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5.1  Inleiding en probleemstelling
H. Smeenge, A.G.M. Spiekhout, H.B.G. Scholte Lubberink

Inleiding

In het vorige hoofdstuk is aandacht besteed aan de ontstaanswijze en landschapsontwikkeling van het 
rivierkommenlandschap van het Ageler- en Voltherbroek tussen het Laat Glaciaal (circa 12.000 jaar geleden) en 
heden. In de noordpunt van het Voltherbroek, een vrijwel leeg gebied tussen Ootmarsum, Tilligte en Volthe, liggen 
de overblijfselen van een middeleeuws kasteel. Dit oudst bekende kasteel van het Oversticht wordt de Hunenborg 
genoemd en is een ringwalburcht die grotendeels in zijn oorspronkelijke vorm bewaard is gebleven (fig. 5.1, 5.2.).676 
Naast de nog zichtbare rond aarden burcht (de Hoge Hunenborg) lag er tot in de vorige eeuw ook nog een omgracht 
voorburchtterrein (de Lage Hunenborg) aan de noord- tot noordwestzijde van de burcht. De Hunenborg spreekt 
al sinds de 18e eeuw sterk tot de verbeelding van oudheidkundigen. Omdat er geen enkel middeleeuws archiefstuk 
bewaard is gebleven, is de oorsprong en vroege geschiedenis van deze ringwalburcht met mysteriën omgeven. Veel 
onderzoekers deden hier sinds het midden van de 18e eeuw hun licht over schijnen. Dit onderzoek is door Spiekhout 
uitgebreid beschreven in haar dissertatie.677 Ondanks al het verrichte onderzoek is er nog altijd een aantal aparte 
problemen bij de nadere duiding van dit bijzondere kasteelterrein. We kennen de precieze ouderdom niet, weten niet 
wie het kasteel heeft aangelegd en gebruikt en ook niet welke functie(s) het kasteel in de middeleeuwen vervulde. 

Figuur 5.1. Ligging van de Hunenborg 
(rode pijl) in een laaggelegen broekgebied, 
tussen Ootmarsum en Volthe.

De locatie van het kasteel is opmer-
kelijk, want het ligt in een moerassig 
rivierkommenlandschap (broekge-
bied), wat vragen oproept over zowel 
de locatiekeuze zelf als ook de logis-
tiek bij aanleg en gebruik. 
Tot op heden is door archeologen 
en historici weinig aandacht besteed 
aan de relatie met het landschap. Tot 
2016 waren onvoldoende archeolo-
gische, aardkundige en ecologische 
gegevens beschikbaar om de aanleg, 
gebruiksduur en landschappelijke 
kenmerken vast te stellen. Het was 
daardoor onmogelijk om de Hunen-
borg in een bredere historische en 
landschappelijke context te plaat-
sen. Onderzoekers hebben diverse 
uiteenlopende hypothesen over de 
ouderdom en functies van het ter-
rein opgesteld, maar door gebrek aan 
gegevens konden deze niet worden 
getoetst. Dit veranderde in 2016 toen 
we in het kader van restauratiewerk-
zaamheden een archeologisch proef-
sleuvenonderzoek konden uitvoe-
ren. Het onderzoek leverde nieuwe inzichten op over de bouw, de verschillende fasen van gebruik, als ook het buiten 
gebruik raken van de Hunenborg.678 Met deze nieuwe gegevens is het mogelijk om het kasteel voor het eerst wel in een 
bredere historische en landschappelijke context te plaatsen. 

676  Spiekhout & Smeenge, 2014, p. 96-106.
677  Spiekhout, 2020, hoofdstuk 5.
678  Scholte Lubberink, Spiekhout & Smeenge, 2014.
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676 Spiekhout & Smeenge, 2014, p. 96-106. 
677 Spiekhout, 2020, hoofdstuk 5. 
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Figuur 5.2. Luchtfoto van de omgeving van de Hoge Hunenborg tussen 1920 
en 1940. De foto is richting het zuidwesten genomen en toont rechts van de 
ringwalburcht een akkercomplex bij het erve Oude Hengel. Het strookvormige 
akkercomplex markeert grofweg de Lage Hunenborg, het voorburchtterrein, 
waarop in sommige percelen de korenschoven duidelijk zichtbaar. Bron: 
beeldbank Defensie, 2019. nimh-beeldbank.defensie.nl/ dd. 06-12-2018. In 
2018 is de structuurvariatie en kleinschalige afwisseling in landgebruik sterk 
afgenomen. Bron: www.google.com/maps dd. 07-12-2018. 

Stand van het onderzoek 

Fysisch-geografisch onderzoek - De fysisch-geografische gegevens die inzicht kunnen geven in de locatiekeuze van de 
Hunenborg zijn schaars. In hoofdstuk 4 is geconcludeerd dat het fysisch-geografische onderzoek in het studiegebied 
zich tot de Pleistocene afzettingen heeft beperkt. De geologen Burck, Van der Hammen, Wijmstra, Schalke en 
Gonzales en Van Huissteden leverden gedetailleerde kennis over de fysisch-geografische kenmerken tussen 1929 
en 1990 AD.679 De omgeving van de Hunenborg, het Volther-Agelerbroek blijkt onderdeel van een fossiele Laat-
Pleniglaciale riviervlakte, waarin enkele geulen van het Dinkel-riviersysteem waren ingesneden.680 In hoofdstuk 4 
is gemotiveerd dat gedurende het Laat Glaciaal deze geulen steeds meer van het Dinkel-riviersysteem geïsoleerd 
raakten. In deze periode ontstonden namelijk grote rivierduingordels in de nabije omgeving van de huidige Dinkel 
die de toegangsweg naar deze oudere geulenstelsels belemmerden. Tijdens perioden met een hoge afvoer kon het 
rivierwater deze achterliggende delen van zijn oude stroomgebied wel bereiken, maar het water kon er door de lage 
ligging slecht uitstromen. In de oude restgeulen werd klei afgezet en vond veenvorming plaats. Vermoedelijk kwam 
dat in het laat mesolithicum tot vroeg neolithicum (voor 4.200 v.C.) tot een eind. Vanaf de volle tot late middeleeuwen 
zijn er door dit onderzoek aanwijzingen voor hernieuwde activiteit van het riviersysteem. Door de invloed van de 
watermolens langs de Dinkel, mogelijk in combinatie met ontbossingen in het stroomgebied werd het natter en werd 
er opnieuw klei in het Voltherbroek afgezet. Aanwijzingen voor veenvormende processen ontbreken. Tot dusverre 
volgden de bodemkundigen die dit gebied in kaart brachten de aanname van Van der Hammen dat de Holocene 
afzettingen hoofdzakelijk van Subatlantische ouderdom zijn.681 Op basis van de gegevens uit dit onderzoek lijken 
grootschalige veenvorming en de afzetting van klastisch materiaal hoofdzakelijk vanaf de middeleeuwen te hebben 
plaatsgevonden.682 De bouw van de Hunenborg lijkt daarmee een hele uitdaging te zijn geweest.

679  Burck, 1929; Van der Hammen & Wijmstra (red), 1971; Van Huissteden, 1990.
680  Van Huissteden, 1990.
681  Van der Hammen 1971, p. 75; Dodewaard & Rutten, 1983, p. 20; Ebbers & Van het Loo, 1992, p. 29
682  Dit proefschrift, hoofdstuk 4.
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678 Scholte Lubberink, Spiekhout & Smeenge, 2014. 
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Op een kleiner schaalniveau is een aantal archeologische onderzoeken beschikbaar die inzicht geven in de 
bodemkundige eigenschappen van de Hunenborg. Holwerda maakte in 1916 een bodemkundige kenschets van het 
oud oppervlak van het hoofdburchtterrein.683 Het binnenterrein bleek opgehoogd met zand, waarbij de donkere laag 
grond van het oud oppervlak als ‘zwarte heidegrond’ werd getypeerd. Het centrum van het middenterrein was niet 
opgehoogd, omdat de zwarte heidegrond daar direct aan de oppervlakte lag.684 De wal rondom het binnenterrein 
bestaat aldus Holwerda uit een kern van heideplaggen van ongeveer 1,3 m hoog waarover zand is gestort tot een 
hoogte van tenminste 2 m.685 Er waren al eerder mensen die zich afvroegen hoe zo’n afgelegen kasteel in het moeras 
gelegen bereikt kon worden. Archeoloog Verlinde naar aanleiding van een beschrijving van rector Weeling (1837) op 
een zoektocht naar een ontsluitingsweg van de Hunenborg gezet.686 Weeling schreef over een legende dat “Hunen” 
geroofd zilver via een “zilveren straat” met Ootmarsum wilden ruilen (fig. 5.3). Via booronderzoek vond hij een 
zandpakket op een laag zavel, terwijl elders alleen zandhoudende klei voorkwam.687 De “zilveren straat” hield de 
gemoederen bezig en Van Zuidam en Bruins werden bij Weelings zoektocht betrokken. Ze bestudeerden geologische 
gegevens, luchtfoto’s en historische kaarten en concludeerden dat de Hunenborg voor 1783 AD (Hottingerkaart) 
aan een zijarm van de Dinkel of aan de Dinkel zelf heeft gelegen. Ondanks de ligging in een moeras was het kasteel 
gemakkelijk over land via de oeverwal of de beek te bereiken (fig. 5.3).688 Het is opmerkelijk dat hij de gegevens van 
één van zijn voorgangers, Holwerda, onbesproken liet. Uit Holwerda’s opgravingsverslag is alleen een ingang aan de 
zuidzijde van de burcht genoemd.689 De locatiekeuze voor de toegang is in het kader van dit landschapsonderzoek van 
belang omdat het indirect inzicht geeft over de historische terreingesteldheid.

Figuur 5.3. Rechts: de locatie van de door archeoloog Verlinde vermeende 
toegangsweg naar de Hunenborg, “zilveren straat” genoemd. Boven: de 
lithostratigrafische opbouw toont een zandrug, deels afgezet op klei, leem of 
zavel. Bron: Verlinde et al., 1978. 

Paleoecologisch onderzoek - Er zijn slechts enkele paleoecologische 
gegevens beschikbaar die inzicht geven in de landschappelijke 
kenmerken rondom de Hunenborg. In 1994 heeft de Rijksdienst voor 
het Oudheidkundig Bodemonderzoek een proefsleuvenonderzoek 
uitgevoerd om te kunnen bepalen in hoeverre de gracht van de 
Hunenborg kon worden uitgebaggerd, zonder de archeologisch 
waardevolle grachtbodem te beschadigen. Onder leiding van Vreenegoor werkte een team van deskundigen aan 
archeologische, daterings- en (paleo)ecologische onderzoeken.690 Ten zuiden van de hoofdburcht is een dam van geel 
een grijs zand aangetroffen (fig. 5.4). In de basis van deze dam zijn stukken los eikenhout, een vlechtwerk van els en 
in mindere mate wilg en veldkeien aangetroffen. De dam ligt op een pakket met broekveen (fig. 5.4). Op basis van 
dendrochronologisch onderzoek blijkt het eikenhout tussen 1155 ± 6 AD en 1159 ± 6 AD te zijn gekapt en daarmee 

683  Holwerda, 1917, p. 5-7. Onderzocht vanuit het Rijksmuseum van Oudheden.
684  Holwerda 1917: 5.
685  Holwerda 1917: 5-7.
686  Verlinde 1975: 62, 64; Verlinde et al., 1978, p. 400-404.
687  Verlinde, 1975, p. 62.
688  Verlinde et al., 1978, p. 369-403.
689  Holwerda 1917: 5-7.
690  Vreenegoor et al., 1995.
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pas in een later stadium in de dam verwerkt.691 Een deel van het vlechtwerk en bijbehorend organisch materiaal zijn 
verzameld en door Van Geel en Vermeeren onderzocht op de botanische inhoud.692 Ze vermoeden dat rogge als 
wintergraan is verbouwd en de zaden van akkeronkruiden via mest (open riool) in de gracht zijn terecht gekomen. Ze 
vermoedden dat in de gracht een stikstofminnende water- en oeverplantenbegroeiing voorkwam. Aangezien hout- en 
bladresten van esdoorn (Acer), hulst (Ilex aquifolium), gewone es (Fraxinus excelsior) en wilg (Salix) zijn aangetroffen, 
vermoedden ze een bosrijke omgeving.693 

Figuur 5.4. Lengteprofiel van de grachtvulling van het proefsleuvenonderzoek door de ROB uit 1994. 
Tussen de top van de natuurlijke grachtvulling en de onderkant van de aardenwal in deze gracht is 
een vlechtwerk van takken en gebruikt hout aangetroffen dat secundair in de dam was verwerkt. Dit 
betekent dat er na 1159 AD een flinke wal is opgeworpen. De rode pijl markeert de ligging van het 
lengteprofiel. Bron: ROB 1994.

Cultuurhistorisch onderzoek - De aanwezigheid van de Hunenborg geeft directe aanwijzingen voor menselijke 
beïnvloeding van het landschap. Problematisch is dat tot op heden onduidelijkheid bestaat over de functie, 
gebruiksduur en ruimtelijke omvang van het landgebruik (tabel 5.1). 

We moeten daarom ook aandacht besteden aan het systematisch beschrijven van menselijke activiteit op de 
Hunenborg. Al meer dan drie eeuwen vormt de Hunenborg een bron van speculatie betreffende de oorsprong en 
ouderdom. Spiekhout, die de politiek-maatschappelijke achtergronden van de burcht onderzocht, heeft in haar 
dissertatie een uitvoerig historiografisch overzicht gegeven. De essentie daarvan is in tabel 5.1 weergegeven.

Vanuit de archeologie zijn we aangewezen op het onderzoek van Holwerda en onderzoeksteam van Vreenegoor. 
Holwerda stelde vast dat rondom de binnenwal aan de grachtzijde de restanten van een pallisadegreppel lagen (fig. 
5.5: A, B, C, E, F, H). 

De wal zelf was volgens hem opgebouwd uit een kern van heideplaggen van ongeveer 1,3 m hoog waaroverheen zand 
is gestort tot een hoogte van tenminste 2 m.694 Ter hoogte van J (fig. 5.5) meende Holwerda de oorspronkelijke ingang 
te hebben aangetroffen, aangezien hier de vermeende pallisadegreppel ontbrak. Ter plekke vond hij houtrestanten (fig. 
5.5; M) die hij interpreteerde als een constructie voor houten vlonders.695 Een tweede doorgang in de wal ligt volgens 
hem tussen de Hoge Hunenborg en de Lage Hunenborg (fig. 5.5; K), want ook daar ontbrak de palissadegreppel.

Op het middenterrein van de Hoge Hunenborg trof Holwerda diverse funderingen van gebouwen aan. Het 
meest opmerkelijke fundament was dat van een stenen gebouw waarvan hij de uitbraaksleuven heeft vastgelegd 
(fig. 5.5). De kern van dit gebouw bestond volgens hem uit een rechthoek van 16,8 x 12,7 m buitenwerk. Het 
had een funderingsgreppel van 1,8 tot 2,0 m breed en 40 cm diep. Aan de zuidoostzijde van het gebouw lag een 
kleinere rechthoekige aanbouw van 10,4 x 8,4 m die aan de zuidzijde door een ovale fundering was omgeven. De 
funderingsgreppels van beide aanbouwen waren tussen de 1,4 en 1,6 m breed en 30 cm diep. 

691  Verlinde & Vreenegoor, 1995, p. 169-170; Scholte Lubberink et al., 2018, bijlage 1.
692  De Man, 1995, p. 1-2.
693  Vreenegoor et al., 1995, p. 1-2.
694  Holwerda 1917: 5-7.
695  Holwerda 1917: 9-11.
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Tabel 5.1: Overzicht van veronderstelde functies van de Hunenborg 

 

Auteur Jaartal Waanemingen en hypotheses over functie Hunenborg
Dominee Picardt 1666 Vervallen/verwilderde herenzaal of paleis.

Rector Weeling 1836 Omgrachte en omwalde heuvel, gebruikt als versterking i.p.v. paleis, gebouwd in de 10de eeuw. 
Aldus omwonenden woonden er Hunen die hun zilverbuit via de Zilver Straat door het moeras met 
inwoners van Ootmarsum ruilden. Er zou een heidense keizer hebben gewoond. De Magyaren 
(Hongaren) waren volgens Weeling de bouwheren.

Markerichter/onderwijzer Helderman 1837 Gebouwd in de 10de eeuw op twee horsten (lage- of kleine Hunenborg en hoge Hunenborg) door 
Magyaren. Door Steenhof (erve) zijn verschillende wagens vol stenen van de hoge Hunenborg 
gehaald en in de gracht lag een aanzienlijke partij Bentheimer zandsteen.

Predikant Molhuijsen 1843 Verdedigingswerk van Romeinen tegen de Germanen, later hergebruikt door Hunen.

Fabrikant Stork 1844 Centraalpunt in een uitgebreid defensienetwerk van landweren om aanvallen vanuit het noorden 
te weren.

Anonieme schrijver 1847 Twijfels over eerdere hypotheses. Melding van Bentheimer zandsteen, keien en tufstenen. 

Conservator Rijksmuseum van 
Oudheden Janssen

1848 Vermoedelijk door Franken gebruikt, mogelijk oudere fases.

Pastoor Geerdink 1875 Vanuit de "eerste burcht" lag een landweer naar het westen. Aan het eind daarvan een Romeinse 
renbaan van 350 stappen rond. Op de voorburcht zijn verbrande lijken gevonden en een voorwerp 
van gepolijst goud en wetstenen om wapens te slijpen.

Archeoloog Holwerda 1916 Vanuit zoeksleuven  van 2 tot 3 m breed is naar sporen gezocht en zijn detailonderzoeken 
uitgevoerd. Ringwalburcht met woontoren, weinig menselijke bewoning. Kortdurend gebruikt in 
de 9de eeuw.

Archeoloog Verlinde 1975 Ringwalburcht, gebruikt als vluchtburcht uit de 12de eeuw, lage hunenborg uit de 11de of 12de 
eeuw. Rond 1200 AD verlaten door oprichting (nieuw) Ootmarsum.

Verlinde, geograaf Van Zuidam en 
geoloog Bruins 

1978 Herziening eerdere hypothese. Hunenborg had militaire functie.

Spiekhout & Smeenge 2014 Tweeledige ringwalburcht. Mogelijk politiek en militair steunpunt van Bisschop van Utrecht. 
Oproep tot interdisciplinair onderzoek.

Amateur archeoloog Schlüter 2017, 2018 In 1207 AD woonplaats van schout Frethericus de Arnethe. Gelegen in flessenhals van oude 
doorgaande route. Bisschoppelijke hoofdhof, welke in 1160 AD in opdracht van bisschop Godfried 
van Rhenen is verbouwd tot kasteel. Tevens logistiek verzamelpunt voor transport van Bentheimer 
zandsteen en voedsel voor de bouw van de kerk in Oldenzaal. In 1195 AD verwoest en herbouwd, 
waarna in 1216 AD het stenen gebouw is afgebroken door verlies van militaire functie.

Naar: Spiekhout, 2020.
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Tabel 5.1. Overzicht van veronderstelde functies van de Hunenborg

Auteur Jaartal Waarnemingen en hypotheses over functie Hunenborg
Dominee Picardt 1666 Vervallen/verwilderde herenzaal of paleis.
Rector Weeling 1836 Omgrachte en omwalde heuvel, gebruikt als versterking i.p.v. paleis, gebouwd 

in de 10de eeuw. Aldus omwonenden woonden er Hunen die hun zilverbuit via 
de Zilver Straat door het moeras met inwoners van Ootmarsum ruilden. Er zou 
een heidense keizer hebben gewoond. De Magyaren (Hongaren) waren volgens 
Weeling de bouwheren.

Markerichter/onderwijzer 
Helderman

1837 Gebouwd in de 10de eeuw op twee horsten (lage- of kleine Hunenborg en hoge 
Hunenborg) door Magyaren. Door Steenhof (erve) zijn verschillende wagens 
vol stenen van de hoge Hunenborg gehaald en in de gracht lag een aanzienlijke 
partij Bentheimer zandsteen.

Predikant Molhuijsen 1843 Verdedigingswerk van Romeinen tegen de Germanen, later hergebruikt door 
Hunen.

Fabrikant Stork 1844 Centraalpunt in een uitgebreid defensienetwerk van landweren om aanvallen 
vanuit het noorden te weren.

Anonieme schrijver 1847 Twijfels over eerdere hypotheses. Melding van Bentheimer zandsteen, keien en 
tufstenen. 

Conservator Rijksmuseum van 
Oudheden Janssen

1848 Vermoedelijk door Franken gebruikt, mogelijk oudere fases.

Pastoor Geerdink 1875 Vanuit de “eerste burcht” lag een landweer naar het westen. Aan het eind 
daarvan een Romeinse renbaan van 350 stappen rond. Op de voorburcht zijn 
verbrande lijken gevonden en een voorwerp van gepolijst goud en wetstenen 
om wapens te slijpen.

Archeoloog Holwerda 1916 Vanuit zoeksleuven  van 2 tot 3 m breed is naar sporen gezocht en zijn 
detailonderzoeken uitgevoerd. Ringwalburcht met woontoren, weinig 
menselijke bewoning. Kortdurend gebruikt in de 9de eeuw.

Archeoloog Verlinde 1975 Ringwalburcht, gebruikt als vluchtburcht uit de 12de eeuw, lage hunenborg 
uit de 11de of 12de eeuw. Rond 1200 AD verlaten door oprichting (nieuw) 
Ootmarsum.

Verlinde, geograaf Van Zuidam 
en geoloog Bruins 

1978 Herziening eerdere hypothese. Hunenborg had militaire functie.

Spiekhout & Smeenge 2014 Tweeledige ringwalburcht. Mogelijk politiek en militair steunpunt van Bisschop 
van Utrecht. Oproep tot interdisciplinair onderzoek.

Amateur archeoloog Schlüter 2017, 2018 In 1207 AD woonplaats van schout Frethericus de Arnethe. Gelegen in 
flessenhals van oude doorgaande route. Bisschoppelijke hoofdhof, welke 
in 1160 AD in opdracht van bisschop Godfried van Rhenen is verbouwd 
tot kasteel. Tevens logistiek verzamelpunt voor transport van Bentheimer 
zandsteen en voedsel voor de bouw van de kerk in Oldenzaal. In 1195 AD 
verwoest en herbouwd, waarna in 1216 AD het stenen gebouw is afgebroken 
door verlies van militaire functie.

Naar: Spiekhout, 2020.

Op deze grondverbetering heeft Holwerda de laatste restanten van muurwerk in-situ aangetroffen, bestaande uit een 
laag van onregelmatige stenen en keien in kalk van 15 cm hoog, gevolgd door opgemetseld muurwerk. Deze bovenlaag 
was aan de buitenkant opgebouwd uit vrij regelmatig gehouwen blokken Bentheimer zandsteen. De binnenkant 
bestond uit ruwe steenbrokken en kalk. Behalve keien en zandsteen heeft Holwerda op het terrein fragmenten tufsteen 
gevonden.696 Hij heeft op het middenterrein ook restanten van kleinere gebouwen aangetroffen. Aan de westkant 
meende hij de overblijfselen van een vierkant gebouw van ongeveer 6 x 6 m te hebben gevonden dat was gefundeerd 
op palen en een kleine funderingsgreppel. Ongeveer 7 m ten zuiden van dit gebouw lagen de restanten van een 
kleiner rechthoekig gebouw van 3 x 4 m. In de fundamentgreppel van ongeveer 30 tot 40 cm breed is gedroogde 
leem aangetroffen. Holwerda vermoedde dat de wanden ook in leem waren opgetrokken. In de zuidoosthoek vond 
hij brandsporen, bestaande uit houtskool en verbrande grond.697 Tijdens de opgraving heeft Holwerda verschillende 
artefacten gevonden, namelijk kogelpotscherven, Pingsdorfscherven, fragmenten van kannen met een geknepen 
voet, ijzeren pinnen, twee ijzeren duimen, een ijzeren spijker, een tang, een mogelijk ijzeren mesje, een knop op vier 
pootjes van verguld brons, netverzwaringen van gebakken aarde en een klein fragment van een molensteen.698

696  Holwerda 1917: 13-17.
697  Holwerda 1917: 18-19.
698  Holwerda 1917: 21-22.
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Figuur 5.5. De opgravings-
tekening van de Hoge Hu-
nenborg door Holwerda uit 
1916. Op de afbeelding zijn 
de gegraven sleuven en de 
aangetroffen grondsporen 
ingetekend.

Om de Hunenborg in 
een breder historisch en 
archeologisch kader te 
plaatsen, maakte Hol-
werda een vergelijking 
met andere versterkin-
gen. De Hunneschans 
bij het Uddelermeer 
waar Holwerda in 1908 
onderzoek naar verrich-
te en de Pepijnsborg bij 
Osnabrück zijn volgens 
hem namelijk soortge-
lijke ringwalburchten. 
Desalniettemin heeft de 
Hunenborg volgens Hol-
werda een aantal afwij-
kende kenmerken. Zo is 
de wal van de Hunen-
borg veel minder hoog 
dan die van de Hunne-
schans en zijn ook de ge-
bouwen op het binnen-
terrein anders. Hoewel 
het stenen gebouw op de 
Hunenborg volgens hem 
een woontoren van een 
kasteel is geweest, ver-
moedde Holwerda dat 
er verder maar weinig 

mensen aanwezig waren, gezien de weinige vondsten. Op basis van het aardewerk dateerde Holwerda de bouw van 
de Hunenborg in de 9de eeuw. Hij vermoedde vanwege het geringe vondstmateriaal dat de burcht daarna vrij snel is 
verlaten.699

Op basis van de nieuwste inzichten op het terrein van middeleeuws aardewerk stelde Verlinde vast dat alle bekende 
scherven van de Hoge Hunenborg uit de 12de eeuw stamden en die van de Lage Hunenborg uit de 11de  of 12de 
eeuw.700 Die laatste datering berust op aardewerkvondsten uit onder meer de waterput op dit deel van de burcht. 
Volgens Verlinde is verder geen enkele andere toepassing van het gebruik van Bentheimer zandsteen vóór de 12de 
eeuw bekend, wat volgens hem een datering van de Hunenborg in de 9de of 10de eeuw onwaarschijnlijk maakt. Dat het 
kasteel rond 1200 zou zijn verlaten, hield volgens hem verband met de gelijktijdige verplaatsing van Oud-Ootmarsum 
naar de nieuwe, waarschijnlijk versterkte stedelijke nederzetting Ootmarsum. Die zou de functie van de Hunenborg 
dus hebben overgenomen. Tijdens het onderzoek uit 1994 zijn een fragment van een ruiterspoor, een bootshaak en 
diverse aardewerkscherven uit de 11de en/of 12de eeuw gevonden. In de westelijke grachtvulling zijn keien en restanten 
van Bentheimer zandsteen aangetroffen.701

Samenvattend wijzen de bestaande onderzoeksgegevens erop dat de Hunenborg in de 11de en 12de eeuw is gebouwd 
en gebruikt.

699  Holwerda 1917: 22-31.
700  Verlinde, 1975.
701  Interne documentatie E. Vreenegoor, afkomstig uit archeologisch depot Overijssel.
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Probleemstelling

De hierboven besproken onderzoeksprojecten hebben waardevolle bouwstenen geleverd over de geschiedenis van 
de Hunenborg. In veel mindere mate is bekend hoe de landschappelijke omgeving van dit kasteelterrein eruit zag 
in de middeleeuwen. Zonder aanvullende informatie en argumentatie blijvende precieze ouderdom, bouwheer en 
functie van de burcht onduidelijk en ook de relatie met het omringende landschap. Door de beschikking over nieuwe 
dateringstechnieken en bredere toepassing van aardkundige en paleoecologisch onderzoek is het wellicht mogelijk 
om de Hunenborg in een ruimer historisch-maatschappelijk en -landschappelijk kader te plaatsen. Tot op heden 
heeft het onderzoek zich alleen tot de directe omgeving van de ringwalburcht beperkt, maar de vraag is of wellicht 
ook in de wijdere omgeving van het kasteelterrein (in het Voltherbroek als geheel) aanwijzingen zijn te vinden. 
Beide overwegingen vormden het uitgangspunt voor deelname aan een interdisciplinair onderzoeksproject in 2016, 
geleid door archeoloog Scholte Lubberink van Adviesbureau RAAP en ook in samenwerking met promovenda 
kastelenonderzoek Spiekhout werd uitgevoerd. 

Onderzoekthema’s en onderzoeksvragen

Het landschappelijke en historisch-ecologische deel van het Hunenborg-onderzoek is in vier onderzoeksthema’s 
ondergebracht, met elk hun eigen vraagstelling.

Thema A: De Hunenborg: archeologische, historisch-geografische en bouwhistorische kenmerken en context - Ondanks 
het feit dat de Hunenborg wordt gezien als een complex van een hoofd-, voorburcht en grachtenstelsel, kan niet worden 
uitgesloten dat er in de omgeving nog andere cultuurhistorische elementen aanwezig waren. Onderzoeksvragen zijn:

•	 Zijn er op basis van LIDAR-gegevens aanwijzingen voor onontdekte cultuurhistorische objecten?
•	 Is op basis van OSL-dateringsonderzoek vast te stellen dat ze een samenhang vormden?

Thema B: Politiek-bestuurlijke context: een historische analyse - Met betere gegevens over de ouderdom van de 
Hunenborg, kan er vanuit geschiedkundige gegevens worden achterhaald wie de bouwheer kan zijn geweest en in 
welke bestuurlijk-maatschappelijke context het object is ontstaan. Onderzoeksvragen zijn:

•	 Wie heeft de Hunenborg gebouwd?
•	 Welke functie had de Hunenborg?

Thema C: Middeleeuwse bezitsverhoudingen: een historisch-geografische analyse - In hoofdstuk 2 is het middeleeuws 
grondbezit gereconstrueerd. Het regionale grondbezit rondom de Hunenborg geeft mogelijk aanvullende aanwijzingen 
over de bouwheer en machtsverhoudingen. Onderzoeksvragen zijn:
•	 Welke middeleeuwse grootgrondbezitters waren er rondom de Hunenborg?
•	 Zijn er vanuit de bezitsverhoudingen aanvullende aanwijzingen over de bouwheer van de Hunenborg, zo ja 

welke?

Thema D: Historische wegenpatronen: een kartografische reconstructie - De ontsluiting van de Hunenborg verliep 
volgens eerdere onderzoekers via het Agelerbroek. Vanuit de fysisch-geografische kenmerken van de omliggende 
broekgebieden zijn daar de nodige vraagtekens bij te stellen. Onderzoeksvragen zijn:

•	 Hebben er hydrologische veranderingen plaatsgevonden, waardoor het gebied historisch gezien beter 
toegankelijk was?

•	 Wat is de meest waarschijnlijke toegangsroute naar de Hunenborg?
•	 Zijn er aanwijzingen voor alternatieve ontsluitingsroutes?
•	 In hoeverre sluit de route aan op latere kartografische gegevens?

Thema E: Ontwikkeling van het kasteellandschap rond de Hunenborg: een paleoecologische analyse - In hoofdstuk 4 is 
beschreven dat er in het Ageler- en Voltherbroek perioden van open en meer gesloten landschappen zijn geweest. 
Onderzoek naar fossiele antropogene bodems geeft een beeld van de invloed van de mens op deze ogenschijnlijk 
ontoegankelijke broekgebieden.

•	 Welke historisch-ecologische kenmerken had het landschap voorafgaand aan de bouw van de Hunenborg?
•	 Wat veranderde aan het landschap tijdens de actieve fase van de Hunenborg?
•	 Hoe ontwikkelde het landschap zich na het verlaten van de Hunenborg?



187Het kasteellandschap van de Hunenborg: een interdisciplinaire reconstructie | 

Thema F: Ontwikkeling van het kasteellandschap rond de Hunenborg: een historische, toponymische en kartografische 
reconstructie - Uit de inzichten van het vorige hoofdstuk zijn aanwijzingen voor een grote landschapsdynamiek door 
een afwisseling van open en meer gesloten landschappen. Naast paleoecologische gegevens zijn er mogelijk vanuit 
historische, toponymische en kartografische bronnen aanwijzingen te vinden over de landschappelijke kenmerken 
voor, tijdens en na het gebruik van de Hunenborg. Onderzoeksvragen zijn: 

•	 Hoe ziet een retrospectieve landschapsreconstructie van het kasteellandschap vanuit historische bronnen, 
veldnamen en kartografische gegevens eruit?

5.2. Bronnen en onderzoeksmethoden

Fysisch-geografisch onderzoek

Identificatie van mogelijke cultuurhistorische objecten - Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een ideaal 
hulpmiddel om reliëf op verschillende schaalniveaus te bestuderen (paragraaf. 1.7). In het vorige hoofdstuk is het 
gebruikt om gericht te kunnen zoeken naar geulopvullingen. Scholte-Lubberink wees me op allerlei lijnvormige 
patronen die bij de Hunenborg lijken samen te komen en daarmee een verband vormen. Er volgde een veldverkenning 
om deze verscholen objecten op te sporen en een aantal verkennende boringen naar aanwezig oud oppervlak. 

Dateringsonderzoek met behulp van OSL - In een later stadium was er financiering voor OSL-dateringsonderzoek. 
Het oud oppervlak van het meest westelijk gelegen wallichaam in het Voltherbroek kon na het afschaven van de 
doorgraving worden bemonsterd. De overige wallichamen in het Voltherbroek zijn vanuit proefputjes bemonsterd. 
In het studiegebied van Beuningen en De Lutte is ervaring opgedaan met bemonstering van oud oppervlak van twee 
landweren. Deze waren door slechte korrelbleking onbetrouwbaar en daardoor niet bruikbaar. 

Swenninger van de Universiteit van Oxford bood vanwege het unieke karakter van het onderzoeksobject aan om 
een methodologische test tussen een multi grain en single grain analyse te doen (paragraaf 1.7).702 Uit de verzamelde 
monsters zijn in analogie op de werkwijze van de Wageningen Universiteit 2 mm grote submonsters via een multigrain 
analyse onderzocht. Daarnaast werkten ze conform hun eigen procedure met 4 mm grote submonsters waaruit zowel 
een multigrain als single grain analyse zijn gedaan. 

Paleoecologisch onderzoek 

Het paleoecologisch onderzoek richtte zich op het bemonsteren van het oud oppervlak van cultuurhistorische 
objecten. In samenwerking met Scholte Lubberink (RAAP) en Van Geel (UvA) zijn uit de diverse lagen in proefsleuf 
A (fig. 5.5) losse spectra genomen. In het noordwestelijk gelegen voorburchtterrein is gezocht naar de ligging van de 
gedempte gracht en oud oppervlak van het in 1848 AD naastgelegen wallichaam.703 Dit verkennend booronderzoek 
is uitgevoerd met een Edelmanboor Ø 7 cm, waarbij de gracht vanuit een aantal raaien met een tussenafstand van 
2,5 m is gelokaliseerd. De bemonstering van het oud oppervlak heeft plaatsgevonden met een guts Ø 6 cm en in 
een plastic goot verzameld. De oude oppervlakken onder de wallichamen in het Voltherbroek zijn vanuit dezelfde 
putjes en dieptes als het OSL-dateringsonderzoek bemonsterd. Van Geel verrichtte palynologisch onderzoek op de 
duplicaatmonsters, waarbij De Boer (UvA) de pollendiagrammen maakte. Ik plaatste vervolgens de ruwe gegevens 
in een regionaal, landschapshistorisch-ecologisch kader. In paragraaf 1.7 en 4.2 zijn de onderzoekslocaties alreeds 
besproken.

Cultuurhistorisch onderzoek

Archeologisch onderzoek - Archeoloog Scholte Lubberink gaf leiding aan het onderzoeksteam en verzorgde samen 
met ’t Hart en Flokstra het archeologisch onderzoek. Nadat proefsleuf A van het in 1916 door Holwerda uitgevoerde 
onderzoek was gelokaliseerd, werd de stort verwijderd. De ongeveer 3 m brede sleuf liep vanaf de zuidelijke 
grachtrand tot aan het centrum van de Hoge Hunenborg en was 44 m lang. De stort die uit de sleuf kwam, is gezeefd 
met een schudzeef met een maaswijdte van 15 mm en vervolgens onderzocht met een metaaldetector. Zo konden 
artefacten die door het team van Holwerda waren gemist alsnog worden opgespoord.704 De sleuf is uitgegraven totdat 
het ongestoorde vlak uit 1916 was bereikt. Daarna is één opgravingsvlak aangelegd in de top van het natuurlijke 

702  Bijlage 1.4.
703  Zichtbaar op de “Nette tekening” van de topografisch militaire kaart uit 1848 AD.
704  Scholte Lubberink et al. 2018, p. 45-46.
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bodemprofiel. Alle grondsporen en laaggrenzen in dit vlak en de profielen zijn aangekrast en ingemeten. De diepte 
van de sleuf varieerde van circa 75 tot 220 cm onder het maaiveld.705 Op de Hunenborg zijn tijdens de opgravingen 
in 1916 en 1994 vondsten gedaan, daarnaast zijn er diverse losse vondsten bekend die nu in het Provinciaal 
depot van Overijssel liggen. De objecten bestaan uit metaal, keramiek, bot en natuursteen. Ze zijn door Scholte 
Lubberink opnieuw bestudeerd en in het kader van dit onderzoek gedetermineerd. Bij de uitwerking van het nieuwe 
onderzoeksmateriaal leverden Kruining en Laarman een bijdrage wat betreft de botvondsten en Van der Veen een 
bijdrage waar het ging om de metaalvondsten. In dit hoofdstuk worden alleen de archeologische gegevens besproken 
die nodig zijn om de ouderdom, functie en contact van paleoecologische gegevens te bespreken. Voor het volledige 
onderzoek wordt verwezen naar het opgravingsrapport van Scholte Lubberink, Smeenge en Spiekhout.706

Historisch onderzoek naar de politiek-bestuurlijke context - Spiekhout verrichte historisch onderzoek naar de politieke, 
sociale, religieuze en op zekere hoogte ook economische gebeurtenissen in de middeleeuwen. Vanuit deze kenmerken 
probeerde ze de politiek-bestuurlijke betekenis van de Hunenborg in te passen. Vanuit de dateringen uit dit onderzoek 
kon de potentiële bouwheer en functie(s) van de Hunenborg worden afgeleid. Hiervoor is nagegaan wie de grafelijke 
rechtsmacht bezat ten tijde van de bouw, het bestaan en uit gebruik raken van het kasteel. Dit was namelijk de persoon 
die als vertegenwoordiger van de Rooms-koning het kastelenbouwregaal mocht uitoefenen en dus vermoedelijk het 
kasteel heeft gebouwd.707

Historisch-geografisch onderzoek van middeleeuwse bezitsverhoudingen - Op basis van het onderzoeksmateriaal 
van Woolderink met betrekking tot de historische archiefvermeldingen van Twentse historische boerderijen is in 
hoofdstuk 2 geprobeerd om een gefaseerd overzicht te geven van de diverse categorieën van middeleeuwse erven. 
Daarbij zijn vaak bronnen uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd gebruikt om gefossiliseerde rechtsverhoudingen uit 
oudere perioden van de middeleeuwen te kunnen reconstrueren.708 In overeenkomst met Spiekhout haar werkwijze 
biedt het grootgrondbezit ook ruimtelijke kennis over de machtsverhoudingen in een gebied. De dateringen van het 
kasteellandschap uit ons Hunenborgonderzoek kunnen worden gespiegeld aan dit ruimtelijke “machtslandschap”. 

Historisch-geografisch onderzoek van middeleeuwse en vroegmoderne wegenpatronen - De zoektocht naar een 
ontsluitingsroute kan pas worden beëindigd als er betrouwbare dateringen beschikbaar zijn. In dit onderzoek zijn 
restanten van een wegtracé aangetroffen die op basis van de OSL-datering een mogelijke relatie met het kasteel hadden. 
Deze relicten zijn op basis van de oudst beschikbare kartografische gegevens in een regionaal perspectief geplaatst. 
Het eerder genoemde werk van Bruns en Weçzerka en Horsten heeft een te grof schaalniveau voor deze ambitie 
(paragraaf 2.1, 2.3).709 Vanuit de gedetailleerde kaart van Hottinger (1773-1794 AD) en oudere voorgangers Ten Have 
(1648 AD), Ten-Have-Visscher (1680 AD en 1730 AD) en Blaeu (1635-1672 AD) zijn gebruikt voor retrospectieve 
aanknopingpunten van een logische ontsluitingsroute. 

Historisch-geografisch onderzoek naar de landschapsontwikkeling van het Ageler- en Voltherbroek - Voor de 
reconstructie van de broekgebieden geven bronnen over het historisch landgebruik, veldnamen en kartografische 
gegevens in samenhang een beeld over landschappelijke veranderingen. Als eerste is het markeboek van Agelo uit 
1645-1843 AD bestudeerd. Deze uitgave van de heemkunde in Agelo in samenwerking met het Historisch Centrum 
Overijssel bevat zowel een transcriptie en hertaling, waardoor de vertaling herleidbaar is.710 In de jaren ‘80 en ‘90 deed 
de heemkundevereniging Weerselo en Denekamp een inventarisatie van veldnamen.711 De relevante namen zijn na 
interpretatie in GIS ingevoerd om daarmee een ruimtelijk beeld over degraderend bos vanaf de 17de eeuw te kunnen 
geven (paragraaf 1.7). In het gemeentearchief van Denekamp liggen diverse stukken uit de voormalige gemeenten van 
Ootmarsum en Weerselo. Voor dit proefschrift zijn de onderstaande stukken van belang: 

•	 inventarisnummer. 63e: Akte van deeling van het Twistveld tussen de marken Volthe en Groot Agelo 1575;712

•	 inventarisnummer 63h: Request van den magistraat van Ootmarsum aan Unico Ripperda, drost van Twente, 
over het schutten van vee door de buren van Tilligte. Onderzoeker Koop was bereid om deze stukken te 
transcriberen, waarna de relevante zaken zijn gebruikt.713

 

705  Scholte Lubberink et al. 2018, p. 46.
706  Scholte Lubberink et al. 2018.
707  Spiekhout, 2020, hoofdstuk 5.
708  Noomen, 1990, Spek, 2010, 2014.
709  Bruns en Weçzerka, 1967; Horsten, 2005.
710  Bossink et al., 2009.
711  Asma et al., 1991; Engelbertink et al., 1998.
712  Bijlage 5.1.
713  Bijlage 5.2. Het archief verkeert in schrikbarend slechte staat. Daarnaast bleken diverse stukken te zijn ontvreemd of door 
            waterschade onleesbaar geworden.
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5.3.  Resultaten

Thema A: De Hunenborg: archeologische, historisch-geografische en bouwhistorische 
kenmerken

Het AHN2-hillshade-model gaf 
richting aan de locaties van het 
onderzoek, want in een straal 
van circa 2 km liggen opvallende 
structuren, die mogelijk verband 
houden met de Hunenborg (fig. 
5.6).714 Vanaf de zuidzijde van de 
Hunenborg loopt een wal tot in de 
broekbossen van het Voltherbroek 
die over honderden meter is te 
vervolgen. Het is mogelijk dat hier 
sprake was van een oude toegangs-
weg, een landweer, een waterlinie 
of een dubbelfunctie, want ze zijn 
al ouder dan de oudst beschikba-
re gedetailleerde kaarten vanaf het 
eind van de 18de eeuw.715 

Figuur 5.6. Opvallende structuren op 
het AHN2-hillshade model en daarop 
geprojecteerde topografische kaart. De 
rode lijnen markeren de locatie van een 
wal die de hoogtekaart laat zien. Bron: 
Scholte-Lubberink et al., 2018.

De objecten die tijdens dit onderzoek zijn geïdentificeerd zijn (fig. 5.7):

•	 proefsleuf A in de hoofdburcht; 
•	 grachtvulling op het hoofdburchtterrein (P4)716;
•	 grachtvulling op het voorburchtterrein (DIHU22);
•	 voorburchtterrein wal A (DIHU A60) en wal B (DIHU B15);
•	 restant van een oude toegangsweg (VO5);
•	 tracé van een oude toegangsweg (VO3/VO4);
•	 landweer Voltherbroek (VO6/VO7). 

Proefsleuf A op het hoofdburchtterrein - De opbouw van het hoofdburchtterrein wordt van onder naar boven besproken. 
De natuurlijke bodem bestond uit een natte leemarme veldpodzolgrond, waarbij het terrein tijdens de bouw en het 
gebruik tussen de 1 en 2 m is opgehoogd (fig. 5.8). Op het oud oppervlak zijn 40 tot 60 cm dikke pakketten geel-wit 
zand gestort, dat waarschijnlijk gewonnen is bij de aanleg van de gracht. De kenmerkende ringwal ligt tevens op een 
veldpodzolgrond. Deze werd door Holwerda als zwarte heidegrond aangeduid.717

In het gestorte zandpakket komen humeuze lagen voor met een dikte van enkele tot meer dan 10 cm. Vermoedelijk 
zijn het oude loopvlakken of fasen van stilstand tijdens de ophoging (fig. 5.9).718 

714  GIS-open source: AHN2, AHN2-hillshade model. 
715  www.topotijdreis.nl (dd. 12-04-2018); Versfelt, 2003.
716  Vreenegoor et al., 1995, onderzocht door Van Geel en Vermeeren.
717  Holwerda, 1917, p. 4.
718  Scholte-Lubberink et al., 2018, p. 39.
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Figuur 5.7. Onderzoekslocaties in het 
kasteellandschap. 

Figuur 5.8. Fossiele veldpodzolgrond, 
aangetroffen onder de kenmerkende 
ringwal. We zien rechts de opbouw 
van de ringwal en het loopvlak 
halverwege de fossiele Ah-
horizont, waarin het putje in de 
veldpodzolbodem is gegraven.

Fossiel maaiveld hoofdburcht (Sp1000, M10)
Begraven veldpodzolgrond Coördinaten 260191/489721
Code cm-mv beschrijving
Ahb 0-23 leemarm, matig fijn zand
AE 23-29 leemarm, matig fijn zand
Bhs 29-41 leemarm, matig fijn zand
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grond van de stratigrafie niet worden onderscheiden. Het tweede ophogingspakket bevatte schoon zand, waarop een 
mogelijk restant van een tweede vloerniveau is aangetroffen. Op roodbruin gekleurd grof zand met stenen en keien 
werd een dikke donkere grijsbruine laag matig fijn zand met grote keien en brokken zandsteen aangetroffen (fig. 5.10). 
In het horizontale vlak van de proefsleuf zelf zijn sporen van paalkuilen aangetroffen, die mogelijk wijzen op een 
houtbouwfase voorafgaand aan de stenen bebouwing, die Holwerda tijdens zijn opgraving in 1916 had aangetroffen. 

Figuur 5.9. Links de positie van OSL-monsters in de fossiele veldpodzolgrond (oorspronkelijke maaiveld), waarop de Hunenborg 
is gebouwd (SP1000, M12). In het midden de funderingslaag van schoon zand, waarop vuilzandige loopsporen met OSL-buizen 
zichtbaar zijn (SP16, M14). De rechterfoto toont een vloerniveau (SP14, M14).

Figuur 5.10. Links een vuilgrijs loopvlak (SP57, M17) met daarop een laag van roodbakken leem (S56), brokken tufsteen (S55) en een 
oude leeflaag (SP60, M18). Rechts de opbouw van de omwalling langs de gracht, waarbij de gelaagdheid vermoedelijk is ontstaan door 
het steeds dieper uitgraven van de naastgelegen gracht. De onderste rij OSL-monsters bevat de top van het begraven wallichaam (SP62, 
M19), de bovenste rij een latere opvulling tussen een verdwenen stenen muur en het wallichaam (SP62, M20). 

Naast fragmenten Bentheimer zandsteen zijn resten tufsteen aangetroffen. De toepassing van “exotische steensoorten” 
kan ons helpen bij de ouderdomsbepaling van de Hunenborg, want de OSL-monsters uit de diverse lagen waren 
allemaal slecht gebleekt en leverden daardoor onvoldoende statistisch betrouwbare gegevens over de bouwgeschiedenis 
(tabel 5.2; paragraaf 1.7).719 

Het gebruik van Bentheimer zandsteen als bouwmateriaal ving zeker al voor 1150 AD aan. Bij recente opgravingen 
in Oldenzaal zijn funderingen gevonden van een voorganger van de uit omstreeks 1150 stammende en geheel in 
Bentheimer zandsteen opgetrokken St. Plechelmusbasiliek. Op de Hunenborg lijkt Bentheimer zandsteen het meest 
gebruikte bouwmateriaal te zijn geweest. Het materiaal zal zijn toegepast als bekleding van met ruwe steenbrokken 
en veldkeien gevulde kistmuren, net als bij de St. Plechelmusbasiliek.720 Opmerkelijk is de aanwezigheid van tufsteen, 
zoals 19de-eeuwse auteurs en ook Holwerda al opmerkten. Dit bouwmateriaal wordt in Oost-Twente verder nergens 
aangetroffen. De in Nederland als bouwmateriaal toegepaste tuf, tufsteen of duifsteen is een sedimentair gesteente 
van vulkanische oorsprong en afkomstig uit de zuidoostelijke Eifel. De vrij zachte, open en poreuze steensoort is een 
afzettingsproduct van de Laacher See-vulkaan en van oudere vulkanen uit het Tertiair. Het is daar in de Romeinse tijd 

719  Bijlage 1.3.
720  Williams, 2016, p. 57-58.
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718 Scholte-Lubberink et al., 2018, p. 39. 
719 Bijlage 1.3. 
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grootschalig gewonnen. In de middeleeuwen, van de 10de tot in het begin van de 13de eeuw, kende het gebruik van tuf 
als bouwmateriaal een sterke opleving. Tuf werd opgedolven uit dichtgestorte Romeinse mijnen, uit Romeinse ruïnes 
(o.a. te Xanten en Keulen) en uit nieuw aangelegde mijnen. Het materiaal werd via de Rijn onder andere naar de 
Nederlanden geëxporteerd, waar de stad Deventer (naast Utrecht) de belangrijkste stapelplaats was. Vanuit Deventer 
werd het materiaal vooral in noordoostelijke richting verder getransporteerd. In Deventer zelf is het gebruik van 
tufsteen archeologisch te traceren vanaf ongeveer het midden van de 11de eeuw. Het werd hier tot in het begin van 
de 14de eeuw gebruikt voor de bouw van kerken en kapellen, het bisschoppelijk paleis, de proosdij, bij vestingwerken 
en huizen.721 In het gebied ten oosten van Deventer is tuf slechts sporadisch gebruikt, en dan vooral voor de bouw 
van kerken: te Hellendoorn in Salland en te Delden en Rijssen in het westen van Twente, alle daterend uit de 12de 
eeuw. In hetzelfde gebied is bovendien een brok tufsteen gevonden op het terrein van het vroeg-12de-eeuwse kasteel 
de Schulenborg bij Almelo. In Oost-Twente is de Hunenborg de enige plaats waar, voor zover bekend, tufsteen als 
bouwmateriaal is toegepast.722 

Tabel 5.2. Overzicht van OSL-dateringen in proefsleuf A

Proefsleuf A, 
Hoofdburcht 
Hunenborg

X Y Code OSL 
(cm-mv)

Multi grain 
4mm*

Multi grain  
2mm*

Single grain* Single grain 
MAM*

Oorspronkelijke 
bodem

260182 489738 SP1000, M12 128 3079 v.C. ± 565 -- 1774 v.C. ± 4635 671 AD ± 340

Ophoging- en 
funderingslagen

260182 489737 SP16, M14 96 874 v.C. ± 300 39 v.C. ± 560 926 AD ± 790 1106 AD ± 185

260183 489735 SP26, M15 98 4724 v.C. ± 1135 489 v.C. ± 170 47 v.C. ± 1955 631 AD ± 260
260184 489735 SP21, M16 143 1094 v.C. ± 1530 9 v.C. ± 1380 1061 AD ± 1795 1551 AD ± 185
260189 489731 SP57, M17 133 1494 v.C. ± 450 -- 1241 AD ± 815 1336 AD ± 125

Leeflaag 260181 489739 SP14, M13 73 2154 v.C. ± 485 709 v.C. ± 1180 981 AD ± 1370 1081 AD ± 240
260189 489731 Sp60, M18 73 656 AD ± 95 -- 921 AD ± 445 1021 AD ± 340

Toplaag omwalling 260191 489727 SP62, M19 109 7484 v.C. ± 895 -- 1081 AD ± 2350 1451 AD ± 225
Opvullingslaag 
tussen omwalling 
en stenen muur

260191 489728 SP62, M20 85 1359 v.C. ± 2445 731 AD ± 731 1106 AD ± 2720 1706 AD ± 885

* Onbetrouwbaar, gedeeltelijk gebleekt 

Een tweede set aan alternatieve dateringen valt af te leiden uit aangetroffen munten uit de periode waarop de 
bisschop van Utrecht staat afgebeeld, qua stijl passend bij de periode van bisschop Burchard (1099-1112 AD).723 
Een bijzonderheid is de bij de Oudheidkamer Twente aanwezige pseudomuntfibula. Zulke fibula’s zijn uitsluitend 
vervaardigd tijdens de periode van de Salische keizer Hendrik III (1039-1056 AD). Waarschijnlijk dateert de 
schijffibula uit het midden van de 11de eeuw, toen het als sierraad is verwerkt. Er zijn ook diverse fragmenten van 
schildknoppen (umbo’s) en schildbeslag in een koperlegering aangetroffen. Daarnaast zijn fragmenten van strips in 
een koperlegering met sporen van goudkleurig verguldsel gevonden, die ook als schildbeslag zijn geïnterpreteerd. Het 
beslag en kettingvormige beslagstrips dateren waarschijnlijk uit de periode tussen 1080 en 1150 AD. Ze waren ooit 
bevestigd op manshoge schilden. De vondst van een deksel van mogelijk een inktpot wijst op het verblijf van mensen 
die de kunst van het schrijven machtig waren. Naast een zwaard en een lange dolk zijn ijzeren ruitersporen en een 
gebogen beugel gevonden, waarvan twee tot de laatste kwart van de 11de tot laatste kwart van de 13de eeuw zijn gebruikt. 
Een rechthoekig draaigrendelslot is gedateerd op de 11de dan wel 12de eeuw. Tenslotte zijn er golfrandhoefijzers 
gevonden die tussen 1000 en 1330 AD gedateerd worden. Ze zijn tussen 1050 en 1225 AD het meest gebruikt. Het 
kogelpot-aardewerk wordt op de 12de eeuw gedateerd.724

Grachtvulling voorburchtterrein (DIHU22) - Het voorburchtterrein ligt op een lage dekzandrug van zwaklemig zand. 
Op het centrale deel zijn hierin veldpodzolgronden tot ontwikkeling gekomen, waarbij de bovengrond is verploegd 
door het gebruik als akker.725 De flanken van deze dekzandrug zijn sterker door grondwater beïnvloed, gezien het 
voorkomen van gooreerd- en beekeerdgronden. De grachtvulling bestaat uit zware zavel, waarin op 70-85 cm onder 
maaiveld een zandlaag aanwezig is (fig. 5.11). Zowel de basis van de grachtvulling als zandlaag in het kleipakket zijn 
bemonsterd voor OSL-onderzoek (tabel 5.3). De basis van het pakket zware zavel leverde een onbetrouwbare datering 
door slechte korrelbleking. Het zandhiaat leverde voor alle drie methoden een vroeg 13de-eeuwse datering, waarbij 

721  Bartels, 2006, p. 2.
722  Scholte Lubberink et al., 2018, p. 80-81.
723  Scholte Lubberink et al., 2018, p. 58.
724  Scholte Lubberink et al., 2018, p. 83-85.
725  De Haan, 2005; Scholte Lubberink et al., 2018, p. 19-20.
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de multigrain methode via een central age model is uitgevoerd (paragraaf 1.7; tabel 5.3). Dit betekent dat de basis 
waarschijnlijk ouder is en we deze datering in het licht van natuurlijke sedimentatieprocessen moeten zien. 

Fossiel maaiveld van de thans verdwenen 
wal om het voorburchtterrein - Volgens de 
opgravingstekening van Holwerda heeft 
aan de binnenzijde van de gracht een walli-
chaam gelegen.726 Door egalisaties bleek de 
verhoging op het AHN, in de omgeving van 
de onderzoekslocaties, niet exact samen te 
vallen met de opgevulde gracht of restant 
van het wallichaam om het voorburchtter-
rein. Na het verkleinen van de afstand tus-
sen de boringen tot 2,5 m werden duidelijk 
begraven moerige eerdgronden aangetrof-
fen. De fossiele moerige eerdlagen op locatie 
DIHUA60/DIHU20 en DIHUB15/DIHU7 
zijn bemonsterd voor paleoecologisch on-
derzoek (fig. 5.12). De amorfe moerige 
eerdlaag leende zich niet voor koolstofdate-
ringsonderzoek, maar er is aangenomen dat 
de OSL-datering van de grachtvulling uit 
locatie DIHUA5-2,5/DIHU 22 representa-
tief is voor de aanlegfase van de wal.

Figuur 5.11. Profielput van de grachtvulling (DI-
HUA5 2,5/DIHU22) in het voorburchtterrein. De 
OSL-monsters zijn in duplo genomen aan de basis 
van het zavelpakket en de inliggende zandlaag.

Tabel 5.3. Profielbeschrijving van de begraven grachtvulling van het voorburchtterrein 

Grachtvulling voorburcht Hunenborg (DIHUA5 2,5/DIHU22)
Begraven Leekeerdgrond Coördinaten: 260034/489812
Code cm-mv beschrijving Multi grain 

4mm
Multi grain  
2mm

Single grain Single grain 
MAM

Aag1 0-34 bouwvoor
Aag2 34-54 menglaag bouwvoor en ijzerhoudend 

zand
Ahb1 54-70 grachtvulling met zware zavel
Ahb2 70-75 zware zavel met witte zandafzetting van 

zwaklemig zand
1246 AD ± 
60***

1226 AD ± 
295**

1206 AD ± 220

Ahb3 75-83 zware zavel basis van de grachtvulling 1214 v.C ± 
3215*

1654 v.C ± 
1515*

1136 AD ± 
1430*

1526 AD ± 245

Cer 83-100 zwaklemig, matig fijn zand (moeder-
materiaal)

* Onbetrouwbaar, gedeeltelijk gebleekt
** Betrouwbaar, geheel gebleekt
*** Meest zekere, datering door toepassing van “central mean model”

Veronderstelde oude toegangsweg Hunenborg - In hoofdstuk 4 zijn twee wallichamen (VO3, VO5) besproken, waarbij 
de ouderdom van het oud oppervlak van het lichte-zavelpakket in deze beide wallichamen waarschijnlijk tussen 1211 
en 1376 AD is afgezet (paragraaf 4.3). Het wallichaam onder de toegangsweg (VO3/4) is het minst vervallen en is circa 
6 m breed. Het bezit een vlakke bovenkant en ligt ten opzichte van het fossiele maaiveld op circa 60 cm hoogte. Een 
bijkomende ontdekking bij het aanleggen van een voor OSL-onderzoek benodigde proefput was een sterk vervormde 

726  Holwerda, 1917, afb. 1.
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Grachtvulling voorburchtterrein (DIHU22) ― Het voorburchtterrein ligt op een lage dekzandrug van zwaklemig 

zand. Op het centrale deel zijn hierin veldpodzolgronden tot ontwikkeling gekomen, waarbij de bovengrond is 

verploegd door het gebruik als akker.
725

 De flanken van deze dekzandrug zijn sterker door grondwater 

beïnvloed, gezien het voorkomen van gooreerd- en beekeerdgronden. De grachtvulling bestaat uit zware zavel, 

waarin op 70-85 cm onder maaiveld een zandlaag aanwezig is (fig. 5.11). Zowel de basis van de grachtvulling als 

zandlaag in het kleipakket zijn 

bemonsterd voor OSL-onderzoek (tabel 

5.3). De basis van het pakket zware 

zavel leverde een onbetrouwbare 

datering door slechte korrelbleking. 

Het zandhiaat leverde voor alle drie 

methoden een vroeg 13
de

-eeuwse 

datering, waarbij de multigrain 
methode via een central age model is 

uitgevoerd (paragraaf 1.7; tabel 5.3). 

Dit betekent dat de basis waarschijnlijk 

ouder is en we deze datering in het 

licht van natuurlijke 

sedimentatieprocessen moeten zien.  

 

Fig. 5.11. Profielput van de 
grachtvulling (DIHUA5 2,5/DIHU22) in 
het voorburchtterrein. De OSL-monsters 
zijn in duplo genomen aan de basis van 
het zavelpakket en de inliggende 
zandlaag. 

Tabel 5.3: Profielbeschrijving van de begraven grachtvulling van het voorburchtterrein 

 

 

725 De Haan, 2005; Scholte Lubberink et al., 2018, p. 19-20. 

1246 ± 60 

Grachtvulling voorburcht Hunenborg (DIHUA5 2,5/DIHU22)
Begraven Leekeerdgrond Coördinaten: 260034/489812

Code cm-mv beschrijving Multi grain 4mm Multi grain  2mm Single grain Single grain MAM

Aag1 0-34 bouwvoor

Aag2 34-54 menglaag bouwvoor en ijzerhoudend zand

Ahb1 54-70 grachtvulling met zware zavel

Ahb2 70-75 zware zavel met witte zandafzetting van 

zwaklemig zand

1246 AD ± 60*** 1226 AD ± 295** 1206 AD ± 220

Ahb3 75-83 zware zavel basis van de grachtvulling 1214 v.C ± 3215* 1654 v.C ± 1515* 1136 AD ± 1430* 1526 AD ± 245

Cer 83-100 zwaklemig, matig fi jn zand (moedermateriaal)

*** Meest zekere, datering door toepassing van "central mean model" * Onbetrouwbaar, gedeeltelijk gebleekt
** Betrouwbaar, geheel gebleekt
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humushoudende bandering op deze minst verstoorde locatie. Om deze goed te kunnen interpreteren, is haaks op het 
wallichaam een circa 40 x 60 x 600 cm brede sleuf door het gehele wallichaam gegraven (fig. 5.13). 

Figuur 5.12. De bovenste 25 cm in het profiel linksboven toont een deel van de thans verdwenen wal in het westelijke deel van het 
voorburchtterrein van de Hunenborg. De donkere moerige laag tussen 25-45 cm is een oud oppervlak (DIHUA60). Rechtsonder een 
analoge situatie in het zuidoostelijke deel. 

De vorm van het wallichaam en de humushoudende vervormingen wijzen in de richting van een oude weg, waarbij 
de OSL-dateringen van de begraven bodem onder het wallichaam een terminus post quem-datering uit de 13de of 
14de eeuw geven. Vanuit de oriëntatie van het wallichaam vanuit de hoofdburcht naar het zuiden en vervolgens in 
westelijke richting afbuigend lijkt ontsluiting richting de weg van Oldenzaal naar Ootmarsum mogelijk.

Landweer Voltherbroek - In de landweerstudie van Brokamp zijn op basis van oral history twee landweren in de weg 
van Oldenzaal naar Ootmarsum gelokaliseerd.727 De meest zuidelijke ligt in het Voltherbroek, is op diverse plaatsen 
doorgraven, maar duidelijk in het veld te herkennen. De fossiele bodem bevat amorfe en moerige lichte zavel die 
geleidelijk overgaat in het moedermateriaal (fig. 5.14.). De OSL-dateringen lopen sterk uiteen door slechte bleking 
van het materiaal en zijn daarom onbetrouwbaar. Uit het historisch overzicht van Brokamp blijkt het zwaartepunt 
van de aanleg van landweren tussen circa 1325 en 1475 AD te liggen.728 Landweren werden naast directe verdediging 
ook gebruikt voor het heffen van tol- en weggeld en het controleren van in- en uitgaande personen en goederen.729 Dit 
betekent dat landweren een gidsfossiel kunnen vormen voor de ligging van oude routes. Een schriftelijke bron over het 
landgebruik in 1575 AD noemt deze landweer als oriëntatiepunt.730 Hier wordt op terug gekomen bij de bespreking 
van de landschappelijke kenmerken (thema E). Het laat zien dat de datering van de opgehoogde veronderstelde 
toegangsweg mogelijk samenvalt met de ouderdom van deze landweer.

727  Brokamp, 2007, p. 241-243.
728  Brokamp, 2007, p. 26-29.
729  Olde Meierink, 1980, p. 94.
730  Oud archief Ootmarsum, inv.nr. 63e; bijlage 5.1.
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Fossiel maaiveld van de thans verdwenen wal om het voorburchtterrein ― Volgens de opgravingstekening van 

Holwerda heeft aan de binnenzijde van de gracht een wallichaam gelegen.
726

 Door egalisaties bleek de 

verhoging op het AHN, in de omgeving van de onderzoekslocaties, niet exact samen te vallen met de opgevulde 

gracht of restant van het wallichaam om het voorburchtterrein. Na het verkleinen van de afstand tussen de 

boringen tot 2,5 m werden duidelijk begraven moerige eerdgronden aangetroffen. De fossiele moerige 

eerdlagen op locatie DIHUA60/DIHU20 en DIHUB15/DIHU7 zijn bemonsterd voor paleoecologisch onderzoek 

(fig. 5.12). De amorfe moerige eerdlaag leende zich niet voor koolstofdateringsonderzoek, maar er is 

aangenomen dat de OSL-datering van de grachtvulling uit locatie DIHUA5-2,5/DIHU 22 representatief is voor de 

aanlegfase van de wal. 

Fig. 5.12. De bovenste 25 cm in het profiel linksboven toont een deel van de thans verdwenen wal in het 
westelijke deel van het voorburchtterrein van de Hunenborg. De donkere moerige laag tussen 25-45 cm is een 
oud oppervlak (DIHUA60). Rechtsonder een analoge situatie in het zuidoostelijke deel.  

Veronderstelde oude toegangsweg Hunenborg ― In hoofdstuk 4 zijn twee wallichamen (VO3, VO5) besproken, 

waarbij de ouderdom van het oud oppervlak van het lichte-zavelpakket in deze beide wallichamen 

waarschijnlijk tussen 1211 en 1376 AD is afgezet (paragraaf 4.3). Het wallichaam onder de toegangsweg 

(VO3/4) is het minst vervallen en is circa 6 m breed. Het bezit een vlakke bovenkant en ligt ten opzichte van het 

fossiele maaiveld op circa 60 cm hoogte. Een bijkomende ontdekking bij het aanleggen van een voor OSL-

onderzoek benodigde proefput was een sterk vervormde humushoudende bandering op deze minst verstoorde 

locatie. Om deze goed te kunnen interpreteren, is haaks op het wallichaam een circa 40 x 60 x 600 cm brede 

sleuf door het gehele wallichaam gegraven (fig. 5.13).  

 

726 Holwerda, 1917, afb. 1. 

Fossiel maaiveld geëgaliseerde wal voorburchtterrein (DIHUB15/DIHU7)
Begraven broekeerdgrond Coördinaten: 259999/489882
Code cm-mv beschrijving
Aap 0-25 restant van de wal
Ahb 25-45 fossiele moerige eerdlaag
Cg 45-55 zwaklemig matig fi jn zand
Cgc 55-60 zwaklemig matig fi jn zand, met ijzerconcreties

Fossiel maaiveld geëgaliseerde wal voorburchtterrein (DIHUA60/DIHU20)
Begraven broekeerdgrond Coördinaten: 260040/489820  
Code cm-mv beschrijving
Aap 0-33 restant van de wal
Ahb 33-51 fossiele moerige eerdlaag, amorf materiaal
Ce 51-55 zwaklemig matig fi jn zand
Cg 55-70 zwaklemig matig fi jn zand met banden sterk lemig matig fi jn zand
Cgr 70-90 zwaklemig matig fi jn zand
Cer 90-110 zwaklemig matig fi jn zand
Cr 110-120 zwaklemig matig fi jn zand
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Figuur 5.13. Sleuf door wallichaam VO3/4 in het Voltherbroek, waarbij de humushoudende vervormingen zijn geïnterpreteerd als 
wagensporen.

Figuur 5.14. Overzicht van het wallichaam van de landweer Voltherbroek. De OSL-monsters zijn genomen uit de basis en de toplaag 
van het oud oppervlak. Op het AHN2 is de in 1575 AD genoemde landweer goed te zien.
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Fig. 5.13. Sleuf door wallichaam VO3/4 in het Voltherbroek, waarbij de humushoudende vervormingen zijn 
geïnterpreteerd als wagensporen. 

De vorm van het wallichaam en de humushoudende vervormingen wijzen in de richting van een oude weg, 

waarbij de OSL-dateringen van de begraven bodem onder het wallichaam een terminus post quem-datering uit 

de 13
de

 of 14
de

 eeuw geven. Vanuit de oriëntatie van het wallichaam vanuit de hoofdburcht naar het zuiden en 

vervolgens in westelijke richting afbuigend lijkt ontsluiting richting de weg van Oldenzaal naar Ootmarsum 

mogelijk. 

Landweer Voltherbroek ― In de landweerstudie van Brokamp zijn op basis van oral history twee landweren in 

de weg van Oldenzaal naar Ootmarsum gelokaliseerd.
727

 De meest zuidelijke ligt in het Voltherbroek, is op 

diverse plaatsen doorgraven, maar duidelijk in het veld te herkennen. De fossiele bodem bevat amorfe en 

moerige lichte zavel die geleidelijk overgaat in het moedermateriaal (fig. 5.14.). De OSL-dateringen lopen sterk 

uiteen door slechte bleking van het materiaal en zijn daarom onbetrouwbaar. Uit het historisch overzicht van 

Brokamp blijkt het zwaartepunt van de aanleg van landweren tussen circa 1325 en 1475 AD te liggen.
728

 

Landweren werden naast directe verdediging ook gebruikt voor het heffen van tol- en weggeld en het 

controleren van in- en uitgaande personen en goederen.
729

 Dit betekent dat landweren een gidsfossiel kunnen 

vormen voor de ligging van oude routes. Een schriftelijke bron over het landgebruik in 1575 AD noemt deze 

landweer als oriëntatiepunt.
730

 Hier wordt op terug gekomen bij de bespreking van de landschappelijke 

 

727 Brokamp, 2007, p. 241-243. 
728 Brokamp, 2007, p. 26-29. 
729 Olde Meierink, 1980, p. 94. 
730 Oud archief Ootmarsum, inv.nr. 63e; bijlage 5.1. 
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kenmerken (thema E). Het laat zien dat de datering van de opgehoogde veronderstelde toegangsweg mogelijk 

samenvalt met de ouderdom van deze landweer. 

 
Fig. 5.14. Overzicht van het wallichaam van de landweer Voltherbroek. De OSL-monsters zijn genomen uit de 
basis en de toplaag van het oud oppervlak. Op het AHN2 is de in 1575 AD genoemde landweer goed te zien. 
 
Wanneer we de resultaten van het OSL-dateringsonderzoek evalueren, blijken bodems van zuiver 

cultuurhistorische objecten ongeschikt voor OSL-dateringsonderzoek door een te slechte korrelbleking. Tijdens 

de werkzaamheden is slechts een klein deel van het volume blootgesteld aan zonlicht. Daardoor is er een grote 

spreiding in leeftijd tussen randen van de aarden kluiten en de kernen, waar geen korrelbleking heeft 

plaatsgevonden. De sedimentafzettingen uit het Voltherbroek, waarop later de veronderstelde toegangsweg is 

aangelegd, zijn door fluviatiel transport wel goed gebleekt en leverden daardoor betrouwbare dateringen. 

Door alternatieve dateringen van natuursteen, metaal, munten en aardewerk valt er toch meer te zeggen over 

de gebruiksperiode van de Hunenborg (fig. 5.15).  

 

Afgaande op het archeologisch materiaal zijn er geen aanwijzingen dat de Hunenborg na 1175-1225 AD nog in 

gebruik is geweest.
731

 De einddatering van de burcht zal op basis van de dateringen van het beschikbare 

vondstmateriaal, maar ook wegens het ontbreken van aardwerkcategorieën (zoals protosteengoed en 

grijsbakkend aardewerk) waarschijnlijk ergens in de tweede helft van de 12
de

 eeuw tot eerste helft van de 13
de

 

eeuw liggen. De goed door zonlicht gebleekte OSL-monsters van het oud oppervlak van de veronderstelde 

toegangsweg en grachtvulling uit het voorburchtterrein wijzen op een datering tussen 1186 en 1351 AD. Het 

centrum van de dateringen ligt rond 1260 AD; wellicht een intensieve eindfase van het kasteel. Wanneer deze 

dateringen in een overzicht worden geplaatst levert dat een waarschijnlijke gebruiksperiode vanaf 1050/1075 

AD en eindfase rond 1225 AD (fig. 5.15).
732

 

  

 

731 Scholte-Lubberink et al., 2018, p. 77-86. 
732 Scholte-Lubberink et al., 2018, p. 77-86. 

Voltherbroek landweer (VO7)
Begraven broekeerdgrond Coördinaten: 259129/488943
Code cm-mv beschrijving Multi grain 4mm Multi grain  2mm Single grain Single grain MAM
Aa 0-60 zwaklemig matig fijn zand
Ahb 60-88 moerige lichte zavel 41 AD ±140* 881 AD ± 825* 1571 AD ± 320*
ACu 88-93 overgang tussen eerdlaag en moedermateriaal 3344 v.C ±410* 1194 BC ± 2470* 1121 AD ± 450*
Cg 93-100 zwaklemig matig fijn zand
*** Meest zekere, datering door toepassing van "central mean model" * Onbetrouwbaar, gedeeltelijk gebleekt
** Betrouwbaar, geheel gebleekt



196 | Hoofdstuk 5

Wanneer we de resultaten van het OSL-dateringsonderzoek evalueren, blijken bodems van zuiver cultuurhistorische 
objecten ongeschikt voor OSL-dateringsonderzoek door een te slechte korrelbleking. Tijdens de werkzaamheden is 
slechts een klein deel van het volume blootgesteld aan zonlicht. Daardoor is er een grote spreiding in leeftijd tussen 
randen van de aarden kluiten en de kernen, waar geen korrelbleking heeft plaatsgevonden. De sedimentafzettingen 
uit het Voltherbroek, waarop later de veronderstelde toegangsweg is aangelegd, zijn door fluviatiel transport wel 
goed gebleekt en leverden daardoor betrouwbare dateringen. Door alternatieve dateringen van natuursteen, metaal, 
munten en aardewerk valt er toch meer te zeggen over de gebruiksperiode van de Hunenborg (fig. 5.15). 

Afgaande op het archeologisch materiaal zijn er geen aanwijzingen dat de Hunenborg na 1175-1225 AD nog in gebruik 
is geweest.731 De einddatering van de burcht zal op basis van de dateringen van het beschikbare vondstmateriaal, maar 
ook wegens het ontbreken van aardwerkcategorieën (zoals protosteengoed en grijsbakkend aardewerk) waarschijnlijk 
ergens in de tweede helft van de 12de eeuw tot eerste helft van de 13de eeuw liggen. De goed door zonlicht gebleekte 
OSL-monsters van het oud oppervlak van de veronderstelde toegangsweg en grachtvulling uit het voorburchtterrein 
wijzen op een datering tussen 1186 en 1351 AD. Het centrum van de dateringen ligt rond 1260 AD; wellicht een 
intensieve eindfase van het kasteel. Wanneer deze dateringen in een overzicht worden geplaatst levert dat een 
waarschijnlijke gebruiksperiode vanaf 1050/1075 AD en eindfase rond 1225 AD (fig. 5.15).732

Figuur 5.15. Overzicht van de dateringsperiode van archeologische vondsten (vierkanten), OSL-dateringen (rondjes) en schriftelijke 
bron (kruis). Het centrum van het dateringsbereik is gesymboliseerd met de markering (vierkant, rondje, kruis), waarbij de reikwijdte 
met een verticale lijn vanuit het centrum is aangegeven.

Thema B: Politiek-bestuurlijke context: een historische analyse733

De archeologische dateringen hebben een zwaartepunt in de periode tussen circa 1050-1225 AD. Vanuit de politieke 
gebeurtenissen in deze periode ziet Spiekhout weinig aanleiding te veronderstellen dat de Hunenborg door een 
adelijke familie is gebouwd. In de 11de eeuw waren er maar weinig mensen die over voldoende macht en financiële 
middelen beschikten om een kasteel te kunnen bouwen. In aanmerking als bouwheer komen de koning zelf, zijn 
grafelijke vertegenwoordigers of een edelvrije. In de eerste twee scenario’s speelde de burcht een rol als steunpunt van 
koninklijk of grafelijk gezag, in het derde scenario vervulde deze een rol als stamkasteel. 

Of de koning betrokken was bij de bouw, valt op basis van de huidige stand van kennis niet te bewijzen, maar het is 
wel mogelijk te onderzoeken wie er als vertegenwoordiger van de koning optrad. De historicus Van Vliet suggereerde 
dat de bisschop van Utrecht het graafschap Twente tussen 1040 en 1049 AD in handen heeft gekregen, maar wie 
het landsheerlijk gezag hiervoor beoefende is onduidelijk. Ene Godschalk werd in oorkonde uit 1026 en 1054 als 
(leen)graaf van het graafschap Twente vermeld. Van Vliet verwacht dat het graafschap Twente tussen 1040 en 1049 
door Hendrik III aan de Utrechtse kerk is geschonken, omdat bisschop Bernold in 1049 AD het recht op jaar- en 
weekmarkten aan Oldenzaal toekende. Dergelijke privileges kunnen pas worden afgegeven als grafelijke rechten 

731  Scholte-Lubberink et al., 2018, p. 77-86.
732  Scholte-Lubberink et al., 2018, p. 77-86.
733  Dit thema komt uit het proefschrift van Spiekhout, 2020.
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zijn verkregen.734 Volgens Spiekhout kregen de bisschoppen in deze periode graafschappen van de Rooms-koning 
in handen om oude machtshebbers te verjagen en uit hun macht te ontzetten. Zij baseerde zich onder andere op 
Hoffmann die opperde dat de bisschop juist in deze periode moest gaan optreden als graaf.735 De bisschop werd 
daarmee een vertegenwoordiger van de koning.736 

Indien de theorieën over de schenking van Van Vliet en Hoffmann kloppen, gingen kerkvorsten dus ten tijde van 
de bouw van de Hunenborg effectief het grafelijk gezag uitoefenen in Twente. Wanneer we dit vanuit het perspectief 
van de bisschop van Utrecht bekijken, zou de bouw van steunpunten een logische consequentie zijn. De bisschop 
beschikte voor 1050 AD weliswaar over een uitgebreid stelsel van goederen, maar niet over militaire steunpunten van 
waaruit hij de ordehandhaving in zijn pas gekregen graafschap kon uitoefenen. Het is dus niet onwaarschijnlijk dat de 
bouw een gevolg is van deze politieke ontwikkeling. Bovendien was de op dat moment heersende bisschop Willem I 
van Gelre (1054-1076 AD) bekend met kastelenbouw aangezien hij later in 1072 AD ook het kasteel IJsselmonde heeft 
laten optrekken. Dit is het oudst aantoonbare kasteel dat door de bisschop van Utrecht is gebouwd.737 

Over de politieke gebeurtenissen in Noordoost-Twente in de loop van de tweede helft van de 11de eeuw zijn geen 
geschreven bronnen overgeleverd. Uit de hele 12de eeuw kennen we slechts enkele bronnen over deze streek. De 
bisschop van Utrecht was toen actief bezig was met de verdediging van zijn grafelijke rechten in Twente. Dit blijkt uit 
een vermelding in de kroniek Narracio. Volgens de anonieme schrijver versloegen de bisschoppelijke ministerialen 
van bisschop Hartbert met succes de graaf van Bentheim, Otto van Rheineck, op het slagveld. De slag moet tussen 
1139 en 1150 AD hebben plaatsgevonden aangezien Hartbert toen bisschop was. Inzet van de strijd was de overname 
van het graafschap Twente door graaf Otto.738 Het gevecht vond plaats in de buurt van Ootmarsum op een plek 
genaamd Walstad.739 Het is aantrekkelijk om Walstad (Middelnederlands voor slagveld) te identificeren met de 
Hunenborg, zoals Van Rij doet.740 Ons inziens is deze identificatie niet bewezen, want een slagveld kan evengoed 
betrekking hebben een andere plek. We vernemen pas ten tijde van bisschop Boudewijn, die tussen 1178 en 1196 AD 
de Utrechtse bisschopszetel bekleedde, weer iets over Noordoost-Twente. Deze bisschop was broer van de graaf van 
Bentheim en verwant aan het Hollandse gravenhuis. Hij wenste voor zijn familie goede posities en beleende daarom 
zijn broers met het burggraafschap van Coevorden en het burggraafschap van Utrecht. Niet iedereen was tevreden 
met deze Bentheims/Hollandse invloed in het Sticht, vooral niet de Coevordenaren. Zij raakten in conflict met de 
bisschop en hebben samen met hun bondgenoten ter vergelding diverse bisschoppelijke goederen platgebrand in 
onder andere de omgeving van Ootmarsum.741 

Er zijn daarnaast nog over diverse oorkonden die betrekking hebben op Noordoost-Twente. Deze charters geven 
geen direct inzicht in de politieke situatie, maar er komen wel verschillende lekengetuigen in voor uit de omgeving 
van de Hunenborg. Het is goed mogelijk dat één of meer aan de Hunenborg verbonden ridders staan genoemd als 
getuigen in een op 1139 AD uitgevaardigde oorkonde. In dit charter verklaarde bisschop Andreas dat hij aan de kerk 
van Oldenzaal een jaarlijkse uitkering heeft geschonken die de kerken van Drentse dorpen Anloo, Beilen, Vries, Norg, 
Roden, Roderwolde en Eelde moesten opbrengen. In ruil daarvoor kregen de dorpen een hoeve in Emmen terug, die 
door bisschop Godebald aan de Oldenzaalse kerk was geschonken. Behalve de edelvrijen graaf Godefridus en zijn 
broer Harmannus en de gebroeders Franco en Wernerus van Diepenheim worden in deze oorkonde verschillende 
ministerialen genoemd. Het gaat om Hugo de Honvorst, Fredericus Schout, Otto de Runa, Lidulphus de Oldenzeel en 
andere niet bij naam genoemde ministerialen. Naar verwachting zullen de aan de Hunenborg verbonden ridders ook 
aanwezig zijn geweest bij de schenking van de kerk van Ootmarsum in 1162 AD door bisschop Godfried van Rhenen 
aan het nabijgelegen klooster Weerselo.742 In deze oorkonde komen we naast verschillende geestelijken diverse leken 
als getuigen tegen, overigens zonder verdere toenaam. Het gaat om de edelvrijen Liffardus, Wilhelmus, kastelein 
Theodricus en de minsterialen Everhardus, Engelbertus en Mezelinus. Met Theodricus zal de broer van bisschop 
Godfried worden aangeduid die als kastelein in meerdere oorkonden als getuige wordt genoemd.743 Met meer 
zekerheid kunnen we diverse edelen uit de marken rondom de Hunenborg aanwijzen in de herbevestigingsoorkonde 
van deze schenking die in 1207 AD is uitgevaardigd door bisschop Dirk II.744 Onder de lekengetuigen staan “…
Gozwinus de Gernere, Hermannus de Vorst, Theodericus de Buchurst, Ecbertus de Huven, Frethericus de Arnethe schout 
van Tventa, Arnoldus de Almelo, Volquinus de Lindelo, Hermannus de Saterslo, Gerardus burgravius van Gore, Jacobus 

734  Van Vliet, 2002, p. 259; Spiekhout, 2020, par. 5.7.
735  Hoffmann 1990, p. 477; Spiekhout, 2020, par. 5.7.
736  Spiekhout, 2020, par. 5.7.
737  Janssen 2014, p. 227; Spiekhout, 2020, par. 5.7.
738  Veddeler 1970, p. 39; Spiekhout, 2020, par. 5.7.
739  Van Rij 1989, p. 4-5; Spiekhout, 2020, par. 5.7.
740  Van Rij 1989, p. 5, voetnoot 9; Spiekhout, 2020, par. 5.7.
741  Van Rij 1989, p. 12 -21; Spiekhout, 2020, par. 5.7.
742  Ter Kuile, 1963, nr. 436; Spiekhout, 2020, par. 5.7.
743  Ter Kuile, 1963, nrs. 416, 420 en 445; Spiekhout, 2020, par. 5.7.
744  Ter Kuile, 1964, nr. 581; Spiekhout, 2020, par. 5.7.
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de Gestern, Heinricus de Tilget, Arnoldus Grip, Ludolfus de Agelo, Heinricus de Boninge…” en andere niet bij naam 
genoemde leken.745 Verschillende van deze getuigen zijn afkomstig uit de buurschappen rondom de Hunenborg, 
namelijk Volthe (Arnoldus Grijp waarschijnlijk van erve Griep in Volthe), Agelo, Tilligte en Beuningen. Schout 
Fredericus van Arnethe komt mogelijk ook uit de omgeving van Ootmarsum, want we zien namelijk dat hij of zijn 
erfopvolger betrokken is bij de stichting van de Commanderij aldaar.746 Waarschijnlijk is de 1139 genoemde schout 
Frederik ook verwant aan Fredericus van Arnethe, aangezien de voornaam en functie overeenkomt.

Zijn één of meer van deze getuigen verbonden geweest aan de Hunenborg? Schlüter meent van wel. Hij beweert op 
basis van de oorkonde uit 1207 dat schout Frederik de bewoner was van de Hunenborg, omdat hij een uitvalsbasis 
nodig had om wereldlijk recht te spreken. Volgens Schlüter moest een dergelijke schout ook als rentmeester fungeren 
om geld uit de bisschoppelijke goederen te innen, hetgeen volgens hem werd gedaan op de burcht die tevens als hof 
fungeerde.747 Het probleem bij deze beweringen van Schlüter is dat hij deze niet kan bewijzen, hoewel wij het niet 
onmogelijk achten dat Fredericus aan de Hunenborg verbonden was. Dat het kasteel als een hof fungeerde waar 
bisschoppelijke goederen werden geïnd, is niet waarschijnlijk de slecht toegankelijke ligging in het moeras en het 
ontbreken van iedere vermelding in dit opzicht in de bisschoppelijke rekeningen of andersoortige archieven. In 
hoofdstuk 2 is bovendien geconstateerd dat hoven juist op oud en goed toegankelijk cultuurland liggen en niet in de 
wildernis (fig. 5.16). Sommige ministerialen uit de omgeving van de Hunenborg werden na het verlaten van de burcht 
genoemd.748 

Er is nog een ander belangrijk argument waarom er eerder mogelijk wel borgmannen op de Hunenborg aanwezig waren. 
Op het sterk met de Hunenborg vergelijkbare kasteel de Schulenborg bij Almelo waren namelijk ook borgmannen 
verbonden. Aan de hand van deze historische bronnen blijkt vooral de bisschop van Utrecht het wereldlijk toneel 
vanaf ongeveer 1050/1070 AD te domineren. Het scenario waarin een edelvrije heer de Hunenborg heeft gebouwd en 
gebruikte als stamkasteel, wordt door geen enkele bron ondersteund. Het is aannemelijk dat indien de aanwezigheid 
van een grote edelvrije heer in de 11de en 12de eeuw wel in geschreven bronnen is overgeleverd. Zoals gezegd is ook 
bemoeienis van de koning niet uitgesloten. Desalniettemin lijkt de bisschop de meest waarschijnlijke eigenaar en ook 
mogelijke bouwheer van de Hunenborg te zijn.

Thema C: Middeleeuwse bezitsverhoudingen: een historisch-geografische analyse

De retrospectieve bezitsreconstructie (hoofstuk 2) op regionaal niveau biedt ook ruimtelijke aanwijzingen 
voor machtsverhoudingen op lokaal niveau. Voor de domaniale periode (<1100 AD) liggen er op de Pleistocene 
rivierduinen langs de Dinkel en oostflank van de Ootmarsumse stuwwal namelijk hoofdzakelijk tafelgoederen van de 
bisschop van Utrecht (fig. 5.17). 

In de late middeleeuwen liggen er diverse goederen in de laaggelegen broekgebieden, die vrijwel allemaal in eigendom 
waren van de Commanderij van de Duitse orde in Ootmarsum (fig. 5.16). Een deel van deze goederen is vanaf 1262 
AD van de bisschop van Utrecht naar de Commanderij overgaan.749 Anderen kochten zich bij de ridderorde in door 
goederen te schenken, waaronder graaf Otto van Bentheim.750 De commanderij kocht echter ook zelf goederen aan, 
zoals blijkt uit een oorkonde van 1277 en 1332 AD.751

Thema D: Historische wegenpatronen: een kartografische reconstructie

De kaarten van Ten Have (1648 AD), Ten-Have-Visscher (1680 AD) en Ten Have-Visscher (1730 AD) tonen voor 
de 17de en 18de eeuw een leeg gebied tussen Volthe, klein Agelo, Tilligte en Denekamp. Opvallend is de interegionale 
weg tussen Singraven en klein Agelo (fig. 5.18). Deze weg ontbreekt op de kaart van Blaeu, net als een deel van de 
beekafsplitsing van de Dinkel tussen Singraven en Brecklenkamp. Horsten heeft deze route ook niet in zijn historische 
wegenatlas over de periode van de 16de tot de 19de eeuw opgenomen.752 Op de kaart van Blaeu zien we net als in de 
vorige gebieden meer details van bossen, dat hier hoofdzakelijk langs de beeklopen zichtbaar is (fig. 5.19). 

745  Ter Kuile, 1963, nr. 93; Spiekhout, 2020, par. 5.7.
746  Ter Kuile, 1966, nr. 1565; Spiekhout, 2020, par. 5.7.
747  Schlüter 2017: 14; Spiekhout, 2020, par. 5.7.
748  Ter Kuile, 1966, nr. 1704 ; Ter Kuile, 1963, nr. 271; Spiekhout, 2020, par. 5.7.
749  Ter Kuile, 1964, nr. 275; Spiekhout, 2020, par. 5.7.
750  Ter Kuile, 1964, nr. 341; Spiekhout, 2020, par. 5.7.
751  Ter Kuile, 1964, nr. 339; Woolderink, 2014b, VPR-708; Spiekhout, 2020, par. 5.7.
752  Horsten, 2005, blad 5 oost.
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Figuur 5.20. De gelokaliseerde routes op de kaarten van Ten Have 1648 AD en Blaeu 1635-1672 AD op de Hottingerkaart van 1773-
1794 AD. De in rood gedigitaliseerde wegen op de Hottingerkaart zijn vanuit de fysisch-geografische eigenschappen logische routes. De 
door Ten Have aangegeven weg van Singraven naar Klein Agelo doorkruist een laag gelegen broekgebied, waarin alluviale afzettingen 
voorkomen. Uit het Hunenborgonderzoek is een vermoedelijk opgehoogde toegangsweg naar de Hunenborg aangetroffen. Mogelijk is 
dit tracé benut voor een alternatieve route tussen Denekamp en “Lutteken Agele” oftewel klein Agelo waar het verder door de landweer 
aan de Kipboomweg richting Almelo ging. Bron kaartmateriaal: Rijksuniversiteit Groningen.

Figuur 5.18. Fragment van de kaart van Ten Have uit 1648 AD; hier 
opnieuw uitgegeven door Ten Have en De Wit in 1680 AD (Bron: 
Stadsarchief en Althenaeumbibliotheek SAB, toegangsnummer 1236, 
archiefstuk 253).
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Fig. 5.20. De gelokaliseerde routes op de kaarten van Ten Have 1648 AD en Blaeu 1635-1672 AD op de 
Hottingerkaart van 1773-1794 AD. De in rood gedigitaliseerde wegen op de Hottingerkaart zijn vanuit de 
fysisch-geografische eigenschappen logische routes. De door Ten Have aangegeven weg van Singraven naar 
Klein Agelo doorkruist een laag gelegen broekgebied, waarin alluviale afzettingen voorkomen. Uit het 
Hunenborgonderzoek is een vermoedelijk opgehoogde toegangsweg naar de Hunenborg aangetroffen. Mogelijk 
is dit tracé benut voor een alternatieve route tussen Denekamp en “Lutteken Agele” oftewel klein Agelo waar 
het verder door de landweer aan de Kipboomweg richting Almelo ging. Bron kaartmateriaal: Rijksuniversiteit 
Groningen. 

 	

Figuur 5.19. Fragment van de kaart van Blaeu uit de 
periode tussen 1635 en 1672 AD, genaamd Comitatus 
Bentheim et Steinfurt. Bron: University of California).



201Het kasteellandschap van de Hunenborg: een interdisciplinaire reconstructie | 

Ten Have toont ten noordoosten van Volthe wel een veengebied dat het vermoedelijk de Wiekermeden en een deel 
van het Agelerbroek kan zijn. Opvallend is bovendien de voortzetting van de Voltherbeek uit de omvloed van de 
watermolen op het landgoed Singraven (paragraaf 4.3). Op de kaart van Blaeu lijkt alleen de omvloed aangegeven. 
Op beide kaarten ligt er een route tussen Singraven en Ootmarsum die tegenwoordig vanuit Denekamp, via de 
Schiphorstdijk en Damweg naar Tilligte loopt. Deze route is vanuit de fysisch-geografische kenmerken goed te 
herleiden en een logische keuze. Echter op de kaart van Ten Have wordt ook een route afgebeeld tussen Singraven en 
Klein Agelo en is de ligging vanuit fysisch-geografische kenmerken gezien minder logisch. Vanuit de gedetailleerde 
Hottingerkaart uit 1773-1794 en kadasterkaart van 1832 AD zou de Linderdijk die vanuit de kern van Volthe via de 
Wiekerstraat naar de hoofdroute tussen Oldenzaal en Ootmarsum loopt, een logische keuze zijn. Doordat Volthe wel 
door Ten Have is gekarteerd moet deze route toch noordelijker worden gezocht. De enige mogelijkheid die vanuit 
de fysisch-geografische kenmerken mogelijk lijkt, is de vermoedelijke middeleeuwse weg naar de Hunenborg. De 
kaart van Hottinger toont een weg vanuit Volthe in noordwestelijke richting, maar deze voorloper van de huidige 
Laarweg is in de 18de eeuw niet verder gekarteerd dan het erve Laarhuis/Terwelaarhuis. Mogelijk is het opgehoogde 
middeleeuwse tracé benut als alternatieve verbinding tussen Denekamp en Almelo (fig. 5.20). Waarschijnlijk valt 
zowel de aanleg van de landweer als deze doorgaande route samen in de periode toen de functie als kasteel is vervallen. 

Thema E: Ontwikkeling van het kasteellandschap rond de Hunenborg: een paleoecologische 
analyse

Nu er een beeld is ontstaan over de reikwijdte in tijd en omvang van het kasteellandschap van de Hunenborg, zijn 
vanuit de stratigrafische opbouw van de diverse onderzoeksobjecten drie fases af te leiden:

a) Het landschap voorafgaand aan de bouw van het kasteel (<1050 AD);
b) Het landschap tijdens het gebruik als kasteel (1050-1225 AD);
c) Het landschap tijdens of na het gebruik als kasteel (1225-1648 AD).

Vanuit de palynologische gegevens proberen we vanuit deze drie fases een beeld te vormen over de landschappelijke 
kenmerken (tabel 5.4).

Tabel 5.4. Overzicht van bodemmonsters, bodemhorizont/archeologische context, diepte van het pollenmonster ten opzichte van 
maaiveld en onderscheiden landschapsfase

X Y Pollenonderzoek hoofdburcht Horizont Pollen cm-mv Fase
260184 489734 M1, SP1000 fossiel maaiveld veldpodzolgrond Ahb 1,5 A
260184 489734 M2, SP19, humeuze laag tussen twee pakketten schoon ophoog zand 1,28 B
260183 489735 M3, SP25, vermoedelijk vloerniveau 1,02 B
260183 489735 M4, SP1000, fossiel maaiveld veldpodzolgrond Ahb 1,45 A
260182 489737 M5, SP16, laag met humeuze banden tussen twee pakketten schoon 

ophoog zand
0,98 B

260186 479731 M6, SP1000, fossiel maaiveld veldpodzolgrond Ahb 1,64 A
260181 489739 M7, SP14, humeuze laag tussen twee pakketten schoon ophoog zand 0,73 B
260182 489737 M8, SP24, basis van een latere “steengroeve” 0,79 C
260191 489721 M10, SP1000 fossiel maaiveld veldpodzolgrond (diagram) Ahb, AE, 

Bh
1,64-1,94 A

X Y Pollenonderzoek voorburchtterrein, fossiele broekeerd onder 
wallichaam 

Horizont Pollen cm-mv Fase

260040 489820 Fossiele broekeerdgrond onder verdwenen wal (DiHUA60/-20) Ahb 35, 44 A
259999 489882 Fossiele broekeerdgrond onder verdwenen wal (DIHUB15/-7) Ahb 30, 38 A
260034 489812 Grachtvulling voorburchtterrein (DIHUA5-2,5/DIHU22) Ahb2-

Ahb3
62-97 (86, 
92,97, 100)^

B, C

X Y Pollenonderzoek oude toegangsweg en landweer Horizont Pollen cm-mv Fase
260053 489187 Fossiele bodem oude toegangsweg Hunenborg (VO3) Ahb 60-65/65-70 

(70-75)^
B

260274 489379 Fossiele bodem restant oude toegangsweg Hunenborg (VO5) Ahb 1, 5, 10, 15, 
20/59, 61, 63

B

259129 488943 Fossiele bodem top broekeerdgrond landweer Voltherbroek (VO7) Ahb1 62 C

^ Gesynchroniseerd op basis van lithologie. Profielkuil bleek meer opgebracht materiaal te bevatten als oorspronkelijke monsterlocatie.

Onderscheiden fases op basis van lithostratigrafische kenmerken
A) voorafgaand aan de bouw van het kasteel B) tijdens of na het kasteel C) na het kasteel
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Fase A: Het landschap voorafgaand aan de Hunenborg (<1050/1075 AD) - Het onderzoek naar de pollen uit de minerale 
lagen van de hoofdburcht (M1-M8) leverde onbruikbare resultaten door pollencorrosie. Het fossiele maaiveld onder 
de ringwal van het hoofdburchtterrein leverde wel bruikbaar materiaal. 

Het pollendiagram van het oud oppervlak onder de wal op het hoofdburchtterrein (bijlage 5.3) geeft aanwijzingen 
voor een zonedeling, waarbij de bovenste zone 2 overeenkomt met de humushoudende bovengrond van de 
veldpodzolgrond (Ahb-horizont).753 De onderliggende zone 1 bevat de overgang tussen de uitspoelingshorizont 
(AE) en de inspoelingshorizont (Bh-horizont).754 Kenmerkend voor zone 1 is het nog aanwezig zijn van linde 
(Tilia), iep (Ulmus), eik (Quercus), hazelaar (Corylus avellana), klimop (Hedera helix) en op de lagere gronden els 
(Alnus). Opvallend is het voorkomen van maretak (Viscum album). De schimmel Kretzschmaria deusta parasiteert 
op diverse loofboomsoorten, waarbij kan worden aangenomen dat bossen met linde en gewone es op korte afstand 
voorkwamen.755 Dit is een aanvullende aanwijzing voor het lokaal voorkomen van loofbossen rijk aan linde, maar 
door de onduidelijke ouderdom van de Bh- en AE-horizont besteden we hier geen verdere aandacht aan. 

Wanneer we aannemen dat het oud oppervlak onder de ringwal uit 1050/1075 AD dateert en de wallichamen uit 
het voorburchtterrein in ongeveer dezelfde periode zijn aangelegd, zijn ecologische taxa in samenhang te bespreken 
(bijlage 5.3). Het aandeel boompollen is 90-95% (oud oppervlak hoofdburcht SP1000), 95% (oud oppervlak 
voorburcht DIHUA60) en 95-100% (oud oppervlak voorburcht DIHUB15). Op het eerste gezicht zijn deze 
percentages uitzonderlijk hoog. Op het Pleistocene rivierduin waarop de Hunenborg is aangelegd, zijn de meest 
opvallende pollencurven van eik en hazelaar. Andere kenmerkende soorten waren beuk (Fagus sylvatica), hulst, 
adelaarsvaren (Pteridium aquilinum), grove den (Pinus sylvestris), wolfsklauw (Lycopodium), hengel (Melampyrum) 
en vuilboom (Rhamnus frangula). Deze soorten wijzen in de richting van een beuken-eikenbos (Fago-Quercetum), 
waarbij zoomvegetaties (open plekken) kenmerkend waren. De els, gewone es, haagbeuk (Carpinus betulus), 
linde, iep en varens met psilate sporen (Monolete) kwamen vermoedelijk op lager gelegen terreindelen rondom 
het Pleistocene rivierduin voor. De soortensamenstelling wijst in de richting van een vogelkers-essenbos (Alno-
Padion).756 Merkwaardig is het beperkt voorkomen van soorten die kenmerkend zijn voor natte milieus, ondanks de 
aanwezigheid van moerige eerdlaag onder het wallichaam op het voorburchtterrein (DIHUA60/B15). Het alg HdV-
128A wijst op natte tot droogvallende voedselrijke plekken.757 Het milieu sluit aan op de ecologische kenmerken van 
koningsvaren (Osmunda regalis) en wat lager in het gradiënt blauwe knoop (Succisa pratensis), valeriaan (Valeriana) 
en moerasspirea (Filipendula ulmaria). De laatste twee soorten komen ook voor in vogelkers-essenbossen, waarin 
vermoedelijk hop (Humulus), cypergrassen (Cyperaceae), wilg, els en brandnetel (Utrica) groeiden (fig. 5.21).758 Het 
pollen van rogge (Secale), andere granen (Cerealia), alsem (Artemisia), perzikkruid (Persicaria maculosa) en grassen 
(Poaceae) kunnen in zo’n bosrijke omgeving wijzen op lokale ontginningsactiviteiten, de eerste tekenen van een 
landschapstransformatie.
 
Samengevat kunnen we het landschap van het Volther- en Agelerbroek direct voorafgaand aan de bouw van de 
Hunenborg karakteriseren als een overgang van een beuken-eikenbos met open plekken naar een vogelkers-essenbos, 
waarin mogelijk meer open terreindelen voorkwamen. 

Fase B: Het landschap tijdens en/of na de Hunenborg (1050-1225 AD) - Het onderzoeksmateriaal uit deze fase is 
afkomstig uit het houten vlechtwerk uit de gracht van het voorburchtterrein (P4), de grachtvulling onder het zandhiaat 
in het kleipakket en het oud oppervlak van de vermeende toegangsweg. De mogelijkheid voor contaminatie van jonger 
pollen in de grachtvulling (DIHU22) is ondervangen door alleen het deel onder de OSL-datering van het zandhiaat 
te betrekken (fig. 5.11). Hierbij is aangenomen dat de pollen niet door deze 5 cm dikke zandlaag zijn geïnfiltreerd. Er 
is geconstateerd dat het elzen- en wilgenhouten vlechtwerk (P4) in contact stond met het water uit de gracht. De laag 
grijs en geel zand dat bovenop het vlechtwerk is afgezet, geeft aanwijzingen voor een buffer tegen pollencontaminatie, 
want naast diverse akkersoorten ontbreken pollen van boekweit (Fagopyrum esculentum) en korenbloem (Centaurea 
cyanus).759 Normaliter verschijnt boekweit in de late 14de en 15de eeuw in de pollendiagrammen, maar komt vooral in 
de 16de en 17de eeuw tot volle wasdom.760 

Ten tijde van het gebruik als hoofdburchtterrein blijft het aandeel bos hoog (circa 95%), maar neemt het aandeel 

753  Hieruit zijn ten opzichte van de top van het oud oppervlak spectra genomen op 1,5,10,15 en 20 cm.
754  Uit de overgang tussen de Ahb- en AE-horizont is een spectrum op 25 cm genomen. Het spectrum op 30 cm komt uit de bovenkant 
            van de Bh-horizont.
755  Van Geel & Aptroot, 2005, p. 323.
756  Hommel et al., 1999, p. 255-286.
757  Van Geel et al., 1981, p. 432; van Geel et al., 1989, p. 92; Faber et al., 2016, p. 80-81.
758  Weeda et al., 1985, p. 29-31; Weeda et al., 1987, p. 57-61; Weeda et al., 1988, p. 285-287.
759  De Man, 1995, p. 2; Aldus Spek, 2004 verschijnt boekweit vanaf de late 14de eeuw en komt in de 16de en 17de eeuw tot volle wasdom.
760  Spek, 2004, p. 804-806.
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boompollen op het voorburchtterrein (DIHU22) af van circa 90 naar 85%. Vanuit de geschatte datering van de 
Hunenborg betekent dit dat de afname in de periode tussen circa 1050 en 1246 AD heeft plaatsgevonden. Op de plek 
van de veronderstelde toegangsweg (VO3) nam het aandeel af van circa 80% naar 75%, maar op locatie VO5 lijkt er 
een toename van circa 65% naar 75% (bijlage 5.3). 

Figuur 5.21. Impressie van een dwarsdoorsnede van het Agelerbroek (laagte links), het Pleistocene rivierduin waarop later de 
Hunenborg is aangelegd en Voltherbroek (laagte rechts) in tijdfase A. Het rivierduin zelf bevatte een beuken-eikenbos zoals bij het 
Manderstreu (nr. 1) en zoomvegetaties met hengel zoals in het Mosbeekdal bij Mander (nr. 2). De randen van dit rivierduin bevatten 
in de overgang tussen de vroege en late middeleeuwen nog moerige eerdgronden waarop vogelkers-essenbossen stonden, vergelijkbaar 
met de Dinkelbossen (nr. 3). Mogelijk was er in geringe mate invloed van beweiding, zoals in het heden zichtbaar op de Braamberg 
bij Vasse (nr. 4). 

Het Voltherbroek ten zuiden van de Hunenborg bestond vermoedelijk uit een vogelkers-essenbos. Op de natte delen 
stonden els en wilg, op de vochtige delen gewone es en op de vochtige tot droge terreindelen linde, iep en varens 
(Monolete psilate sporen). De toename van de cypergrassenfamilie en het daarop voorkomende alg Closterium 
cf. rostratum (HdV-372) wijzen op een zeggemoeras, waarbij grote waterweegbree (Alisma plantago aquatica) in 
combinatie met de toename van de algen HdV-128A en Pediastrum passen bij een gebied waarin overstroming 
plaatsvindt.761 De afname van het alg Zygnema, een indicator voor stilstaand water, ondersteunt het beeld van een 
toenemende milieudynamiek (bijlage 1.2). Het voorkomen van smalle weegbree (Plantago lanceolata), grote en 
ruige weegbree (Plantago major en P. media) en gewoon varkensgras (Polygonum aviculare) wijzen onmiskenbaar 
op beweiding en betreding.762 Het levermos watervorkje (Riccia) en diverse soorten uit het pitrus-type zijn ook 
indicatief voor tredmilieus, zoals greppels, bermen, paden, trapkuilen en akkers, die periodiek nat en droog zijn.763 
Naast indicaties voor betreding en bodemverstoring wijzen de algen Botryococcus, Pediastrum en Zygnema op ondiep 
open water en een veranderend milieu, waar onder andere erosieprocessen spelen.764 De algensamenstelling geeft 

761  van Geel et al., 1981, p. 432; van Geel et al., 1989, p. 92; Faber et al., 2016, p. 80-81; Weeda et al., 1991, p. 222-223.
762  Weeda et al., 1988, p. 252-256; Weeda et al., 1985, p. 141-143.
763  Siebel & During, 2006, p. 157-167.
764  Montoya et al., 2010, p. 176, 178.
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aanwijzingen voor een toenemende rivieractiviteit, overstroming van de broekgebieden en daardoor een vernattend 
landschap in de periode tussen 1211 en 1351 AD. Vermoedelijk is de toegangsweg in deze periode opgehoogd.

Ook in deze ogenschijnlijke vernattingsfase zijn behalve in de grachten van de Hunenborg nauwelijks aanwijzingen 
voor permanent open water en moerassen. De soorten die in de grachtvulling zijn aangetroffen geven wel aanwijzingen 
voor de watersamenstelling en daarmee ook de ecologische kenmerken van de broekgebieden rondom de Hunenborg. 
Spits fonteinkruid (Potamogeton acutifolius) is kenmerkend voor nieuw gegraven wateren en daarmee een uitgesproken 
pioniersoort in ijzerhoudend, maar voedselarm (fosfor-, stikstof- en kaliumarm) grondwater.765 Het voorkomen van 
grote waterweegbree, paardenstaart (Equisetum) en waterdrieblad (Menyanthes trifoliata) wijst op zowel grondwater 
als stagnerend regenwater, waardoor er sprake is van matig voedselrijke omstandigheden.766 Dit wordt ondersteund 
door het voorkomen van het alg Spirogyra, een aanwijzing dat de gracht een eutroof tot mesotroof karakter had.767 
Langs de oevers groeiden waarschijnlijk pijptorkruid (Oenanthe fistulosa), watermunt (Mentha aquatica), scherpe 
zegge (Carex acuta), veerdelig tandzaad (Bidens tripartita) en zachte duizendknoop (Persicaria mitis).768 Het 
voorkomen van greppelrus (Juncus bufonius) wijst op een verdichte bodem. Deze soort groeide vermoedelijk samen 
met waterpeper (Persicaria hydropiper) en perzikkruid in pioniermilieus, terwijl stinkende kamille (Anthemis cotula) 
op ammoniakrijke standplaatsen wijst.769 Directe aanwijzingen voor mest geven de schimmels Sporormiella (HdV-
113) en Apiosordaria (HdV-169 (bijlage 1.2). De eerdere onderzoekers Van Geel en Vermeeren verwachtten dat het 
voedselrijke aspect door vermesting (open riool) is veroorzaakt. 

Tijdens de opgraving in 2016 is slachtafval van rund, varken, schaap/geit, schaap en mogelijk wild zwijn aangetroffen.770 
Het is denkbaar dat de gedomesticeerde dieren in de directe omgeving van de hoofdburcht werden gehouden, waarmee 
zowel de pioniermilieus als mede de ammoniakrijke omstandigheden worden verklaard. Resten van roggezaden en 
andere granen wijzen op een directe relatie met akkerbouw, of deze zijn door transport via deze toegangsweg in de 
gracht beland. De pollensamenstelling van alsem, soorten uit de ganzenvoetfamilie en zwaluwtong en de voor Twente 
bekende akkerplant dauwnetel (Galeopsis speciosa)  representeren mogelijk de verder weg gelegen essen van Lindelo, 
Volthe en Tilligte.771 Vanuit de dierlijke resten en graankorrels is het evengoed mogelijk dat in perioden van activiteit 
op de burcht enkele landbouwhuisdieren en granen werden meegebracht via de toegangsweg en tijdelijk op de burcht 
of voorburcht werden gehuisvest. Het landschap rondom de hoofdburcht en voorburcht bestond vermoedelijk nog 
steeds uit een vogelkers-essenbos, gezien het pollen van gewone es en esdoorn, haagbeuk, iep, linde, Gelderse roos 
(Viburnum opulus), hazelaar, maretak, els, wilg en grote brandnetel. Op de hogere gedeelten lijkt ook nog steeds een 
beuken-eikenbos aanwezig met dezelfde kenmerkende soorten als fase A (fig. 5.22). 

Samengevat werd het landschap tijdens het gebruik van het kasteel steeds opener van karakter. In het Voltherbroek 
lagen nog uitgestrekte vogelkers-essenbossen, maar rondom de burcht en de veronderstelde toegangsweg kwamen 
grazige en open tredvegetaties voor. Doordat de overstromingsfrequentie van het Dinkelsysteem toenam, werd het 
gebied steeds lastiger toegankelijk en werd de toegangsweg opgehoogd. Er zijn aanwijzingen dat tijdens het gebruik 
van de burcht voedselvoorraden en vee werden meegebracht en dat het vee in de omgeving graasde.

Fase C: Het landschap na de Hunenborg (1225-1648 AD) - Vanaf de late middeleeuwen transformeerde het landschap. 
Het aandeel bos (hoofdzakelijk els) nam vanaf de 14de eeuw tot 1930 af van circa 60% tot 40%. Dit blijkt uit 
vergelijking van het aandeel boompollen in het Agelerbroek met de OSL-gedateerde van de toegangsweg VO3 en 
VO5 en veronderstelde ouderdom van boekweit (biostratigrafische datering).772 Het alg (HdV-128A) is kenmerkend 
voor voedselrijk water, Mougeotia laetevirens type (HdV-373) voor meer- en beeksediment en Pediastrum voor 
milieuveranderingen in venen en meren (bijlage 1.2). De vaatplanten fonteinkruid en egelskop wijzen op het 
voorkomen van watermilieus. We kunnen aannemen dat kattenstaart, grote lisdodde (Typha latifolia), bitterzoet 
(Solanum dulcamara) en moerasspirea groeiden in dit onstabiele milieu, waarschijnlijk als gevolg van rivierinundatie 
(paragraaf 4.3).773 Uit schriftelijke bronnen weten we dat voor 1448 AD het watersysteem veranderde door de 
opstuwende werking van watermolens. Daarentegen was er ook een groep van soorten die kenmerkend zijn voor 
een combinatie van grondwater- en neerslagwater. Waterdrieblad, wilde gagel, veenmos en blauwe knoop en de algen 
(HdV-124), 128B en Spirogrya wijzen op mesotrofe omstandigheden buiten de invloed van rivierwater (fig. 5.23).774 

765  Weeda et al., 1991, p. 256.
766  Weeda et al., 1988, p. 98-99.
767  Van Geel et al., 1981; Montoya et al., 2010, p. 178.
768  Weeda et al., 1987, p. 263-264; Weeda et al., 1988, p. 180; Weeda et al., 1994, p. 312; Weeda et al., 1991, p. 57; Weeda et al.,  1985, p. 141.
769  Weeda et al., 1994, p. 23; Weeda et al., 1985, p. 139-141; Weeda et al., 1991, p. 68.
770  Scholte-Lubberink et al., 2018, p. 74-75.
771  Weeda et al., 1988, p. 158.
772  Op basis van de beschreven methodiek en resultaten uit par. 4.2, 4.3 en historische kaarten.
773  Weeda et al., 1994, p. 244-245; Weeda et al., 1987, p. 59-61; Weeda et al., 1988, p. 187.
774  Weeda et al., 1988, p. 98-99.
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Figuur 5.22. Impressie van een dwarsdoorsnede van het Agelerbroek (laagte links), het Pleistocene rivierduin waarop de Hunenborg 
is aangelegd en het Voltherbroek (laagte rechts) in tijdfase B. Het rivierduin (midden) is vergraven en omgevormd tot ringwalburcht. 
De resten van hulst in de gracht getuigen van relicten van het hiervoor aanwezige beuken-eikenbos (nr. 1: Hunenborg, waar tot aan de 
inrichtingswerkzaamheden in 2017 een beuken-eikenbos aanwezig was). De toegangsweg bevatte een tredvegetatie en wisselvochtige 
omstandigheden, zoals op foto 2 zichtbaar (hooipad in de Biebrzavallei in Noordoost-Polen). De randen van dit rivierduin werden 
vermoedelijk begraasd met koeien, zoals in het Borkener paradies bij Haren aan de Eems (nr. 3). Het Voltherbroek bestond uit 
vogelkers-essenbossen waar de overstromingsfrequentie toenam, zoals de huidige Dinkelbossen (nr. 4). 

De fossiele bodem uit de in 1575 AD genoemde landweer ligt op de westflank van het Oude Broek en Wieker meden. 
De boompollen (80%) duiden op kenmerken van een beuken-eikenbos, waarin open grazige plekken voorkwamen. 
Kenmerkende soorten zijn eik, berk, adelaarsvaren, hengel, gewone eikvaren en blauwe knoop. Het hoge aandeel els 
(circa 50%), waternavel en veenmos wijst op nabij gelegen natte plekken. Maretak wijst samen met het pollen van 
haagbeuk, linde en iep op rijke terreindelen, vermoedelijk het vogelkers-essenbos. Het aandeel cultuurgerelateerde 
taxa was zeer gering (circa 15%) en vrijwel alleen bepaald door de grassen. Opvallend is het voorkomen van de 
tredsoort varkensgras, die ook op de vermeende toegangsweg naar de Hunenborg is aangetroffen. Het hoge aandeel 
boompollen en kenmerken van het vogelkers-essenbos duiden op overeenkomsten met de onderzoekslocaties VO3 
en VO5 uit de periode tussen 1211 en 1376 AD. Doordat het vermoeden is dat deze onderzoekslocatie aan de weg 
richting de Hunenborg ligt en de schriftelijke vermelding van deze landweer een terminus post quem datering geeft, is 
dit mogelijk een 13de eeuwse pollensamenstelling (fig. 5.23; bijlage 5.3). 

Samengevat kan de laat-middeleeuwse tot vroeg-moderne vegetatie in het gebied rond de Hunenborg worden 
beschreven als een steeds opener wordend moeraslandschap dat in toenemende mate als gevolg van de aanleg van 
watermolens en ontbossing door het Dinkelriviersysteem werd overstroomd. 
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Figuur 5.23. Impressie van een dwarsdoorsnede van het Agelerbroek (laagte links), het Pleistocene rivierduin waarop de Hunenborg 
is aangelegd (midden) en het Voltherbroek (laagte rechts) in tijdfase C. De Hunenborg is vanaf 1225 AD verlaten. Vanaf de late 
middeleeuwen werd het landschap van de broekgebieden meer open van karakter en namen overstromingen toe, waarbij een 
landschap denkbaar is zoals de rivierkommen van de Narew in Noordoost-Polen (nr. 1). De broekgebieden bestonden grotendeels 
uit grote-zeggenmoerassen zoals in de Biebrzavallei in Noordoost-Polen (nr. 2). Op de randen van de broekgebieden kwamen grazige 
zoomvegetaties voor, zoals in de Blauwe hel bij Veenendaal (nr. 3). In de eindfase van de Hunenborg of later is de toegangsweg 
verhoogd (nr. 4. De toegangsweg door het Voltherbroek in de huidige situatie). Delen van de broekgebieden bestonden nog uit vogelkers-
essenbossen waar de overstromingsfrequentie steeds verdere toenam, zoals in de huidige Dinkelbossen (nr. 5). 

Thema F: Ontwikkeling van het kasteellandschap rond de Hunenborg: een historische, 
toponymische en kartografische reconstructie

Op basis van de pollensamenstelling van het Agelerbroek en Landweer Voltherbroek werd het landschap dus vanaf 
de 13de eeuw tot het begin van de 20ste eeuw steeds opener. Er kwamen grazige en structuurrijke vegetaties en soms 
zelfs pioniervegetaties voor. Slicher van Bath vermoedde dat de druk op de ongecultiveerde gronden na de tweede 
helft van de 13de eeuw toenam en dat dit de aanleiding vormde voor het ontstaan van de marken.775 Een steeds opener 
wordend landschap past daarmee in de lijn der verwachtingen. ”Marke” verwijst naar een door een grens omsloten 
gebied, waarover gebruiksrechten op ongecultiveerde gebieden bestaan.776 Volgens Müller was de gouw Twente in 
acht schoutambten verdeeld.777 Binnen elk schoutambt werd door de Drost van Twente als vertegenwoordiger van de 
bisschop jaarlijks recht gesproken over onder andere doodslag, diefstal, mishandeling, slagen, twist, huisvredebreuk, 
braak en schutten van beesten.778 Zonder duidelijke afspraken over het landgebruik, in geval van schaarste of wanneer 
men de afspraken niet respecteerde ontstaan er conflicten.779 Dit gebeurde op de kerspelgrens van Ootmarsum en 
Oldenzaal, die tevens de markegrens van Agelo en Volthe vormde (kader 1).780

775  Slicher van Bath, 1944, deel 1, p. 70.
776  Slicher van Bath, 1944, deel 1, p. 56-66.
777  Müller, 1897, p. 127.
778  Müller, 1897, p. 127.
779  Slicher van Bath, 1944, deel I, p. 37-38, 247, 278; Müller, 1897, p. 127; Brokamp, 2007, p. 62; Olde Meierink, 1980, p. 95-96.
780  Oud archief Ootmarsum, inv.nr. 63e.
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Samenvatting en hertaling van de deeling van het Twistveld tussen de marken Volthe en 
Groot Agelo 1575

Het gebied strekte zich uit tussen …de steen in het Onland, tussen de Meshemakers- en Basch Koliste Meden, tot 
aan de steen in de Bascher, onder de Jeneverbessen. Verder ligt het langs de greften van de landweer. Het veld werd 
aan beide zijden door de genoemde marken alleen gebruikt om te weiden. De boeren van Agelo klagen de boeren 
van Volthe aan, omdat ze in het genoemde Twistveld aan de Meshemekersmaat een nieuwe ontginning hebben 
gemaakt... Na lange tijd van onenigheid wil de commissie niets liever dan dat de twist op een vriendschappelijke 
manier wordt opgelost. Om gerechtelijke procedures te voorkomen is voorgesteld om het Twistveld te delen, waarbij 
beide marken hun deel krijgen toegewezen. De mestwinning door beide partijen valt onder het paalbuurrecht, net 
zoals het hoge en lage deel van het twistveld, dat naar gewoonte over en weer mag worden beweid. Na bezichtiging 
is een rechtsgeldige grens aangegeven.

Uit het bovenstaande wijzen het toponiem “veld”, het voorkomen van jeneverbessen, graasgronden, mestwinning 
(plaggen steken) en ontginningen op een open en intensief gebruiksgebied. 

Het steeds meer open landschap is in het Agelerbroek vermoedelijk vanaf de 13de eeuw ontstaan. Hoe snel de 
broekbossen zijn verdwenen is op basis van de paleoecologische gegevens niet te zeggen. Vanuit het markeboek van 
Agelo zijn aanwijzingen dat er in de 17de eeuw nog een elzenbroekbos was, maar dat het hout schaars werd (kader 
2).781

 

Samenvatting Stubbenbroek uit het markeboek van Agelo uit 1645 en 1751 AD

“Het Stubbenbroek in de Ageler marken is het meest door elsenstronken begroeid. Dit levert weinig voordeel 
op, omdat het elshout van de boeren niet bewaakt wordt of verdedigd kan worden. Het ligt namelijk te ver van 
de huizen in Agelo verwijderd en te dicht bij degenen die het vernielen. Daarom hebben de houtrichter en de 
landeigenaren, hieronder getekend, toegestemd in het ontginnen van de grond in het voordeel van de eigenaren 
en de opbrengst met elkaar te delen, ieder naar zijn aandeel in de marke”. In 1751 AD kwam het Stubbenbroek 
opnieuw ter sprake vanwege onenigheid over het plaggenmaaien. Er vond geen verdeling plaats, gezien de 
boeren niet tot overeenstemming kwamen. Men besloot dat niemand vooraf wordt veroordeeld en de plaggen 
als gemeenschappelijk bezit behouden blijven. 

Het genoemde Elsholt werd in 1649 Asbroek genoemd. Dit toponiem bestaat tegenwoordig nog. Het gebied blijkt 
het huidige bosreservaat Achter de Voort te zijn, dit ligt buiten het studiegebied.782 Het Stubbenbroek omvatte 
vermoedelijk het omwalde gebied Broekmaten in het huidige Agelerbroek en wijst in de richting van een gebruik 
als hakhout.783 De veldnamen in de Broekmaten verwijzen vrijwel allemaal naar “maat”, meestal met een suffix 
van de desbetreffende eigenaar.784 De verbreiding van het toponiem “stobn” komt behoorlijk goed overeen met de 
bosrestanten op de Hottingerkaart, de historisch-geografische structuren van het kadastrale minuutplan van 1832 AD 
en de chromotopografische kaart van 1901 (fig. 5.24).785

781  Bossink et al., 2009, p. 31, 57.
782  Bossink et al., 2009, p. 27, 47, 51, 55, 61; de Nettetekening (TMK) uit 1848 AD, Interview Holtwiek, 6-10-2016, in samenwerking 
            met J. Aarnink. 
783  http://gtb.inl.nl/search/  (dd. 22-01-2020).
784  Asma et al., 1991.
785  Engelbertink et al.,1998.
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Figuur 5.24. Retrospectieve reconstructie van het Twistveld 1575 AD en Stubbenbroek 1645 AD. De begrenzingen zijn gereconstrueerd 
op basis van historische gebruiksconflicten, veldnamen, bosschages op de Hottingerkaart van 1773-1794 AD de historisch-geografische 
patronen van de Broekmaten op het kadastrale minuutplan van 1832 en chromotopografische kaart van 1905 AD. Ter oriëntatie zijn 
de hedendaagse toponiemen aan het kaartbeeld toegevoegd.

5.4. Synthese en conclusies

Kasteellandschap van de Hunenborg

In de broekgebieden van Volthe en Agelo ligt een circa 2 km2 groot kasteellandschap verscholen. De kern van dit 
landschap bestaat uit een hoofdburcht, een voorburcht en een circa 2 km lange toegangsweg. Deze weg liep vanaf de 
zuidkant van de hoofdburcht richting het zuiden en boog vervolgens in westelijke richting. Daar sloot hij aan op een 
van de belangrijkste hoofdroutes in Noordoost-Twente, de weg tussen Oldenzaal en Ootmarsum. 
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De bisschop van Utrecht lijkt de beste kandidaat als bouwheer omdat:

•	 hij degene was die mogelijk al in de tweede helft van de 11de eeuw en zeker in de 12de eeuw de grafelijke 
rechtsmacht toekwam in Twente; 

•	 hij tijdens het gebruik van de burcht hoogstwaarschijnlijk het recht op de wildernis en de blooteigendom van 
diverse boerderijen in de omgeving bezat;

•	 hij al voor de schenking van het graafschap Twente daar kerkelijke belangen had, hoewel deze belangen niet te 
koppelen zijn aan de burcht;

•	 er geen aanwijzingen zijn voor een andere bouwheer of eigenaar dan de bisschop, zoals een edelvrije.

Volgens Spiekhout vormt de Hunenborg een ontbrekende schakel in de Nederlandse kastelenkunde, omdat in deze 
periode normaal gesproken mottes werden gebouwd. Ringwalburchten die een soortgelijke functie als een mottekasteel 
vervulden, komen niet voor. Het kasteel had een militaire functie gezien de gevonden umbo’s, schildbeslagen, een 
zwaard en een lange dolk. Het gebruik van het kasteel (aanleg circa 1050/1075 AD; eindfase circa 1150-1225 AD) 
speelt zich af in de periode van ontwikkeling van de territoriale bisschoppelijke macht (circa 1060-1225 AD). Het 
verlaten van het kasteel valt samen met de periode van verzwakking van de landsheerlijke macht (circa 1225-1350 AD), 
veroorzaakt door het oorlogen, opstanden van rivaliserende landsheren en de opkomst van nieuwe spelers waaronder 
de steden.786 De Slag bij Ane uit 1227 AD leidde tot de dood van bisschop Otto II van Lippe en was een dieptepunt 
in deze periode.787 Nadat de functie als militair steunpunt verloren ging, is het denkbaar dat “bevriende” instituties, 
waaronder de nieuwe commanderij van Ootmarsum, de ontginning van de laaggelegen wildernis stimuleerde, om 
daarmee ook nieuwe goederen te kunnen stichten. 

Het is onwaarschijnlijk dat de Hunenborg via het noorden is ontsloten, omdat dit het meest natte deel van de 
broekgebieden is. Mijn hypothese over een alternatieve ontsluiting via het Voltherbroek richting de weg tussen 
Ootmarsum en Oldenzaal lijkt vanuit aardkundig perspectief logisch. Hij wordt bovendien bevestigd door 
opgravingsgegevens van Holwerda. De pollensamenstelling van deze route wijst bovendien op intensieve betreding, 
vermoedelijk ook door dieren. In de gracht, precies de route op de hoofdburcht zou moeten hebben aangesloten, zijn 
graankorrels gevonden. 

Er zijn vanuit de algen en pollensamenstelling ook aanwijzingen dat het natter werd tussen 1186 en 1351 AD. Vanuit 
schriftelijke bronnen overlapt deze periode met de bouw van de benedenstroomse watermolen in Lage (Graafschap 
Bentheim), maar dateren de oudste vermeldingen voor bovenstroomse opstuwing op landgoed Singraven pas uit 1448 
AD (hoofdstuk 4). We kunnen een strategische dubbelfunctie van deze watermolens als strategische zet om het water 
op te stuwen niet uitsluiten, maar in dat geval zou het logisch zijn dat de toegangsweg eerder dan de 13de of 14de eeuw 
was opgehoogd. Kennelijk vertrouwde men nog op een langdurige voorzetting van dit militaire steunpunt, want er 
was een forse inspanning nodig om de hele toegangsweg te verhogen. Tijdens het dateringsonderzoek zijn duidelijke 
insporingen van wagens aangetroffen. Dit levert bewijs dat ook na deze periode het kasteel nog even in gebruik 
was. De locatie is waarschijnlijk strategisch gekozen, want het kasteel lag in een van de dunst bevolkte gebieden 
van Noordoost-Twente. Het lag in één van de laatste grote boswildernissen, maar de belangrijkste stad Oldenzaal is 
binnen twee uur te belopen, Ootmarsum binnen een uur en te paard ging dit uiteraard nog veel sneller.788 Dit betekent 
dat de Hunenborg een centrale ligging in het goederenbezit had, met bestuurscentra nabij. Ridders/ministerialen in 
de omliggende oude buurschappen konden snel gemobiliseerd worden. 

Vermoedelijk dateert de landweer van na het gebruik als militair steunpunt. Het in dit proefschrift gereconstrueerde 
tracé van een nieuwe route bood namelijk een verkorte reistijd tussen Denekamp en Ootmarsum. De jonge kant van 
de terminus post quem waldatering (1351 AD) valt samen met twee belangrijke gebeurtenissen. Ten eerste nam de 
gebruiksintensiteit van de gemeenschappelijke gronden toe en daarmee de totstandkoming van marken. Ten tweede 
valt de datering samen met het zwaartepunt waarin landweren werden aangelegd (1325-1475 AD).789 De landweer 
kon daarmee ook een toezichtsfunctie op het interregionale wegverkeer hebben gehad. 

786  Spiekhout, 2020, par. 3.4.
787  Spiekhout, 2020, par. 3.4.
788  Berekend via google maps, met een paard zal dit wellicht in minder dan de helft van de tijd kunnen.
789  Brokamp, 2007, p. 26-29.
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Het landschap vóór de bouw van de Hunenborg

De bisschop van Utrecht beschikte over uitstekende landschappelijke informatie. Hij liet zijn kasteel bouwen op een 
droog prominent Pleistoceen rivierduin, omgeven door een zeer dun bevolkt rivierkommenlandschap. Desondanks 
was het geen plek die je vanuit de verre omgeving kon zien liggen. Het gebied tussen Volthe, Agelo en Tilligte was één 
van de laatste wildernissen waar nog uitgestrekte loofbossen voorkwamen. De bisschop zal ongetwijfeld lokale kennis 
hebben betrokken bij zijn locatiekeuze. 

De kasteelbouwers troffen op het rivierduin een beuken-eikenbos aan. Kenmerkende soorten waren eik, beuk, 
hulst, maar soorten zoals hazelaar, wolfsklauw en hengel tonen aan dat het bos veel meer open van karakter was dan 
palynologen tot voorheen dachten op basis van het aandeel boompollen (90-100%). De omliggende rivierkommen 
waren minder nat dan aanvankelijk verwacht. Kenmerkend voor dit gebied waren vogelkers-essenbossen, met 
kenmerkende soorten zoals valeriaan, moerasspirea, hop, cypergrassen, wilg, els en brandnetel (fig. 5.25). 

Figuur 5.25. Een impressie van het Pleistocene rivierduin met zoomvegetatie zoals de manschappen van de Bisschop van Utrecht het 
terrein voor het eerst aantroffen. Er was een ongelofelijke inzet nodig om het als militair steunpunt te kunnen inrichten. De foto is 
gemaakt op de Braamberg bij Vasse, waar een grote afwisseling aan milieu- en vegetatie voorkomt. 

Het landschap tijdens de actieve fase van de Hunenborg (ca 1050 – ca 1225 AD)

Het was vermoedelijk een hele klus om het kasteel op deze afgelegen plek te bouwen. Het beuken-eikenbos moest worden 
gekapt en er werd een gracht rondom het rivierduin gegraven. Met de vrijkomende grond werd aan de binnenkant 
een wallichaam opgeworpen. Het middenterrein is met 40-60 cm wit zand opgehoogd. Het voorburchtterrein lag op 
een lager deel van het Pleistocene rivierduin. Rondom de hogere terreindelen werd ook een gracht aangelegd. Het 
materiaal dat hieruit vrijkwam werd ook gebruikt voor de aanleg van een wallichaam. Opmerkelijk is dat het hier al 
vrij nat was, gezien het voorkomen van een broekeerdgrond onder de restanten van het wallichaam. De omgeving van 
de hoofd- en voorburcht bestond uit een vogelkers-essenbos, gezien het pollen van gewone es en esdoorn, haagbeuk, 
iep, linde, Gelderse roos, hazelaar, maretak, els, wilg en grote brandnetel. Dit zijn hoofdzakelijk wisselvochtige bossen, 
die bestand zijn tegen overstroming. Op het rivierduin zelf zijn nog steeds kenmerkende soorten van het beuken-
eikenbos aanwezig. De Hunenborg was geen “zichtlocatie”. 

Alleen al het feit dat er in de gracht klei werd afgezet wijst op frequent voorkomende inundaties. De natuurlijke 
vegetatiesamenstelling in de gracht indiceert zowel grondwater- als neerslaginvloed (mesotrofe omstandigheden). 
Kenmerkende soorten waren grote waterweegbree, paardenstaart en waterdrieblad. Stikstofrijke pioniermilieus waren 
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ook kenmerkend voor de gracht. Naast het vermoeden van een rioolfunctie tijdens gebruiksfasen zijn in dit onderzoek 
aanwijzingen gevonden voor betreding door landbouwhuisdieren. De oevers van de gracht bezaten een moerasvegetatie 
van pijptorkruid, watermunt, scherpe zegge, veerdelig tandzaad, greppelrus en zachte duizendknoop (fig. 5.26). 

In het zuidelijk gelegen Voltherbroek zijn ook aanwijzingen voor frequent voorkomende inundaties, gezien de fossiele 
kleiafzettingen onder het wallichaam van de toegangsweg. Het vogelkers-essenbos lijkt natter te zijn geworden zoals 
blijkt uit de toenamen van de cypergrassenfamilie, het bijbehorende alg Closterium cf. rostratum (HdV-372), grote 
waterweegbree en de algen HdV-128A en Pediastrum. Dit lijkt een extern proces, want er zijn nauwelijks aanwijzingen 
voor een opener wordend landschap. De algen Botryococcus, Pediastrum en Zygnema wijzen op ondiep open water 
en een veranderend milieu met onder andere erosieprocessen. Dit zijn tekenen voor een toenemende rivieractiviteit, 
overstroming van de broekgebieden en daardoor een vernattend landschap in de periode tussen 1211 en 1351 AD. 
Waarschijnlijk valt dit samen met de bouw van de watermolen bij Lage (Graafschap Bentheim) en mogelijk op 
landgoed Singraven.

Het voorkomen van smalle weeg-
bree, grote of ruige weegbree, ge-
woon varkensgras, het levermos 
watervorkje (Riccia) en diverse 
soorten uit het pitrus-type zijn in-
dicatief voor beweiding en/of wis-
selvochtige tredmilieus. Dit lijkt 
een intern proces, veroorzaakt door 
de tred van mensen en hun eventu-
ele landbouwhuisdieren tussen de 
hoofdroute Oldenzaal-Ootmarsum 
en de Hunenborg. Vermoedelijk 
werd het door de regionale vernat-
ting, in de periode 1211 en 1351 
AD, noodzakelijk om de toegangs-
weg te verhogen. 

Figuur 5.26. Nadat de ringwalburcht was 
aangelegd, lag het nog steeds verscholen 
in een beuken-eikenbos, waaromheen 
uitgestrekte vogelkers-essenbossen lagen. 
De foto is gemaakt na inrichtings-werk-
zaamheden in 2017. De gracht bevatte 
destijds meer water, maar geeft een goed 
beeld van de mate van openheid.

Het landschap na het verlaten van de Hunenborg (ca 1225 – 1648)

Na het verlaten van de Hunenborg lijkt het vogelkers-essenbos in de 14de eeuw voor de bijl te gaan. Het valt 
samen met de inrichting van het watersysteem, de aanleg van de watermolens langs de Dinkel en nieuwe lokale 
grootgrondbezitters, voornamelijk de Commanderij van de Duitse orde in Ootmarsum. Schriftelijke bronnen uit 
de 16de eeuw geven aanwijzingen voor ontginningen vanuit de omliggende buurschappen. Door de opstuwende 
werking van de watermolens vinden vaker dan voorheen overstromingen plaats. De broekgebieden staan regelmatig 
in ongewenste perioden onder water tot ongenoegen van de buurschappen Volthe, Agelo en Tilligte (fig. 5.27). De 
toenemende overstromingsfrequentie en milieuverandering blijkt uit Mougeotia laetevirens type (HdV-373) en 
Pediastrum. De aanwezigheid van fonteinkruid en egelskop wijzen op watermilieus en kattenstaart, grote lisdodde, 
bitterzoet en moerasspirea op een moerasvegetatie, bestand tegen rivierinundatie.790 Vanuit beschikbare toponiemen, 
kartografische gegevens en historische gebruiksconflicten is vrij zeker dat de broekgebieden in de 16de en 17de eeuw 
vrij arm aan bos waren. De pollensamenstelling van het Agelerbroek wijst ook op een groep van soorten buiten de 
invloed van overstroming. Waterdrieblad, wilde gagel, veenmos en blauwe knoop, de algen (HdV-124), 128B en 
Spirogrya wijzen op mesotrofe omstandigheden. 

790  Weeda et al., 1994, p. 244-245; Weeda et al., 1987, p. 59-61; Weeda et al., 1988, p. 187.
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Figuur 5.27. Vanaf de 14de eeuw werden de broekgebieden ontgonnen en ontstonden grote overstromingsmoerassen. Deze foto uit de 
Biebrza moerassen in Noordoost-Polen geeft en goed beeld over de landschappelijke kenmerken van het Agelerbroek voorafgaand aan 
de moderne ontginningen. Het Pleistocene rivierduin waarop de Hunenborg ligt stak een paar eeuwen terug hoog boven het open 
laaggelegen rivierkommenlandschap uit. Vanaf 1930 AD keerde het broekbos en Beuken-Eikenbos door landverlating terug.
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