
 

 

 University of Groningen

Historische landschapsecologie van Noordoost-Twente
Smeenge, Harm

DOI:
10.33612/diss.134199426

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2020

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Smeenge, H. (2020). Historische landschapsecologie van Noordoost-Twente: Acht interdisciplinaire studies
op het snijvlak van aardkunde, ecologie en cultuurhistorie (ca. 13.000 BP – heden). [, Rijksuniversiteit
Groningen]. University of Groningen. https://doi.org/10.33612/diss.134199426

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://doi.org/10.33612/diss.134199426
https://research.rug.nl/nl/publications/04b13f58-3007-47f9-97e7-e3bba16513c6
https://doi.org/10.33612/diss.134199426


Hoofdstuk 8

De mens als veenvormende factor 
in het watermolenlandschap van het Mosbeekdal 

tussen 1300 en heden

287 
 

   
Hoofdstuk 8 

De mens als veenvormende factor in het 
watermolenlandschap van het Mosbeekdal 

tussen 1300 en heden 

  
	

	 	



276 | Hoofdstuk 8

8.1.  Inleiding en probleemstelling

Inleiding 

Op de Ootmarsumse stuwwal ligt tussen Ootmarsum en Vasse een kleinschalig landschap van bossen, heidevelden, 
graslanden en akkers. De kleinschaligheid is een gevolg van een geaccidenteerd terrein, ondiepe Tertiaire klei of 
keileem en van natte plekken waar grondwater opborrelt. Dergelijke plekken waren in het verleden slecht in cultuur 
te brengen. In de 19de eeuw vormden ze evenwel een interessant gebied voor een buitenplaats voor textielfabrikanten 
die hun surplus investeerden in grondbezit.1025 Omdat grote delen van de Ootmarsumse stuwwal om bovengenoemde 
redenen niet tot landbouwgrond zijn ontgonnen, vormden deze halfnatuurlijke landschappen al vroeg een geliefd 
studiegebied voor geologen, archeologen, historici en botanici.1026 Vanuit natuurwetenschappelijk oogpunt is de 
aanwezigheid van waterbronnen tot vrijwel bovenop de waterscheiding van de stuwwal een bijzonder fenomeen. Het 
zijn zones waar grondwater permanent of periodiek uit de grond treedt en in de meeste gevallen moerassige plekken 
in weilanden of broekbossen voorkomen (fig. 8.1). In sommige van deze bronnen is sprake van veenontwikkeling.1027 

Figuur 8.1. Ruimtelijk overzicht van plekken waar grondwater periodiek of permanent uit de bodem treedt op de stuwwal van 
Ootmarsum. Brongegevens: De Louw, 2006.

Tot op heden zijn de kenmerken en precieze arealen van veencomplexen onduidelijk. Ook is niet bekend wat de 
ouderdom is en welke factoren de veenvorming hebben beïnvloed. De geologische opbouw verklaart het deels, 
voornamelijk wanneer grondwater preferent uittreedt en voor min of meer permanent natte omstandigheden zorgt 

1025  Storms-Smeets, 2007, p. 4-12; Kempers, 2013.
1026  O.a. Staring, 1845; Burck, 1929; Hijszeler, 1945a,b, 1961; Westhoff & Jansen, 1990, Westhoff, 1949; Van der Hammen, 1951. 
1027  De Louw, 2006, p. 50, digitale bestanden 3.4.1. Bronnen; Horsthuis & Eysink, 2011a,b; Eysink et al., 2012.
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1025 Storms-Smeets, 2007, p. 4-12; Kempers, 2013. 
1026 O.a. Staring, 1845; Burck, 1929; Hijszeler, 1945a,b, 1961; Westhoff & Jansen, 1990, Westhoff, 1949; Van der Hammen, 1951.  
1027 De Louw, 2006, p. 50, digitale bestanden 3.4.1. Bronnen; Horsthuis & Eysink, 2011a,b; Eysink et al., 2012. 
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(fig. 8.1). Anderzijds zijn er factoren die de stagnatie van water en daarmee veenvorming kunnen hebben beïnvloed. 
Te denken valt aan het ontstaan van drempels in de afvoer van water, vanwege hellingerosie of watermolens die in 
het gebied aanwezig zijn.1028 Hoe dan ook vormt het aanwezige veen een interessant bodemarchief. Wellicht biedt de 
paleoecologische inhoud zicht op de landschapsontwikkeling in eerder eeuwen, bijvoorbeeld over het prehistorische 
bewoningslandschap ten tijde van de talrijk aanwezige grafheuvels en Celtic fields op deze stuwwal.1029 

Ondanks de grote diversiteit aan aardkundige, ecologische en cultuurhistorische detailstudies die in het verleden 
op de stuwwal van Ootmarsum zijn verricht, weten we heel weinig over de langetermijnontwikkeling van het hier 
aanwezige landschap en ecosysteem. In deze studie wordt aan de hand van de historisch-landschapsecologische 
aanpak een inzicht gegeven in de vroegere samenhangen tussen aarde, mens en natuur.

Stand van het onderzoek

Geologisch onderzoek - Om de ligging van de eerder genoemde veentjes zo hoog op de stuwwal te kunnen begrijpen, 
is kennis nodig van de geologische opbouw. Er is een relatief groot aantal deelstudies, waarvan de basis door 
Van der Hammen in de jaren ‘50 is gelegd. Van belang zijn de geogenetische kenmerken van de erosiedalen die 
gedurende het Pleniglaciaal en Laat Glaciaal zijn gevormd. Uit zijn onderzoek zijn slechts enkele aanwijzingen voor 
de aanwezigheid van Holoceen veen.1030 Van den Berg en Den Otter onderzochten de opbouw van de stuwwallen 
in Noordoost-Twente, waaronder die van Ootmarsum.1031 Voor het aangrenzende deel in de Graafschap Bentheim 
(D) is aanvullend werk door Kluiving verricht.1032 Geohydroloog Stroet maakte recent een nieuwe overzichtsstudie 
van de lokale geologische onderzoeken en concludeerde dat de geologische opbouw van waterscheiding bovenop de 
stuwwal afwijkt van de geologische kaart.1033 Het vrij recente werk van Beerten geeft tot slot een helder overzicht over 
de stuwwalvorming in het Europese laagland en is van belang om ook de geogenetische opbouw van de Ootmarsumse 
stuwwal te begrijpen.1034 

Het algemene beeld van de opbouw van de Ootmarsumse stuwwal is een dakpansgewijze gestapelde opbouw van 
schubben, plooien of dekbladachtige overschuivingen van Tertiaire en Vroeg-Pleistocene afzettingen (fig. 8.2).1035 
De oudste aan het maaiveld voorkomende sedimenten zijn afgezet in het Tertiair, tussen de 48 en 3,6 miljoen jaar 
geleden.1036 Het zijn ondiepe kustafzettingen die bestaan uit zand, grind klei of leem. De onderscheiden mariene 
afzettingen betreffen de formaties van Dongen, Rupel, Breda en Oosterhout.1037 De gestuwde rivierafzettingen dateren 
uit de overgang naar het Pleistoceen, tussen de 3,6 en 2,58 miljoen jaar geleden en komen uit het huidige Elbe- 
en Wesergebied. Ze worden lithologisch gezien onderscheiden als de formatie van Peize en Appelscha.1038 Tenslotte 
zijn augiethoudende fijne rivierafzettingen aangetroffen. Het is niet eenduidig vastgesteld of deze vulkaanhoudende 
gesteenten uit het Rijnsysteem afkomstig zijn.1039 

De genese van de Ootmarsumse stuwwal is deels te danken aan het aangrenzende oostelijke tongbekken van 
Nordhorn.1040 Het sediment onder de gletsjer bevroor en raakte vast aan het landijs, een proces dat sediment ice 
coupling wordt genoemd. Door de voortgang van het ijs werd dit aangevroren sediment uit het tongbekken getrokken 
en opzij gestuwd.1041 De destijds aanwezige ondiepe ligging van de klei en daarmee een hoge weerstand in de bodem 
zorgen waarschijnlijk voor een hoge frictie. Tijdens de opstuwing werd in bepaalde fasen los zand en grind uit het 
zogenaamde foreland sediment en in andere ondiepe klei uit de ondergrond in het landijs opgenomen. Hierdoor is 
er een scheefgestelde afwisseling tussen zand en klei ontstaan.1042 Net over de grens in Duitsland bleken een groter 
aantal dekbladen, dakspansgewijs op elkaar te liggen. De dikten bedragen daar 40-50 m en de afmetingen honderden 
m2 tot enkele km2. De hellingshoeken waarin deze dekbladen zijn verstuwd, liggen tussen de 2 en 8 graden.1043 Door 

1028  Scholte Lubberink, 2008; Hagens, 1979.
1029  Scholte Lubberink & Smeenge, 2017.
1030  Van der Hammen, 1951.
1031  Van den Berg & Den Otter, 1993, blad 28/29 Oost.
1032  Kluiving, 1994.
1033  Stroet, 2016.
1034  Beerten, 2014.
1035  Van den Berg & Den Otter, 1993, p. 117-128; Kluiving, 1994.
1036  Head et al., 2008. Tegenwoordig wordt er onderscheid gemaakt in het Paleogeen (66-23 miljoen jaar gelden) en Neogeen (23-2,58 
              miljoen jaar geleden).
1037  Van den Berg & Den Otter, 1993, blad 28/29 Oost, gecodeerd als Gmo, Gmot, GT; De Lang, 2003, p. 4; De Lang & Ebbing, 2003, p. 4;       
              Westerhoff, 2003, p. 5; Ebbing & De Lang, 2003, p. 5 (voorheen formatie van Scheemda).
1038  Van den Berg & Den Otter, 1993, p. 87; Bosch, 2003a & b, p. 4-5. Formatie van Peize, Formatie van Appelscha.
1039  Van den Berg & Den Otter, 1993, p. 87-89, 96; Bosch, 2003a & b, p. 4-5. Formatie van Peize, Formatie van Appelscha.
1040  Van den Berg & Den Otter, 1993, p. 128.
1041  Beerten, 2014, p. 18-20.
1042  Beerten, 2014, p. 16-19; Bennett, 2014, p. 199-201.
1043  Kluiving, 1994, p. 239; Stroet, 2016, p. 20-22.
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ijsstroompjes op, in of onder de 
landijskap zijn sedimentwaaiers 
afgezet. De groeve bij Getelo (D), het 
Manderstreu langs de Eendebeek en 
de groeve Evers bij Vasse bevatten 
zogenaamde sandr-afzettingen.1044

Figuur 8.2. Blokdiagram van stuwwalvorming 
in grofzandig materiaal. Tongbekkens 
ontstaan onder invloed van geotectonische 
processen, waaronder het opnemen van 
sediment (weergegeven als stippen, lijnen) of 
gesteente (weergegeven als blokstructuur) uit 
de ondergrond door het vastvriezen aan de 

bovenliggende ijslaag. De opstuwing vindt in fasen plaats en vormt een afwisseling van grofzandig materiaal uit het “voorland” van de 
ijslob en de ondiep voorkomende klei uit de ondergrond. Er ontstaat voor de ijslob een dakspansgewijs verstuwde opeenvolging van klei 
en grof zand. Uit het smeltwater en verstuwd materiaal uit deze ijslob kunnen sandr-afzettingen ontstaan. Bron: Beerten, 2014, p. 19.

Net ten zuiden van het studiegebied ligt tussen Vasse en de stuwwaltop een bronnengebied met de naam Hazelbekke 
(hazel = hazelaar) (fig. 8.3). Natuurbeheerders wilden hier meer inzicht krijgen in de hydrologie door middel van 
geo-elektrisch onderzoek.1045 Ook hier bleken de diktes van de overschoven schubben enkele tientallen m te zijn, 

waarbij verscheidene op elkaar 
gestapeld zijn. De helling van 
deze schubben is het grootst aan 
de oostzijde. Op de westelijke 
stuwwalflank liggen ze nagenoeg 
vlak (fig. 8.3).1046 

Figuur 8.3. Een van de vijf transecten 
waarin geo-elektrisch onderzoek heeft 
plaatsgevonden in het Hazelbekke. Dit 

transect heeft een west-oost-gerichte oriëntatie. Op de X-as staan de onderzoekslocaties, op de Y-as hoogte in m ten opzichte van NAP. 
Het geleidingsvermogen is uitgedrukt in mho (=Siemens). Bron: Van Huissteden, 1989 (ongepubliceerd). De formatie van Enschede is 
tegenwoordig in de formatie van Peize en Appelscha ondergebracht.

Met betrekking tot de interne opbouw van de stuwwal is geconcludeerd dat de overschuivingen min of meer horizontaal 
liggen of hellingshoeken tot acht graden hebben.1047 Voor het Duitse deel van de stuwwal zijn daar aanwijzingen voor, 
maar voor de andere geofysische transecten van het Hazelbekke wijzen diverse oostelijke overschuivingen op veel 
steilere hellingshoeken tot meer dan 50 graden.1048 

In het Weichselien is de stuwwal versneden door diverse diepe dalen.1049 Het dekzand, de hellingafzettingen of een 
combinatie van beide afzettingen is/zijn hier dunner dan 2 m.1050 Erosie door oppervlakkige opdooi van permafrost 
leidde tot solifluctie, het verschuiven van modderachtig hellingmateriaal. Samen met sneeuwsmeltwater zorgde dat 
voor diepe dalen met steile en flauwere dalwanden.1051 De bovenstroomse delen van deze erosiedalen zijn nog relatief 
vlak door solifluctiesediment. Stroomafwaarts worden de dalwanden echter steeds steiler door het toenemende 
verhang en gepaard gaande energie van het destijds aanwezige sneeuwsmeltwater.1052 Sommige dalen hebben bij 
aanvang bassin-achtige vormen, die zouden zijn ontstaan door sneeuwophopingen en gepaard gaande erosie.1053 De 
flanken van deze erosiedalen bevatten oud en jong dekzand en wijzen daarmee op een Laat-Pleniglaciale en Laat-

1044  Van den Berg & Den Otter, 1993, p. 112; Van den Berg & Den Otter, 1982, p. 38.
1045  Van Huissteden, 1989 (ongepubliceerd), op basis van Wenner Electrode configuratie, gekoppeld aan een Abem SAS 300 Terrameter 
              en geanalyseerd met het computerprogramma Schlum van C.J. Hemker.
1046  Van Huissteden (ongepubliceerd), 1989, p. 4-5.
1047  Stroet, 2016, p. 24.
1048  Van Huissteden 1988, p. 6-13.
1049  Van den Akker & Knibbe, 1963, p. 14-15.
1050  Van den Berg & Den Otter, 1993, geologische kaart, blad 28/29 Oost.
1051  Van der Hammen, 1951, p. 129, 143-144.
1052  Van der Hammen, 1951, p. 144.
1053  Van der Hammen, 1951, p. 145.
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clay is less than 200 m deep (below sea level) whereas basins up to 150 m deep occur where the 
clay is much deeper. Typically, such glacial basins become completely filled up by fluvio-
lacustrine deposits after deglaciation, such that they are no longer visible in the landscape 
(Figure 12).  
 

 
Figure 10 – Subglacial basins adjacent to ice‐pushed ridges in relatively coarse‐grained material. Vertical scale and basin size 
exaggerated. After van der Wateren (1995, 2005) in Huybrechts (2010). 
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(ongepubliceerd). De formatie van Enschede is tegenwoordig in de formatie van Peize en Appelscha 
ondergebracht. 

 
1042 Beerten, 2014, p. 16-19; Bennett, 2014, p. 199-201. 
1043 Kluiving, 1994, p. 239; Stroet, 2016, p. 20-22. 
1044 Van den Berg & Den Otter, 1993, p. 112; Van den Berg & Den Otter, 1982, p. 38. 
1045 Van Huissteden, 1989 (ongepubliceerd), op basis van Wenner Electrode configuratie, gekoppeld aan een Abem SAS 300 Terrameter  
      en geanalyseerd met het computerprogramma Schlum van C.J. Hemker. 
1046 Van Huissteden (ongepubliceerd), 1989, p. 4-5. 
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Glaciale ouderdom (tabel 3.1).1054 Dit jong dekzand ligt op een solifluctielaag van ongesorteerde gravel.1055 

Uit het archeologisch onderzoek dat Scholte Lubberink bij het erve Schabos in Hezingen heeft verricht, blijkt dat tussen 
het neolithicum (laat-prehistorisch aardewerk) en de vroege middeleeuwen (plaggendek) nog sterke hellingerosie 
(colluviale afzettingen) heeft plaatsgevonden.1056 De Vries onderzocht in hoeverre de hellingen op de Ootmarsumse 
stuwwal steil genoeg zijn voor eventuele door mensen veroorzaakte hellingerosie in het dal van de Springendalse beek 
op de Ootmarsumse stuwwal. De colluviale afzettingen in het Springendal dateren uit de late middeleeuwen (1456 
± 50 AD), maar door bovenliggende monsters met slechte korrelbleking ontbreekt eenduidigheid over de exacte 
datering.1057 De Vries verwacht dat de watermolens (toename pulserend karakter) en intensiverend landgebruik van 
akkers belangrijke achterliggende processen van sedimenttransport kunnen zijn.1058 Het scherp krijgen van de datering 
en achterliggende processen van deze hellingerosieprocessen en veenopvulling vraagt om aanvullend onderzoek.

Geohydrologisch onderzoek - Uit de verblijftijden en samenstelling van het grondwater zijn de kenmerken van het 
watersysteem van de Ootmarsumse stuwwal afgeleid. Hoogendoorn berekende de verblijftijd van het grondwater en 
presenteerde stroomlijnenpatronen voor de winter- en zomersituatie. Vooral in de winter is de verblijftijd hoofdzakelijk 
kort (< 50 jaar).1059 In het recent verschenen proefschrift van Kaandorp zijn reistijdverdelingen van grondwater 
met behulp van een 3D-grondwaterstromingsmodel met een hoge resolutie berekend. In overeenstemming met 
Hoogendoorn blijken de natte perioden jonger grondwater en droge perioden juist ouder grondwater te bevatten. 
Het blijkt dat het stroomgebied in de winter opzwelt en in de zomer krimpt.1060 Volgens Stroet is de doorlatendheid 
van de gestuwde, zware, zwak siltige klei (formatie van Rupel) en sterk siltige klei (formatie van Dongen) slecht. Een 
kleilaag van een meter dik heeft een hydrologische weerstand van 1 tot 10 miljoen dagen.1061 De fijne Tertiaire zanden 
hebben daarentegen een doorlatendheid van 0,2 tot 0,3 m per dag, de Pleistocene zanden van 10 tot 100 m per dag.1062 

De gebieden waar grondwater uittreedt blijken hoofdzakelijk kleine veenopvullingen (enkele aren) waar in het 
kader van natuurherstel detailonderzoeken naar de bodemkundige opbouw en hydrologische eigenschappen zijn 
uitgevoerd.1063 Deze studiegebieden vormen een goede basis voor vervolgonderzoek.

Archeologisch en paleoecologisch onderzoek - Aanvullend op de in hoofdstuk 2 besproken regionale stand van 
onderzoek zijn enkele meer specifieke archeologische studies op de stuwwal van Ootmarsum van belang. Vanaf het 
neolithicum was het gebied van de voormalige buurschappen Mander en Hezingen een belangrijk woongebied. Er 
zijn opgravingen uitgevoerd door Hijszeler in samenwerking met Florschütz en later ook Groenman-van Waateringe, 
waarbij ook paleoecologisch onderzoek heeft plaatsgevonden.1064 Het probleem van dergelijk grafheuvelonderzoek is 
dat het onduidelijk is uit welke periode de pollensamenstelling afkomstig is. Dit is het gevolg van bioturbatieprocessen 
voorafgaand aan de opwerping van de heuvels en van polleninfiltratie vanuit het maaiveld van de heuvel. Omdat we 
in dit onderzoek contaminatie van jonger en ouder pollen dan de datering willen voorkomen, zijn deze gegevens 
buiten beschouwing gelaten. 

Bijzonder zijn twee vroegmiddeleeuwse nederzettingen, Hezingen-grenspaal 81 en Vasse-De Steenbrei.1065 Op De 
Steenbrei heeft ook paleoecologisch onderzoek naar de waterput en de silokuilen plaatsgevonden.1066 De uitgebreide 
uitwerking van Pronk levert een gedetailleerd beeld van het nederzettingsterrein en de landschappelijke kenmerken 
van de directe omgeving, maar is beperkt bruikbaar als regionale studie, doordat het onderzoekmateriaal uit 
opslagplaatsen van voedsel of de waterput kwam.

Historisch onderzoek - In hoofdstuk 2 is een reconstructie gemaakt van de ontwikkeling van het kampenlandschap vanuit 
het middeleeuws grootgrondbezit en recentere bewoningsplaatsen uit kartografische gegevens. Hierbij is ook aandacht 

1054  Van der Hammen, 1951, p. 131, 135, 160.
1055  Van der Hammen, 1951, p. 132, 145-147.
1056  Scholte-Lubberink, 2008, p. 22-23, 30, 43, 47.
1057  De Vries, 2016, p. 1-24.
1058  De Vries, 2016, p. 24.
1059  Hoogendoorn, 1992, fig. 35-39.
1060  Kaandorp, 2019, p. 45-85.
1061  Stroet, 2016, p. 26.
1062  Stroet, 2016, p. 26.
1063  Van der Linden, 1988; Horsthuis & Eysink, 2011; Eysink et al., 2012; Kieskamp, 2014; Bell et al., 2017.
1064  Hijszeler, 1945a (Manderesch, 28FN-31); Hijszeler, 1971 (Mander III, 28FN-130, Mander I, 28FN-11); Casparie & Groenman-van 
              Waateringe, 1980, p. 14, 20-21, 45; Lanting 2008, p. 255-258; Hijszeler, 1945b (Nutter II, 28FN-40).
1065  De nederzetting is opgegraven door de Vereniging Oudheidkamer Twente (OKT) van het Rijksmuseum Twenthe; Pronk, 2014, p. 52; 
              Pronk & Schabbink, 2014, p. 47, 70-102; Pronk, 2015, p. 63-75.
1066  Lange et al., 2003.
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besteed aan het middeleeuwse wegenpatroon als afgeleide van de vrijliggende erven.1067 Uit historische bronnen is 
bekend dat de grootgrondbezitters naast boerderijen andere vormen van opstallen hadden. Hijszeler en Paskamp-
van Santen gaven op basis van historisch bronnenonderzoek, veldnamenonderzoek en oral history een uitgebreid 
overzicht van de ontwikkeling van de buurschap Mander.1068 Ze leverden daarmee het basismateriaal voor Hagens die 
een overzicht maakte van de ligging en historische kenmerken van het landgebruik rondom de watermolens. Volgens 
Hagens lag bij het huidige erf van Roordink in Hezingen de middeleeuwse Deele-watermolen.1069 Baaijens, Brincmann, 
Dauvellier, Van der Molen en recentelijk Jehee maakten een ruimtelijk overzicht van de bevloeiing van de landerijen en 
brachten deze vroege vorm van historisch waterbeheer opnieuw onder de aandacht.1070 De fasering van het historisch 
waterbeheer en de effecten op het landschap zijn tot op heden onderbelicht gebleven. Doordat de veldnamen van Vasse, 
Mander en Hezingen zijn gepubliceerd, bieden ze kansen voor het in beeld brengen van het historisch landgebruik.1071

Ecologisch onderzoek - De brongebieden op de Ootmarsumse stuwwal bezitten diverse zeldzame plantensoorten, die 
al vroeg de interesse van botanici kregen. Westhoff was de eerste die in 1944 botanische terreinbeschrijvingen van 
diverse gebieden maakte. Hij leverde daarmee een belangrijke basis voor het latere natuurbehoud op de Ootmarsumse 
stuwwal.1072 Daarnaast zijn ook door latere onderzoekers diverse detailonderzoeken in een aantal brongebieden 
gedaan.1073 Een niet expliciet uitgesproken beeld bij ecologen is dat dergelijke veentjes heel oud zijn en daarmee 
relicten zijn van het oorspronkelijke landschap. Een deel van deze verwachting is gebaseerd op historische kaarten en 
vegetatiebeschrijvingen. Hoe de vegetatieontwikkeling voorafgaand aan de 20ste eeuw daadwerkelijk is verlopen, is tot 
op heden echter onbekend. 

Probleemstelling

Op de stuwwal van Ootmarsum komen diverse veentjes voor waarvan de ouderdom en ontstaanswijze onduidelijk zijn. 
Met inzicht hierin kan gerichter worden gezocht naar de landschapsvormende processen achter deze veenvorming. 
Bovendien kan de paleobotanische inhoud van de veenlagen dan ook worden gebruikt voor vegetatiereconstructies 
en dergelijke, een feit dat des te meer van belang is omdat in dit hoog- en drooggelegen landschap verder nauwelijks 
goede bronnen voor paleoecologisch onderzoek voorkomen. Tot op heden zijn verschillende factoren achter de 
veenvormende processen geopperd, maar ontbreken historische of ecologische gegevens om dit aannemelijk te maken. 

Onderzoeksthema’s en onderzoeksvragen

Het ontrafelen van de ligging en ontstaanswijze van de veentjes vraagt om een uitwerking in vier thema’s, die elk hun 
eigen onderzoeksvragen kennen:

Thema A: Fysisch-geografische positionering en stratigrafie van de veentjes op de Ootmarsumse stuwwal 

Onderzoeksvragen zijn:

• Waar op de stuwwal zijn veentjes aanwezig?
• Wat is hun fysisch-geografische positionering? 
• Wat zijn de stratigrafische kenmerken?
• Wat is de ouderdom van de diverse veenlagen? 

Thema B: Fysisch-geografische opbouw van de veenzones in het Mosbeekdal: een reconstructie van drempels en laagten

Het grote veenareaal in het Mosbeekdal biedt de meeste zekerheid voor het beschrijven van zowel lokale als regionale 
landschapsvormende processen. Op dit fijnere schaalniveau wordt de morfologische opbouw van het beekdal 
onderzocht. Onderzoeksvragen zijn:

• Welke aanwijzingen voor opvullings- en erosieprocessen zijn af te leiden uit de verhanglijn van de Mosbeek?
• Welke natuurlijke en cultuurlandschappelijke deelgebieden zijn er op basis van de stratigrafische kenmerken af 

te bakenen?

1067  Bruns en Weçzerka, 1967; Horsten, 2005.
1068  Hijszeler, 1966, 1970, 1973; Paskamp- van Santen, 1992, 1997.
1069  Hagens, 1979.
1070  Baaijens et al., 2011, Jehee, 2016; 2017.
1071  Booijink, 2003.
1072  Westhoff & Jansen, 1990, p. 50.
1073  Onder andere: Van der Linden, 1988; Kooijman et al., 1994; Van Tweel-Groot & Horsthuis, 2001; Horsthuis & Eysink, 2011; 
              Eysink et al., 2012; Kieskamp, 2014; Bell et al., 2017.



281De mens als veenvormende factor in het watermolenlandschap van het Mosbeekdal | 

• Hoe oud zijn de diverse stratigrafische afzettingen?

Thema C: Het watermolenlandschap: een historische reconstructie

Wanneer er deelgebieden zijn onderscheiden van een min of meer uniforme stratigrafische opbouw en ouderdom, 
kan gericht onderzoek plaatsvinden naar de achterliggende factoren. Onderzoeksvragen zijn: 

• Waar hebben in dit gebied in het verleden watermolens gestaan en wat is bekend over hun geschiedenis?
• Op welke wijze was het watersysteem door de mens aangepast ten behoeve van deze watermolens?
• Wat voor type watermolens waren dit en welke dimensies hadden de raderen als indicatie voor het 

opstuwingseffect?
• Hoe groot was het ruimtelijke opstuwingseffect van de diverse molens?
• Welke cultuurhistorische relicten van dit watermolenlandschap zijn in het huidige landschap nog aanwezig?

Thema D: Paleoecologische ontwikkeling: een regionale en lokale vegetatiereconstructie 

Aan de hand van de veenprofielen wordt onderzocht welke landschapsecologische veranderingen in het 
watermolenlandschap hebben plaatsgevonden. Doordat er zowel pollen- als macrorestenonderzoek is uitgevoerd, 
worden de verschillen tussen de ontwikkeling in het beekdal en de omgeving onderzocht. Onderzoeksvragen zijn:

• Welke fasen zijn op basis van het pollen en macroresten af te leiden in de vegetatiegeschiedenis?
• Komen deze fasen overeen met de eerder onderzochte fysisch-geografische ontwikkelingen?
• Welke kenmerken had het lokale en regionale middeleeuwse landschap?
• Wat veranderde aan deze kenmerken gedurende de nieuwe en moderne tijd?

Thema E: Regionaal historisch landgebruik: historisch bronnenonderzoek en oral history

Vanuit de fysisch-geografische opbouw van het Mosbeekdal en de pollen- en macrorestensamenstelling zijn de 
landschappelijke kenmerken gereconstrueerd. Naast de watermolens hadden andere factoren invloed op het 
landschap. Onderzoeksvragen zijn:

• Welke aanwijzingen zijn te vinden over de intensiteit van het landgebruik en daarmee gepaard gaande erosie, 
waardoor colluviale afzettingen konden ontstaan?

• Welke andere effecten heeft het historisch landgebruik in het studiegebied gehad op landschap en ecosysteem?

8.2. Bronnen en onderzoeksmethoden

Fysisch-geografisch onderzoek

Geohydrologische patronen op een relatieve hoogtekaart - Als eerste zijn de boorgegevens uit het TNO-DINO-loket op 
het AHN gepresenteerd, waarbij de aanwezigheid van klei of leem in diepteklassen zijn uitgewerkt. Op de westelijke 
helft van de stuwwal waren ruggen zichtbaar die mogelijk kleischotten vormden. De aan maaiveld voorkomende 
klei en leem zijn aan deze reliëfkenmerken getoetst. Wanneer een relatie tussen ruggen en slecht doorlatende lagen 
aannemelijk blijkt biedt dat aanvullend inzicht in de geohydrologische kenmerken van deze stuwwal.

Bodemkundige verkenning bronlocaties - Binnen het studiegebied van Mander en Hezingen zijn de bronlocaties uit 
het overzicht van De Louw in het veld gelokaliseerd.1074 Diverse experts die bij de natuurherstelwerkzaamheden van 
deze bronnen zijn betrokken kenden de locaties en konden de meest kansrijke plekken aanwijzen. Op basis van dat 
oriënterende veldbezoek is een overzicht gemaakt van de stratigrafische opbouw van deze brongebieden. De profielen 
zijn vanuit boringen met een smalle guts Ø 2 cm of Edelmanboor Ø 7 cm beschreven.1075 

Overzicht van opvullings- en insnijdingsprocessen - Op het AHN is in het Mosbeekdal gezocht naar plekken waar water 
kon stagneren door aanwezige vernauwingen in het dal of relatief hoog gelegen drempels, waaronder de ligging van 

1074  De Louw, 2006.
1075  Met dank aan aanwijzingen van Fons Eysink (Unie van Bosgroepen), Loekie van Tweel (Landschap Overijssel), Louis Lansink (Dienst 
              Landelijk Gebied).
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wegen door het dalsysteem. Historische kaarten zijn gebruikt om zicht te hebben op relatief jonge veranderingen.1076 
Vanuit deze morfologische kenmerken zijn acht dwarsprofielen haaks op het dal uitgezet. Hiervan is door het Waterschap 
Vechtstromen op 309 punten de maaiveldshoogte met een theodoliet ingemeten. Dit is gedaan om de profielopbouw van 
het beekdal te kunnen uitwerken ten opzichte van het reliëf op verschillende schaalniveaus. De bodemopbouw in deze 
ingemeten dwarsprofielen is aan de hand van 141 bodemprofielen beschreven, waarbij op drie plekken in de beekbedding 
zelf. Er is geboord tot aan het onverstoorde moedermateriaal (maximaal 2,3 m diep), waarbij het bodemtype, de basis 
van het veen- en/of colluviale pakket en de diepte van de minerale ondergrond (zand of Tertiaire klei) zijn beschreven. 
Deze data zijn de basis voor de beoogde schematisering van de fysisch-geografische kenmerken. Het AHN2 en het 
hillshade-model gaven aanwijzingen voor een complex erosiepatroon in het brongebied van de Mosbeek. Dat gaf 
aanleiding om middels 63 aanvullende boringen de verbreiding van zand en veen ruimtelijk inzichtelijk te maken. 

Koolstofdateringsonderzoek - Voor dit onderzoek zijn diverse datering op zaden en bladresten uit verschillende 
dieptes geselecteerd voor koolstofdateringsonderzoek (par. 1.7). De veenbasis en opvolgende lithostratigrafische en 
biostratigrafische veranderingen vormden de criteria voor de diepte, waaruit macroresten zijn geselecteerd.1077 

Watermolenonderzoek
In samenwerking met H. de Mars

Aanwijzingen voor molenlocaties op basis van de verhanglijn - De bodemhoogte van de Mosbeek is vanaf het 
begin tot 2500 m vanaf de oorsprong op 547 punten ingemeten.1078 Het verhang geeft inzicht in zones met erosie 
en sedimentopvulling. Ze geven mogelijk ook aanwijzingen voor historische molenlocaties. De herlokalisatie 
van verdwenen watermolens door Hagens is met behulp van de gemeten verhanglijn, kartografische gegevens, 
veldnamenonderzoek en oral history getoetst. 

Hydrologisch effect van molendynamiek - Wanneer de locaties van de watermolens bekend zijn, is onderzoek nodig naar 
de constructie van de molens. Om de effecten van de opstuwende werking van de watermolens in beeld te brengen is 
het van belang te weten om welk type molen het ging en wat het minimale verval over de molen was. In principe kan 
sprake zijn geweest van drie typen watermolens: een boven-, midden- of onderslagmolen. Bij een bovenslagmolen 
wordt het water van boven op het rad gelaten, zodat niet alleen de hoeveelheid water (debiet) maar ook het gewicht 
van dat vallende water bijdraagt aan de aandrijving van het waterrad. Zo wordt het vaak beperkte debiet zo goed 
mogelijk benut. Omwille van het benodigde hoogteverschil staat dit type molen gewoonlijk in reliëfrijk gebied met 
veel verval. Dit zijn normaliter gebieden waar bovenlopen en oorsprong van beken liggen, maar waarvan het debiet 
(nog) laag is (<50 l/s). Daarom zijn bij dit type molens gewoonlijk ook molenvijvers te vinden. Die watervoorraad kan 
worden aangesproken als er extra water nodig is op het moment dat de molen werkzaam is. Om het verval over een 
bovenslagmolen te kunnen bepalen dient minimaal inzicht te bestaan in de diameter van het waterrad. Bij verdwenen 
watermolens is, afgezien van hun vroegere aanwezigheid ter plekke, over de raddiameter doorgaans niets bekend. Dat 
betekent dat op basis van de literatuur en analogieën in de regio een aanname over de dimensies moet worden gedaan.

In geval van een midden- of onderslagmolen wordt voor de aandrijving het water halverwege of onderaan op het 
waterrad gelaten. Dit type molens opereert op waterlopen met een afvoer van vaak meer dan 100 l/s. Daarom zijn 
deze molens vooral te vinden langs midden- en benedenlopen van de grotere beken en kleine rivieren. De opstuwende 
werking van dit type molens op de waterstand is kleiner (<2 m) dan bij bovenslagmolens (>2 m). Desondanks is de 
hydrologische invloedsfeer van dit type molens groter door het minder grote verval dat dergelijke dalen kenmerkt, 
waardoor de opstuwingseffecten doorgaans tot ver bovenstrooms doorwerken.1079

Het opstuwende effect van een watermolen wordt ‘stuwschaduw’ genoemd en ligt bovenstrooms van de molen.1080 Op 
basis van de vermoede locatie van de molen en stuwhoogte, kon de stuwschaduw met een AHN-hoogtecontour worden 
vastgesteld. De dimensies van de recentere watermolens zijn afgeleid uit de historische beschrijvingen van Staring en 
Stieltjes uit 1883 AD. In 1885 AD kwam een waterstaatskaart tot stand met dammen, duikers, stuwconstructies, 
waterpeilen en moerassen en een uitgebreide beschrijving van Staring en Stieltjes uit 1848 en van Stieltjes uit 1872.1081 
Doordat op deze kaart naast alle waterlopen ook de stuwhoogte staat aangegeven is er een goede basis beschikbaar 
over de inrichting van het watersysteem in 1883 AD en hydrologische effecten van de recentere watermolens.1082 
Vanuit deze achtergrondkennis kon gericht in het veld naar cultuurhistorische relicten worden gezocht. 

1076  Oa. de kadastrale gegevens van 1832, de topografisch militaire kaart van 1948 en chromotopografische kaarten rond 1900.
1077  Dit deel van het onderzoek is door de paleoecoloog Van Geel (UvA) verzorgd.
1078  Met dank aan Linda van der Toorn, Rudy Booijink, Olaf Borgonjen en Martin Veldhuis van Waterschap Vechtstromen.
1079  De Mars 2011, p 64, p 73; De Mars 2016 p. 13. 
1080  De Mars 2016, p.5-7; het verschil tussen het maaiveld het oppervlaktewaterpeil.
1081  Nationaal Archief, waterstaatskaarten, inv.nr. 613. Almelo, blad 2 1885.
1082  Molen Frans stuwhoogte 49,30m AP; Molen Bels stuwhoogte 43,25m AP; Bekkescheid stuwhoogte 39,25 m AP.
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Paleoecologisch onderzoek
In samenwerking met B. van Geel (Universiteit van Amsterdam), O. Brinkkemper (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
Amersfoort), D. Mauquoy (Univeristy of Aberdeen) & A. Kooijman (Universiteit van Amsterdam)

Na het verkennend veldonderzoek om de aanwezigheid van veen in de brongebieden te kunnen vaststellen, 
zijn aanvankelijk veenprofielen voor paleoecologisch onderzoek gestoken op locatie Eendebeek, Braamberg, 
Brunninkhuizerbeek, Mosbeekbrongebied en Oerbekke (fig. 8.5). Doordat de gegevens uit het Mosbeekdal (locatie 
Mosbeekbrongebied en Oerbekke) belangrijke nieuwe inzichten over dynamische ontwikkeling van ecosystemen 
opleverden, pasten de overige locaties niet meer binnen dit proefschrift. Vooral het brongebied leverde zo’n bijzondere 
ontwikkeling dat ter controle aanvullend nog drie profielen zijn gestoken om de ruimtelijke representativiteit te 
kunnen beschrijven. Onderzoekslocatie Mosbeekbrongebied is gestoken met een Wardenaarboor, de stroomafwaarts 
gelegen locatie Oerbekke met een Russiche boor (par. 1.7). Het palynologische onderzoek is uitgevoerd door Van 
Geel, waarbij de macroresten uit het brongebied deels door Brinkkemper en Mauquoy zijn gedetermineerd.1083 De 
uitwerking van het paleoecologische onderdeel is becommentarieerd door Van Geel, Kooijman en Brinkkemper.1084 

De curves van diverse taxa in het pollendiagram van het Mosbeekbrongebied gaven aanleiding voor een indeling in 
vier pollenzones. Het probleem met wiggles in de kalibratiecurve zijn opgelost via een serie van beschikbare dateringen 
en het tijd-diepte model (par. 1.7). Het beschrijven van de paleoecologische ontwikkelingen vanuit het tijd-diepte 
model brengt risico’s met zich mee gezien de variatie in groeisnelheid van het veen, oxidatie, hiaten enzovoorts. 
Dit is ondervangen door veranderingsprocessen afgeleid uit deze koolstofdatering te toetsen aan de datering van 
cultuurhistorische gebeurtenissen. 

De onderzochte macroresten in het Mosbeekbrongebied gaven aanleiding voor een alternatieve zone-indeling (A-D), 
waarbij het interval van de zones grotendeels afwijkt van die van de pollensamenstelling. De hoeveelheid zand in het 
profiel speelde een rol bij de lokale ontwikkeling, waardoor Van Geel deze als volumepercentage in het diagram heeft 
aangegeven.

Historisch onderzoek

Omdat de hoeveelheid zand vermoedelijk samenvalt met de zone-indeling, is gezocht naar lokale aanwijzingen 
voor erosiefases. Als eerste is gezocht of de genoemde historische routes hiervoor een verklaring kan geven. Het 
AHN2-bestand is in samenhang met kartografische gegevens en historische bronnen gebruikt om routes uit de 
middeleeuwen en nieuwe tijd exacter te kunnen duiden. Vanuit geomorfologische gegevens, het AHN en de ingemeten 
maaiveldprofielen kon eventueel sedimentair transport worden gevalideerd of gefalsificeerd. 

Aanvullend op het werk van Hijszeler is gezocht naar lokale historische gegevens over het historisch landgebruik.1085 
Men neemt aan dat de markeboeken van Mander en Hezingen verloren zijn gegaan.1086 Een beschikbaar alternatief 
is het markeboek van de Drieschichtige marke van Mander, Geesteren en Vasse. Koop was bereid om het markeboek 
te transcriberen en te hertalen. In samenwerking met Koop zijn de teksten geïnterpreteerd en als aparte publicatie 
uitgegeven.1087 Andere relevante stukken zijn van origine afkomstig uit het huisarchief Almelo en Ampsen en bij het 
Historisch Centrum Overijssel gedeponeerd.1088 De relevante tekstdelen zijn door Koop of de auteur van dit proefschrift 
getranscribeerd. Het 17de-, 18de- en vroeg-19de-eeuwse kaartmateriaal van Ten Have (1652), Ten Have-Visscher (1680; 
1730), Hottinger (1788-1792) en De Man (1824) en de achterliggende kaarten van het kadastrale bestand van 1832 AD 
gaven een belangrijk overzicht van historisch-geografische veranderingen.1089 Na oproep van Hijszeler zijn in de jaren 
‘80 van de vorige eeuw veldnamen van Vasse, Mander en Hezingen uit de historische kring Vasse, Mander, Hezingen 
geïnventariseerd en verwijzen nummers naar kadastrale kaarten.1090 De namen zijn gebruikt voor aanwijzingen voor 
de ligging van verdwenen watermolens en om verdwenen ecosystemen, hoofdzakelijk oude bossen, ruimtelijk te 
kunnen reconstrueren. Nadat de kadastrale kaarten waren gescand en in ArcGIS waren gegeorefereerd, konden de 
relevante veldnamen worden gedigitaliseerd. In navolging op Speks aanpak is het bosdegradatieproces geëvalueerd 
op basis van etymologische en fysisch-geografische kenmerken door de veldnamen te koppelen aan de bodemkaart, 

1083  Van Geel (UvA), Brinkkemper (RCE in Amersfoort), Mauquoy (Univeristy of Aberdeen).
1084  Beide universitair docent aan de UvA; Brinkkemper is paleoecoloog bij de RCE.
1085  Hijszeler, 1966, 1970, 1973.
1086  Paskamp-van Santen, 1997, p. 25; geen aanvullende aanwijzingen gevonden.
1087  Koop & Smeenge, 2019.
1088  HCO 0157 inv. nr. 350, 353, 357; HCO 0214, 2434, 2386, 3289, 3295; 3300, 3301, 3296, 24342; HCO 1157 inv. nr. 580, 1783.
1089  Stadsarchief en Althenaeumbibliotheek SAB, toegangsnummer 1236, archiefstuk 253, 255, 251; Beeldbank Vrije Universiteit van 
              Amsterdam; University of California; Rijksuniversiteit Groningen.
1090  Booijink, 2003.
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schaal 1:50.000.1091 Tenslotte is een aantal mensen geïnterviewd om meer over de historische waterhuishouding te 
weten te komen (paragraaf 1.7).

8.3.  Resultaten 

Thema A: Fysisch-geografische positionering en stratigrafie van de veentjes op de Ootmar-
sumse stuwwal 

De ligging van de veentjes - Om de ligging van de veentjes te kunnen opsporen en landschapsecologisch te kunnen 
duiden, was als eerste een overzicht nodig van de geohydrologische opbouw. De ligging van klei- en leemafzettingen 
volgens geologische boringen heeft dezelfde noord-zuid-oriëntatie als de stuwwal (fig. 8.4).1092 Echter, uit eerder lokaal 
geologisch onderzoek blijkt dat deze ruggen ook bestaan uit grove zandige schubben, waarbij de hoogste delen zoals de 
Braamberg, Tutenberg en Galgenberg uit een grindrijk erosieresidu zijn opgebouwd. De evenwijdige laagten hiertussen 
zijn vlakke erosiedalen en deze bestaan veelal uit Tertiaire klei. De afwisseling tussen de zandige ruggen en kleiige dalen 
wordt toegeschreven aan selectieve erosie.1093 Dit betekent dat de fijnere lutumdeeltjes uit het grovere zand zijn verspoeld.

Figuur 8.4. Overzicht van de diepte van slechtdoorlatende lagen en bekende bronlocaties. Bron TNO-Dinoloket; De Louw, 2006. 

Volgens de geologische kaart komt op de waterscheiding van de stuwwal een zone met keileem voor.1094 Volgens de 
aanvullende lithostratigrafische kenmerken komt op grote delen van de stuwwal de leem of klei pas dieper dan 5-10 m 
voor.1095 In het verlengde van de Vlasbeekweg, circa 150 m over de grens met het Graafschap Bentheim is een circa 5 
m diepe zandgroeve (bijlage 8.1). Daarin is geen keileem gevonden. Tenslotte zijn er vanuit geo-elektrisch onderzoek 
in het noordelijke deel van de Paardenslenkte aanvullende aanwijzingen voor een veel groter areaal aan ijssmeltwater- 
en dekzandafzettingen dan de huidige geologische kaart doet vermoeden.1096 Het is daarmee aannemelijk dat er op 

1091  Arc-GIS 10.2, Analysis Tools, Overlay, Spatial Join; Spek, 2004, losbladige bijlage paleogeografische kaart.
1092  Van den Berg & Den Otter, 1993, p. 119.
1093  Van den Akker & Knibbe, 1963, p. 13-19; Van der Aa et al., 1999, p. 10.
1094  Van den Berg en Den Otter, 1993, p. 120.
1095  Stroet, 2016, p. 35-36.
1096  Van den Berg en Den Otter, 1993, p. 120; Van der Aa et al., 1999, p. 19-20.
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8.3.		Resultaten		
Thema	A:	Fysisch-geografische	positionering	en	stratigrafie	van	de	veentjes	op	de	
Ootmarsumse	stuwwal		
 
De ligging van de veentjes ― Om de ligging van de veentjes te kunnen opsporen en landschapsecologisch te 
kunnen duiden, was als eerste een overzicht nodig van de geohydrologische opbouw. De ligging van klei- en 
leemafzettingen volgens geologische boringen heeft dezelfde noord-zuid-oriëntatie als de stuwwal (fig. 8.4).1092 
Echter, uit eerder lokaal geologisch onderzoek blijkt dat deze ruggen ook bestaan uit grove zandige schubben, 
waarbij de hoogste delen zoals de Braamberg, Tutenberg en Galgenberg uit een grindrijk erosieresidu zijn 
opgebouwd. De evenwijdige laagten hiertussen zijn vlakke erosiedalen en deze bestaan veelal uit Tertiaire klei. 
De afwisseling tussen de zandige ruggen en kleiige dalen wordt toegeschreven aan selectieve erosie.1093 Dit 
betekent dat de fijnere lutumdeeltjes uit het grovere zand zijn verspoeld. 

Fig. 8.4. Overzicht van de diepte van slechtdoorlatende lagen en bekende bronlocaties. Bron TNO-Dinoloket; De 
Louw, 2006.  
 
Volgens de geologische kaart komt op de waterscheiding van de stuwwal een zone met keileem voor.1094 
Volgens de aanvullende lithostratigrafische kenmerken komt op grote delen van de stuwwal de leem of klei pas 
dieper dan 5-10 m voor.1095 In het verlengde van de Vlasbeekweg, circa 150 m over de grens met het 
Graafschap Bentheim is een circa 5 m diepe zandgroeve (bijlage 8.1). Daarin is geen keileem gevonden. 
Tenslotte zijn er vanuit geo-elektrisch onderzoek in het noordelijke deel van de Paardenslenkte aanvullende 
aanwijzingen voor een veel groter areaal aan ijssmeltwater- en dekzandafzettingen dan de huidige geologische 
kaart doet vermoeden.1096 Het is daarmee aannemelijk dat er op de waterscheiding van de stuwwal een 
aanzienlijk zandpakket voorkomt dat fungeert als waterreservoir voor de omliggende bronnen. Dit verklaart de 
hoge ligging van bronnen langs de beide zijden van de waterscheiding (fig. 8.4). 
 

 
1092 Van den Berg & Den Otter, 1993, p. 119. 
1093 Van den Akker & Knibbe, 1963, p. 13-19; Van der Aa et al., 1999, p. 10. 
1094 Van den Berg en Den Otter, 1993, p. 120. 
1095 Stroet, 2016, p. 35-36. 
1096 Van den Berg en Den Otter, 1993, p. 120; Van der Aa et al., 1999, p. 19-20. 
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de waterscheiding van de stuwwal een aanzienlijk zandpakket voorkomt dat fungeert als waterreservoir voor de 
omliggende bronnen. Dit verklaart de hoge ligging van bronnen langs de beide zijden van de waterscheiding (fig. 8.4).

Stratigrafische opbouw van kenmerkende veentjes - Binnen het studiegebied zijn 16 bronnen bekend. Op aanwijzingen 
van de genoemde gebiedskenners en toevalsvondsten tijdens veldverkenningen zijn 21 locaties bezocht, waarvan vijf 
locaties buiten het studiegebied lagen. In veel gevallen bestaat de basis van de bronopvulling uit een afwisseling van 
zand en/of klei met humeus of moerig materiaal. Deze organische modderachtige afzettingen kunnen in navolging op 
eerder onderzoek als colluvium worden beschreven.1097 Richting het maaiveld gaat het bodemprofiel geleidelijk over 
in zeggeveen of broekveen (fig. 8.5).

Figuur 8.5. Overzicht van bronnen op de Ootmarsumse stuwwal, waarbij de meest kansrijke locaties zijn bezocht om de aanwezigheid 
van veen te kunnen vaststellen. 

1097  Scholte Lubberink, 2008; De Vries, 2016.
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1097 Scholte Lubberink, 2008; De Vries, 2016. 

Locatie X-coordinaat Y-coordinaat Bodemtype Sediment Dikte cm
1 Eendebeek 254734 497745 broekeerdgrond broekveen, zeggeveen, colluvium 70
2 Holtsuus 254197 497179 broekeerdgrond broekveen, colluvium 80
3 Braamberg 254396 495135 vlierveengrond zegge-broekveen, colluvium 150
4 Braamberg 254379 495142 vlierveengrond zegge-broekveen, colluvium 83
5 Mosbeek Bels 254078 496278 madeveengrond broekveen 55
6 Mosbeek Frans 254356 496303 vlierveengrond broekveen 50
7 Mosbeek, Oerbekke 254850 496451 vlierveengrond broekveen, zandhiaat, gyttja 180
8 Diepenbeek 255163 496637 broekeerdgrond broekveen, zandhiaat, colluvium 70
9 Diepenbeek 255100 496617 vlierveengrond broekveen, colluvium 70

10 Diepenbeek bij Mosbeek 255014 496513 broekeerdgrond verweerd blad, colluvium 70
11 Mosbeek Roordink 255070 496353 vlierveengrond broekveen 60
12 Bronweide Mosbeek beneden 255313 496376 broekeerdgrond broekveen, zandhiaat, colluvium 80
13 Bronweide Mosbeek beneden 255329 496393 vlierveengrond zeggeveen, gelaagd zand, veen 80
14 Bronweide Mosbeek boven 255711 496413 broekeerdgrond zeggeveen, zand 40
15 Mosbeek bronnen 255760 496449 vlierveengrond zeggeveen, gelaagd zand, veen 80
16 Bunninkhuis zuid vd wal 257013 496211 vlierveengrond zeggeveen 160
17 Brunninkhuis nw vd wal 257003 496236 vlierveengrond zeggeveen 90
18 Brunninkhuizerbeek 257238 496146 vlierveengrond broek-, zeggeveen 80
19 Springendal noordtak oost 256801 495099 broekeerdgrond zeggeveen 30
20 Springendal noordtak midden 256825 495071 vlierveengrond zeggeveen 50
21 Springendal oost 257793 494951 vlierveengrond zeggeveen, colluvium 100
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Op een aantal locaties is er vanaf de zandbasis sprake geweest van veenvorming. Tijdens het veldwerk is onderscheid 
gemaakt tussen zegge- of broekveen, hoewel zuiver onderscheid vaak lastig is door het voorkomen van zowel hout-, 
zegge- en mosresten. Het is opvallend dat de veentjes alleen op verstuwde afzettingen tot op vrijwel de top van de 
stuwwal voorkomen (fig. 8.5, 8.6).

Figuur 8.6. Overzicht van geselecteerde veenprofielen voor detailonderzoek. Om onderscheid in de mate van oxidatie te kunnen geven 
is gebruik gemaakt van de indeling naar humusvormen. 

Ouderdom van de kenmerkende veentjes - Locatie Eendebeek (1), Braamberg (4), Oerbekke (nr. 7), Mosbeek bronnen 
(15) en Brunninkhuizerbeek (17) zijn vanwege de stratigrafische opbouw, dikte van het organische pakket en 
ruimtelijke spreiding geselecteerd voor detailonderzoek naar de ouderdom van veenvormende processen (fig. 8.5; 
tabel 8.1). De geselecteerde veentjes hebben een laatmiddeleeuwse basis, wat betekent dat veenvormende processen 
pas laat op gang gekomen zijn. Vanaf deze periode compliceren historische fluctuaties in koolstof de interpretatie 
van koolstofjaren (BP) naar daadwerkelijke kalenderjaren (v.C./AD), want er zijn meerdere periodes waarvoor de 
datering van toepassing kan zijn (par. 1.7; tabel 8.1). De mogelijke dateringsintervallen in kalenderjaren zijn op de 
bodemprofielen weergegeven (fig. 8.7).

Locatie Eendebeek
Vlierveengrond coördinaten 254734/497745
Code* cm-mv beschrijving
Om1 0-20 cm Gedeeltelijk afgebroken broekveen
Om2 20-29 cm Gedeeltelijk afgebroken zeggeveen
Of1 29-44 cm Colluvium
Of1Cr 44-50 cm Overgang verspoeld dekzand naar colluvium
2Cr 50-67 cm Verspoeld dekzand met organische bijmenging
3Cr 67-88 cm Glauconiethoudende siltige klei

Locatie Braamberg
Vlierveengrond coördinaten 254379/495142
Code* cm-mv beschrijving
Omf 0-10 Licht veraard zeggeveen met vers materiaal
Of1 10-72 Intact broekveen (kiezel op 57 cm)
Of2 72-80 Aanvang zandfractie in veen
Of3 80-83 Overheersend kleiig zand met microveen
Of4 83-92 Colluvium overgaand in Tertiaire klei

Locatie Mosbeekbronnen
Vlierveengrond coördinaten 254379/495142
Code* cm-mv beschrijving
Omf 0-10 Licht veraard veen
Of1 10-71 Intact mos-zeggeveen
Of2 71-80 Aanvang zandfractie in mos-zeggeveen
Of3 80-83 Overgang mos-zeggeveen
Cr 83-92 Colluvium met toenemend aandeel lutum

Locatie Brunninkhuizerbeek
Vlierveengrond coördinaten 257003/496236
Code* cm-mv beschrijving
Omf 0-3 Licht veraard veen met vers materiaal
Of1 3-25 Intact broekzeggeveen (zandbrok op 15 cm)
Of2 25-27 Zandig veen
Of3 27-40 Broekzeggeveen met zand op 29, 35, 39 cm
Of4 40-50 Los wortelveen
Of5 50-75 Overgang naar veen
Cr 75-180 Colluvium

Locatie Oerbekke
Vlierveengrond coördinaten 257843/496459
Code* cm-mv beschrijving
Of1 0-30 Broekveen
Og1 30-75 Verspoeld organisch materiaal
Og2 75-100 Verspoeld organisch materiaal met takresten
Og3 100-125 Verspoeld organisch materiaal, weinig houtresten
Og4 125-137 Verspoeld organisch materiaal met takresten
Og5 137-141 Detritusafzetting
Og6 145-185 Zandige gyttja
*Classificatie naar humusvorm; Van Delft, 2004, p. 46.
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Tabel 8.1. Overzicht van de onderzoekslocaties, bodemkenmerken en koolstofdateringen

Figuur 8.7. Overzicht van de veenprofielen, van links naar rechts Eendebeek (2x), Braamberg, Mosbeek en Brunninkhuizerbeek. 
De koolstofjaren (BP) zijn met behulp van de kalibratiecurve vertaald naar kalenderjaren (AD). Door sterke fluctuaties van 
atmosferische koolstof in het verleden zijn vooral in het Mosbeekprofiel meerdere ver uiteenlopende dateringsintervallen 
mogelijk. De rode stippelijnen markeren de grenzen van de bodemhorizonten. De gele pijlen de bemonsteringdiepte van het 
koolstofdateringsonderzoek.

Op de locatie Eendebeek was sterk organisch colluvium aanwezig, maar ontbraken macroresten (fig. 8.7). In dit profiel 
was houtskool aanwezig dat is gebruikt voor de datering. Doordat de basis van het colluvium tussen de 67 en 50 cm 
diepte ligt, kan de midden-Romeinse datering op 45 cm diepte een vervolgfase zijn van oudere ijzertijd-landbouw op 
het Celtic field in de directe omgeving (hoofdstuk 2).1098 Desondanks zijn er een aantal aspecten onzekere aspecten 
waarvoor aandacht nodig is. Als eerste is continuïteit van colluviale afzettingen vanaf de late prehistorie tot en met 
de vroege middeleeuwen onwaarschijnlijk in dit dunbevolkte gebied.1099 Vanuit het tijd-diepte model (par. 1.7; bijlage 
8.2) zijn aanwijzingen dat het bovenliggende pakket hiaten bevat door scherpe grenzen tussen bodemlagen en een 
geringe dikte in verhouding tot de tijd (bijlage 8.2). Aannemelijk is dat de aanwezigheid van houtskool het gevolg 
is laat-prehistorische bewoning, echter kan het ook in het profiel terecht gekomen zijn door verspoeling van elders, 
hetgeen past bij de genese van het colluvium. 

Op locatie Braamberg ontbreken colluviale afzettingen en startte het veenvormende proces in de late middeleeuwen 
(fig. 8.2). Doordat deze locatie een vooral lokale zeggingskracht heeft en buiten de ontwikkelingen in het Mosbeekdal 
valt wordt deze niet verder uitgewerkt (par. 8.2).

Locatie Mosbeekbrongebied vormde een uitdagende interpretatie, die in samenhang met de stratigrafische opbouw 
via het eerder besproken tijd-dieptemodel is geïnterpreteerd (par. 1.7; fig. 8.8). De spreiding van de gekalibreerde 

1098  ARCHIS-waarnemingsnr. 13364; locatie Galgenberg is door de auteur op 15-11-2014 ontdekt en bevestigd door Stijn Arnoldussen 
             (RUG) op 18-11-2014.
1099  Scholte Lubberink, 2008.
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Op de locatie Eendebeek was sterk organisch colluvium aanwezig, maar ontbraken macroresten (fig. 8.7). In dit 
profiel was houtskool aanwezig dat is gebruikt voor de datering. Doordat de basis van het colluvium tussen de 
67 en 50 cm diepte ligt, kan de midden-Romeinse datering op 45 cm diepte een vervolgfase zijn van oudere 
ijzertijd-landbouw op het Celtic field in de directe omgeving (hoofdstuk 2).1098 Desondanks zijn er een aantal 
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1098 ARCHIS-waarnemingsnr. 13364; locatie Galgenberg is door de auteur op 15-11-2014 ontdekt en bevestigd door Stijn Arnoldussen  
     (RUG) op 18-11-2014. 

Locatiekenmerken Lab. nr. Diepte BP Datering op
Eendebeek
Zeggeveen GrA-65229 29 cm 1095 ± 30 houtskool
Colluvium toplaag GrA-65230 45 cm 1755 ± 30 houtskool
Braamberg
Broekveen GrA-65224 55 cm 295 ± 30 zaden van braam en cypergrassen, resten van waternavel, anjerfamilie, mossen
Broekveen GrA- 65222 71 cm 565 ± 30 zaden van braam en cypergrassen, resten van waternavel, anjerfamilie, mossen
Mosbeekbronnen
Mos-zeggeveen GrA-65233 26 cm 235 ± 30 plantenresten
Mos-zeggeveen GrA-65235 36 cm 155 ± 30 plantenresten
Mos-zeggeveen GrA-65221 76 cm 680 ± 30 plantenresten
Brunninkhuizerbeek
Zandig broekzeggeveen GrA-65226 25 cm 220 ± 30 houtresten, zanden van grassen en anjerfamilie, knopschubben
Overgang culluvium/veen GrA-65828 73 cm 480 ± 30 zaden van veenmos, schapenzuring, grassen en houtresten
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(naar kalenderjaren omgezette) dateringen is aangegeven in de figuur. Ondanks de in paragraaf 1.7. genoemde 
dateringsonzekerheden geeft het tijddiepte-model in samenhang met de koolstofdateringsintervallen het vermoeden 
dat het colluvium van vóór de 13e eeuw dateert. De ontwikkeling van het mos-zeggeveen bevat aanvankelijk nog veel zand 
is vanuit deze methodiek vermoedelijk in de 14de eeuw ontstaan. De ontwikkelingen binnen het mos-zeggeveenpakket 
en bovenliggende, licht veraarde toplaag wordt verderop toegelicht, omdat daarvoor andere bronnen nodig zijn.

Figuur 8.8. Het tijd-dieptemodel van locatie Mosbeekbrongebied, waarin aanvullend op paragraaf 1.7. de stratigrafische kenmerken 
zijn weergegeven. De koolstofdateringen op 76, 36 en 26 cm geven meerdere kansintervallen voor de werkelijk ouderdom. De datering 
op 36 cm toont 14C-wiggles, veroorzaakt door perioden waarin veel 14C (of juist weinig) werd aangemaakt in de atmosfeer. Hierdoor 
is er een brede dateringsperiode is ontstaan. De trendlijn geeft inzicht in de meest waarschijnlijke intervallen van de dateringen. De 
koolstofdateringen zijn in kalenderjaren omgezet met behulp van Oxcal v.4.2.4.(Bronk Ramsey, 2013), IntCal13. atmosferic curve 
(Reimer et al., 2013).

Figuur 8.9. Bodemprofiel op locatie Oerbekke 
vanuit de Russische boor, in klassen van 50 cm 
van linksboven naar rechtsonder. De bovenste 
30 cm bestaat uit broekveen, gevolgd door een 
afwisseling van organische afzettingen met 
hout- en takresten. Vanaf circa 140 cm is een 
zandige gyttja, waarin glauconiethoudend 
(blauw) zand zichtbaar is.

Tijdens de interdisciplinaire integratie 
ontstond het besef dat de organische 
afzettingen van locatie Oerbekke via het 
watersysteem zijn aangevoerd (fig. 8.9). 
Dit betekent dat koolstofdatering weinig 
zegt over de sedimentatieprocessen op 
de locatie zelf. Doordat het pollen van 
boekweit tot in de opvullingsbasis is 
aangetroffen, kan dit wel als terminus 
ante quem datering worden gebruikt. 
Het ontbreken van een duidelijke 
pollenzonering wijst vermoedelijk op 
een snelle opvulling (bijlage 8.4).1100 De 
veranderingen in het pollenbeeld spelen 
gelijktijdig aan de ontwikkeling van 
Pinus-curve. Hieruit is afgeleid dat de 
top van dit profiel wel de lokale situatie 
weerspiegelt.

1100  Spek, 2004, p. 804-806.
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vanaf de late prehistorie tot en met de vroege middeleeuwen onwaarschijnlijk in dit dunbevolkte gebied.1099 
Vanuit het tijd-diepte model (par. 1.7; bijlage 8.2) zijn aanwijzingen dat het bovenliggende pakket hiaten bevat 
door scherpe grenzen tussen bodemlagen en een geringe dikte in verhouding tot de tijd (bijlage 8.2). 
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ook in het profiel terecht gekomen zijn door verspoeling van elders, hetgeen past bij de genese van het 
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middeleeuwen (fig. 8.2). Doordat deze locatie een vooral lokale zeggingskracht heeft en buiten de 
ontwikkelingen in het Mosbeekdal valt wordt deze niet verder uitgewerkt (par. 8.2). 
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atmosferic curve (Reimer et al., 2013). 
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via het watersysteem zijn aangevoerd (fig. 8.9). Dit betekent dat koolstofdatering weinig zegt over de 
sedimentatieprocessen op de locatie zelf. Doordat het pollen van boekweit tot in de opvullingsbasis is 
aangetroffen, kan dit wel als terminus ante quem datering worden gebruikt. Het ontbreken van een duidelijke 
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1099 Scholte Lubberink, 2008. 
1100 Spek, 2004, p. 804-806. 
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spelen gelijktijdig aan de ontwikkeling van Pinus-curve. Hieruit is afgeleid dat de top van dit profiel wel de 
lokale situatie weerspiegelt. 

 
Fig. 8.9. Bodemprofiel op 
locatie Oerbekke vanuit de 
Russische boor, in klassen van 
50 cm van linksboven naar 
rechtsonder. De bovenste 30 cm 
bestaat uit broekveen, gevolgd 
door een afwisseling van 
organische afzettingen met 
hout- en takresten. Vanaf circa 
140 cm is een zandige gyttja, 
waarin glauconiethoudend 
(blauw) zand zichtbaar is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema	B:	Fysisch-geografische	opbouw	van	veenzones	in	het	Mosbeekdal:	een	
reconstructie	van	drempels	en	laagten		
Vanaf de late middeleeuwen vond dus hellingerosie en veenvorming plaats. Het Mosbeekdal is een geschikt 
studieobject om de processen achter die veenvorming te onderzoeken.1101  

Opvulling en erosie langs de verhanglijn van de Mosbeek ― Het verhang van de beek is in de bovenloop tussen 
de 1 en 1,7 cm per m. Vanaf de Maatmansweg bij erve De Witker neemt het verhang af naar 0,7 cm per m (fig. 
8.10).1102 De verhanglijn wijst erop dat in de bovenloop materiaal is verdwenen (de lijn heeft een holle vorm). 
Stroomafwaarts zijn drempels zichtbaar die samenvallen met cultuurhistorische objecten. De twee meest 
sterke sedimentopvullingen vallen samen met de watermolens Bels en Frans. Daarnaast zijn er opvullingen 
tussen Roordink en met name de Pausweg. Deze zijn minder duidelijk te verklaren. Voor het beektraject tussen 
de bron en de Pausweg is daarom in meer detail naar de dalopvulling gekeken. 

  

 
1101 In samenwerking met De Mars (RH-DHV). 
1102 De bovenloop eindigt bij de weg direct ten westen van maaiveldprofiel 3. 
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Thema B: Fysisch-geografische opbouw van veenzones in het Mosbeekdal: een reconstructie 
van drempels en laagten 

Vanaf de late middeleeuwen vond dus hellingerosie en veenvorming plaats. Het Mosbeekdal is een geschikt 
studieobject om de processen achter die veenvorming te onderzoeken.1101 

Opvulling en erosie langs de verhanglijn van de Mosbeek - Het verhang van de beek is in de bovenloop tussen de 1 en 
1,7 cm per m. Vanaf de Maatmansweg bij erve De Witker neemt het verhang af naar 0,7 cm per m (fig. 8.10).1102 De 
verhanglijn wijst erop dat in de bovenloop materiaal is verdwenen (de lijn heeft een holle vorm). Stroomafwaarts 
zijn drempels zichtbaar die samenvallen met cultuurhistorische objecten. De twee meest sterke sedimentopvullingen 
vallen samen met de watermolens Bels en Frans. Daarnaast zijn er opvullingen tussen Roordink en met name de 
Pausweg. Deze zijn minder duidelijk te verklaren. Voor het beektraject tussen de bron en de Pausweg is daarom in 
meer detail naar de dalopvulling gekeken.

Figuur 8.10. Verhanglijn van de Mosbeek. Uit de afwijkingen in de verhanglijn zijn erosie- en sedimentatieprocessen en de invloed van 
cultuurhistorische objecten af te leiden. De nummers representeren de ingemeten maaiveldprofielen. Ten noorden van maaiveldprofiel 
5 ligt een diep ingesneden zijdal, dat bij de geogenese van belang blijkt te zijn. Dit geldt eveneens voor maaiveldprofiel 8, de Bekkescheid 
(beekscheiding).

Dalopbouw tussen brongebied en Pausweg - Het brongebied (profiel 2) bevat een basis van dekzand, waarop in de 
dalbodem een laag colluvium is afgezet (fig. 8.10, 8.11). Het colluvium vormt deels ruggen in de ondergrond. Het 
bovenliggende veenpakket ligt hoog op de hellingen en is vooral in het centrum van het dal doorsneden met diverse 
geulen tot op de minerale ondergrond. Profiel 3, vlak voor de Maatmansweg (De Witker) blijkt in de zuidelijke 
helft van het dal Tertiaire klei te bevatten (fig. 8.10; 8.11). Op de zuidelijke dalflank ligt een dun dekzandpakket 
met daarop een laag colluvium. Vermoedelijk is vanuit zuidelijk gelegen verstoringen de dalbodem met een laag 
colluvium opgevuld. Hierop is een vrij egaal veenpakket aanwezig, dat duidelijk richting de Mosbeek afhelt.

1101  In samenwerking met De Mars (RH-DHV).
1102  De bovenloop eindigt bij de weg direct ten westen van maaiveldprofiel 3.
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Fig. 8.10. Verhanglijn van de Mosbeek. Uit de afwijkingen in de verhanglijn zijn erosie- en 
sedimentatieprocessen en de invloed van cultuurhistorische objecten af te leiden. De nummers representeren de 
ingemeten maaiveldprofielen. Ten noorden van maaiveldprofiel 5 ligt een diep ingesneden zijdal, dat bij de 
geogenese van belang blijkt te zijn. Dit geldt eveneens voor maaiveldprofiel 8, de Bekkescheid (beekscheiding). 

Dalopbouw tussen brongebied en Pausweg ― Het brongebied (profiel 2) bevat een basis van dekzand, waarop 
in de dalbodem een laag colluvium is afgezet (fig. 8.10, 8.11). Het colluvium vormt deels ruggen in de 
ondergrond. Het bovenliggende veenpakket ligt hoog op de hellingen en is vooral in het centrum van het dal 
doorsneden met diverse geulen tot op de minerale ondergrond. Profiel 3, vlak voor de Maatmansweg (De 
Witker) blijkt in de zuidelijke helft van het dal Tertiaire klei te bevatten (fig. 8.10; 8.11). Op de zuidelijke 
dalflank ligt een dun dekzandpakket met daarop een laag colluvium. Vermoedelijk is vanuit zuidelijk gelegen 
verstoringen de dalbodem met een laag colluvium opgevuld. Hierop is een vrij egaal veenpakket aanwezig, dat 
duidelijk richting de Mosbeek afhelt. 
 
Profiel 4 heeft een basis van Tertiaire klei waarbij de zuidhelling bestaat uit dekzand (fig. 8.10, 8.11). Vanuit het 
zuiden is in overeenkomst met profiel 3 een laag colluvium afgezet. Hierop ligt een afwijkende opvulling van 
veenresten, humeus zand en tak- en bladresten. Deze opvulling is onder dynamische omstandigheden afgezet 
en waarschijnlijk uit het bovenstroomse gebied verspoeld.  
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Profiel 4 heeft een basis van Tertiaire klei waarbij de zuidhelling bestaat uit dekzand (fig. 8.10, 8.11). Vanuit het zuiden 
is in overeenkomst met profiel 3 een laag colluvium afgezet. Hierop ligt een afwijkende opvulling van veenresten, 
humeus zand en tak- en bladresten. Deze opvulling is onder dynamische omstandigheden afgezet en waarschijnlijk 
uit het bovenstroomse gebied verspoeld. 

Figuur 8.11. Ingemeten maaiveldprofielen, haaks op het Mosbeekdal, waarin de stratigrafische opbouw op basis van circa tien 
boorlocaties is geschematiseerd. De bolletjes in de profielen zijn de meetpunten, waarop de geschematiseerde dalopvulling is gebaseerd. 
De rode pijl in profiel 5a markeert een pad dat vanaf het erf van Roordink het dal doorkruist. Zie fig. 8.10 voor de locatie van de 
maaiveldprofielen.

Profiel 5 heeft eveneens aan de zuidzijde een basis van Tertiaire klei, maar opvallend is het vrijwel ontbreken van veen 
of moerige afzettingen (fig. 8.10; 8.11). Het dal bestaat hier uit onverstoord zand, waarin aan de zuidkant een sloot 
met een organische opvulling ligt. Op 40 m ligt een oude beekopvulling en op 110 m de huidige Mosbeek. Het profiel 
vormt een zandrug, die als een natuurlijke drempel in het beekdal te karakteriseren valt. Omdat deze natuurlijke 
zandrug vermoedelijk tot opstuwing van water heeft geleid, is haaks op profiel 5 een aanvullend profiel gemaakt (5a). 
Uit dit parallel aan het dal gelegen transect blijkt een organische opvulling aan beide zijden van deze zandrug (fig. 
8.10, 8.11). Bovenstrooms ligt een circa 150 cm dikke laag van veenresten, humeus zand, tak- en bladresten. Hierop 
ligt een laag veen die vervolgens is afgedekt met recent opgebracht materiaal met stukjes baksteen. Daarop ligt het 
pad dat vanaf Hezingen via het erf van Roordink het dal doorkruist. De westkant van de zandrug bevat ook een 
recente opvulling, waarschijnlijk door egalisatiewerkzaamheden in de jaren ’80 van de vorige eeuw.1103 In tegenstelling 
tot de andere locaties liggen hieronder intacte veenlagen. Samenvattend valt af te leiden dat het kruispunt tussen 
maaiveldprofiel 5 en 5a een natuurlijke zandrug in het Mosbeekdal vormt. Deze zandrug is waarschijnlijk ontstaan 
door sedimentatieprocessen vanuit het noordelijke zijdal dat exact op deze rug aansluit (fig. 8.10). Het is geologisch 
gezien als een Pleistocene puinwaaier te typeren. Zo’n natuurlijke dalvernauwing en tevens stabiele ondergrond biedt 
voor de mens talloze mogelijkheden. In het volgende thema wordt de relatie tussen de aardkundige kenmerken en de 
cultuurhistorische betekenis verder uitgewerkt. 

1103  Interview Roordink, 21-06-2016.
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Fig. 8.11: Ingemeten maaiveldprofielen, haaks op het Mosbeekdal, waarin de stratigrafische opbouw op basis 
van circa tien boorlocaties is geschematiseerd. De bolletjes in de profielen zijn de meetpunten, waarop de 
geschematiseerde dalopvulling is gebaseerd. De rode pijl in profiel 5a markeert een pad dat vanaf het erf van 
Roordink het dal doorkruist. Zie fig. 8.10 voor de locatie van de maaiveldprofielen. 
 
Profiel 5 heeft eveneens aan de zuidzijde een basis van Tertiaire klei, maar opvallend is het vrijwel ontbreken 
van veen of moerige afzettingen (fig. 8.10; 8.11). Het dal bestaat hier uit onverstoord zand, waarin aan de 
zuidkant een sloot met een organische opvulling ligt. Op 40 m ligt een oude beekopvulling en op 110 m de 
huidige Mosbeek. Het profiel vormt een zandrug, die als een natuurlijke drempel in het beekdal te 
karakteriseren valt. Omdat deze natuurlijke zandrug vermoedelijk tot opstuwing van water heeft geleid, is 
haaks op profiel 5 een aanvullend profiel gemaakt (5a). Uit dit parallel aan het dal gelegen transect blijkt een 
organische opvulling aan beide zijden van deze zandrug (fig. 8.10, 8.11). Bovenstrooms ligt een circa 150 cm 
dikke laag van veenresten, humeus zand, tak- en bladresten. Hierop ligt een laag veen die vervolgens is 
afgedekt met recent opgebracht materiaal met stukjes baksteen. Daarop ligt het pad dat vanaf Hezingen via 
het erf van Roordink het dal doorkruist. De westkant van de zandrug bevat ook een recente opvulling, 
waarschijnlijk door egalisatiewerkzaamheden in de jaren ’80 van de vorige eeuw.1103 In tegenstelling tot de 
andere locaties liggen hieronder intacte veenlagen. Samenvattend valt af te leiden dat het kruispunt tussen 
maaiveldprofiel 5 en 5a een natuurlijke zandrug in het Mosbeekdal vormt. Deze zandrug is waarschijnlijk 
ontstaan door sedimentatieprocessen vanuit het noordelijke zijdal dat exact op deze rug aansluit (fig. 8.10). Het 
is geologisch gezien als een Pleistocene puinwaaier te typeren. Zo’n natuurlijke dalvernauwing en tevens 
stabiele ondergrond biedt voor de mens talloze mogelijkheden. In het volgende thema wordt de relatie tussen 
de aardkundige kenmerken en de cultuurhistorische betekenis verder uitgewerkt.  
 

 
1103 Interview Roordink, 21-06-2016. 
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Profiel 7 bevat een circa 2 m dikke opvulling van organische modder en verspoeld veen (fig. 8.10, 8.11). Net als in profiel 
5 is aan beide zijden van de dalflank een beekloop aanwezig, waarvan de noordelijke de Mosbeek is. De Mosbeek is 
middels een oude kade gescheiden van het middengebied. De bovenste 30 cm bevat onverstoord broekveen en wijst 
daarmee op stabiele omstandigheden in vergelijking met de onderliggende opvulling. Het Oerbekke profiel (fig. 8.9) 
is ruimtelijk gezien een onderdeel van deze verstoorde dalopvulling. 

Erosieverschijnselen- Uit eerder onderzoek van Bell et al. zijn aanwijzingen voor terugschrijdende erosie gegeven, 
maar viel dat aspect buiten hun opdracht en uitwerking. In profiel 2 lijkt het veenareaal tussen 40 en 80 m afstand 
te zijn ingeklonken, geoxideerd of te zijn weggespoeld (fig. 8.10, 8.11). Profiel 6 is parallel aan de zuidelijke dalflank 
gemaakt en ligt op een knikpunt in het verhang van het veenpakket (57 m afstand in profiel 2; fig. 8.10, 8.11). Er 
is aangenomen dat dit knikpunt de oorspronkelijke veenhoogte vormde. Wanneer de beekbodem (profiel 2) en de 
aangenomen oorspronkelijke veenhoogte (profiel 6) in een figuur worden geprojecteerd, dan blijkt de beek tot circa 
18 m vanaf het beginpunt over het veenpakket te lopen, maar snijdt hij zich tussen de 18 en 40 m afstand tussen de 
70 en 100 cm in (fig. 8.12). 

Figuur 8.12. Overzicht van de twee parallelle 
profielen 1 en 1a de Mosbeek/slenkbodem en 6 
het parallel gelegen maaiveld op het knikpunt 
in de verhanglijn van maaiveldprofiel 2. De 
beekbodem doorsnijdt het veenpakket tussen 
de 18 en 180 m afstand. Rond de 18 m is 
terugschrijdende erosie geconstateerd. 

Op het AHN2 wijzen diverse geulvor-
mige structuren op verschillende vor-
men van erosie en insnijdingsprocessen 
(fig. 8.13).1104 Terugschrijdende erosie is 
kenmerkend voor heuvellandgebieden, 

meestal nadat de afvoer (debiet) is vergroot. De literatuur geeft aan dat dit ontstaat door bijvoorbeeld ontbossing of 
degradatie van de vegetatiebedekking door overbegrazing of ontginning.1105 Bij een experiment met bodems bestaan-
de uit zandige leem, zandige klei of leem resulteerde afvoer over maaiveld uitsluitend tot erosie bij de insnijdingslo-
catie, een zogenaamde headcut (fig. 8.13). Op de dalflanken lijkt vooral bronerosie een rol te spelen, doordat het 
uittredende grondwater los materiaal afvoert.1106 De greppelstructuur van profiel 6 (fig. 8.12), is een gevolg van bro-
nerosie (fig. 8.13). Veen heeft een hogere weerstand tegen erosieve krachten dan zand. Wanneer de dunne veenlaag 
wordt onderbroken door graafactiviteiten of er sprake is van wortelgangen, dan kunnen er tunnels onder het veen 
worden gevormd. Dit proces heet piping.1107 Uiteindelijk storten deze tunnels in en ontstaan de geultjes die zichtbaar 
zijn op het AHN en in het veld (fig. 8.13). De geultjes zelf worden in de loop van de tijd ook steeds breder doordat de 
kwel boven het wateroppervlak uittreedt en zand meevoert. Het bovenliggende pakket wordt ondermijnd en brokkelt 
steeds verder af.1108 

Stroomafwaarts bij Mander wijst de fossiele beekbodem van een beeksplitsing, Bekkescheid genoemd, ook op 
terugschrijdende erosie door insnijding van de Mosbeek. Deze bedding was tot in de jaren ’60 van de vorige eeuw 
nog watervoerend.1109 Vanaf dat moment zijn delen van de bedding door menselijke activiteit opgevuld met grond. 
De oorspronkelijke bedding is aangetroffen bij het boren, waaruit bleek dat de huidige bodem van de Mosbeek 1 m 
lager ligt dan de oorspronkelijke beekbodem van de Bekkescheid. De beek heeft zich vanaf de jaren ‘60 dus met circa 
1 m ingesneden (fig. 8.14). 

Het voorgaande geeft inzicht in de opvulling van het Mosbeekdal, waarin later allerlei vormen van erosie hebben 
plaatsgevonden en de Mosbeek zich in de dalopvulling heeft ingesneden. Om de processen achter zowel de 
veenvorming als insnijding te kunnen achterhalen is nader historisch onderzoek noodzakelijk. De mogelijke effecten 
van watermolens vormen de eerste stap in deze zoektocht.

1104  Bell et al., 2017, p. 8. 47.
1105  Cox et al., 2016, p. 451. 
1106  Hendrix, 1990, p. 16.
1107  Adams et al., 2013, p. 1364, 1367; Wilson, 2011, p. 2354-2357. 
1108  Pornprommin & Izumi, 2010, p. 2; Eekhout et al., 2013, p. 888.
1109  De stromingsrichting door de Bekkescheid is op de topografische kaarten van 1963-1965 met een blauwe pijl gemarkeerd. Op de 
              topografische kaart van 1973-1976 zijn geen aanwijzingen meer voor watervoerendheid.
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Profiel 7 bevat een circa 2 m dikke opvulling van organische modder en verspoeld veen (fig. 8.10, 8.11). Net als 
in profiel 5 is aan beide zijden van de dalflank een beekloop aanwezig, waarvan de noordelijke de Mosbeek is. 
De Mosbeek is middels een oude kade gescheiden van het middengebied. De bovenste 30 cm bevat 
onverstoord broekveen en wijst daarmee op stabiele omstandigheden in vergelijking met de onderliggende 
opvulling. Het Oerbekke profiel (fig. 8.9) is ruimtelijk gezien een onderdeel van deze verstoorde dalopvulling.  

Erosieverschijnselen― Uit eerder onderzoek van Bell et al. zijn aanwijzingen voor terugschrijdende erosie 
gegeven, maar viel dat aspect buiten hun opdracht en uitwerking. In profiel 2 lijkt het veenareaal tussen 40 en 
80 m afstand te zijn ingeklonken, geoxideerd of te zijn weggespoeld (fig. 8.10, 8.11). Profiel 6 is parallel aan de 
zuidelijke dalflank gemaakt en ligt op een knikpunt in het verhang van het veenpakket (57 m afstand in profiel 
2; fig. 8.10, 8.11). Er is aangenomen dat dit knikpunt de oorspronkelijke veenhoogte vormde. Wanneer de 
beekbodem (profiel 2) en de aangenomen oorspronkelijke veenhoogte (profiel 6) in een figuur worden 
geprojecteerd, dan blijkt de beek tot circa 18 m vanaf het beginpunt over het veenpakket te lopen, maar snijdt 
hij zich tussen de 18 en 40 m afstand tussen de 70 en 100 cm in (fig. 8.12).  

Fig. 8.12. Overzicht van de twee 
parallelle profielen 1 en 1a de 
Mosbeek/slenkbodem en 6 het 
parallel gelegen maaiveld op het 
knikpunt in de verhanglijn van 
maaiveldprofiel 2. De beekbodem 
doorsnijdt het veenpakket tussen de 
18 en 180 m afstand. Rond de 18 m is 
terugschrijdende erosie 
geconstateerd.  

Op het AHN2 wijzen diverse 
geulvormige structuren op 
verschillende vormen van erosie en 
insnijdingsprocessen (fig. 8.13).1104 

Terugschrijdende erosie is kenmerkend voor heuvellandgebieden, meestal nadat de afvoer (debiet) is vergroot. 
De literatuur geeft aan dat dit ontstaat door bijvoorbeeld ontbossing of degradatie van de vegetatiebedekking 
door overbegrazing of ontginning.1105 Bij een experiment met bodems bestaande uit zandige leem, zandige klei 
of leem resulteerde afvoer over maaiveld uitsluitend tot erosie bij de insnijdingslocatie, een zogenaamde 
headcut (fig. 8.13). Op de dalflanken lijkt vooral bronerosie een rol te spelen, doordat het uittredende 
grondwater los materiaal afvoert.1106 De greppelstructuur van profiel 6 (fig. 8.12), is een gevolg van bronerosie 
(fig. 8.13). Veen heeft een hogere weerstand tegen erosieve krachten dan zand. Wanneer de dunne veenlaag 
wordt onderbroken door graafactiviteiten of er sprake is van wortelgangen, dan kunnen er tunnels onder het 
veen worden gevormd. Dit proces heet piping.1107 Uiteindelijk storten deze tunnels in en ontstaan de geultjes 
die zichtbaar zijn op het AHN en in het veld (fig. 8.13). De geultjes zelf worden in de loop van de tijd ook steeds 
breder doordat de kwel boven het wateroppervlak uittreedt en zand meevoert. Het bovenliggende pakket 
wordt ondermijnd en brokkelt steeds verder af.1108  

 
1104 Bell et al., 2017, p. 8. 47. 
1105 Cox et al., 2016, p. 451.  
1106 Hendrix, 1990, p. 16. 
1107 Adams et al., 2013, p. 1364, 1367; Wilson, 2011, p. 2354-2357.  
1108 Pornprommin & Izumi, 2010, p. 2; Eekhout et al., 2013, p. 888. 
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Figuur 8.13. Het AHN2 
geeft aanwijzingen voor 
erosieverschijnselen 
(geulvorming) in het 
Mosbeekbrongebied, 
waarbij in de winter van 
2016 tot zomer van 2017 
diverse erosievormen zijn 
onderscheiden. 

A: Terugschrijdende erosie 
van 19 cm in het veenpak-
ket op locatie A in boven-
staande figuur. 

B: Wanneer het debiet (Q) 
sterk toeneemt, ontstaat 
geulmigratie (M) door een 
toenemende schuurgatleng-
te (SL)) en schuurgatdiepte 
(SD). Bron: Bennett et al., 
2000.

C: Natuurlijk ogende 
slenken, gevormd door te-
rugschrijdende erosie in de 
moerige eerdlaag. 

D: Bronerosie in de oude 
greppelstructuren. 

E: Oude greppelstructuren 
met zijwaartse bronerosie. 

F: Veenoxidatie, elzen op 
stelten en groeiplaats van 
dotterbloemen.
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Figuur 8.14. Maaiveldprofiel 8 bevat de Bekkescheid (A) een historische beekafsplitsing van de Mosbeek (B). De blauwe pijl markeert 
de stromingsrichting van het water vanuit de Mosbeek (B) richting de Bekkescheid (A) die tot in de jaren ‘60 watervoerend was. De 
voormalige bedding is deels opgevuld door latere grondwerkzaamheden (D). Het ongesorteerde zand (tussen rode lijnen) is geïnterpre-
teerd als beddingzand en net als het maaiveld nauwkeurig ingemeten. Doordat de beekbodem van de Mosbeek (diepe inkeping) ook is 
ingemeten weten we dat de beek zich vanaf de jaren ‘60 met circa 1 m heeft ingesneden (zie fig. 8.10 voor de ligging). 

Thema C: Het watermolenlandschap: een historische reconstructie

Fasering, locatie en type watermolens - De gegevens van Slicher van Bath, Hijszeler en Hagens geven aan dat er 
voorafgaand aan de huidige watermolens Bels en Frans meerdere watermolens langs de Mosbeek hebben gestaan.1110 
Het meest bovenstrooms lag de Deelemolle, Dele of Delemole. Deze is voor het eerst genoemd in het manuaal van de 
bisschoppelijke rentmeester van Twenthe uit 1493-1494 AD.1111 In de ligger van de Hof te Ootmarsum werd in 1554 
vermeld dat de molen aan Maethuys tho Hesinge behoorde.1112 Dit geeft voorzichtige aanwijzingen dat de watermolen 
veel ouder was dan de 15de eeuw. Maathuis was een tafelgoed van de bisschop van Utrecht en daarmee vermoedelijk 
een van de oudste erven in het gebied.1113 In Ootmarsum schonk de bisschop al in 1162 AD een watermolen aan het 
klooster in Weerselo, waarmee Hagens heeft afgeleid dat er al negen eeuwen watermolens in Twente voorkomen.1114 
De middeleeuwse watermolen bleef tot 1554 in bisschoppelijke handen, maar is voor het laatst in de Ordre ende redres 
van de Domainen van Twenthe uit 1662 AD beschreven.1115 

Vermoedelijk is deze molen tussen 1662 en 1676 vervangen en verplaatst richting het grensgebied van de marke 
Mander. De molen werd Bovenste molen (ook wel De Engel genoemd). In het markeboek van de Drieschichtige 
marke staat in de noodholtingsvergadering van 14 mei 1676 onder punt 9: “Over de waterbeek, waarover verschil van 
mening is tussen de boeren van Mander en die uit Hezingen, is besloten dat men het gebruik van de waterbeek met alle 
kracht van het recht zal verdedigen”.1116 Deze watermolen staat nog op de Hottingerkaart (1773-1794) maar gegevens 
over de stichting ontbreken (fig. 8.15).1117

1110  Hijszeler, 1970 p. 69; Slicher van Bath, 1944b, p. 231.
1111  Hagens, 1979, p. 477.
1112  Hagens, 1979, p. 477.
1113  Woolderink, 2014b (VPR 683). Vanwege ontbreken van de rechtsvorm is het erf als categorie B (vroeg of laat middeleeuws) 
              geclassificeerd.
1114  Hagens, 1979, p. 10, titelblad.
1115  Verwijst naar de herziening van de organisatie van Domeingoederen.
1116  HCO 0157 inv. nr. 353, noodholtingvergadering 14 mei 1676, punt 9.
1117  Hagens, 1979, p. 480-482.
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Stroomafwaarts bij Mander wijst de fossiele beekbodem van een beeksplitsing, Bekkescheid genoemd, ook op 
terugschrijdende erosie door insnijding van de Mosbeek. Deze bedding was tot in de jaren ’60 van de vorige 
eeuw nog watervoerend.1109 Vanaf dat moment zijn delen van de bedding door menselijke activiteit opgevuld 
met grond. De oorspronkelijke bedding is aangetroffen bij het boren, waaruit bleek dat de huidige bodem van 
de Mosbeek 1 m lager ligt dan de oorspronkelijke beekbodem van de Bekkescheid. De beek heeft zich vanaf de 
jaren ‘60 dus met circa 1 m ingesneden (fig. 8.14).  

Fig. 8.14. Maaiveldprofiel 8 bevat de Bekkescheid (A) een historische beekafsplitsing van de Mosbeek (B). De 
blauwe pijl markeert de stromingsrichting van het water vanuit de Mosbeek (B) richting de Bekkescheid (A) die 
tot in de jaren ‘60 watervoerend was. De voormalige bedding is deels opgevuld door latere 
grondwerkzaamheden (D). Het ongesorteerde zand (tussen rode lijnen) is geïnterpreteerd als beddingzand en 
net als het maaiveld nauwkeurig ingemeten. Doordat de beekbodem van de Mosbeek (diepe inkeping) ook is 
ingemeten weten we dat de beek zich vanaf de jaren ‘60 met circa 1 m heeft ingesneden (zie fig. 8.10 voor de 
ligging).  

Het voorgaande geeft inzicht in de opvulling van het Mosbeekdal, waarin later allerlei vormen van erosie 
hebben plaatsgevonden en de Mosbeek zich in de dalopvulling heeft ingesneden. Om de processen achter 
zowel de veenvorming als insnijding te kunnen achterhalen is nader historisch onderzoek noodzakelijk. De 
mogelijke effecten van watermolens vormen de eerste stap in deze zoektocht. 

Thema	C:	Het	watermolenlandschap:	een	historische	reconstructie	

Fasering, locatie en type watermolens ― De gegevens van Slicher van Bath, Hijszeler en Hagens geven aan dat 
er voorafgaand aan de huidige watermolens Bels en Frans meerdere watermolens langs de Mosbeek hebben 
gestaan.1110 Het meest bovenstrooms lag de Deelemolle, Dele of Delemole. Deze is voor het eerst genoemd in 
het manuaal van de bisschoppelijke rentmeester van Twenthe uit 1493-1494 AD.1111 In de ligger van de Hof te 
Ootmarsum werd in 1554 vermeld dat de molen aan Maethuys tho Hesinge behoorde.1112 Dit geeft voorzichtige 

 
1109 De stromingsrichting door de Bekkescheid is op de topografische kaarten van 1963-1965 met een blauwe pijl gemarkeerd. Op de  
      topografische kaart van 1973-1976 zijn geen aanwijzingen meer voor watervoerendheid. 
1110 Hijszeler, 1970 p. 69; Slicher van Bath, 1944b, p. 231. 
1111 Hagens, 1979, p. 477. 
1112 Hagens, 1979, p. 477. 
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Figuur 8.15. Fragment van de Hottingerkaart (1773-1794), waarop de hedendaagse toponiemen zijn geprojecteerd. De watermolens 
zijn op deze kaart als een wit gekarteld bolletje gesymboliseerd. De bovenste watermolen, ook wel bekend als De Engel, is de meest 
oostelijk getekende watermolen. Deze lag minder dan 100 m ten oosten van watermolen Frans (onder het toponiem Frans (KM). 
Watermolen Bels werd in de 18de eeuw de Meijer of benedenste watermolen genoemd. De middeleeuwse Deele molen lag ten opzichte 
van de Bovenste molen vermoedelijk 700 m stroomopwaarts (oost), net voor de uit het noorden afkomstige zijbeek. 

De tegenwoordige watermolen Frans is in 1711 door burgemeester Kremer/Cramer van Ootmarsum is gesticht en 
werd Middelste watermolen genoemd.1118 Hagens vermoedt dat deze jonger is dan de Bovenste watermolen. De 
Hottingerkaart toont ten zuiden van watermolen Frans een parallelle beekloop die een deel van het Mosbeekwater 
rechtstreeks naar de Benedenste molen (Bels) leidde. Deze benedenstroomse watermolen werd in 1725 AD door 
dezelfde Cramer gebouwd en functioneerde als papiermolen (De Meijer genoemd).1119

Om de watermolens te kunnen laten fuctioneren waren ingrijpende wijzigingen in het watersysteem nodig en die 
ingrepen hadden grote consequenties voor het ecosysteem in het Mosbeekdal. De waterstaatskaart van 1885 AD 
geeft details over stroomopwaartse beeksplitsingen (fig. 8.16). Vermoedelijk verwijst de naam Deele letterlijk naar het 
vroegmiddelnederlandse woord deel, het verdelen van water.1120 Dit is een eerste aanwijzing dat ook stroomopwaarts 
al in de middeleeuwen aan het watersysteem is gewerkt. Verderop volgt een motivatie dat naast taalkunde ook 
aardkundige aanwijzingen zijn voor de locatiekeuze van de watermolen en beeksplitsingen. 

Het recht op het gebruik van water was aan de watermolens gekoppeld en ook van invloed op het ecosysteem, zoals 
blijkt uit een schriftelijke bron. In 1776 kocht Cramer de Bovenste molen van Perizonius en was daarmee eigenaar van 
zowel de Bovenste, Middelste en Benedenste watermolen en het bijbehorend waterrecht. In 1781 en 1792 verhuurde 
hij het water voor de toepassing van bevloeiing.1121 Uit het huurcontract tussen Van Loo en Cramer uit 1781 blijkt 
Van Loo de Härmelinkmate te mogen ruimen (opschonen) zo vaak hij wil, mits de boeren daar geen nadeel van 
hebben. De Härmelinkmate mocht ’s zomers tussen 1 mei en 11 november niet worden gebruikt voor bevloeiing. 
De beek behoorde vijf dagen per week tot de Perizoniusmolen en mocht dan worden opgeleid naar goeddunken van 
de molenaar.1122 Vermoedelijk verwijst Härmelink naar het middeleeuwse goed Hermelink in Hezingen en werd het 
tussen de beken gelegen gebied door Van Loo gebruikt (fig. 8.16). Afgaande op de kadastrale kaart van 1832 AD en de 
waterstaatskaart van 1883 AD was de Bovenste molen in de tussenliggende periode vervallen.1123 

1118  Hagens, 1979, p. 480-482.
1119  Hagens, 1979, p. 485.
1120  GeïntegreerdeTaalBank, http://gtb.inl.nl/search/ (dd. 26-09-2019).
1121  Sligcher & Cramer, 1911, p. 41, bijlage E; Hijszeler, 1966, p. 9-10.
1122  Hijszeler, 1966, p. 10.
1123  Stichting Kadastrale Atlas, 2012; fotobestanden Tubbergen sectie C, 4de blad.
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aanwijzingen dat de watermolen veel ouder was dan de 15de eeuw. Maathuis was een tafelgoed van de 
bisschop van Utrecht en daarmee vermoedelijk een van de oudste erven in het gebied.1113 In Ootmarsum 
schonk de bisschop al in 1162 AD een watermolen aan het klooster in Weerselo, waarmee Hagens heeft 
afgeleid dat er al negen eeuwen watermolens in Twente voorkomen.1114 De middeleeuwse watermolen bleef 
tot 1554 in bisschoppelijke handen, maar is voor het laatst in de Ordre ende redres van de Domainen van 
Twenthe uit 1662 AD beschreven.1115  

Vermoedelijk is deze molen tussen 1662 en 1676 vervangen en verplaatst richting het grensgebied van de 
marke Mander. De molen werd Bovenste molen (ook wel De Engel genoemd). In het markeboek van de 
Drieschichtige marke staat in de noodholtingsvergadering van 14 mei 1676 onder punt 9: “Over de waterbeek, 
waarover verschil van mening is tussen de boeren van Mander en die uit Hezingen, is besloten dat men het 
gebruik van de waterbeek met alle kracht van het recht zal verdedigen”.1116 Deze watermolen staat nog op de 
Hottingerkaart (1773-1794) maar gegevens over de stichting ontbreken (fig. 8.15).1117 

Fig. 8.15. Fragment van de Hottingerkaart (1773-1794), waarop de hedendaagse toponiemen zijn 
geprojecteerd. De watermolens zijn op deze kaart als een wit gekarteld bolletje gesymboliseerd. De bovenste 
watermolen, ook wel bekend als De Engel, is de meest oostelijk getekende watermolen. Deze lag minder dan 
100 m ten oosten van watermolen Frans (onder het toponiem Frans (KM). Watermolen Bels werd in de 18de 
eeuw de Meijer of benedenste watermolen genoemd. De middeleeuwse Deele molen lag ten opzichte van de 
Bovenste molen vermoedelijk 700 m stroomopwaarts (oost), net voor de uit het noorden afkomstige zijbeek.  

De tegenwoordige watermolen Frans is in 1711 door burgemeester Kremer/Cramer van Ootmarsum is gesticht 
en werd Middelste watermolen genoemd.1118 Hagens vermoedt dat deze jonger is dan de Bovenste 
watermolen. De Hottingerkaart toont ten zuiden van watermolen Frans een parallelle beekloop die een deel 
van het Mosbeekwater rechtstreeks naar de Benedenste molen (Bels) leidde. Deze benedenstroomse 

 
1113 Woolderink, 2014b (VPR 683). Vanwege ontbreken van de rechtsvorm is het erf als categorie B (vroeg of laat middeleeuws)  
     geclassificeerd. 
1114 Hagens, 1979, p. 10, titelblad. 
1115 Verwijst naar de herziening van de organisatie van Domeingoederen. 
1116 HCO 0157 inv. nr. 353, noodholtingvergadering 14 mei 1676, punt 9. 
1117 Hagens, 1979, p. 480-482. 
1118 Hagens, 1979, p. 480-482. 
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Figuur 8.16. Waterstaatskaart van 1885 met alle waterlopen (zwarte lijnen), moerassen (zwarte kruisarcering in brongebied), de 
maatvoeringen van de bodem van de toeleidingsgoot (bg) en de stuwhoogte van de bovenkant van de stuwdorpel of valschut (sh) 
van de watermolens of verdeelwerken. De blauwe pijl markeert de onderzoekslocatie een vermoedelijke stuwvijver van de verdwenen 
Bovenste molen, die Härmelinkmate werd genoemd. Bron: Nationaal Archief, waterstaatskaarten, inv.nr. 613. Almelo, blad 2, 1885. 

Hagens vermoedde dat de Deele molen in de omgeving van het in 1904 AD gebouwde erf van de familie Roordink 
in Hezingen heeft gelegen.1124 Volgens de oorspronkelijk aanwijzende tafel (OAT) van het kadastrale minuutplan van 
1832 behoorde de grond van de omgeving van het erf en het noordelijk gelegen beekdal tot Maathuis/Maatman.1125 
Ondanks het ontbreken van archeologische of historische bewijzen zijn er aanvullende geomorfologische argumenten 
voor een watermolenlocatie op deze plek. Het Mosbeekdal is tussen de Maatmansweg (De Witker) en het erf 
Roordink relatief smal (50-75 m) en tot 5 m diep ingesneden ten opzichte van het omringende landschap. Een 
Pleistocene puinwaaier afkomstig uit het diep ingesneden noordelijke zijdal (fig. 8.11, profiel 5, 5a) zorgde hier voor 
een natuurlijke dam. Geomorfologisch gezien ligt de puinwaaier aan de noordzijde hoger dan aan de zuidkant van 
het dal, waardoor de Mosbeek naar de zuidelijke dalflank werd gedrongen. Hier tekent zich nog altijd een met veen 
opgevulde sloot af waarvan de basis tot 54,3-54,5 m +NAP insnijdt (fig. 8.11, profiel 5). Voor de locatiekeuze van een 
graanmolen was vooral de beschikbaarheid van eenvoudig te geleiden water een van de belangrijkste vereisten.1126 
In het Mosbeekdal moet het dankzij de natuurlijke dalvernauwing vrij eenvoudig zijn geweest om bij het huidige erf 
Roordink een molen te stichten met een watervoorraad in het achterliggende diep ingesneden dal. Gerard Roordink 
kwam pas halverwege de jaren ‘60 op het erf wonen en trof langs het erf een opgeleide beek aan. Het meeste water 
stroomde door de opgeleide beek, waar de vorige eigenaar met veldkeien een dam in de Mosbeek had gemaakt om het 
water langs de zuidflank te kunnen opleiden. De melkbussen werden in deze beek gezet om de melk koel te houden. 
In 1965-1966 is de beek weer onderin het dal gelegd in verband met de veiligheid van kinderen. Alle duikers onderin 
het dal werden vervangen om te voorkomen dat het Mosbeekwater de landerijen onder water zette. Langs de steilrand 
liggen op diverse plekken nog oude relicten van de opgeleide beek (fig. 8.17).1127 

Figuur 8.17. Dhr. Roordink (1934 AD) langs de Mosbeek onderin het dal ter hoogte 
van zijn erf. Hij vertelde dat voor 1965 AD de beek langs de zuidflank van zijn erf was 
opgeleid, maar vervolgens onderin het dal is gelegd. 

Er zijn ook etymologische aanwijzingen voor een vroegere watermolen op 
deze locatie, want de hier aanwezige veldnaam Molenveld komt exact voor 
op de bovengenoemde puinwaaier.1128 Ten derde zijn er ook hydrologische 
indicaties, omdat in dit deel van het Mosbeekdal sprake is van een constante 
toevoer van grondwater vanuit een dun, zandig, watervoerend pakket.1129 
De constante aanvoer wordt veroorzaakt doordat de onderliggende slecht 
doorlatende Tertiaire klei aan de zuidkant van het dal hoger ligt dan 
aan de noordkant (fig. 8.11, profielen 4, 5). Het vanuit het noordoosten 
toestromende grondwater wordt daardoor in het dal omhoog gestuwd. 

Aangezien het debiet van de Mosbeek in dit traject ver onder de 50 l/s ligt, 
kan er alleen sprake zijn geweest van een bovenslagmolen.1130 Op basis van 

1124  Booijink, 2003, p.170, ’t Mölnveld, kaart Hezingen west; Hagens, 1979, p. 477; Interview Gerard Roordink, 21-06-2016.
1125  Evertse-Crince Le Roy et al., 2011; http://www.hisgis.nl/hisgis/gewesten/overijssel/overrijsel dd. 26-09-2019.
1126  Overland & O’Connell 2011, p. 221.
1127  Interview dhr. Roordink, 21-06-2016.
1128  Booijink, 2003, Hezingen, nr. 32.
1129  De Meij et al., 2015, p.12-13, 16; Stroet 2016, bijlage 1.7.
1130  Stroet, 2004, p. 32. 
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literatuur over oude molenraderen en nog bestaande bovenslagmolens in de regio is een inschatting gemaakt over de 
diameter van het rad van de Deele molen (tabel 8.2).1131 

Tabel 8.2. Dimensies van het waterraderen voor Noordoost-Twentse (stuwwal Ootmarsum) en Veluwse bovenslagmolens

Op basis van de plaatselijke landschapskenmerken en de voorgaande referenties was de raddiameter van de 
Deele molen waarschijnlijk tussen de 2 en 2,6 m. Het verval was nog groter: de onderkant van het rad van een 
bovenslagmolen hangt namelijk boven het beneden-waterpeil.1132 Uit het lengteprofiel van de Mosbeek blijkt dat de 
verspringing van de bodemhoogte in de molentak bij de molens Bels en Frans 40 tot 60 cm groter is dan de diameter 
van het waterrad (tabel 8.2).1133 Voor de berekening van de hydrologische invloedsfeer van de Deele molen is voor het 
verval daarom aangenomen dat dit overeenkomt met de diameter van het waterrad plus 50 cm. Dat wil zeggen dat 
voor de berekeningen bij de Deele molen een verval van 2,5 tot 3,1 m is aangehouden.

Hydrologische effecten van verdwenen en bestaande watermolens - Het is nu mogelijk om de hoogte van het rad langs 
de zuidrand van het dal in verhouding tot de hoogte van de puinwaaier en stroomopwaarts gelegen laagte beoordelen. 
Stroomopwaarts van de puinwaaier (profiel 5, 5a) ligt het veen tot de kruin van de puinwaaier (54,8 m +NAP). 
Stroomafwaarts van de puinwaaier blijken de afzettingen uit de periode 1965-1970 te komen.1134 Dit betekent dat ten 
tijde van Deele molen het toenmalige maaiveld daar ter plaatse veel lager lag dan nu het geval is. De minerale basis 
ligt hier op 52,7-53 m +NAP. Er was hier dus van nature al een aanzienlijke reliëfsprong. Om de Deele molen als 
kleine, agrarische bovenslagmolen te ontwikkelen zal de sloot aan de zuidzijde door de toen nog hogere puinwaaier 
verder zijn opgestuwd, dit om een verval in de orde van 2,5-3,1 m te kunnen opbouwen. Het opstuwingsniveau is 
dan naar schatting minimaal 55,2-55,8 m tot 55,8-56,1 m. Op grond hiervan lijkt een stuwpeil in de orde van 55,8 
m NAP aannemelijk. Dat peil ligt daarmee boven het huidige maaiveldniveau van de puinwaaier. Deze schatting is 
te rechtvaardigen omdat het dal in recente tijd door ontwatering is verdroogd, zodat het veenpakket bovenstrooms 
van de puinwaaier zal zijn ingeklonken. Bovendien is bekend dat ook de puinwaaier vroeger hoger was en omstreeks 
1965-1970 is afgevlakt.1135 

De huidige Mosbeek doorsnijdt de puinwaaier aan de noordzijde van het dal en is van recentere datum. Anno 
2017 steekt deze in tot circa 53,5 m+NAP, een meter lager dan het resterende veendek. De bedding lag enkele jaren 
geleden nog dieper, maar is opgehoogd in het kader van natuurontwikkeling, waardoor de verdroging afnam.1136 De 
stuwhoogte van de overige molens is van de waterstaatskaart uit 1883 afgeleid.1137 Binnen deze contouren van de 
“stuwschaduw” vonden vermoedelijk direct hydrologische effecten door de opstuwende werking van de watermolens 
plaats. De rode omgrenzing, waarbinnen de bemonsteringslocatie Oerbekke ligt, bevat waarschijnlijk een opvulling 
van de molenweijer (spaarbekken) (fig. 8.18). 

Cultuurhistorische relicten van het watermolenlandschap - In de contour van het waterpeil in de gereconstrueerde 
stuwschaduw van de Deele watermolen past precies het knikpunt in het verhang van het veenpakket in profiel 2 (fig. 
8.10, 8.11). De stuwvijver vormde een “kurk op de fles” van het bovenliggende doorstroomveen.1138 De opvulling ten 
oosten en westen van de puinwaaier kan als “molenbiotoop” worden gekenmerkt.1139 Tijdens het veldonderzoek zijn 

1131  Wikander, 2000, p. 385, 388; Reynolds 1983, p. 176.
1132  Anonymus, 1969 pp, 237-625. 
1133  Met dank aan het Waterschap Vechtstromen, februari 2017.
1134  Mon. med. Dhr Roordink, dd. 13-1-2017.
1135  Mon. med. Dhr Roordink, dd. 13-1-2017.
1136  Mon. med. Dhr Roordink, dd. 13-1-2017.
1137  Molen Frans stuwhoogte 49,30m AP; Molen Bels stuwhoogte 43,25m AP; Bekkescheid stuwhoogte 39,25 m +NAP.
1138  Succow & Joosten, 2001, p. 234-240.
1139  De Mars & Van Rijsselt, 2013, p. 3: molenbeek met stuwwerken, overige waterwerken en bijbehorende infrastructuur en historisch-
              geografische aspecten.
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+NAP insnijdt (fig. 8.11, profiel 5). Voor de locatiekeuze van een graanmolen was vooral de beschikbaarheid 
van eenvoudig te geleiden water een van de belangrijkste vereisten.1126 In het Mosbeekdal moet het dankzij de 
natuurlijke dalvernauwing vrij eenvoudig zijn geweest om bij het huidige erf Roordink een molen te stichten 
met een watervoorraad in het achterliggende diep ingesneden dal. 
Gerard Roordink kwam pas halverwege de jaren ‘60 op het erf 
wonen en trof langs het erf een opgeleide beek aan. Het meeste 
water stroomde door de opgeleide beek, waar de vorige eigenaar 
met veldkeien een dam in de Mosbeek had gemaakt om het water 
langs de zuidflank te kunnen opleiden. De melkbussen werden in 
deze beek gezet om de melk koel te houden. In 1965-1966 is de beek 
weer onderin het dal gelegd in verband met de veiligheid van 
kinderen. Alle duikers onderin het dal werden vervangen om te 
voorkomen dat het Mosbeekwater de landerijen onder water zette. 
Langs de steilrand liggen op diverse plekken nog oude relicten van de 
opgeleide beek (fig. 8.17).1127  

Fig. 8.17. Dhr. Roordink (1934 AD) langs de Mosbeek onderin het dal 
ter hoogte van zijn erf. Hij vertelde dat voor 1965 AD de beek langs 
de zuidflank van zijn erf was opgeleid, maar vervolgens onderin het 
dal is gelegd.  

Er zijn ook etymologische aanwijzingen voor een vroegere 
watermolen op deze locatie, want de hier aanwezige veldnaam Molenveld komt exact voor op de 
bovengenoemde puinwaaier.1128 Ten derde zijn er ook hydrologische indicaties, omdat in dit deel van het 
Mosbeekdal sprake is van een constante toevoer van grondwater vanuit een dun, zandig, watervoerend 
pakket.1129 De constante aanvoer wordt veroorzaakt doordat de onderliggende slecht doorlatende Tertiaire klei 
aan de zuidkant van het dal hoger ligt dan aan de noordkant (fig. 8.11, profielen 4, 5). Het vanuit het 
noordoosten toestromende grondwater wordt daardoor in het dal omhoog gestuwd.  

Aangezien het debiet van de Mosbeek in dit traject ver onder de 50 l/s ligt, kan er alleen sprake zijn geweest 
van een bovenslagmolen.1130 Op basis van literatuur over oude molenraderen en nog bestaande 
bovenslagmolens in de regio is een inschatting gemaakt over de diameter van het rad van de Deele molen 
(tabel 8.2).1131  

Tabel 8.2: Dimensies van het waterraderen voor Noordoost-Twentse (stuwwal Ootmarsum) en Veluwse 
bovenslagmolens 

Op basis van de plaatselijke landschapskenmerken en de voorgaande referenties was de raddiameter van de 
Deele molen waarschijnlijk tussen de 2 en 2,6 m. Het verval was nog groter: de onderkant van het rad van een 
bovenslagmolen hangt namelijk boven het beneden-waterpeil.1132 Uit het lengteprofiel van de Mosbeek blijkt 
dat de verspringing van de bodemhoogte in de molentak bij de molens Bels en Frans 40 tot 60 cm groter is dan 
de diameter van het waterrad (tabel 8.2).1133 Voor de berekening van de hydrologische invloedsfeer van de 
Deele molen is voor het verval daarom aangenomen dat dit overeenkomt met de diameter van het waterrad 

 
1126 Overland & O’Connell 2011, p. 221. 
1127 Interview dhr. Roordink, 21-06-2016. 
1128 Booijink, 2003, Hezingen, nr. 32. 
1129 De Meij et al., 2015, p.12-13, 16; Stroet 2016, bijlage 1.7. 
1130 Stroet, 2004, p. 32.  
1131 Wikander, 2000, p. 385, 388; Reynolds 1983, p. 176. 
1132 Anonymus, 1969 pp, 237-625.  
1133 Met dank aan het Waterschap Vechtstromen, februari 2017. 

Bovenslagmolen Ø rad (m) Verval (m) Bron
Molen Bels (Vasse) 2 2,4 www. Allemolens.nl, d.d. 15-12-2016.
Molen Frans (Vasse) 2,8 3,4 www. Allemolens.nl, d.d. 15-12-2016.
De Mast (Vasse) 2,4 www. Allemolens.nl, d.d. 15-12-2016.
Voorster molen (Ootmarsum) 3 www. Allemolens.nl, d.d. 15-12-2016.
Wassermühle Uelsen (D) 3 www. Allemolens.nl, d.d. 15-12-2016.

Gemiddelde voor Stuwwal Ootmarsum (n=5) 2,6 www. Allemolens.nl, d.d. 15-12-2016.
Gemiddelde voor Veluwe (n=15) 2,6 Anonymus, 1969. p. 237-625.
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op de markegrens met Hezingen en Mander relicten van de opgeleide beek van de Bovenste watermolen/De Engel 
aangetroffen. Ze zijn afkomstig uit het Oerbekke, een verzamelbekken van allerlei waterstroompjes uit zijdalen van 
de Mosbeek. Het Oerbekke kon vermoedelijk als spaarbekken worden gebruikt om deze beide molens van water te 
kunnen voorzien (fig. 8.19). 

Figuur 8.18. Overzicht van het Mosbeekdal met de middeleeuwse korenwatermolen van Hezingen en 18de-eeuwse industriële 
watermolens in Mander. De Bovenste molen werd via de noordflank van het dal opgeleid. De opstuwende werking van de watermolens 
leidde tot diverse hydrologische vernattingszones. De inrichting geeft blijk van een “watermolenlandschap”. 

Figuur 8.19. Overzicht van de vermoedelijke molenweijer of spaarbekken van de Bovenste watermolen, geprojecteerd op het ingemeten 
maaiveldprofiel 7. Links zien we de langs de noordflank opgeleide en later ingesneden Mosbeek die door de kade (voorgrond) van 
het spaarbekken is ingesneden. In het midden de moerassige laagte, thans geheel begroeid met paarbladig goudveil (Chrysosplenium 
oppostifolium) en zwarte els. Rechts de langs de zuidelijke dalflank oudste opgeleide beek, afkomstig uit de voormalige Deele watermolen. 

De relicten sluiten aan bij de situatie van de waterstaatskaart uit 1885 (fig. 8.20). Deze opgeleide beekloop voedde de 
Bovenste molen/De Engel. De zuidelijke laak leidde direct naar de middelste molen/Frans. Er is tussen de Maatmansweg 
(De Witker) en de molen van Bels sprake van een watermolenlandschap: “een landschappelijk samenhangend 
gebied bestaande uit de molen, bijgebouwen, de bijbehorende kunstwerken, oppervlaktewateren, infrastructuur, 
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opstuwende werking van de watermolens leidde tot diverse hydrologische vernattingszones. De inrichting geeft 
blijk van een “watermolenlandschap”.  

Cultuurhistorische relicten van het watermolenlandschap ― In de contour van het waterpeil in de 
gereconstrueerde stuwschaduw van de Deele watermolen past precies het knikpunt in het verhang van het 
veenpakket in profiel 2 (fig. 8.10, 8.11). De stuwvijver vormde een “kurk op de fles” van het bovenliggende 
doorstroomveen.1138 De opvulling ten oosten en westen van de puinwaaier kan als “molenbiotoop” worden 
gekenmerkt.1139 Tijdens het veldonderzoek zijn op de markegrens met Hezingen en Mander relicten van de 
opgeleide beek van de Bovenste watermolen/De Engel aangetroffen. Ze zijn afkomstig uit het Oerbekke, een 
verzamelbekken van allerlei waterstroompjes uit zijdalen van de Mosbeek. Het Oerbekke kon vermoedelijk als 
spaarbekken worden gebruikt om deze beide molens van water te kunnen voorzien (fig. 8.19).  
 

Fig. 8.19. Overzicht van de vermoedelijke molenweijer of spaarbekken van de Bovenste watermolen, 
geprojecteerd op het ingemeten maaiveldprofiel 7. Links zien we de langs de noordflank opgeleide en later 
ingesneden Mosbeek die door de kade (voorgrond) van het spaarbekken is ingesneden. In het midden de 
moerassige laagte, thans geheel begroeid met paarbladig goudveil (Chrysosplenium oppostifolium) en zwarte 
els. Rechts de langs de zuidelijke dalflank oudste opgeleide beek, afkomstig uit de voormalige Deele 
watermolen.  

De relicten sluiten aan bij de situatie van de waterstaatskaart uit 1885 (fig. 8.20). Deze opgeleide beekloop 
voedde de Bovenste molen/De Engel. De zuidelijke laak leidde direct naar de middelste molen/Frans. Er is 
tussen de Maatmansweg (De Witker) en de molen van Bels sprake van een watermolenlandschap: “een 
landschappelijk samenhangend gebied bestaande uit de molen, bijgebouwen, de bijbehorende kunstwerken, 
oppervlaktewateren, 
infrastructuur, 
nederzettingspatronen en het 
door het gehanteerde molenpeil 
bovenstrooms ecologisch of qua 
grondgebruik beïnvloede gebied 
binnen de contouren van de 
hydrologische invloedsfeer of wel 
stuwschaduw”.1140 

Fig. 8.20. Noordelijke steilrand van 
het Mosbeekdal ten westen van 
de Pausweg. De beekloop bevat 
de oude opgeleide noordtak die in 
de richting de Bovenste 
watermolen/De Engel stroomde. 
Deze molen lag exact voor het 
bosje op de achtergrond. Links 

 
1138 Succow & Joosten, 2001, p. 234-240. 
1139 De Mars & Van Rijsselt, 2013, p. 3: molenbeek met stuwwerken, overige waterwerken en bijbehorende infrastructuur en historisch- 
     geografische aspecten. 
1140 De Mars, 2011; De Mars & Van Rijsselt, 2013, p. 4. 
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nederzettingspatronen en het door het 
gehanteerde molenpeil bovenstrooms 
ecologisch of qua grondgebruik 
beïnvloede gebied binnen de contouren 
van de hydrologische invloedsfeer of wel 
stuwschaduw”.1140

Figuur 8.20. Noordelijke steilrand van het 
Mosbeekdal ten westen van de Pausweg. De 
beekloop bevat de oude opgeleide noordtak 
die in de richting de Bovenste watermolen/
De Engel stroomde. Deze molen lag exact 
voor het bosje op de achtergrond. Links 
zien we de huidige Mosbeek die daar op 
dezelfde plek ligt als de zuidelijke tak in 
1883 richting watermolen Frans. De beek 
volgt hier de markegrens tussen Hezingen 
(links) en Mander (rechts). 

Thema D: Paleoecologische ontwikkeling: een regionale en lokale vegetatiereconstructie

Zone-indeling - Het profiel uit het Mosbeekbrongebied bevatte alleen pollenhoudend materiaal in het mos-
zeggeveenpakket, waarin vier pollenzones met een afgeleide ouderdom zijn onderscheiden (tabel 8.3; bijlage 8.3). 
Het Oerbekke bleek een spaarbekken van de Bovenste watermolen, waarbij alleen de bovenste 33 cm (pollenzone 2) 
een lokale herkomst heeft. In tegenstelling tot verspoelde van elders afkomstige afzettingen wijst het broekveenpakket 
en de pollensamenstelling op een lokale genese. Het sluit qua datering vermoedelijk aan op pollenzone 4 van het 
Mosbeekbrongebied, gezien de ontwikkeling van de dennencurve (bijlage 8.4). 

Tabel 8.3. Regionale zone-indeling vanuit de microfossielen van pollen- en niet-pollen-palynomorfe (NPP) taxa

Tabel 8.4. Lokale zone-indeling vanuit de macrofossielensamenstelling

Het macrorestenonderzoek op het profiel van het Mosbeek brongebied gaf eveneens aanwijzingen voor vier zones 
maar met andere dieptes (A-D). Het zandvolume in het mos-zeggeveenpakket neemt af van circa 60% in zone A 
tot vrijwel geen zand in zone B (tabel 8.4; bijlage 8.3). Hierna wordt ingegaan op de verschillen die uit de twee 
databronnen naar voren komen en hoe deze samenvalt met de ogenschijnlijke afnemende dynamiek. 

1140  De Mars, 2011; De Mars & Van Rijsselt, 2013, p. 4.
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zien we de huidige Mosbeek die daar op dezelfde plek ligt als de zuidelijke tak in 1883 richting watermolen 
Frans. De beek volgt hier de markegrens tussen Hezingen (links) en Mander (rechts).  

Thema	D:	Paleoecologische	ontwikkeling:	een	regionale	en	lokale	
vegetatiereconstructie	
Zone-indeling ― Het profiel uit het Mosbeekbrongebied bevatte alleen pollenhoudend materiaal in het mos-
zeggeveenpakket, waarin vier pollenzones met een afgeleide ouderdom zijn onderscheiden (tabel 8.3; bijlage 
8.3). Het Oerbekke bleek een spaarbekken van de Bovenste watermolen, waarbij alleen de bovenste 33 cm 
(pollenzone 2) een lokale herkomst heeft. In tegenstelling tot verspoelde van elders afkomstige afzettingen 
wijst het broekveenpakket en de pollensamenstelling op een lokale genese. Het sluit qua datering vermoedelijk 
aan op pollenzone 4 van het Mosbeekbrongebied, gezien de ontwikkeling van de dennencurve (bijlage 8.4).  

Tabel 8.3: Regionale zone-indeling vanuit de microfossielen van pollen- en niet-pollen-palynomorfe (NPP) 
taxa 

 
Het macrorestenonderzoek op het profiel van het Mosbeek brongebied gaf eveneens aanwijzingen voor vier 
zones maar met andere dieptes (A-D). Het zandvolume in het mos-zeggeveenpakket neemt af van circa 60% in 
zone A tot vrijwel geen zand in zone B (tabel 8.4; bijlage 8.3). Hierna wordt ingegaan op de verschillen die uit de 
twee databronnen naar voren komen en hoe deze samenvalt met de ogenschijnlijke afnemende dynamiek.  
 
Tabel 8.4: Lokale zone-indeling vanuit de macrofossielensamenstelling 

 
Vegetatieontwikkeling op basis van de samenstelling van pollen en niet-pollenpalynomorfe taxa ― Pollenzone 1 
(circa 1270-1660 AD) bevat in de late middeleeuwen circa 85% boompollen van hoofdzakelijk zwarte els (Alnus 
glutinosa). Dit wijst samen met basterdwederik (Epilobium), moerasspirea (Filipendula ulmaria), kattenstaart 
(Lythrum), hop (Humulus lupulus), walstro (Galium) en brandnetel (Urtica) op een broekbos.1141 De 
houtschimmel Byssothecium circinans (HdV-16) is een argument voor de aanwezigheid van bomen of bosopslag 
op het veen.  
 
Ondanks dat de colluviale afzettingen net wat dieper liggen, wijzen fonteinkruid (Potamogeton) en algen 
Spiroyra en Pediastrum op open water, waarin milieuveranderingen door modderige afzettingen 
voorkomen.1142 Pioniermilieus bestonden uit kleine zonnedauw (Drosera intermedia), watervorkjes (Riccia, 
HdV165), geel hauwmos (Phaeoceros laevis) en zwart hauwmos (Anthoceros punctatus). Tijdens dit onderzoek 
is HdV-821 aangetroffen, een nieuwe onderscheiden schimmelsoort van pionier- en akkermilieus (fig. 8.21). 

 
1141 Weeda et al., 1987, p. 215, 228; De pollenmorfologie van hop is gelijk aan cannabis, maar op basis van de ecologie minder  
     waarschijnlijk. 
1142 Algen van open water zijn: Mougeotia,type 160, Zygnema (HdV 58) en Botryococcus; zie bijlage 1.2. 

locatie zone diepte cm spectra bodem datering

Mosbeek A 80-51 76*, 71, 66, 61, 56** mos-zeggeveen 1270-1316 tot circa 1500 AD**
B 51-26 51, 46, 41, 36*, 31 mos-zeggeveen circa 1500**-1760 AD*
C 26-16 26*, 21 mos-zeggeveen circa 1760-1860 AD**
D 16-1 16***,11,6,1 mos-zeggeveen >1860 AD**

*Op basis van koolstofdatering.
**Op basis van de tijd/dieptegrafiek, markeverdelingen en kaartinterpretatie.

locatie zone diepte cm spectra bodem datering
Mosbeek 1 76-41 76*,71,66,61,56, 51, 46, 41** mos-zeggeveen 1270-1316 AD* tot circa 1660 AD**

2 41-26 36*,31 mos-zeggeveen 1666-1709 AD*
3 26-16 26*,21 mos-zeggeveen 1761-1804 AD*
4 16-1 16***,11,6,1 mos-zeggeveen > 1860 AD***

Oerbekke 1 185-33 n.v.t. verspoeld materiaal vermoedelijk 16de-17de eeuw#
2 33-1 29***,25,17,9,1 broekveen > 1860 AD***

*Op basis van koolstofdatering. *** Op basis van kaartinterpretatie vanaf 1824 AD, dennencurve.
**Op basis van tijd-dieptegrafiek. # Op basis van de boekweit en historische bronnen
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zien we de huidige Mosbeek die daar op dezelfde plek ligt als de zuidelijke tak in 1883 richting watermolen 
Frans. De beek volgt hier de markegrens tussen Hezingen (links) en Mander (rechts).  

Thema	D:	Paleoecologische	ontwikkeling:	een	regionale	en	lokale	
vegetatiereconstructie	
Zone-indeling ― Het profiel uit het Mosbeekbrongebied bevatte alleen pollenhoudend materiaal in het mos-
zeggeveenpakket, waarin vier pollenzones met een afgeleide ouderdom zijn onderscheiden (tabel 8.3; bijlage 
8.3). Het Oerbekke bleek een spaarbekken van de Bovenste watermolen, waarbij alleen de bovenste 33 cm 
(pollenzone 2) een lokale herkomst heeft. In tegenstelling tot verspoelde van elders afkomstige afzettingen 
wijst het broekveenpakket en de pollensamenstelling op een lokale genese. Het sluit qua datering vermoedelijk 
aan op pollenzone 4 van het Mosbeekbrongebied, gezien de ontwikkeling van de dennencurve (bijlage 8.4).  

Tabel 8.3: Regionale zone-indeling vanuit de microfossielen van pollen- en niet-pollen-palynomorfe (NPP) 
taxa 

 
Het macrorestenonderzoek op het profiel van het Mosbeek brongebied gaf eveneens aanwijzingen voor vier 
zones maar met andere dieptes (A-D). Het zandvolume in het mos-zeggeveenpakket neemt af van circa 60% in 
zone A tot vrijwel geen zand in zone B (tabel 8.4; bijlage 8.3). Hierna wordt ingegaan op de verschillen die uit de 
twee databronnen naar voren komen en hoe deze samenvalt met de ogenschijnlijke afnemende dynamiek.  
 
Tabel 8.4: Lokale zone-indeling vanuit de macrofossielensamenstelling 

 
Vegetatieontwikkeling op basis van de samenstelling van pollen en niet-pollenpalynomorfe taxa ― Pollenzone 1 
(circa 1270-1660 AD) bevat in de late middeleeuwen circa 85% boompollen van hoofdzakelijk zwarte els (Alnus 
glutinosa). Dit wijst samen met basterdwederik (Epilobium), moerasspirea (Filipendula ulmaria), kattenstaart 
(Lythrum), hop (Humulus lupulus), walstro (Galium) en brandnetel (Urtica) op een broekbos.1141 De 
houtschimmel Byssothecium circinans (HdV-16) is een argument voor de aanwezigheid van bomen of bosopslag 
op het veen.  
 
Ondanks dat de colluviale afzettingen net wat dieper liggen, wijzen fonteinkruid (Potamogeton) en algen 
Spiroyra en Pediastrum op open water, waarin milieuveranderingen door modderige afzettingen 
voorkomen.1142 Pioniermilieus bestonden uit kleine zonnedauw (Drosera intermedia), watervorkjes (Riccia, 
HdV165), geel hauwmos (Phaeoceros laevis) en zwart hauwmos (Anthoceros punctatus). Tijdens dit onderzoek 
is HdV-821 aangetroffen, een nieuwe onderscheiden schimmelsoort van pionier- en akkermilieus (fig. 8.21). 

 
1141 Weeda et al., 1987, p. 215, 228; De pollenmorfologie van hop is gelijk aan cannabis, maar op basis van de ecologie minder  
     waarschijnlijk. 
1142 Algen van open water zijn: Mougeotia,type 160, Zygnema (HdV 58) en Botryococcus; zie bijlage 1.2. 

locatie zone diepte cm spectra bodem datering

Mosbeek A 80-51 76*, 71, 66, 61, 56** mos-zeggeveen 1270-1316 tot circa 1500 AD**
B 51-26 51, 46, 41, 36*, 31 mos-zeggeveen circa 1500**-1760 AD*
C 26-16 26*, 21 mos-zeggeveen circa 1760-1860 AD**
D 16-1 16***,11,6,1 mos-zeggeveen >1860 AD**

*Op basis van koolstofdatering.
**Op basis van de tijd/dieptegrafiek, markeverdelingen en kaartinterpretatie.

locatie zone diepte cm spectra bodem datering
Mosbeek 1 76-41 76*,71,66,61,56, 51, 46, 41** mos-zeggeveen 1270-1316 AD* tot circa 1660 AD**

2 41-26 36*,31 mos-zeggeveen 1666-1709 AD*
3 26-16 26*,21 mos-zeggeveen 1761-1804 AD*
4 16-1 16***,11,6,1 mos-zeggeveen > 1860 AD***

Oerbekke 1 185-33 n.v.t. verspoeld materiaal vermoedelijk 16de-17de eeuw#
2 33-1 29***,25,17,9,1 broekveen > 1860 AD***

*Op basis van koolstofdatering. *** Op basis van kaartinterpretatie vanaf 1824 AD, dennencurve.
**Op basis van tijd-dieptegrafiek. # Op basis van de boekweit en historische bronnen
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Vegetatieontwikkeling op basis van de samenstelling van pollen en niet-pollenpalynomorfe taxa - Pollenzone 1 van locatie 
Mosbeek (circa 1270-1660 AD) bevat in de late middeleeuwen circa 85% boompollen van hoofdzakelijk zwarte els 
(Alnus glutinosa). Dit wijst samen met basterdwederik (Epilobium), moerasspirea (Filipendula ulmaria), kattenstaart 
(Lythrum), hop (Humulus lupulus), walstro (Galium) en brandnetel (Urtica) op een broekbos.1141 De houtschimmel 
Byssothecium circinans (HdV-16) is een argument voor de aanwezigheid van bomen of bosopslag op het veen. 

Ondanks dat de colluviale afzettingen net wat dieper liggen, wijzen fonteinkruid (Potamogeton) en algen Spiroyra en 
Pediastrum op open water, waarin milieuveranderingen door modderige afzettingen voorkomen.1142 Pioniermilieus 
bestonden uit kleine zonnedauw (Drosera intermedia), watervorkjes (Riccia, HdV165), geel hauwmos (Phaeoceros 
laevis) en zwart hauwmos (Anthoceros punctatus). Tijdens dit onderzoek is HdV-821 aangetroffen, een nieuwe 
onderscheiden schimmelsoort van pionier- en akkermilieus (fig. 8.21). Vermoedelijk weerspiegelen deze erosiezones 
en trapplekken, die kenmerken hebben van het eerder besproken dwergbiezen-verbond (Nanocyperion flavescentis) 
(hoofdstuk 6).1143 

Figuur 8.21. Nieuwe schimmelsoort 
(HdV-821) kenmerkend voor pionier- en 
akkermilieus. Foto’s: B. van Geel (UvA). 

Het voorkomen van veenmos (Sp-
hagnum) en bijbehorende schimmel 
Tilletia sphagni (HdV-27) en Callidina 
angusticollis (HdV-37) komen voor op 
veenmossoorten. De dierlijke resten van HdV-35 indiceren hoogveenachtige kenmerken.1144 Engels mos (Selaginel-
la selaginoides), waarvan tevens macroresten zijn aangetroffen, komt vanaf het Holoceen niet meer in Nederland 
voor. De soort heeft op het Europese vasteland tegenwoordig een meer noordelijk verspreidingsareaal en groeit in 
Zuid-Engeland in alkalische laagvenen (Pinguiculo-Caricetum dioicae).1145 

De schimmel Clasterosporium caricinum (HdV-126) indiceert net als Entorrhiza (HdV-527) cypergrassen, waarbij 
de laatste soort ook voorkomt op wortels van russen. De mestschimmels Sordaria (HdV-55) en Podospora- type 
(HdV-368) wijzen op dierlijke invloed. Deze soortensamenstelling geeft aanwijzingen dat de omgeving van het 
monsterpunt een grondwatergevoed veen met bultvormende vegetaties bevatte. Het elzenbroekbos reikte tot in het 
veen. Zandblauwtje (Jasione montana) is kenmerkend voor zonnige, droge open tot grazige terreinen en stelt weinig 
eisen aan zuurgraad, leemgehalte of organisch stofgehalte.1146 Dit betekent dat deze soort op een wat grotere afstand 
moet hebben gegroeid. Interessant is het voorkomen van maretak (Viscum album) in het pollenbeeld. Omdat deze 
soort in 1985 nog in een populier aan de Voortsweg in Mander waargenomen gaat het vermoedelijk niet om lange 
afstandstransport, maar waren in de omgeving nog rijke bossen aanwezig.1147 Vanaf 41 cm onder maaiveld is de sterke 
terugval van els opmerkelijk. In het volgende thema gaan we dieper in op de ligging van de ecosystemen.

Pollenzone 2 van locatie Mosbeek (circa 1660-1710 AD) kenmerkt zich door een aanvankelijke afname van 
boompollen (van circa 85 naar 50%), maar aan het eind van deze zone is een ogenschijnlijk volledig herstel van 
het aandeel boompollen. Het verdwijnen van iep, wilde kamperfoelie en maretak wijst vermoedelijk op een nabije 
ontbossing. De halvering van het aandeel els en tegelijkertijd een opvallende toename van cypergrassen (Cyperaceae), 
grassen (Poaceae), paardenstaart (Equisetum) wijzen waarschijnlijk op een gedeeltelijke ontbossing van de natte 
gronden ten behoeve van een herinrichting van het watersysteem. In deze pollenzone komt de Deele watermolen te 
vervallen (tussen circa 1662 en 1676 AD) en werd stroomafwaarts een geheel nieuw watermolenlandschap ingericht 
(thema C). Het verschijnen van grote lisdodde (Typha latifolia) en grote of ruige weegbree (Plantago major/P. media) 
wijzen op zowel voedselrijke als intensief betreden plekken.1148 Het verschijnen van moeraswolfsklauw (Lycopodiella 
inundata) wijst op wisselvochtige, voedselarme pioniermilieus en wijst samen met de samenstelling van algen en 
schimmels op voorzetting van milieudynamiek.1149 Het verschijnen van de schimmel HdV-18, behorend bij eenarig 

1141  Weeda et al., 1987, p. 215, 228; De pollenmorfologie van hop is gelijk aan cannabis, maar op basis van de ecologie minder Waarschijnlijk.
1142  Algen van open water zijn: Mougeotia,type 160, Zygnema (HdV 58) en Botryococcus; zie bijlage 1.2.
1143  Weeda et al., 1991, p. 20-21; Weeda et al., 1985, p. 200-201; Eysink & De Bruijn, 1994; Koelbloed & Kroeze, 1965, p. 104-110; 
              Hofstra & Eysink, 1997, p. 19-26; Lemaire et al., 1998, p. 168-170.
1144  Van Geel, 1978, p. 76, bijlage 1.2.
1145  Hulten, 1950, p. 52, kaart 8; Wheeler, 1980, p. 412.
1146  Weeda et al., 1991, p. 20-21.
1147  Schulte, 1985, p. 17-20.
1148  Weeda et al.,1994, p. 244-245; Weeda et al., 1988, p. 253-255.
1149  Weeda et al., 1985, p. 14.
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wollegras (Eriophorum vaginatum) wijst op bultvorming in het veengebied.1150 

Pollenzone 3 van locatie Mosbeek (circa 1760-1800 AD) toont een sterke teruggang van het aandeel boompollen 
(van circa 85 naar 25%). Vooral els, linde, hazelaar en varens met psilate-sporen verdwijnen ten gunste van grassen 
en cypergrassen en wijzen op een transformatie van een boslandschap naar een cultuurlandschap. Er verschijnen 
graslandindicerende taxa zoals rolklaver (Lotus), klaver (Trifolium), smalle weegbree (Plantago lanceolata) en 
cultuurgerelateerde schimmels en algen. De schimmel Valsaria cf. variospora (HdV-140) wijst op natte eutrofe 
omstandigheden, Coniochaeta ligniaria (HdV-172) op mest. Het pollen van klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe) 
en parnassia (Parnassia palustris) geven op lokale schaal blijk van open, zure tot basenhoudende moerassen.1151

Pollenzone 4 van locatie Mosbeek (circa >1860 AD) onderscheidt zich door de toename van den, eik (Quercus) en 
grassen en tegelijkertijd de afname van heideachtigen (Ericales). Het aandeel boompollen neemt geleidelijk aan toe 
tot circa 45% en geeft een maatstaf voor de huidige openheid in het gebied. Het verschijnen van dotterbloem (Caltha 
palustris) en continuïteit van parnassia wijzen gebufferd grondwater.1152 De ontwikkeling van de brandnetelcurve 
wijst in de richting van steeds voedselrijkere omstandigheden.

Zoals gezegd is pollenzone 1 van locatie Oerbekke een opvulling van elders afkomstig materiaal en heeft daarom een 
beperkte zeggingskracht over locatie Oerbekke en is daarom buiten beschouwing gelaten. Pollenzone 2 van locatie 
Oerbekke (circa >1860 AD) is een lokale latere opvulling in het spaarbekken van de bovenste watermolen betreft de 
bovenste 33 cm. Het broekveenpakket wijst op een lokale genese en biedt daarmee inzicht in de landschapsontwikkeling. 
Het sluit vermoedelijk qua datering aan op pollenzone 4 van het Mosbeekbrongebied, gezien de ontwikkeling van 
de dennencurve. In tegenstelling tot het brongebied van de Mosbeek wijst het aandeel boompollen (tussen de 75 en 
circa 60%) op een bosrijker gebied. De pollensamenstelling geeft aanwijzingen voor een andere ontwikkeling. Het 
verschijnen van den en lariks wijst op de bebossing van de heidegronden, want het aandeel heideachtigen neemt sterk 
af, mede ten gunste van het aandeel grassen en gecultiveerde grassen. Een opvallende verschijning is bosbingelkruid 
(Mercurialis perennis). Deze soort is kenmerkend van rijke bossen en komt vooral in Zuid-Limburg en op enkele 
verspreide plekken zoals de Veluwezoom voor.1153 Het Samerrott bij Schüttorf bevat tegenwoordig de meest nabij gelegen 
natuurlijke groeiplaats.1154 De noordrand van het Oerbekke bevat een oude bosgroeiplaats (Arentsholt) en daarmee 
een aanwijzing voor de herkomst van deze soort.1155 In thema D wordt dit verder toegelicht. Dit is een regionaal effect. 

De natte gronden van de omgeving van het spaarbekken wijst op de ontwikkeling van een broekbos door de toename 
van zwarte els, wilg (Salix), cypergrassenfamilie, basterdwederik, bitterzoet (Solanum dulcamara), moerasspirea, 
valeriaan (Valeriana) en grote lisdodde. De kenmerkende soorten van natte, open landschappen zoals wilde gagel 
(Myrica gale) en veenmos nemen af, vermoedelijk als gevolg van successie.

Samenvattend zijn er aanwijzingen voor een landschapstransformatie tussen circa 1670 en 1700 AD, tussen 1760 en 
1800 AD en vanaf circa 1860 AD. Hierna wordt ingegaan op in hoeverre dit ook lokaal tot uiting komt.

Vegetatieontwikkeling op basis van macroresten in het Mosbeekbrongebied - Zone A (circa 1270-1500 AD) bevat 
soorten van bron- en slenkmilieus (bijlage 8.3). Weegbreefonteinkruid (Potamogeton coloratus) is een van de 
zeldzaamste fonteinkruiden van Nederland. Deze soort komt tegenwoordig niet meer in Pleistoceen Nederland 
voor. Koel bronwater met een hoog bicarbonaatgehalte maar weinig ammonium en fosfaat zijn kenmerkend voor de 
standplaatsen van deze soort.1156 Tenger fonteinkruid (Potamogeton pusillus) is een soort van voedselrijk carbonaat- 
en sulfaathoudend water.1157 De basenrijkdom komt ook naar voren in de soortensamenstelling van sierlijke vetmuur 
(Sagina nodosa), veenknikmos (Bryum pseudotriquetrum), rood schorpioenmos (Scorpidium scorpiodes), groot 
bronkruid (Montia fontana) en Engels mos (fig. 8.22).1158 De bemonsteringslocatie had in deze periode al kenmerken 
van een basenhoudend doorstroomveen, met elementen van het knopbiesverbond (Caricion davallinae) uit de 
klasse van de kleine zeggen (Parvocaricetea) en in stromend water de bronkruidassociatie (Philonotido-fontanae-
Montietum) uit de klasse van de bronbeekgemeenschappen (Montio-Cardaminetea) en het verbond van stekelharig 
kransblad (Charion fragilis). De complexiteit aan micromilieus blijkt nog groter te zijn, want er waren ook typische 
bultvormende veenmossen, waaronder haakveenmos (Sphagnum squarrosum), gewoon veenmos (Sphagnum 

1150  Weeda et al., 1994, p. 260-261.
1151  Weeda et al., 1988, p. 93; Landelijke VegetatieDatabank, in Synbiosys, versie 2.6.4.
1152  Weeda et al., 1985, p. 226-227.
1153  Weeda et al., 1988, p. 8-9.
1154  Eigen observaties; Luiken, 1959, p. 196.
1155  Koop & Smeenge 2019.
1156  Weeda et al., 1991, p. 247.
1157  Weeda et al., 1991, p. 259.
1158  Siebel & During, 2006, p.380, 472; BLWG verspreidingsatlas mossen; Weeda et al., 1985, p. 194-195; Weeda et al., 1985, p. 178.
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palustre), wrattig veenmos (Sphagnum papillosum) en soorten uit de groep Sphagnum-sectie cuspidata aanwezig.1159 
Pijpenstrootje (Molinia caerulea) kan vanwege horstvorming aanzet tot bultvorming geven, waarbij gewone dophei 
(Erica tetralix) en struikhei (Calluna vulgaris) deze drogere kant van het microgradiënt aangeven.1160 

Soorten als zachte duizendknoop (Persicaria mitis), greppelrus (Juncus bufonius), borstelbies (Isolepis setacea) en 
het pitrus type (Juncus effusus-type). Onder het Juncus effusus-type vallen behalve pitrus ook draadrus (J. filiformis), 
biezenknoppen (J. conglomeratus), zeegroene rus (J. inflexus), koprus (J. capitatus) en tengere rus (J. tenuis).1161 Vanuit 
de overige taxa en de pollensamenstelling was de vegetatie laagproductief en lijkt daarmee het dwergbiezenverbond 
het meest waarschijnlijk.1162 Over het geheel genomen was het milieu vrij stabiel, maar wijst de hoge zandfractie 
(tussen de circa 60 en circa 20% van het volume) en de mestschimmels op lokale verstoringsfasen, waarin zand werd 
aangevoerd. In het volgende thema wordt hier op ingegaan.

Zone B (circa 1500-1760 AD) bevat al zoveel sediment dat de kenmerkende soorten van open water zijn verdwenen. 
Vanaf ongeveer 1650 AD begint echte veenvorming plaats te vinden, wat samenvalt met een afname van zaden van het 
Juncus effusus-type en verdwijnen van struikhei.1163 Het voorkomen van rood schorpioenmos (Scorpidium scorpiodes) 
wijst op de aanwezigheid van basenhoudend grondwater.1164 De soortensamenstelling van het basenhoudende 
doorstroomveen blijft vrijwel hetzelfde, behalve dat de nieuwkomers hoogveenveenmos (Sphagnum magallanicum) 
en vermoedelijk moerasviooltje (Viola palustris-type) op sterke bultvorming wijzen.1165 

Figuur 8.22. Impressie van een complex micro-veengradiënt in het New Forest in Engeland. Op zeer korte afstand is afwisseling tussen 
basenhoudende slenken en regenwaterlenzen, waarop bultsoorten voorkomen. Deze bultstructuur is in het Mosbeekbrongebied vrijwel 
verdwenen. 

Daarnaast lijkt het milieu op microschaal voedselrijker te zijn geworden, wat blijkt uit het voorkomen van liesgras 
(Glyceria maxima), echte koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi), tweerijige zegge (Carex disticha) en grasmuur (Stellaria 
graminea).1166 De lokale vegetatiesamenstelling in relatie tot de pollen en niet- pollenpalynomorfe taxa wijzen op een 
verdere bultvorming en intensievere verstoring door tred en beweiding. 

1159  Siebel & During, 2006, p.186.
1160  Weeda et al., 1994, p. 207; Weeda et al., 1988 p. 87; Weeda et al., 1988 p. 34-35; 38. 
1161  Körber-Grohne, 1964, p. 9-10; Weeda et al., 1994, p. 26-27.
1162  Weeda et al., 1995, p. 161; Weeda et al., 1994, p. 22, 16, 59-60, 312.
1163  Hieronder vallen behalve pitrus (Juncus effusus) ook draadrus (J. filiformis), biezenknoppen (J. conglomeratus), zeegroene rus  (J. inflexus), 
              koprus (J. capitatus) en tengere rus (J. tenuis).
1164  Kooijman et al., 1994, p. 87.
1165  Jacomet et al., 1989.
1166  Weeda et al., 1995, p. 161; Weeda et al., 1994, p.59-60, 114, p. 312, 327.
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Zone C (circa 1760-1860 AD) wijst op successie en mogelijk verdroging door het verschijnen van witte snavelbies 
(Rhynchospora alba), snavelbies, gewoon haarmos (Polytrichum commune) en ruwe berk op het veen (Betula pendula). 
De kenmerkende soorten van basenhoudend doorstroomveen zijn verdwenen en wijzen samen met het verschijnen 
van pijpenstrootje op meer wisselvochtige omstandigheden en een verschuiving naar het dophei-verbond (Ericion 
tetralicis).1167 Het beeld sluit aan op de samenstelling van pollen en niet-pollenpalynomorfe taxa, maar het voorkomen 
van parnassia in de pollensamenstelling toont aan dat het knopbiesverbond nog wel aanwezig was in de nabijheid van 
de bemonsteringslocatie. De verschuiving komt later dan op basis van de herinrichting van het watersysteem werd 
verwacht. De Deele molen is vermoedelijk tussen circa 1662 en 1676 AD gesloopt, waarna de Bovenste watermolen 
tussen 1676 en 1711 AD is gebouwd. Uit het lengteprofiel van de Mosbeek (thema B) en de berekende stuwschaduw 
(thema C) blijkt het brongebied gevoelig voor erosie, maar kan het enige tijd duren voordat de terugschrijdende 
erosie en gepaard gaande daling van de grondwaterstanden zo hoog in het systeem tot uiting komen. 

Zone D (circa >1860) met onder andere zeegroene zegge (Carex flacca) wijst op de continuïteit van het knopbiesverbond 
en is goed bestand tegen beweiding.1168 Valse voszegge (Carex otrubae) ondersteunt het basenhoudende karakter, 
maar wijst samen met echte valeriaan, wolfspoot (Lycopus europaeus), kale jonker (Circium palustre), gewoon 
moerasvorkje (Riccardia chamaedryfolia) en rond boogsterrenmos (Plagiomnium affine) op meer voedselrijke en 
begraasde omstandigheden.1169 Zacht veenmos (Sphagnum tenellum) wijst op oligotrofe tot zwak mesotrofe natte 
open milieus, waaronder depressies in blauwgraslanden. Volgens Siebel en During is de soort ook kenmerkend voor 
ontwaterd hoogveen.1170 In samenhang met de pollen en niet-pollenpalynomorfe taxa was er nog steeds sprake van 
een basenhoudend doorstroomveen, maar leidde de toenemende beweidingsdruk en mogelijk ook de mineralisatie 
van de toplaag van het veen tot een wat voedselrijkere vegetatie.

Samenvattend gezien wijst de lokale vegetatiesamenstelling aanvankelijk (tussen circa 1270-1500 AD) op de 
ontwikkeling van een basenhoudend doorstroomveen, waarin periodiek zandynamiek plaatsvond. In zone B nam de 
zanddynamiek geleidelijk af en kwam de veenontwikkeling op gang, ondanks de invloed van tred en begrazing. Vanaf 
circa 1760-1860 AD zijn er aanwijzingen voor enige verdroging en verzuring van het doorstroomveen. Vanaf 1860 
AD blijft het doorstroomveen behouden, maar zijn aanwijzingen voor omgevingseffecten door verdroging en enige 
mineralisatie van de toplaag. 

Thema E: Regionaal historisch landgebruik: historisch bronnenonderzoek en oral history 

In de voorgaande thema’s is aandacht besteed aan de omvorming van broekbos in relatie tot de inrichting van het 
watersysteem vanaf de 17de eeuw. Het vorige thema gaf ook aanwijzingen voor bosomvorming buiten het Mosbeekdal. 
De curve van de iep eindigt in de 17de eeuw en linde in de 18de eeuw. Bosbingelkruid in het Oerbekke-diagram wijst 
vermoedelijk op aangrenzende rijke loofbossen. Zonder aanvullende gegevens is het onduidelijk waar dit rijke bos 
of deze meerdere rijkere bossen hebben gelegen. Een tweede proces waarvoor nog onvoldoende duidelijkheid is 
gekregen, is oorzaak van de hoge mate van zanddynamiek tot in de 18de eeuw.

Boerderijontwikkeling - Het historisch boerderijonderzoek (hoofdstuk 2) wijst op een duidelijke concentratie van 
middeleeuwse boerderijen in Mander en Hezingen. In de late middeleeuwen is er uitbreiding van de bewoning in 
noordelijke richting geweest. In de nieuwe tijd werd het Mosbeekdal in het grensgebied tussen Mander en Hezingen 
bereikt. Het Mosbeekdal in Hezingen werd pas in de moderne tijd (vanaf 1832 AD) gekoloniseerd (fig. 8.23). Deze 
uitbouw heeft waarschijnlijk een sterk effect gehad op de esontginningen en de hooilandontginningen, maar leidde 
ook tot een sterke toename van de druk op de omringende markegronden. Het patroon sluit aan op de onderzoeken 
van Hijszeler en Paskamp-Van Santen, die aangeven dat de ontginningen ten noorden van Mander (de Veldstraat) 
en in het oosten op de grens bij Hezingen (de Oosterik) tussen 1547 en 1832 AD door kotters (ongewaarde boeren) 
zijn gevormd.1171 De herinrichting van het watersysteem en watermolens en ontwikkelingen van cultuurgraslanden 
in het Manderse deel van het Mosbeekdal lijkt op basis van het bewoningspatroon logisch. De dynamiek die uit 
de colluviale afzettingen en ontwikkeling van het dwergbiezenverbond is af te leiden is slecht aan de hand van het 
bewoningspatroon te verklaren. De middeleeuwse routes geven hier wel aanwijzingen voor.

1167  Siebel & During, 2006, p. 174, 178; Weeda et al.,, 1987, p. 204; Weeda et al.,, 1994, p. 274; BLWG verspreidingsatlas mossen. Vanuit de 
               literatuur kwam purper schorpioenmos tot 1951 nog talrijk voor in dit gebied, maar is inmiddels in Nederland uitgestorven. Purper 
               schorpioenmos kwam halverwege de 20ste eeuw naast de Mosbeek alleen nog bij Heerlen voor.
1168  Weeda et al., 1994, p. 297-298.
1169  Siebel & During, 2006, p. 148, 394; BLWG verspredingsatlas mossen; Synbiosys, versie 2.6.4.
1170  Weeda et al., 1994, p. 297, 327-328; Siebel & During, 2006, p. 186; BLWG verspredingsatlas mossen; Synbiosys, versie 2.6.4.
1171  Hijszeler, 1970, p. 15-21; Paskamp-van Santen, 1992, p. 27-28.
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Figuur 8.23. Ruimtelijk beeld van de bewoningsdynamiek tussen de middeleeuwen en huidige tijd gericht op het studiegebied van 
Mander en Hezingen. Hierbij zijn de middeleeuwse erven (<1500 AD) zijn als stip en zijn de latere erven uit gevectoriseerde kadastrale 
bestanden (1832 en 2011 AD) als vlak weergegeven. 

Middeleeuwse routes - Historische gegevens geven aanwijzingen voor een belangrijke noord-zuidverbinding in 
Noordoost-Twente (hoofdstuk 2). De waterscheiding over de stuwwal is uit geomorfologisch oogpunt ideaal voor een 
dergelijke verbinding, omdat de diep ingesneden beekdalen zo worden vermeden. In 1395 AD verleende Frederik van 
Blankenheim, bisschop van Utrecht, tolvrijheid aan de bewoners van Ootmarsum, Hardenberg en Nijerbrugge net 
als zijn voorganger Jan van Arkel.1172 Waarschijnlijk verwijst deze oorkonde naar de laatmiddeleeuwse Hanzeroute 
tussen Ootmarsum en Hardenberg.1173 Deze verbinding komt op de grenskaart van De Man uit 1824 tot uiting (fig. 
8.23).1174 Deze recente gedetailleerde bron helpt de 17de-eeuwse kaarten van Ten Have uit 1648 AD te beoordelen 
(fig. 8.24).1175 De drie watermolens op de kaart van Ten Have en De Wit lijken in eerste instantie de papiermolens 
Bels, Frans en de Bovenste molen, maar dat is bij nader inzien onwaarschijnlijk omdat ze pas in de 18de eeuw zijn 
aangelegd.1176 Waarschijnlijk zien we een samenvoeging van de Mosbeek (Deele molen en Bovenste molen) en 
Hazelbeek (watermolen De Mast).1177

Ondanks dat er geen onderzoek is gedaan naar de intensiteit van het wegverkeer, wijst de macrorestensamenstelling 
van de door onderzochte profielen op een open landschap. De omgeving van het Mosbeek brongebied is 
ontgonnen, maar het AHN toont in het oostelijk gelegen natuurgebied De Paardenslenkte nog een restant van een 
karrensporenbundel. Vergelijking van dit patroon met de grenskaart wijst erop dat de route zich in noordwestelijke 
richting, langs de noordflank van het Mosbeekbrongebied voortzette. Op basis van het natuurlijke verhang is het 
aannemelijk dat intensief transport leidde tot erosie, waarmee de colluviale afzettingen kunnen worden herleid (fig. 
8.25). De mestschimmels en pioniermilieus kunnen zijn ontstaan door zowel vee van de markegenoten als lastdieren 
die het brongebied als drinkplaats benutten. 

1172  Formsma, 1943, p. 19.
1173  Bruns & Weçzerka, 1967, p. 377.
1174  Stadsarchief en Althenaeumbibliotheek SAB, toegangsnummer 1236, archiefstuk 253.
1175  De kaart is in 1680 AD opnieuw uitgegeven door Ten Have en De Wit in 1680 AD.
1176  Hagens, 1979, p. 480-487, waarbij de Bovenste molen 100 m stroomopwaarts van Frans lag.
1177  Hagens, 1979, p. 488, 491, 476.
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Het patroon sluit aan op de onderzoeken van Hijszeler en Paskamp-Van Santen, die aangeven dat de 
ontginningen ten noorden van Mander (de Veldstraat) en in het oosten op de grens bij Hezingen (de Oosterik) 
tussen 1547 en 1832 AD door kotters (ongewaarde boeren) zijn gevormd.1171 De herinrichting van het 
watersysteem en watermolens en ontwikkelingen van cultuurgraslanden in het Manderse deel van het 
Mosbeekdal lijkt op basis van het bewoningspatroon logisch. De dynamiek die uit de colluviale afzettingen en 
ontwikkeling van het dwergbiezenverbond is af te leiden is slecht aan de hand van het bewoningspatroon te 
verklaren. De middeleeuwse routes geven hier wel aanwijzingen voor. 

Fig. 8.23. Ruimtelijk beeld van de bewoningsdynamiek tussen de middeleeuwen en huidige tijd gericht op het 
studiegebied van Mander en Hezingen. Hierbij zijn de middeleeuwse erven (<1500 AD) zijn als stip en zijn de 
latere erven uit gevectoriseerde kadastrale bestanden (1832 en 2011 AD) als vlak weergegeven.  

Middeleeuwse routes ― Historische gegevens geven aanwijzingen voor een belangrijke noord-zuidverbinding in 
Noordoost-Twente (hoofdstuk 2). De waterscheiding over de stuwwal is uit geomorfologisch oogpunt ideaal 
voor een dergelijke verbinding, omdat de diep ingesneden beekdalen zo worden vermeden. In 1395 AD 
verleende Frederik van Blankenheim, bisschop van Utrecht, tolvrijheid aan de bewoners van Ootmarsum, 
Hardenberg en Nijerbrugge net als zijn voorganger Jan van Arkel.1172 Waarschijnlijk verwijst deze oorkonde naar 
de laatmiddeleeuwse Hanzeroute tussen Ootmarsum en Hardenberg.1173 Deze verbinding komt op de 
grenskaart van De Man uit 1824 tot uiting (fig. 8.23).1174 Deze recente gedetailleerde bron helpt de 17de-
eeuwse kaarten van Ten Have uit 1648 AD te beoordelen (fig. 8.24).1175 De drie watermolens op de kaart van 
Ten Have en De Wit lijken in eerste instantie de papiermolens Bels, Frans en de Bovenste molen, maar dat is bij 
nader inzien onwaarschijnlijk omdat ze pas in de 18de eeuw zijn aangelegd.1176 Waarschijnlijk zien we een 
samenvoeging van de Mosbeek (Deele molen en Bovenste molen) en Hazelbeek (watermolen De Mast).1177 

 
1171 Hijszeler, 1970, p. 15-21; Paskamp-van Santen, 1992, p. 27-28. 
1172 Formsma, 1943, p. 19. 
1173 Bruns & Weçzerka, 1967, p. 377. 
1174 Stadsarchief en Althenaeumbibliotheek SAB, toegangsnummer 1236, archiefstuk 253. 
1175 De kaart is in 1680 AD opnieuw uitgegeven door Ten Have en De Wit in 1680 AD. 
1176 Hagens, 1979, p. 480-487, waarbij de Bovenste molen 100 m stroomopwaarts van Frans lag. 
1177 Hagens, 1979, p. 488, 491, 476. 
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Figuur 8.24. De route tussen Hardenberg en Ootmarsum volgens de grenskaart van De Man uit 1824 en kaartfragment van Ten Have 
uit 1648 (opnieuw uitgegeven door Ten Have en De Wit in 1680 AD), met dezelfde route (Bron: Stadsarchief en Althenaeumbibliotheek 
SAB, toegangsnummer 1236, archiefstuk 253; Beeldbank Vrije Universiteit van Amsterdam; University of California; Rijksuniversiteit 
Groningen).

Figuur 8.25. Mosbeekbrongebied en oostelijk gelegen waterscheiding op de top van de stuwwal. Hierop is een brede bundel van 
karrensporen zichtbaar, vermoedelijk een relict van de interregionale route tussen Ootmarsum en Hardenberg.

Bosontginning - Gezien het intensieve gebruik van de interregionale route is het onwaarschijnlijk dat de op droge 
gronden gelegen rijke loofbossen in de buurt van het tracé lagen. De grensbeschrijving in het markeboek van de 
Drieschichtige marke uit 1498 AD geeft samen met de 17de eeuwse kaarten van Ten Have en Blaeu en de veldnamen 
van Mander en Hezingen aanwijzingen waar de laatste bosrestanten nabij het Mosbeekdal voorkwamen. De 
grensbeschrijving is als volgt:
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Ondanks dat er geen onderzoek is gedaan naar de intensiteit van het wegverkeer, wijst de 
macrorestensamenstelling van de door onderzochte profielen op een open landschap. De omgeving van het 
Mosbeek brongebied is ontgonnen, maar het AHN toont in het oostelijk gelegen natuurgebied De 
Paardenslenkte nog een restant van een karrensporenbundel. Vergelijking van dit patroon met de grenskaart 
wijst erop dat de route zich in noordwestelijke richting, langs de noordflank van het Mosbeekbrongebied 
voortzette. Op basis van het natuurlijke verhang is het aannemelijk dat intensief transport leidde tot erosie, 
waarmee de colluviale afzettingen kunnen worden herleid (fig. 8.25). De mestschimmels en pioniermilieus 
kunnen zijn ontstaan door zowel vee van de markegenoten als lastdieren die het brongebied als drinkplaats 
benutten.  

Fig. 8.24. De route tussen Hardenberg en Ootmarsum volgens de grenskaart van De Man uit 1824 en 
kaartfragment van Ten Have uit 1648 (opnieuw uitgegeven door Ten Have en De Wit in 1680 AD), met dezelfde 
route (Bron: Stadsarchief en Althenaeumbibliotheek SAB, toegangsnummer 1236, archiefstuk 253; Beeldbank 
Vrije Universiteit van Amsterdam; University of California; Rijksuniversiteit Groningen). 
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“Lijst van de grenslijn en grensscheiding van Twente en Salland in het gericht Uelsen, oostelijk van Buchtus schuur tot aan 
Grafsdorp.” Van de Holthauser Spieker [Gp 77] over de Schabos es [Gp 80] tot op de grondplaat (het houten fundament), 
daar waar vroeger de kerk van Nielink stond [Gp 81], van de kerk van Nielink tot aan de Visschedijk [Gp 82], tot aan 
de steen achter het Mander holt staat [Gp 83], van de steen naast het Arentsholt [Gp 85], dan verder tot de steen aan de 
Lager weg naar Geesteren die aan het veen staat [Gp 87]. Van daar door het veen tot aan de steen die midden tegenover 
het Wierte in het Veen staat [Gp 93]. Van daar naar de steen naast de bank op de Munteberg [Gp 95]. Van de Munteberg 
[Gp 95] tot op het zand of de kruiskuil achter de eerste Strieperdijk (weg naar Sibculo)[Gp 99], tot aan de steen in 
Balderhaar (Bruinehaar tevens grenspunt van Graafschap Almelo) [Gp 103].1178

De in 1498 AD genoemde grenspalen zijn terug te vinden op de kaart “Comitatus Bentheim et Steinfurt” van Willem 
Jansz Blaeu uit 1635 AD. Daarnaast worden de boerderijnamen tegenwoordig ook nog gebruikt en kunnen het Arns-
holt en Manderholt eenvoudig worden afgeleid. Tussen Nilingen (erve Scholte Nieling) en Groten Hesingen (Hezin-
gen) is door Blaeu ook een bosgebied ingetekend en dat zou de omgeving van de Mosbeek kunnen zijn. De omgeving 
van Brunninkhusen lijkt in de 17de eeuw een open gebied te zijn (fig. 8.26). In 1498 werd in ieder geval in het bosgebied 
de Wernte [later Wiernte genoemd] geakerd door boeren uit Mander, Vasse en Geesteren.1179 

Figuur 8.26. Comitatus Bentheim et Steinfurt / auctore Io-
anne Westenberg [Willem Jansz. Blaeu], waarop de bossen 
Arnsholt , het Manderholt en Die Wernte zijn aangegeven. De 
kaart is op het oosten georiënteerd. Bron: Universiteitsbibli-
otheek Vrĳe Universiteit Amsterdam (beeldbank); University 
of California.

Het Manderholt lijkt op basis van het AHN-hillshade 
model begrensd door de zichtbare contouren van een 
strokenverkaveling (fig. 8.27). Het gebied draagt de 
veldnaam Holtbelt hoewel op de kaart van Hottinger 
alleen nog wat “bosrestanten” op een gekarteerde 
heuvel zichtbaar zijn.1180 Tijdens het veldwerk zijn geen 
aanwijzingen voor fossiele akkerlagen aangetroffen, 
waardoor het aannemelijk is dat de strokenverkaveling 
de laatste (geprivatiseerde) begrenzing van het 
Manderholt weergeeft (fig. 8.27). 

Naast het in 1498 AD genoemde Arentsholt en Manderholt is het mogelijk dat er meerdere bossen waren, maar 
buiten de reikwijdte van de grensbeschrijving vielen. Door de erfontwikkeling is het ook te verwachten dat tussen de 
middeleeuwen en historische kaarten ook bossen door ontginning zijn verdwenen. Aan de hand van etymologische 
kenmerken van veldnamen voor middeleeuws bos zijn 32 locaties geselecteerd (fig. 8.28). 

In Drenthe wijst het toponiem “holt” op het zware opgaande bos van de keileemgronden, in hoofdzaak gebruikt 
voor het timmerhout.1181 Het toponiem “loo” is ontstaan vanuit het Gemaanse lauha (bos) dat zich via lohe, loe tot 
lo heeft ontwikkeld. Volgens Spek verwijst de naam naar lichtrijke bossen met een relatief open structuur. De term 
wijst op een degradatiestadium van beweid natuurlijk bos, inclusief de uiteindelijke ontginning tot cultuurland.1182 
Het toponiem “hees” is volgens Spek een benaming voor het struikgewas of kreupelhout van meestal eik of beuk. Het 
verwijst naar het Indogermaans haisjo en Oud Nederlands hesi/hezia).1183 

Om een beeld te vormen van de fasering van het degradatieproces is het zinvol om de bodemkenmerken in ogenschouw 
te nemen. Het is aannemelijk dat rijke Tertiaire kleigronden of keileemgronden meer mineralen bevatten en vanwege 
de zwaarte van de grond ook lastig te ontginnen zijn in vergelijking met de lichte, leemarme zandgronden.1184 Het 
blijkt dat de bostoponiemen rondom Mander en Hezingen in grote lijnen het Drentse beeld volgt (fig. 8.28, 8.29). 
Vanuit deze studie zijn aanwijzingen dat de lichte zandgronden (loo) eerder zijn ontbost dan de zware Tertiaire 
kleigronden (holt). 

1178  Koop & Smeenge, 2019, p. 16-21;31.
1179  Koop & Smeenge, 2019, p. 31-32.
1180  Scholte-Lubberink & Smeenge, 2017; Booijink et al., 2003.
1181  Spek, 2004, p. 200.
1182  Spek, 2004, p. 199-201.
1183  Spek, 2004, p. 202.
1184  Spek, 2004, p. 189-203.
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Fig. 8.25. Mosbeekbrongebied en oostelijk gelegen waterscheiding op de top van de stuwwal. Hierop is een 
brede bundel van karrensporen zichtbaar, vermoedelijk een relict van de interregionale route tussen 
Ootmarsum en Hardenberg. 

Bosontginning ― Gezien het intensieve gebruik van de interregionale route is het onwaarschijnlijk dat de op 
droge gronden gelegen rijke loofbossen in de buurt van het tracé lagen. De grensbeschrijving in het markeboek 
van de Drieschichtige marke uit 1498 AD geeft 
samen met de 17de eeuwse kaarten van Ten 
Have en Blaeu en de veldnamen van Mander 
en Hezingen aanwijzingen waar de laatste 
bosrestanten nabij het Mosbeekdal 
voorkwamen. De grensbeschrijving is als volgt: 

“Lijst van de grenslijn en grensscheiding van 
Twente en Salland in het gericht Uelsen, 
oostelijk van Buchtus schuur tot aan 
Grafsdorp.” Van de Holthauser Spieker [Gp 77] 
over de Schabos es [Gp 80] tot op de 
grondplaat (het houten fundament), daar waar 
vroeger de kerk van Nielink stond [Gp 81], van 
de kerk van Nielink tot aan de Visschedijk [Gp 
82], tot aan de steen achter het Mander holt 
staat [Gp 83], van de steen naast het 
Arentsholt [Gp 85], dan verder tot de steen aan 
de Lager weg naar Geesteren die aan het veen 
staat [Gp 87]. Van daar door het veen tot aan 
de steen die midden tegenover het Wierte in 
het Veen staat [Gp 93]. Van daar naar de steen 
naast de bank op de Munteberg [Gp 95]. Van 
de Munteberg [Gp 95] tot op het zand of de 
kruiskuil achter de eerste Strieperdijk (weg 
naar Sibculo)[Gp 99], tot aan de steen in 
Balderhaar (Bruinehaar tevens grenspunt van 
Graafschap Almelo) [Gp 103].1178 

 
1178 Koop & Smeenge, 2019, p. 16-21;31. 

Fig. 8.26. Comitatus Bentheim et Steinfurt / auctore Ioanne 
Westenberg [Willem Jansz. Blaeu], waarop de bossen Arnsholt , het 
Manderholt en Die Wernte zijn aangegeven. De kaart is op het oosten 
georiënteerd. Bron: Universiteitsbibliotheek Vrĳe Universiteit 
Amsterdam (beeldbank); University of California. 
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Figuur 8.27. Contouren 
van het Manderholt en 
de inliggende strokenver-
kaveling op basis van het 
AHN-hillshade model. 
Het gebied is gelegen in 
de noordoosthoek van de 
Manderes, ten noorden 
van watermolen Bels. 

Wanneer we aannemen dat bosontginning in gebieden met dunne watervoerende pakketten leidt tot 
grondwaterstandstijging, kan met deze dataset een vernatting in het gebied rondom de watermolens worden 
verklaard.1185 Voor het brongebied geven de paleoecologische gegevens aanwijzingen voor bosontginning, maar 
de toponymische gegevens zijn schaars. Alleen de Hezingeres bevat een loo-toponiem, dat mogelijk in de late 
middeleeuwen is ontgonnen. De gegevens zijn ontoereikend om een relatie tussen bosontginning en het ontstaan van 
het doorstroomveen te kunnen aantonen. De verwachting is dat de opstuwende werking van de Deele watermolen in 
combinatie met bosontginning heeft geleid tot vernatting in het brongebied.

Ontginning veldgronden - De paleoecologische en bodemkundige gegevens geven aanwijzingen voor oppervlakkige 
uitdroging van het veenpakket vanaf 1860 AD. Ook historische en kartografische gegevens sluiten hier op aan. De 
Ridderschap en Steden (voorloper van de Provincie Overijssel) verordenden in 1770 AD dat alle beken, weteringen, 
tochtsloten en uitwateringen moesten worden geschoond en onderhouden (bijlage 8.5).1186 Verwarrend hierbij is dat 
de Springendalse beek toen Mossbeek werd genoemd en huidige Mosbeek toen Vlasbeeke bij Harmelink Maate.1187 
De in thema C gepresenteerde waterstaatskaart van 1885, het kadastrale minuutplan van 1832 en de nettetekening 
van de topografisch militaire kaart van 1848 geven geen aanwijzingen voor een beekloop in het brongebied.1188 De 
beekloop begon in 1832 AD pas ter hoogte van de Maatmansweg (ter hoogte van erf De Witker), waar een natuurlijke 
dalvernauwing aanwezig is (fig. 8.30, 8.31). Echter op de chromotopografische kaart van 1901 AD blijkt voor het eerst 
een beekloop in het brongebied aanwezig (fig. 8.32).1189 Tijdens booronderzoek is onder de zandige beekbodem een 
circa 1 m dik veenpakket aangetroffen, een bewijs voor de doorgraving van het doorstroomveen.1190 

Het huidige natuurreservaat het brongebied van de Mosbeek is slechts een fractie van het oorspronkelijke 
doorstroomveen. Vanaf de markeverdeling van Mander in 1856 en Hezingen in 1858 vond een ware 
landschapstransformatie plaats door de privatisering van de gemeenschappelijke gronden.1191 Als eerste werd er een 
rationeel wegenpatroon aangelegd om de ontginning van de geprivatiseerde (heide)gronden mogelijk te maken. Uit 
vergelijking van de nettetekening van de topografisch militaire kaart (TMK) van 1848 AD met de chromotopografische 
kaart van 1901 AD, blijkt dat het moeras is ontgonnen en veranderd in een palet heide, groenland, akkers, bosjes en 
singels (fig. 8.32). Het is aannemelijk dat deze privatisering en latere intensivering van het landgebruik leidde tot een 
steeds grotere belasting van het watersysteem en daarmee erosie in de hand werkte. 

 

1185  Hoogendoorn, 1992, fig. 35-39; Dolman & Moors, 1994, p. 20-21; Spek, 2004, p. 116; Straelens & Mohren, 2010, p. 162-166.
1186  Koop & Smeenge, 2019, p. 485-492; HCO 0157 inv. nr. 953, p. 42-43; bijlage 8.5.
1187  De oostelijk van het brongebied gelegen zandweg heet nog Vlasbeekweg.
1188  Nationaal Archief, waterstaatskaarten, inv.nr. 613. Almelo, blad 2, 1885; Stichting Kadastrale Atlas, 2012; fotobestanden Tubbergen 
              sectie   C, 4de blad.
1189  www.topotijdreis.nl (dd. 12-04-2018).
1190  Omgeving X: 255673/ Y: 496382.
1191  Demoed, 1987, p. 99-100.
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De in 1498 AD genoemde grenspalen zijn terug te vinden op de kaart “Comitatus Bentheim et Steinfurt” van 
Willem Jansz Blaeu uit 1635 AD. Daarnaast worden de boerderijnamen tegenwoordig ook nog gebruikt en 
kunnen het Arnsholt en Manderholt eenvoudig worden afgeleid. Tussen Nilingen (erve Scholte Nieling) en 
Groten Hesingen (Hezingen) is door Blaeu ook een bosgebied ingetekend en dat zou de omgeving van de 
Mosbeek kunnen zijn. De omgeving van Brunninkhusen lijkt in de 17de eeuw een open gebied te zijn (fig. 8.26). 
In 1498 werd in ieder geval in het bosgebied de Wernte [later Wiernte genoemd] geakerd door boeren uit 
Mander, Vasse en Geesteren.1179  

Het Manderholt lijkt op basis van het AHN-hillshade model begrensd door de zichtbare contouren van een 
strokenverkaveling (fig. 8.27). Het gebied draagt de veldnaam Holtbelt hoewel op de kaart van Hottinger alleen 
nog wat “bosrestanten” op een gekarteerde heuvel zichtbaar zijn.1180 Tijdens het veldwerk zijn geen 
aanwijzingen voor fossiele akkerlagen aangetroffen, waardoor het aannemelijk is dat de strokenverkaveling de 
laatste (geprivatiseerde) begrenzing van het Manderholt weergeeft (fig. 8.27).  

Fig. 8.27. Contouren van het Manderholt en de inliggende strokenverkaveling op basis van het AHN-hillshade 
model. Het gebied is gelegen in de noordoosthoek van de Manderes, ten noorden van watermolen Bels.  

Naast het in 1498 AD genoemde Arentsholt en Manderholt is het mogelijk dat er meerdere bossen waren, 
maar buiten de reikwijdte van de grensbeschrijving vielen. Door de erfontwikkeling is het ook te verwachten 
dat tussen de middeleeuwen en historische kaarten ook bossen door ontginning zijn verdwenen. Aan de hand 
van etymologische kenmerken van veldnamen voor middeleeuws bos zijn 32 locaties geselecteerd (fig. 8.28).  

 
1179 Koop & Smeenge, 2019, p. 31-32. 
1180 Scholte-Lubberink & Smeenge, 2017; Booijink et al., 2003. 
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Figuur 8.28. Overzicht van vermoedelijk middeleeuwse bostoponiemen in de omgeving van het Mosbeekdal op basis van het veldna-
menonderzoek van Booijink et al., 2003.

Figuur 8.29. Overzicht van middeleeuwse topo-
niemen groepen (holt, loo en hees) op basis van 
veldnamenonderzoek en het onderliggende ac-
tuele bodemtype op basis van de 1: 50.000 bo-
demkaart (associatie van venige beekdal-gron-
den (ABv), Tertiaire klei (KT), enkeerdgronden 
(zEZ21, -23), veldpodzolgronden (Hn21 al dan 
niet met Tertiaire klei binnen 80 cm (t-achter-
voegsel), beekeerdgronden (pZg23t met Tertiai-
re klei binnen 80 cm). 
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leemarme zandgronden.1184 Het blijkt dat de bostoponiemen rondom Mander en Hezingen in grote lijnen het 
Drentse beeld volgt (fig. 8.28, 8.29). Vanuit deze studie zijn aanwijzingen dat de lichte zandgronden (loo) 
eerder zijn ontbost dan de zware Tertiaire kleigronden (holt).  

Fig. 8.29. Overzicht van 
middeleeuwse toponiemen groepen 
(holt, loo en hees) op basis van 
veldnamenonderzoek en het 
onderliggende actuele bodemtype op 
basis van de 1: 50.000 bodemkaart 
(associatie van venige beekdal-
gronden (ABv), Tertiaire klei (KT), 
enkeerdgronden (zEZ21, -23), 
veldpodzolgronden (Hn21 al dan niet 
met Tertiaire klei binnen 80 cm (t-
achtervoegsel), beekeerdgronden 
(pZg23t met Tertiaire klei binnen 80 
cm).  

Wanneer we aannemen dat bosontginning in gebieden met dunne watervoerende pakketten leidt tot 
grondwaterstandstijging, kan met deze dataset een vernatting in het gebied rondom de watermolens worden 
verklaard.1185 Voor het brongebied geven de paleoecologische gegevens aanwijzingen voor bosontginning, 
maar de toponymische gegevens zijn schaars. Alleen de Hezingeres bevat een loo-toponiem, dat mogelijk in de 
late middeleeuwen is ontgonnen. De gegevens zijn ontoereikend om een relatie tussen bosontginning en het 
ontstaan van het doorstroomveen te kunnen aantonen. De verwachting is dat de opstuwende werking van de 
Deele watermolen in combinatie met bosontginning heeft geleid tot vernatting in het brongebied. 

Ontginning veldgronden ― De paleoecologische en bodemkundige gegevens geven aanwijzingen voor 
oppervlakkige uitdroging van het veenpakket vanaf 1860 AD. Ook historische en kartografische gegevens 
sluiten hier op aan. De Ridderschap en Steden (voorloper van de Provincie Overijssel) verordenden in 1770 AD 
dat alle beken, weteringen, tochtsloten en uitwateringen moesten worden geschoond en onderhouden (bijlage 
8.5).1186 Verwarrend hierbij is dat de Springendalse beek toen Mossbeek werd genoemd en huidige Mosbeek 
toen Vlasbeeke bij Harmelink Maate.1187 De in thema C gepresenteerde waterstaatskaart van 1885, het 
kadastrale minuutplan van 1832 en de nettetekening van de topografisch militaire kaart van 1848 geven geen 
aanwijzingen voor een beekloop in het brongebied.1188 De beekloop begon in 1832 AD pas ter hoogte van de 
Maatmansweg (ter hoogte van erf De Witker), waar een natuurlijke dalvernauwing aanwezig is (fig. 8.30, 8.31). 
Echter op de chromotopografische kaart van 1901 AD blijkt voor het eerst een beekloop in het brongebied 
aanwezig (fig. 8.32).1189 Tijdens booronderzoek is onder de zandige beekbodem een circa 1 m dik veenpakket 
aangetroffen, een bewijs voor de doorgraving van het doorstroomveen.1190  

  

  

 
1184 Spek, 2004, p. 189-203. 
1185 Hoogendoorn, 1992, fig. 35-39; Dolman & Moors, 1994, p. 20-21; Spek, 2004, p. 116; Straelens & Mohren, 2010, p. 162-166. 
1186 Koop & Smeenge, 2019, p. 485-492; HCO 0157 inv. nr. 953, p. 42-43; bijlage 8.5. 
1187 De oostelijk van het brongebied gelegen zandweg heet nog Vlasbeekweg. 
1188 Nationaal Archief, waterstaatskaarten, inv.nr. 613. Almelo, blad 2, 1885; Stichting Kadastrale Atlas, 2012; fotobestanden Tubbergen  
     sectie   C, 4de blad. 
1189 www.topotijdreis.nl (dd. 12-04-2018). 
1190 Omgeving X: 255673/ Y: 496382. 
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Fig. 8.28. Overzicht van vermoedelijk middeleeuwse bostoponiemen in de omgeving van het Mosbeekdal op 
basis van het veldnamenonderzoek van Booijink et al., 2003. 

In Drenthe wijst het toponiem “holt” op het zware opgaande bos van de keileemgronden, in hoofdzaak 
gebruikt voor het timmerhout.1181 Het toponiem “loo” is ontstaan vanuit het Gemaanse lauha (bos) dat zich via 
lohe, loe tot lo heeft ontwikkeld. Volgens Spek verwijst de naam naar lichtrijke bossen met een relatief open 
structuur. De term wijst op een degradatiestadium van beweid natuurlijk bos, inclusief de uiteindelijke 
ontginning tot cultuurland.1182 Het toponiem “hees” is volgens Spek een benaming voor het struikgewas of 
kreupelhout van meestal eik of beuk. Het verwijst naar het Indogermaans haisjo en Oud Nederlands 
hesi/hezia).1183  

Om een beeld te vormen van de fasering van het degradatieproces is het zinvol om de bodemkenmerken in 
ogenschouw te nemen. Het is aannemelijk dat rijke Tertiaire kleigronden of keileemgronden meer mineralen 
bevatten en vanwege de zwaarte van de grond ook lastig te ontginnen zijn in vergelijking met de lichte, 

 
1181 Spek, 2004, p. 200. 
1182 Spek, 2004, p. 199-201. 
1183 Spek, 2004, p. 202. 

Nummers Veldnaam Categorie Betekenis*
1 de Loobrei bos/akker Rechthoekig ontginningsblok met korte brede strokenverkaveling uit bosweide ontgonnen
2 Akkerholt bos/akker Akkermaalshout, of geriefhout langs de akker
3 't Loo bos Open plek in het bos bosweide
4 't Ekste Holt bos Achterste bosgebied
5 'n Looboom bos Open plaats in het bos/bosweide dat is afgesloten met een slagboom
6-9 'n Holtbelt bos Opgaand bos op een hoog gelegen gebied
10-14 Holtbrei bos/akker Rechthoekig ontginningsblok met korte brede strokenverkaveling uit ontgonnen bos
15 de Holtbrei/ 'n Es bos/akker Rechthoekig ontginningsblok met korte brede strokenverkaveling uit ontgonnen bos
16-17 'n Lokaamp bos/akker Open plaats in het bos, ontgonnen tot kamp
18-21 'n Heeskaamp bos/akker Struikgewas van eiken en of beuken.
22-27; 29-30 'n Lokaamp bos/akker Open plaats in het bos, ontgonnen tot kamp
28 'n Sniederslokaamp bos/akker Open plaats in het bos, ontgonnen tot kamp, waar loof werd gesneden
31-32 de Holtsuus veen Opgaand bos bij veenland, of moerasgebied
*Spek, 2004, p. 202, 358, 673, 682; Schönfeld, 1950, p. 17; Elerie et al., 2015, p. 251; Geïntegreerde TaalBank.



308 | Hoofdstuk 8

Figuur 8.30. Kadastraal minuutplan van 
1832, sectie D (Hezinge). De Mosbeek 
ontspringt pas ter hoogte van de vrijwel 
noord-zuidgeörienteerde Maatmansweg 
in het midden van het kaartbeeld.1192 
Bron digitale kaart: Den Otter, 2012.

Figuur 8.31. De nettetekening uit 1848 
van de Topografisch Militaire Kaart 
(TMK). De kaart is gebaseerd op het 
kadastrale minuutplan. De OAT komt 
deels in het kleurgebruik tot uiting. Het 
gebied ten oosten van de Maatmansweg 
is als een moeras (blauw) weergegeven. 
De Mosbeek ontspringt ter hoogte van 
de weg, in analogie van de nettetekening. 
Opvallend is dat in het moeras wat 
bossages staan aangegeven. Het Mosbeek 
brongebied bevat het meest oostelijke 
deel, wat als blauw gebied in de heide 
(wit gebied) is gekarteerd. De dikke 
zwarte lijn langs de noordflank van het 
moeras is een steilrand. 

Figuur 8.32. De Chromotopografische 
kaart van 1901 AD met een geheel 
nieuwe verkavelingsstructuur, een gevolg 
van de markeverdeling. De Mosbeek is 
stroomopwaarts verlengd en het moeras 
is omgevormd tot een afwisseling van 
heide, groenland, bosjes en singels. Ten 
noorden van het brongebied zijn enkele 
akkertjes aangelegd. 

1192  Evertse-Crince Le Roy et al., 2011, p. 67, perceelsnummers 22, 25 ten opzichte van 21 en 23, kaartblad 24; Den Otter, 2012.
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Concluderend hebben door de regionale ontbossing en de aanvullende opstuwing van de watermolen Deele 
veenvormende processen plaatsgevonden. Deze leidden zelfs tot een alternatief evenwicht (hysterese).1193 Vanaf 1860 
AD is het veengebied doorgraven en de veenvorming beëindigd door terugschrijdende erosie en bronerosie. Het 
ecosysteem lijkt zich weer richting zijn oorspronkelijke toestand te verschuiven. 

8.4. Synthese en conclusies 

Historisch-landschapsecologische kenmerken vóór de komst van de watermolens

Aan beide zijden van de waterscheiding op de Ootmarsumse stuwwal flanken liggen bronnen en erosiedalen. In 
tegenstelling tot eerder geologisch onderzoek, waarin keileem op de stuwwaltop werd verwacht zijn er aanwijzingen 
dat de waterscheiding uit zand bestaat. Het zandpakket op de top van de stuwwal fungeert vermoedelijk als reservoir 
voor de bronnen die zijn omgeven door een scheefstelling van Tertaire kleilagen. Dit is ook de reden dat grondwater 
hoog in het landschap uittreedt. Dit is echter nog niet uit eerder geologisch onderzoek gebleken.

Figuur 8.33. Een dwarsdoorsnede van het Mosbeekdal (profiel 2) met daarin de ligging van colluviale afzettingen (bruin) van voor de 
13de eeuw. Een gedeeltelijk analoge situatie speelt op de Veluwezoom waar intensieve regen in combinatie met een intensief betreden pad 
leidt tot erosie en colluviale afzettingen in het bos (rode pijlen en geulvorming in het pad). Vermoedelijk vormde de laatmiddeleeuwse 
route tussen Ootmarum en Hardenberg in combinatie met een intensief landgebruik een sedimentbron. 

Op diverse plaatsen is de basis van deze bronmilieus gevormd door colluviale afzettingen die voor de 13de en 15de eeuw 
zijn gevormd (fig. 8.33). Ze getuigen van dynamische milieuomstandigheden tijdens de late middeleeuwen. Doordat 
colluviaal materiaal ongeschikt bleek voor paleoecologisch onderzoek, is het niet mogelijk om landschapsecologische 
oorzaken af te leiden. Historische bronnen wijzen erop dat hellingerosie samenvalt met ontginningen. In de late 
middeleeuwen vond een verschuiving van oude bewoningskernen naar meer perifere gebieden plaats. Vermoedelijk 
zijn toen ook de grote bouwlandcomplexen uitgebreid, ten koste van het bos (hoofdstuk 6). Veldnamen duiden dat 
de lichte zandgronden eerder zijn ontgonnen dan de gebieden met Tertiaire klei, want het Manderholt en Arnsholt 

1193  Lockwood & Lockwood 1993, p. 282-288; Davenport et al. 1998, p. 231-238; Scheffer et al., 2005, p. 1003-1012.
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bleven tot in de 17de eeuw bestaan. Het loo-toponiem op de Hezingeres indiceert een vroege ontbossing van de 
omgeving van het Mosbeekbrongebied. Daarnaast weten we dat er over de waterscheiding een laat-middeleeuwse 
handelsroute liep. Vermoedelijk vormde deze aangrenzende route ook een erosiebron, vanwege de steile hellingen 
richting het brongebied. De verhanglijn van de Mosbeek toont aan dat het brongebied gevoelig is voor erosie, maar 
vanuit de lithostratigrafische opbouw bezien was er voor de 13de eeuw nog sprake van colluviale opvullingsprocessen, 
gevolgd door veenvormende processen tot aan 1860 AD. 

Historisch-landschapsecologische kenmerken tijdens de watermolens

Koolstofdateringen geven aanwijzingen dat tussen de 13de en 15de eeuw veenvorming op de oudere colluviale 
afzettingen heeft plaatsgevonden (fig. 8.34). Vermoedelijk komt dit door de aanleg van de watermolen Deele die 
vanaf 1493 AD in de schriftelijke bronnen verschijnt. De molen hoorde volgens het gereconstrueerde middeleeuwse 
grootgrondbezit bij een van de oudste erven in Twente en was in eigendom van de bisschop van Utrecht. In Noordoost-
Twente is er een oudere schenkingsovereenkomst. De bisschop bezat dus al veel eerder dan de 15de eeuw watermolens. 
Er zijn aanwijzingen gevonden waar deze watermolen lag, waarschijnlijk een doordachte locatiekeuze nabij een 
natuurlijke drempel in het Mosbeekdal. Deze drempel is feitelijk een puinwaaier, afgezet door een noordelijke zijbeek 
en vormde daardoor al een soort natuurlijk spaarbekken. Volgens de dimensies van de naburige molenraderen en 
debietschatting van de Mosbeek moet er een bovenslagwatermolen hebben gestaan. Het hydrologisch effect van deze 
bovenslagwatermolen reikte tot aan het oorspronkelijke doorstroomveen bij de Maatmansweg (ter hoogte van erf De 
Witker). Deze weg doorkruist het dal op een natuurlijke vernauwing, stuwde het water op tot ca. 55,8 m +NAP en 
belemmerde de afvoer uit dit brongebied. Het gebied had bovenstrooms van de Maatmansweg bovendien helemaal 
geen beekloop volgens kartografische bronnen en een boring. Met kartografische gegevens en drie paleoecologische 
onderzoekslocaties is vast komen te staan dat dit gebied een groot basenhoudend doorstroomveen was met vooral 
kenmerken van het knopbiezenverbond en bultvormende vegetaties van het dopheiverbond. Tussen circa 1500 en 1760 
AD zijn er nog wel aanwijzingen voor zanddynamiek, waarin kenmerken van het dwergbiezenverbond voorkwamen. 

De Deele watermolen is waarschijnlijk tussen 1662 en 1676 vervangen en verplaatst richting het grensgebied van 
de marke Mander. In 1711 werd de middelste watermolen (Frans) en in 1725 AD de benedenste watermolen (Bels) 
gesticht. Gebruiksconflicten, oude beekrelicten, relicten van spaarvijvers en kartografische gegevens duiden op 
ingrijpende wijzigingen van het watersysteem in de 17de eeuw. Er ontstond een watermolenlandschap tussen deze 
watermolens, waarbij de natuurlijke drempel/puinwaaier werd doorgraven. Hierdoor kon er zowel water richting de 
bovenste en middelste/benedenste molen worden geleid. Om dit te kunnen doen werden elzenbroekbossen in het 
dal omgevormd tot cultuurgraslanden. Het opheffen van de Deele watermolen en doorgraving van de puinwaaier 
leidde waarschijnlijk tot waterstandsdaling van tenminste 1 m. Dit effect komt in het brongebied pas in de lokale 
vegetatieontwikkeling van zone C tot uiting, de periode tussen 1760 en 1860 AD. Er konden berken op het veen 
ontkiemen en er verschenen soorten van een zuurder milieu en meer wisselvochtige omstandigheden. De vegetatie 
lijkt te verschuiven van het knopbiesverbond naar het dopheiverbond. Vermoedelijk veroorzaakte terugschrijdende 
erosie dit proces, aanvankelijk alleen in het traject tussen de doorgraven puinwaaier en de Maatmansweg. Hoewel de 
toename van zuurminnende taxa verklaard kan worden door successie en bultvorming, zijn er ruimtelijke verschillen 
binnen het brongebied. Vanaf 1760 ontbreken namelijk basenhoudende taxa hoog in het systeem (macroresten 
uit onderzoekslocatie), maar wijst parnassia uit het pollenbeeld op aanwezigheid elders in het brongebied. In deze 
periode verdwijnen ook de laatste rijke loofbossen met linde en wijzen tred- en pioniervegetaties op een sterke 
cultuurbeïnvloeding in de omgeving van het doorstroomveen. De Maatmansweg vormde vanaf de late middeleeuwen 
en 1860 AD de grens tussen gecultiveerde en ongecultiveerde gebieden. 

Door de aanvullende opstuwing van de watermolen is de vernatting in het beekdal waarschijnlijk sterk bevorderd 
en ontstond uiteindelijk een veenpakket hoog op de helling van de stuwwal. De door mensen gecreëerde vernatting 
door ontbossing en opstuwing van het waterpeil leidde tot hysterese. Er ontstond een geheel nieuw ecosysteem dat 
als een basenhoudend doorstroomveen getypeerd kan worden. Als zodanig is dit dus een door de mens geïnitieerde 
veengroei en van een historisch ecosysteem dat door een verfijnde wisselwerking tussen natuur en mens eeuwenlang 
heeft bestaan.
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Figuur 8.34. Een dwarsdoorsne-
de van het Mosbeekdal (profiel 2) 
met daarin de ligging van collu-
viale afzettingen van voor de 13de 
eeuw (bruin) en veenontwikke-
ling (paars) vanaf de 14de eeuw. 
Tot aan de markeverdeling van 
1858 AD was er geen beek in dit 
doorstroomveen aanwezig. De 
invulling van de dwarsdoorsnede 
is een retrogressieve reconstructie 
van de maximale veenomvang. 
Dergelijke analoge situaties zijn 
aanwezig in het New Forest in 
Engeland. 

Historisch-landschapsecologische kenmerken na de 19e-eeuwse markeverdeling

Tussen 1860 en 1900 AD ontstond er verstoring van het ecosysteem plaats, omdat er op tal van plekken de veenvorming 
in het watermolenlandschap werd beëindigd. Ter hoogte van de natuurlijke dalvernauwing aan de Maatmansweg werd 
een watergang door het doorstroomveen tot bovenin het brongebied gegraven. Het leidde tot terugschrijdende erosie 
vanuit de beekbedding en bronerosie op de dalflanken, vermoedelijk geïnitieerd door begreppeling van het veenpakket 
(fig. 8.35, figuren 8.11-8.13). Dit alternatieve evenwicht is waarschijnlijk niet alleen vanuit interne maatregelen tot 
stand gekomen, want het omliggende landgebruik van de gemeenschappelijke markegronden, veranderde drastisch 
door privatisering. Ook buiten het dal werd ontwatering aangelegd en is aangenomen dat in hellende gebieden als 
deze een grotere variatie in het afvoerpatroon van het watersysteem ontstond. De afvoerpieken werkten erosie in de 
hand, waardoor er naast ontginning van de dalflanken nog maar een fractie van het oorspronkelijke basenhoudende 
doorstroomveen overbleef. In de omgeving van de gegraven waterloop (Mosbeek) is door erosie tenminste 1 m 
veen verdwenen. Vanuit deze hoofdloop ontstonden diverse kleine geultjes, waarin ook terugschrijdende erosie 
plaatsvindt. Het leidde op tal van plekken tot een gedeeltelijke mineralisatie van de toplaag van het veenpakket. Op 
de bemonsteringslocatie ontstond een meer voedselrijke en hoog productievere vegetatie (fig. 8.34). Wat lager in het 
systeem van het brongebied zijn aspecten van de situatie van 1860 AD behouden gebleven. Het Mosbeekdal is als 
‘watermolenlandschap’ een heel duidelijk voorbeeld voor de wisselwerking tussen aarde, mens en natuur.
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Figuur 8.35. Een dwarsdoorsnede van het Mosbeekdal (profiel 2) met daarin de ligging van colluviale afzettingen (bruin) van voor 
de 13de eeuw en veenontwikkeling vanaf de 14de tot aan het eind van de 19de eeuw (paars). Na de markeverdeling van 1858 AD is 
er een waterloop aangelegd (ter hoogte van de dubbele rode pijl) en is in de omgeving ruim 1 m veen verdwenen door erosie en 
oxidatie. Desondanks komt op een aantal plekken een fraaie bultstructuur voor met daarop beenbreek (Narthecium ossifragum), langs 
ontwaterende erosiegeultjes witte snavelbies (Rhynchospora alba) en bij diepere insnijding met grondwatervoeding veldrus (Juncus 
acutiflorus).
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