het hoofdsysteem. Tijdens hoog water stroomde het water 
tussen deze rivierduinen door, richting de lager gelegen gebieden ten oosten en westen van dit hoofdsysteem. 
Hierdoor vormden zich rivierkommen waar rond de overgang naar het Holoceen klei werd afgezet. Aanvankelijk 
vond alleen tussen het Laat Glaciaal (beschikbare data tussen 10.613-10.186 v.C) en Atlanticum (circa 4.000 v.C.) 
veenvorming in paleogeulenstelsels plaats (fig. 4.23). 

Opvallend is het ontbreken van aanwijzingen voor een verdere veenontwikkeling in de late prehistorie en 
protohistorie. Het is waarschijnlijk onjuist te veronderstellen dat er in deze periode geen invloed van de Dinkel 
was. Er is geen mogelijkheid gevonden om het waterverzadigde zandpakket in het Agelerbroekprofiel te dateren. 
Wanneer we uitzoomen op het stroomgebied en de zandafzetting in de Mekkelhorstgeul (hoofdstuk 3) bij dit 
onderzoek betrekken, blijkt de midden ijzertijd 2270±30 BP (393-206 v.C.) en midden tot late ijzertijd 2245±50 BP 
(395-235 v.C.) een periode waarin ook fluviatiel zand afgezet.672 Dit sluit aan op de regionale gegevens die Van Beek 

669  Meijer & Van Zeist, 1946, p. 12-15.
670  Van den Berg et al., 2017.
671  Meijer & Van Zeist, 1946, p. 15-16.
672  GrA 65217, 2270 ± 30 BP; GrA 65218, 2245 ± 30 BP.
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voor Oost-Nederland uiteenzette. Hij wijst een verhoogd sedimenttransport toe aan een samenspel van bewoning, 
ontbossing, bodemdegradatie en toegenomen beekactiviteit, waaruit een steeds sterkere erosie voortkwam.673 

Figuur 4.23. Reconstructie van het riviersysteem in de Jonge-Dryasstadiaal B (ca. 13.000-12.000 jaar geleden). De geologische 
bodemkundige en geomorfologische kenmerken geven aanwijzingen dat het Voltherbroek en het noordelijke deel van het Agelerbroek 
tot een semi-geïsoleerde rivierkom van het huidige Dinkelsysteem behoren. Hetzelfde geldt vermoedelijk voor het laaggelegen gebied 
ten noordoosten van Denekamp. Deze wordt het Bonkenbroek genoemd. 

Vanaf de volle tot late middeleeuwen (circa 1300-1370 AD) vond hernieuwde rivieractiviteit in het rivierenlandschap 
plaats en kwam er een rivierkommenlandschap tot ontwikkeling. De oorzaak valt waarschijnlijk samen met de 
bouw van een bovenstrooms gelegen watermolen op landgoed Singraven en benedenstrooms gelegen watermolen 
bij Lage (Duitsland), waardoor in perioden met hoog water het Pleistocene paleogeulenstelsel weer ging 
functioneren. Via het dal van de Voltherbeek werd zand en klei aangevoerd dat in deze laaggelegen gebieden 

673  Van Beek, 2009, p. 494-499.
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bezonk. Net als in de late prehistorie is uitzoomen op stroomgebiedsniveau zinvol om deze patronen in een groter 
verband te zien. Stam stelde vanuit haar bovenstroomse data uit het Lutterzand dat er tot 1050 AD nauwelijks grote 
Dinkeloverstromingen plaatsvonden en de Dinkel pas vanaf de middeleeuwen actief werd door een steeds snellere 
sedimentopvulling.674 Het lijkt te passen bij de aanwijzingen in dit onderzoek dat de ruimtelijke verbreiding van 
klei vanaf de late middeleeuwen ook buiten de Pleistocene paleogeulen werd afgezet. Het verhang tussen het 
Agelerbroek c.q. de laag gelegen delen van het Voltherbroek en de watermolenlocatie bij Lage (Duitsland) is circa 
1,3 m over een afstand van 10 km. Doordat deze rivierkommen achter een gordel van Pleistocene rivierduinen 
liggen, is de natuurlijke afwatering gebrekkig. Hierdoor vonden in combinatie met grondwaterinvloed (kwel) ook 
veenvormende processen plaats. Uit aanvullend booronderzoek is afgeleid dat pas vanaf de late middeleeuwen 
veenvormende processen buiten de Pleistocene paleogeulen heeft plaatsgevonden. De waterhuishoudkundige 
situatie verslechterde toen het Almelo-Nordhornkanaal in 1887 AD gereed kwam en in perioden van hoogwater 
opstuwing tegen de zuidelijke kanaaldijk in het Voltherbroek ontstond. Vanaf 1965 AD, na uitvoering van de 
ruilverkaveling Beneden Dinkel en Denekampse veld, kwam er een eind aan de overstromingen. 

Net als Van Beek verwacht ik ook een complex van factoren achter de laat-middeleeuwse sedimentafzettingen. De 
watermolens waren vermoedelijk de hoofdfactor voor de hydrodynamische processen. De sedimentvracht in het 
Dinkelsysteem is vermoedelijk een gevolg van ontbossing in het stroomgebied, het beoefenen van akkerbouw en 
de aanleg van ontwateringsstelsels. Het verklaart de aanwezigheid van Tertiaire klei in de smeltwaterdalen op de 
noordflank van de Oldenzaalse stuwwal (paragraaf 2.3). 

Landschapsdynamiek in het rivierkommenlandschap

In de overgangsfase van het Laat Glaciaal naar Vroeg Holoceen was er in de Pleistocene paleogeul van het 
Agelerbroek een verlandingsveen met een mesotroof basenhoudend karakter aanwezig. In het mesolithicum 
lijkt hier weinig aan te veranderen, maar is rondom deze geul een elzenbroekbos ontstaan, waar vanwege de 
neerslaginvloed behoorlijk veel berk aanwezig is. Aan het eind van de pollenzone, mogelijk het vroeg neolithicum, 
zijn er aanwijzingen voor een doorstroomveen vanwege de aanwezigheid van het alg Pediastrum en aanwezige 
ruderale taxa. Hierbij ontbreken cultuurindicerende soorten. Het ontbreekt aan dateringen om deze hernieuwde 
activiteit in het riviersysteem in de tijd te kunnen plaatsen. Vanuit dateringen uit het bovenstroomse deel van de 
Dinkel (Mekkelhorstgeul) en regionale gegevens zijn aanwijzingen voor sedimentatietransport in de midden- tot 
late ijzertijd. 

In het Voltherbroek is de hernieuwde activiteit in het Dinkelsysteem gedateerd voor de periode tussen de volle 
tot late middeleeuwen. De pollensamenstellingen van deze klastische sedimenten wijzen op bosontginningen in 
het Voltherbroek. Er zijn enige aanwijzingen voor de menselijke aantasting van het vochtige vogelkers-essenbos 
en in mindere mate het natte elzenbroekbos. Voor het eerst verschijnen tred- en beweidingsindicatoren (smalle 
weegbree, grote of ruige weegbree en varkensgras) en zijn er daarmee indirecte aanwijzingen voor menselijke 
aanwezigheid in het zuidelijke deel van de broekgebieden. De daar aanwezige natte delen werden ook meer open 
van karakter vanwege een toenemend aandeel cypergrassen en de bijbehorende algen. Het was in deze flankzone 
niet nat genoeg voor veenvormende processen.

Vanaf de 14de eeuw zijn er in het Agelerbroek aanwijzingen dat veenvormende processen ook buiten de Pleistocene 
geulenstelsels hebben plaatsgevonden. Het landschap werd snel open van karakter, vermoedelijk door historisch 
landgebruik van de groeiende bevolkingspopulatie (hoofdstuk 2). In deze rivierkommilieus vond nauwelijks 
doorstroming plaats en is de veenvorming door stagnatie van regenwater op een grondwatergevoede ondergrond 
te typeren als een mesotroof-zuur verdrinkingsveen.675 Aanvankelijk was er elzenbroekbos aanwezig, vanaf 
de 16de eeuw wijzen schriftelijke bronnen op de inrichting van de broekgebieden. Kenmerkend is een groep 
soorten (kattenstaart, grote lisdodde, bitterzoet en moerasspirea) die zowel in broekbossen als zeggemoerassen 
kan voorkomen. Deze soorten zijn bestand tegen inundatie met rivierwater en kenmerkend voor voedselrijke 
omstandigheden. Daar tegenover stond een groep van soorten die kenmerkend is voor stabiele mesotrofe milieus 
(waterdrieblad, wilde gagel, veenmos en blauwe knoop). Wilde gagel en blauwe knoop komen voor in open 
landschappen en daarmee ook al een grote menselijke beïnvloeding. Vanaf 1930 indiceert pilvaren een pioniermilieu 
van voedselarme leem- en zandbodems. Deze locatie valt mogelijk samen met nieuwe pioniermilieus die na de 
aanleg van het Almelo-Nordhorn kanaal of plaggenwinning zijn ontstaan. Door de toenemende stagnatie door de 
aanleg van het opgeleide kanaal werden de broekgronden minder intensief gebruikt en raakten ze deels begroeid 
met els. Door landverlating ontstond er een mozaïeklandschap van broekbos, grote zeggenvegetaties en kleine 
zeggenvegetaties, waarbij overstroming en grondwatervoeding sterk sturende factoren waren.

674  Stam, 1994, p. 25-26; 38-40. 
675  Succow & Joosten, 2001, p. 549.
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De historische vegetatiesamenstelling van 1946 uit dit gebied toont op de westflank een kleine-zeggengemeenschap 
en blauwgraslandvegetatie. Deze vegetaties duiden op zure oligotrofe tot basenhoudende mesotrofe milieus 
en zijn niet bestand tegen rivieroverstromingen. Ze verklaren de hogere ligging in het zuidwestelijke deel van 
het Agelerbroek. Bijzondere soorten waren beenbreek, draadzegge, vlozegge, veenmosorchis, waterdrieblad, 
breed wollegras, blauwe knoop, kleine valeriaan, ronde zegge, bleke zegge en elzenzegge. De westflank van het 
Voltherbroek bevatte in 1946 vrijwel overeenkomstige kenmerken als het Agelerbroek, maar zwakgebufferde 
vennen met moerashertshooi, oeverkruid, moerassmele, ondergedoken moerasscherm en een moslaag van 
schorpioenmos waren onderscheidend. De beschikbare historische gegevens geven veel meer detaillering aan de 
paleoecologische gegevens en wijzen in dezelfde richting.

Tegenwoordig vindt er geen overstroming vanuit het Dinkelsysteem plaats en zijn bovendien de grondwaterstanden 
sterk gedaald. Vermoedelijk zijn veel hedendaagse ecologische problemen van verdroging en verzuring 
voortgekomen uit enerzijds de ontwatering van de ruilverkaveling, anderzijds het niet meer langdurig overstromen 
van de laaggelegen gebiedsdelen (fig. 4.24).
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