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Hoofdstuk 10

Conclusies, reflectie en toepassingsmogelijkheden
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10.1 Inleiding

Dit promotieonderzoek naar de historische landschapsecologie van Noordoost-Twente had twee belangrijke drijfveren. 
Allereerst was er het diepgewortelde besef dat de essentie van elk landschap ligt in de gevarieerde, eeuwenoude en 
rijk gelaagde wisselwerking tussen aarde, mens en natuur. Integraal landschapsonderzoek vraagt om die reden om 
een voortdurende en steeds ook zorgvuldig afgewogen balans van deze drie dimensies. In de tweede plaats was er 
de overtuiging dat een interdisciplinaire studie van deze drieledige samenhang een belangrijke bijdrage levert aan 
gebiedseigen oplossingen voor relevante hedendaagse problemen als verlies aan biodiversiteit en landschappelijke 
identiteit, klimaatverandering, waterveiligheid, energietransitie en verduurzaming van de landbouw. 

Daarom was het doel om met een interdisciplinaire aanpak die balans tussen de aardkundige, cultuurhistorische en 
ecologische dimensies van het landschap zorgvuldig te onderzoeken. Niet alleen wetenschappelijke kennis kreeg 
hierbij de aandacht, maar ook de ervaringen van vroegere en huidige bewoners die het landschap gebruikten. Vanuit 
hun gebiedskennis en jarenlange ervaring over de gebruiksmogelijkheden van het landschap gaven ze intuïtieve 
oplossingen voor problemen die met behulp van wetenschappelijke benaderingen niet altijd kunnen worden gevonden. 
Een derde opgave die binnen het bestek van dit meerjarig deeltijd-onderzoeksproject alleen gedeeltelijk kon worden 
bereikt is de toepassing van de nieuw ontwikkelde historisch-landschapsecologische kennis in de dagelijkse praktijk 
van het natuur- en landschapsbeheer, de erfgoedzorg, het waterbeheer, de kringlooplandbouw en de ruimtelijke 
planning van Noordoost-Twente.

In dit hoofdstuk maak ik de balans op van de zoektocht die uiteindelijk leidde tot de reeks van studies over de 
historische landschapsecologie van Noordoost-Twente. Het is in drie bedrijven uitgewerkt. Allereerst worden de 
belangrijkste resultaten geoogst van de in hoofdstuk 2 t/m 9 besproken interdisciplinaire studies (par. 10.2). Vervolgens 
wordt het in hoofdstuk 1 ontwikkelde trilaterale landschapsmodel op zijn interne consistentie en methodologische 
uitvoerbaarheid getoetst (par. 10.3). Tot slot worden de toepassingsmogelijkheden voor de resultaten van historisch-
ecologisch landschapsonderzoek geëvalueerd (par. 10.4). 

10.2 De belangrijkste resultaten van het onderzoek

Inleiding

Dit hoofdstuk richt zich op de belangrijkste kenniswinst die is verkregen door toepassing van de trilaterale 
onderzoeksaanpak. Stuk voor stuk hadden deze kernresultaten behulp van gangbare monodisciplinaire werkwijzen 
uit de aardwetenschappen, archeologie, historische geografie, paleobotanie of vegetatiekunde niet of nauwelijks 
kunnen worden bereikt. 

Kernresultaat 1: Nieuw inzicht in de genese van het Laat-Pleniglaciale rivierterrassenlandschap 
van de zuidelijke Dinkelvallei 

Hoewel Nederland in de Europese dekzandgordel ligt, blijken eolische afzettingen hier lang niet overal de landvormen 
te domineren. Geologen toonden in de jaren ‘70 en ’90 van de vorige eeuw al aan dat in het gebied tussen Denekamp 
en De Lutte nauwelijks jong dekzand aanwezig is. Desondanks bleef men in latere studies hardnekkig vasthouden 
aan het traditionele beeld van een dekzandlandschap ter plekke en een hoofdzakelijk eolische wordingsgeschiedenis. 
In dit proefschrift is door een analyse van de beschikbare aardwetenschappelijke en landschapsecologische gegevens 
aangetoond dat de geologische essentie van het Dinkeldal niet die van een dekzandlandschap is, maar die van een 
fossiele Laat-Pleniglaciale (circa 25.000-16.000 jaar geleden) riviervlakte. In deze vlakte ligt zowel een oostelijk als een 
westelijk geulensysteem (hoofdstuk 3). 

De sturende factor voor het ontstaan van beide geulsystemen is de vernauwing in het stroomgebied die in eerdere 
fasen van het Laat Pleistoceen is ontstaan door de Bentheimerrug en de Oldenzaalse stuwwal. Hierdoor ontstond 
ten noorden van de haaks op het dal georiënteerde Bentheimerrug een hooggelegen puinwaaier in het oerstroomdal 
van de Dinkel. Het oostelijke geulenstelsel ligt hoger in het landschap dan het westelijke. Daaruit is afgeleid dat 
er drie terrasinsnijdingsfasen waren. De Laat-Glaciale (vanaf circa 16.000-12.000 v.C.) tweedeling bleef gedurende 
de gehele Holocene vegetatieontwikkeling van belang. Het oostelijke geulenstelsel kreeg in de Jonge-Dryasstadiaal 
een laagdynamisch karakter. In het westelijke geulenstelsel leidde eolisch transport vanuit periodiek drooggevallen 
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geulbeddingen tot rivierduinvorming. De meest zuidelijke geulbeddingen liggen bij De Mekkelhorst, stroomafwaarts 
gevolgd door Denekamp, Tilligte en Lattrop. Een en ander sluit nauw aan op de dominantie van kraaihei en jeneverbes 
in het pollenbeeld, terwijl in het oostelijke geulenstelsel dan soorten van stabiele verlandings- en moerasvegetaties 
bepalend zijn. In het Subatlanticum trad er in het oostelijke geulenstelsel hoogveenontwikkeling op, terwijl in het 
westelijke geulenstelsel vanaf de ijzertijd (Subatlanticum) hernieuwde activiteit van het Dinkelsysteem plaatsvond. 
De overstromingsdynamiek leidde in het westelijke geulenstelsel tot de ontwikkeling van voedselrijkere ecosystemen 
in vergelijking met het oostelijke geulenstelsel, waar deze dynamiek ontbrak.

Kernresultaat 2: Inzicht in het multi-temporele karakter van het rivierkommenlandschap van 
de noordelijke Dinkelvallei 

De uitgevoerde interdisciplinaire studie van diverse broekgebieden in de noordelijke Dinkelvallei wierp een geheel 
nieuw licht op hun ontstaanswijze (hoofdstuk 4). Het Ageler- en Voltherbroek maakten in het Laat Pleniglaciaal 
deel uit van het centrale deel van het Dinkelstroomgebied, dat circa 9 km breed was. In tegenstelling tot het meer 
zuidelijke deel van de vallei ontbrak hier een sterk verhang, waardoor het riviersysteem breder uitwaaierde en er al 
kleihoudend sediment werd afgezet tijdens de Jonge-Dryasstadiaal B (circa 12.000 jaar geleden). In het centrale deel 
van de Dinkelvallei ontstonden eveneens hoge en grote rivierduincomplexen door eolisch transport vanuit ’s winters 
droog gevallen beddingen. Tijdens hoogwater werden de achterliggende geulstelsels nog wel gevoed, maar leidde 
stagnatie van dit overstromingswater tot de vorming van rivierkommen. 

Het dateringsonderzoek geeft sterke aanwijzingen voor een hernieuwde activiteit in dit oude Pleistocene riviersysteem 
in de historische tijd, meer in het bijzonder vanaf de volle tot late middeleeuwen. Deze is hoofdzakelijk toe te schrijven 
aan de toenmalige bouw van watermolens in combinatie met grootschalige ontginningen, waardoor kleihoudend 
materiaal vanaf de stuwwallen in het stroomgebied van de Dinkel werd afgezet. Door deze sedimentatie werd de 
drainagebasis van het hoofdwatersysteem minder diep en steeg het grondwaterniveau, waardoor in de broekgebieden 
zelfs grondwatergevoede veenvorming kon optreden. Regionale data van kleihoudend materiaal uit het stroomgebied 
geven overigens aanwijzingen dat deze vernieuwde activiteit in de ijzertijd begon. Door deze regionale vernatting 
veranderden vanaf de middeleeuwen de landschapsecologische kenmerken ingrijpend omdat moerasontwikkeling 
en veenvorming dan ook buiten de Pleistocene geulenstelsels plaatsvond. Dit illustreert het belang van het in 
beschouwing nemen van lange perioden bij historisch-ecologische landschapsanalyses. Het is in dat opzicht treffend 
dat de ingenieurs Staring en Stieltjes in 1846 al spraken van de kommen van de Dinkel: deze in Oost-Nederland 
gewortelde deskundigen hadden dit goed gezien. Door de ontginningen, ruilverkavelingen en waterstaatskundige 
werken in de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw kwam er een eind aan de frequent voorkomende en grootschalige 
overstromingsdynamiek. 

Ook in vegetatiekundig opzicht leverde deze studie naar de broekgebieden belangrijke nieuwe inzichten op. De 
discussie over openheid van dit soort landschappen bleek te kunnen worden verhelderd door lokale en regionale taxa 
uit pollendiagrammen toe te delen aan plantengemeenschappen volgens de plantensociologische benadering en deze 
gemeenschappen vervolgens te combineren met de bijbehorende fysisch-geografische context. Ook voor de komst 
van de landbouw bleken in deze komgebieden al uitgestrekte open milieus voor te komen, die hoofdzakelijk waren 
gelegen in verlaten Pleistocene geulenstelsels en rivieroverstromingsvlakten.

Kernresultaat 3: Reconstructie van de langetermijnontwikkeling van locatiekeuze en 
bewoningspatroon van Noordoost-Twente in de prehistorie en historische tijd

Analyse en integratie van bodemkundige, archeologische en historische gegevens gaf een helder beeld van de dynamiek 
van het bewoningspatroon en de locatiekeuze van nederzettingen van het laat paleolithicum tot en met de 19e eeuw 
(hoofdstuk 2). In het laat paleolithicum concentreerde de bewoning zich aan de zuidoostflank van de Ootmarsumse 
stuwwal. Het gebied vormt een versmalling in de noord-zuid-georiënteerde stuwwal van Oldenzaal en Ootmarsum. 
Aan weerszijden van deze versmalling lagen uitgestrekte moerassen in het westelijk gelegen Bekken van Hengelo 
en het oostelijk gelegen Bekken van Nordhorn, waardoor in deze natuurlijke nauwe corridor rendieren konden 
worden gevangen. Vanaf het mesolithicum werd het patroon van kampementen meer diffuus, vermoedelijk omdat 
de vegetatiesuccessie op gang kwam en open plekken (voorkeursmilieus) gekoppeld waren aan natte Pleistocene 
geulen. In de bronstijd concentreerde de bewoning zich op de Ootmarsumse stuwwal (contractie) en werd het steeds 
diffusere bewoningspatroon doorbroken. Vermoedelijk stimuleerden de klimatologische vernatting en de daarmee 
samenhangende sterke uitbreiding van venen een definitieve overgang naar een boerenbestaan. In de ijzertijd vond 
expansie van de bewoning naar de grotere zandruggen plaats. In de Romeinse tijd was het bewoningspatroon in 
vergelijking met de ijzertijd nog sterker gekoppeld was aan grensgebieden tussen droge en natte gebieden. Lokaal was 
het landgebruik van dit gemengde landbouwbedrijf intensief en leidde tot aanwijsbare verstoring van het natuurlijke 
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ecosysteem. Vanaf de middeleeuwen zijn er veel meer data beschikbaar en sluit de fasering van het kolonisatiepatroon 
aan bij demografische gegevens. In de vroege middeleeuwen lag de bewoning in een krans om de lagere flanken van 
de stuwwallen. Gedurende de middeleeuwen vond een verdichting van het bewoningspatroon plaats. Er ontstonden 
enkele stedelijke kernen (Oldenzaal en Ootmarsum), waarbij Noordoost-Twente in de latere middeleeuwen 
onderdeel vormde van een interregionaal handelsverbond, de Hanze. De toen nog grote moerassen en venen tussen 
deze bewoningsconcentraties werden vanaf de late middeleeuwen ontgonnen. Het leidde tot een kolonisatie van 
deze voorheen onbewoonbare gebieden, vooral in het stroomgebied van de Dinkel. In de nieuwe en moderne tijd 
vond opnieuw een sterke uitbreiding plaats en ontstonden dorpsstructuren en meerdere stedelijke kernen, deels in 
voorheen onbewoonbare gebieden waar grote veen- en moerasgebieden lagen. Men keerde als het ware terug naar 
de vroeg-prehistorische bewoningsgebieden. Tegenwoordig zijn fysisch-geografische eigenschappen nauwelijks nog 
beperkend voor de locatiekeuze van bewoning, waardoor het en is het bewoningspatroon zeer diffuus is geworden. 
De laatste niet-bebouwde gebieden zijn natuurgebieden en (aangelegde) bossen, die evenmin een duidelijke fysisch-
geografische samenhang kennen.

Kernresultaat 4: De mens als sturende factor achter “natuurlijke ecosystemen” in het dal van de 
Mosbeek 

Het brongebied van de Mosbeek is een basenrijk doorstroomveen en daarmee een van de biodiversiteitshotspots van 
Nederland. Deze en andere veentjes op de stuwwal van Ootmarsum zijn ontstaan in de late middeleeuwen en niet 
Vroeg- of Midden-Holoceen, zoals men in eerste instantie zou verwachten. Het begin van de veenvorming valt samen 
met laatmiddeleeuwse ontbossingen ten behoeve van nieuwe ontginningen. Diverse veentjes hebben een colluviale 
basis als gevolg van hellingerosie. Het zeggeveen, broekveen, slaapmos-zeggeveen of broek-zeggeveen is pas vanaf de 
13de en 15de eeuw AD gevormd. 

Lokale geohydrologische systeemkenmerken gaven aanwijzingen dat bosontginning op de stuwwal in de latere 
middeleeuwen in korte tijd leidde tot grondwaterstandsstijging, omdat bos meer verdampt dan korte vegetaties. Deze 
relatief late ontbossing van hoge gronden, die kon worden gereconstrueerd op basis van archivalische, kartografische 
en toponymische gegevens, is vermoedelijk het gevolg van de zeer dunne (pre)historische bewoningsdichtheid en 
slechte bewerkbaarheid van de Tertiaire klei- en keileemgronden op deze stuwwal. Daarnaast speelde de ruime 
beschikbaarheid van turf als alternatieve brandstof voor hout ten westen van de Ootmarsumse stuwwal een rol. De 
aanleg van watermolens zorgde voor een belangrijke extra vernatting in de smeltwaterdalen. 

De plek waar de laatmiddeleeuwse watermolen “Deele” werd gebouwd sloot aan op een puinwaaier die vanuit een 
zijdal van de Mosbeek is afgezet. De drempel die daardoor ontstond bood de mogelijkheid om met eenvoudige 
middelen een geschikte stuwvijver aan te leggen. In dit onderzoek is met het debiet van de Mosbeek en de technische 
kenmerken van omliggende bekende watermolens het effect berekend van de opstuwing. Dat effect reikte tot 
in het brongebied. Dit betekent dat de veengroei die nadien in dit brongebied optrad en de daaraan gekoppelde 
natuurwaarden, grotendeels uit menselijk handelen is voortgekomen: een opmerkelijk resultaat. 

De afbraak van dit ecologisch gezien unieke watermolenmilieu begon echter al in de 17de eeuw toen de nijverheid 
opkwam en een geheel nieuw watersysteem werd aangelegd. De “Deele” werd afgebroken en stroomafwaarts weer 
opgebouwd, waardoor de opstuwende werking verminderde. Daardoor nam de invloed van neerslagwater toe in 
het brongebied wat de vorming van veenmosrijke bulten in het bronmilieu stimuleerde. Dit wederom door mensen 
veroorzaakt effect kan als een secundaire successie worden beschouwd  en heeft de lokale diversiteit vergroot. 
Stroomafwaarts ontstonden daardoor op drie plekken bijzondere molenbiotopen die tegenwoordig vanuit Natura 
2000 als vochtig alluviaal bos zijn aangewezen. 

Na de markeverdelingen omstreeks het midden van de 19de eeuw werden ook hier de gemeenschappelijke gronden 
geprivatiseerd, wat samenging met nieuwe ontsluiting en ontwatering. De Mosbeek werd stroomopwaarts door het 
doorstroomveen gegraven en de dalflank werd begreppeld. Dat zorgde voor terugschrijdende erosie, bronerosie en 
piping, processen die in de afgelopen decennia door intensiverend landgebruik en daarmee gepaard gaande extra 
piekbelastingen zijn versneld. Deze processen hebben in de afgelopen 160 jaar gezorgd voor veenafbraak en het 
ontstaan van diepe erosiegeulen, waardoor dit unieke, maar uiterst kwetsbare ecosysteem dreigde te verdwijnen. 
Dankzij deze nieuwe inzichten zijn erosiebestrijdingsmaatregelen genomen, is er gekozen voor een nieuwe aanpak 
voor het toekomstig beheer en lijkt de toekomst van dit bijzondere ecosysteem veiliggesteld.
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Kernresultaat 5: Blauwgrasland en zwakgebufferd ven, relicten van een uitgeveend 
hoogveenlandschap in een Pleistoceen Dinkelgeulenstelsel

De meeste vegetatiekundigen en landschapsecologen kennen het blauwgraslandreservaat Punthuizen als een 
natuurparel met korte gradiënten tussen droge heide, natte heide, vochtig heischraal grasland, blauwgraslanden en 
oeverkruidgemeenschappen. Tijdens de transcriptie van het Beuninger- en Luttermarkeboek werd het zonneklaar dat 
de huidige vegetatiekundige eigenschappen relatief recent zijn ontstaan (hoofdstuk 3). In een grensconflict over het 
steken van turf uit het midden van de 17de eeuw werd gesproken over het Beuninger en Lutterveen (hoofdstuk 3, 7). 
De beschrijving van de grensstenen en grenspalen uit 1652 AD viel exact samen met de grensstenen op het kadastrale 
minuutplan van 1832. Met ecohydrologische, ecologische en oude vegetatiegegevens uit de jaren ’50 van de vorige 
eeuw zijn de ecosysteemverschuivingen gereconstrueerd. Net wat noordelijker in het Strengeveld was in de jaren ‘50 
het knopbiesverbond (Caricion davallianae) nog kenmerkend. De laagten met oeverkuidgemeenschappen bevinden 
zich in de uitgeveende Pleistocene paleogeulenstelsels. Ook in andere paleogeulenstelsels is hoogveen ontwikkeld 
geweest, zoals kan worden afgeleid uit het voorkomen van refugiumsoorten zoals lavendelhei (Andromeda polifolia) 
en kleine veenbes (Oxycoccus palastris) in het reservaat Stroothuizen. Net als veel andere Nederlandse hoogvenen zijn 
de hoogvenen in deze paleogeulenstelsels ontstaan onder invloed van grondwater. Na het afgraven ervan kwam het 
grondwater opnieuw aan maaiveld en konden de daarbij behorende begroeiingen zich opnieuw ontwikkelen. 

Kernresultaat 6: Opbouw en genese van het middeleeuwse kastelenlandschap van de Hunenborg 
bij Volthe

De van de Hunenborg is een tweeledige ringwalburcht, waarvan ouderdom, functie en gebruiksduur onduidelijk waren. 
Het heeft diverse eerdere onderzoekers beziggehouden. De relatie met het landschap was tot op heden nauwelijks 
bekend. Met nieuw interdisciplinair onderzoek op verschillende schaalniveaus is inzicht gekregen in de ontwikkeling 
van het kastelenlandschap in ruimte en tijd (hoofdstuk 5). Dit inzicht is ontstaan op basis van schriftelijke bronnen 
en een breed scala van bestaande en nieuwe dateringen van steen, sierraden, wapentuig, aardewerk, hoefijzers, hout 
en sediment. De historische bronnen en de rechtsgang wijzen op drie mogelijke ”bouwheren”: de Rooms-koning, een 
door hem aangestelde graaf van Twente of (in alle waarschijnlijkheid) de bisschop van Utrecht. Het werd gebouwd in 
de toenmalige wildernis in de Dinkelkom (zie hoofdstuk 2) tussen Agelo, Volthe en Tilligte. Het kasteel lag ondanks 
zijn geïsoleerde ligging in deze wildernis centraal in het grootgrondbezit van de bisschop, de steden Oldenzaal en 
Ootmarsum. Vanwege deze strategisch ligging had het kasteel waarschijnlijk een militaire functie. Het werd periodiek 
bewoond tussen 1050 en 1225 AD. Dat wil zeggen kort voor de hernieuwde rivieractiviteit in het Dinkelsysteem, 
waarna het boslandschap werd ontgonnen tot een cultuurlandschap aangestuurd door nieuwe en meer lokale 
grootgrondbezitters. Met het uitgevoerde onderzoek kon het eerste historisch-landschapsecologisch beeld van een 
kasteellandschap worden geschetst en werd een leemte in de Nederlandse kastelenkunde gevuld. 

Kernresultaat 7: Datering en bodemkundige achtergronden van de plaggenlandbouw in Twente 

In de meeste gebieden lopen diverse bewoningsfasen door elkaar heen, wat een bewoningsreconstructie sterk 
bemoeilijkt. In het rivierterrassenlandschap waren grote delen bedekt met veen en moerassen en daardoor voor 
lange tijd onbewoond. Vanaf de middeleeuwen werd het gebied geleidelijk in oostelijke richting gekoloniseerd 
(hoofdstuk 2) en kon systematisch worden uitgezocht in hoeverre de opbouw en ouderdom van plaggenbodems 
hierop aansloot (hoofdstuk 6). Paleosols, begraven oorspronkelijke bodems, bleken een rijk bodemarchief te bevatten 
voor het bepalen van de ouderdom van uitlogingsprocessen, bodemvruchtbaarheid, limitatie van mineralen en de 
reconstructie van het paleomilieu tijdens de zich uitbreidende kolonisatie. Ondanks vrees voor polleninfiltratie en 
uitspoeling van mobiele chemische elementen in zandbodems, bleek elke onderzochte laag zijn eigen eigenschappen 
te bezitten. De ouderdom van fossiele cultuurlagen en plaggenlagen op basis van OSL-dateringsonderzoek 
stemde overeen met die van alternatieve dateringsmethoden: toponymische, biostratigrafische, kartografische en 
schriftelijke gegevens. Daarom is OSL-dateringsonderzoek geschikt voor het onderzoek naar de plaggenlandbouw. 
Bodemchemisch onderzoek gericht op de limitatie van de vegetatie door fosfor, stikstof, kalium en/of verzuring 
wezen op bodemvruchtbaarheidsproblemen in middeleeuwse bewoningsgebieden. In deze akkers kwam zelfs het 
dwergbiezenverbond tot ontwikkeling, wat aangeeft dat ze in vergelijking met tegenwoordig voedselarm waren. Met 
de bemesting van bosstrooisel of dunne organische plaggen werden de bodemvruchtbaarheidsproblemen opgelost. 
Een aparte bodemlaag die is ontstaan door deze bemestingswijze is weliswaar slechts op een locatie aangetroffen, 
maar is elders door ploegen waarschijnlijk vermengd met de later opgebrachte plaggenlagen. De aanleg van een 
plaggendek met zandhoudende karamelbruine plaggen, die afkomstig zijn van grondwatergevoede gronden, 
is beperkt tot de middeleeuwse bewoningsgebieden en daarmee tot de oude buurtschapsgrenzen, zoals blijkt uit 
onderzoek onder landweren. Op de oudste en grootste Pleistocene rivierduincomplexen zijn in de 13de tot 14de eeuw 
bruine plaggenlagen aangelegd en op de kleinere rivierduincomplexen in de overgang van de 15de en 16de eeuw. 
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Vanaf de 17de eeuw ging men over op bemesting met zwarte in plaats van bruine plaggen. Deze zwarte plaggen 
werden op de heide gewonnen. Het is opvallend dat de pollensamenstelling van de karamelbruine en zwarte plaggen 
nauwelijks verschillend is. Dit is een belangrijke constatering die met de abiotische gesteldheid kan samenhangen. 
De karamelbruine plaggen kwamen vermoedelijk grotendeels uit het Dinkelbed, waar vanwege de overstromingen 
een goede zuurbuffering en nauwelijks uitwendige (zwartkleurige) humusvorming plaatsvond. De heide in dit 
studiegebied bevatte zowel grondwatergevoede paleogeulenstelsels als zuurdere venige laagten of humushoudende 
heidegronden en leidde daarmee tot een mix van arme en rijke pollentaxa. 

De ontginningsfasen sluiten opvallend goed aan bij de landschapsecologische kenmerken van het gebied. Vanaf de 
17de eeuw werden nieuwe gebieden ontgonnen die op grote afstand lagen van de middeleeuwse buurtschappen. Toen 
ontstonden, op kleinere terrasrestruggen, nieuwe buurtschappen (suffix “–huizen”). Deze ontginningen kwamen voort 
uit schulden bij de goedsheren (grootgrondbezitters) uit de Tachtigjarige oorlog en een sterk groeiende bevolking en 
geschiedde via de verkoop van toeslagen (ontginningen) en uitdriften (graasrecht). Ze wijzen op verval van de oude 
rechtsorde. Er ontstonden keuternederzettingen, waarbij dankzij de toepassing van plaggenlandbouw de natuurlijke, 
weinig vruchtbare bodemeigenschappen van ondergeschikt belang waren, getuige de aanleg van akkers op stuifzand. 
De natuurlijke ondergrond deed er minder toe, wanneer hier bovenop een pakket met voedselrijkere plaggen werd 
aangebracht. Voor de omgeving van Denekamp kon worden vastgesteld dat de zandhoudende plaggendekken in de 
middeleeuwse buurtschappen vermoedelijk 250 jaar ouder zijn dan tot nu toe werd aangenomen. Vanaf het midden 
van de 17de eeuw werd het door de ontwikkeling van de plaggenlandbouw mogelijk om op marginale milieus een 
“karig” bestaan op te bouwen. 

Kernresultaat 8: Zandverstuivingen in het Lutterzand als resultante van langeafstandstransport 
en veranderend landgebruik 

In het markeboek van De Lutte werden voor de periode tussen 1690 en 1781 AD de zandverstuivingen in het 
Lutterzand besproken. De processen achter het ontstaan van deze zandverstuivingen kwamen er echter niet aan 
de orde. Deze zijn dankzij een brede interdisciplinaire benadering ontrafeld (hoofdstuk 7). De overstuiving leek 
aanvankelijk een gevolg van overbegrazing door overmatig gebruik van gemeenschappelijke markegronden in de 
17de eeuw. Een eerste aanwijzing voor andere ontstaansoorzaken werd geopperd na afloop van mijn presentatie van 
het onderzoeksplan aan het Twentse netwerk voor landschap en geschiedenis. Volgens Olde Meierink zou er door 
het Lutterzand een oude transportroute hebben gelopen. Latere interviews met de grondeigenaren leidden steeds 
meer richting intensief transport voor de zandsteenhandel als bepalende factor voor het ontstaan van verstuivingen. 
Grondeigenaar Scholten verwees mij naar het zandsteenmuseum in Bentheim, waar mij een foto van een archiefstuk 
van zansteentransportlijsten werd getoond. De meeste plekken in Twente waar de zandsteen werd gebruikt bleken 
alleen over land, en niet via water, bereikbaar te zijn. 

Uit de oorspronkelijke archiefstukken uit het Fürstliches Archiv van Burgsteinfurt bleek vervolgens dat er vooral 
vanaf de 17de eeuw een ware handel in zandsteen was. De Dinkelbruggen en de rol van de zandsteenhandel zijn 
door Van Voort en Nijhuis onderzocht. Het moment van verplaatsing van de interregionale handelsroute van het 
Lutterzand (Kribbenbrug) naar de Poppe (Schepersvonder) viel samen met het ontstaan van de zandverstuivingen 
volgens de OSL-dateringen. De kamp aan de Puntbeek was een sleutellocatie om het effect van deze zandsteenhandel 
op het ontstaan van zandverstuivingen te onderzoeken. Bij deze locatie, die werd ontdekt tijdens bodemkundig 
onderzoek naar de opbouw van het stuifzandgebied, bleek een voorde in de Puntbeek te liggen. Er werden meerdere 
opvullingsfasen onderscheiden en zichtbare sporen van hoefdieren en wagens ontdekt via horizontale incisies in 
deze oever. De ontdekking van deze voorde paste naadloos bij de zuidwest-noordoostelijke oriëntatie van de 
parallelle zandrugstructuren in het Lutterzand. De interregionale handelsroute over deze Pleistocene puinwaaier 
was aanvankelijk de ideale manier om de veengebieden aan weerszijden in de Dinkelvallei te kunnen doorkruisen. 
Om deze belangrijke middeleeuwse handelsroute te kunnen beschermen werden tussen de cultuurgebieden van 
Beuningen en De Lutte landweren aangelegd.

Uiteindelijk zorgde een combinatie van zandsteenhandel, bevolkingsgroei, intensiever landgebruik en dalende 
grondwaterstanden door veenontginning voor het ontstaan van zandverstuivingen. Nieuw is dat ondanks de 
dalende grondwaterstanden vanwege veenontginning door lokale verstuivingen toch op regionale niveau vernatting 
plaatsvond. Door instuivend zand verslechterde deze regionale waterafvoer en kon een tegenwerkend vorm van 
feedback optreden. 
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Kernresultaat 9: Integratie van paleoecologisch en ecologisch onderzoek

De vegetatiekunde biedt op basis van plantensociologische kenmerken mogelijkheden de abiotische eigenschappen van 
een landschap te beschrijven en daaruit relaties tussen aarde, natuur en mens af te leiden. Vegetatiebeschrijvingen zijn 
pas vanaf de 20ste eeuw beschikbaar. Palynologisch onderzoek (pollen) biedt mogelijkheden om plantensociologische 
kenmerken van voor die tijd te achterhalen. Er is dan wel een andere benadering nodig. Meestal ligt de focus op het 
beschrijven van regionale taxa (soorten van droge milieus) en krijgen de lokale taxa (soorten van natte milieus) minder 
aandacht, vanwege zorgen over overrepresentatie van hun (lokale) stuifmeel. Het aandeel van natte milieus met hun 
begroeiingen in het landschap wordt dan stelselmatig onderschat. Gezocht is naar een werkwijze die dit nadeel niet 
heeft, namelijk door de gangbare paleoecologische en plantensociologische benadering te integreren bij het analyseren 
van pollendata (hoofdstuk 9). De aangetroffen taxa zijn toegedeeld aan zogenoemde plantensociologisch gefundeerde 
klassengroepen die vervolgens in een gradiënt van vocht en successie geplaatst zijn en daarna per archeologische 
periode op uniforme wijze werden geanalyseerd. Er bleken voor natte, dynamische en droge hoofdsystemen drie 
fasen te kunnen worden onderscheiden. Fase A als uiting van natuurlijke landschapsvormende processen tijdens 
de laatste ijstijd. In sommige delen van het landschap bleven natuurlijke dynamische processen langer actief dan in 
andere, waardoor langer hun open karakter behielden. Dit leidde hier tot heel specifieke ecosystemen, waaronder 
semi-terrestrische natte strooiselruigten en ruderale gemeenschappen enerzijds en aquatische basenrijke tot 
basenarme water en moerasgemeenschappen anderzijds. In Fase B was een uitgestrekt boslandschap ontstaan als 
eindpunt in de natuurlijke successie. Dat boslandschap bestond uit zowel rijke en gesloten als armere en meer open 
delen. Op kleine schaal beïnvloedde de mens dit landschap al fors. In fase C domineerden antropogene invloeden 
daardoor geïnitieerd processen, waardoor geheel nieuwe ecosystemen en levensgemeenschappen ontstonden. Deze 
fase speelde hoofdzakelijk vanaf middeleeuwen. Voorbeelden zijn kwel- en doorstroomveentjes op de stuwwal 
van Ootmarsum, overstromingsmoerassen in de broekgebieden en stuifzanden in het rivierterassenlandschap. 
De gemeenschappen van akkers en pioniermilieus (dwergbiezenverbond) speelde al eerder en is vanaf de ijzertijd 
(begin van het Subatlanticum) al onderscheiden. Het onderscheiden van deze fasen was onmogelijk geweest zonder 
de kennis uit de thematische hoofdstukken 2-8 te gebruiken bij de interpretatie van de palynologische dataset. De 
perioden waarin deze fasen optraden, verschilt sterk voor de onderzochte deelgebieden en blijkt te worden bepaald 
door fysisch-geografische dynamiek (erosie, sedimentatie, insnijding, verstuiving, grondwaterstandsstijging/daling 
en bodemvormende processen) en landgebruiksontwikkelingen.

Door samenvoeging en integratie van de verworven inzichten kon een diachroon overzicht worden opgesteld van 
de aardkundige, antropogene en ecologische processen in Noordoost-Twente (Tabel 10.1). De tabel biedt inzicht in 
de langetermijnontwikkeling van zowel natuurlijke, halfnatuurlijk als sterk door de mens beïnvloede begroeiingen, 
van zowel natte als droge standplaatsen. Het is daarmee een genuanceerdere – en daarom beter bruikbare -– versie 
van de sterk gegeneraliseerde eerdere overzichten die doorgaans in de diverse geologische, (paleo)ecologische en 
archeologische standaardwerken voor het Laat-Pleistoceen en Holoceen zijn opgenomen.1278 

Kernresultaat 10: Paleo- en actuoreferenties als kennisbronnen voor behoud van kwetsbare 
ecosystemen

Ecosystemen op droge gronden zijn kwetsbaar voor verzuring omdat ze een heel beperkt en traag zuurbufferend 
vermogen hebben. Een van de manieren om de effecten van verzuring te beperken is door de aanplant van 
boomsoorten met basenrijk bladstrooisel. De linde is hiervan het bekendste voorbeeld, maar ruwe iep, haagbeuk, 
hazelaar en esdoorn maken ook basenrijk bladstrooisel. Ook op droge leemarme zandgronden in Noordoost-Twente 
kwam in het zogenoemde beuken-eikenbos linde voor tot in het midden van de 17de eeuw (hoofdstuk 6 en 9), zoals 
blijkt uit het interdisciplinair onderzoek (bodemkunde, OSL-datering, palynologie, bodemchemie, geschiedenis 
en kartografie) in dit proefschrift. Het voorkomen van linde wordt over het algemeen echter geassocieerd met de 
voedselrijkere en vochtiger eiken-haagbeuken- en vogelkers-essenbossen op wisselvochtige leembodems.  

Beuken-eikenbossen met linde op zandgronden komen tegenwoordig nog steeds voor in het New Forest in 
Zuid-Engeland. De geofactoren (klimaat, geologie, reliëf, hydrologie, bodem, vegetatie, fauna en mens) zijn hier 
min of meer vergelijkbaar met die van Noordoost-Twente. Bijzonder is dat het landgebruik van New Forest vele 
overeenkomsten heeft met dat in onze voormalige marken, waarin het recht op het gemeenschappelijk gebruik van 
ongecultiveerde gronden was geregeld. Het gebruik van New Forest als actuo-referentie heeft ons geleerd dat oude, 
soortenrijke loofbossen met een hoog aandeel van boomsoorten die basenrijk bladstrooisel produceren, veel beter 
bestand zijn tegen verzuring doordat de organische stof grotendeels wordt omgezet en in de bodem leidt tot een hoge 
buffercapaciteit (CEC). De basen in het blad van de genoemde boomsoorten wordt via het wortelstelsel van grotere 

1278  Zie onder meer: Berendsen, 1982; Stouthamer et al., 2015; Louwe Kooijmans et al., 2009; Rensink et al., 2016; Van Zeist, 1970.
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diepten omhoog gebracht en naar de bladeren getransporteerd. Wanneer in de herfst de bladeren op de bosbodem 
vallen worden deze door een actief bodemleven, dat ontwikkeld is dankzij de aanwezige gebufferde omstandigheden, 
omgezet in goed afbreekbare moderhumus met een hoge basenverzadiging, waardoor dit droge bosecosysteem, 
ondanks basenverliezen via wegzijgend regenwater, toch een hoge basenbeschikbaarheid behoudt. 

10.3 Reflectie op de onderzoeksmethode 

In het inleidende hoofdstuk van dit proefschrift is een trilateraal model geïntroduceerd waarin landschappen worden 
beschouwd als het resultaat van een wisselwerking tussen aarde, mens en natuur in de tijd. Hoewel de meeste 
wetenschappers en praktijkmensen dit heel basale model zullen herkennen en erkennen, zien we dat in zowel het 
onderzoek, beleid en beheer van het landschap de nadruk toch altijd heeft gelegen op één van de hoekpunten van de 
driehoek. Op grond van opleiding, wetenschappelijke discipline, beleidssector of werkveld afficheren deskundigen 
zich veel vaker als vakspecialist dan als allround landschapsdeskundige. Zonder enige twijfel is elk van deze disciplines, 
beleidssectoren en werkvelden van belang en verdienstelijk; immers zonder specialisten is een goed gefundeerde 
integraliteit onmogelijk. Maar dat neemt niet weg dat het na vele decennia van “hyperspecialisatie” de hoogste tijd is 
om actief op zoek te gaan naar verbinding. Met dit proefschrift probeer ik een bijdrage te leveren door het ontwikkelen 
en toetsen van een interdisciplinaire onderzoeksmethode, waarin ecologie, cultuurhistorie en aardwetenschappen 
met elkaar worden verbonden in een samenhangende analyse en reconstructie van de landschapsontwikkeling. 

In de afgelopen decennia zijn al diverse verbindende onderzoeksstromingen tot stand gekomen die verschillende 
hoeken van het driehoeksmodel afdekken, zoals die van de landschapsecologie, landschapsarcheologie, historische 
geografie en historische ecologie. Deze vakgebieden bevinden zich als het ware aan de randen van de driehoek 
en bewegen zich soms zelfs naar het midden ervan. In het voor u liggende proefschrift is het centrum van de 
driehoek van begin af aan zowel vertrekpunt als einddoel geweest. In elk deelproject is voortdurend geprobeerd een 
evenwichtige balans te vinden tussen aardkundige, ecologische en cultuurhistorische bronnen, benaderingswijzen en 
onderzoeksmethoden. Kernvraag is daarbij hoe we op verschillende schaalniveaus (plekken, terreinen, microregio’s, 
regio’s) de integrerende potentie van vakgebieden als de fysische geografie, landschapsecologie, landschapsarcheologie 
en landschapsgeschiedenis kunnen gebruiken om te komen tot een samenhangende reconstructie van de lange 
termijnontwikkeling van het landschap. 

Welke nieuwe inzichten heeft deze benadering, de “historische landschapsecologie”, feitelijk opgeleverd? En welke 
sterkten en zwakten kwamen tijdens het onderzoek naar voren? Welke conclusies kunnen we hieruit trekken voor 
toekomstig onderzoek, beleidsvorming en beheer? Vanuit de acht uitgevoerde interdisciplinaire studies (hoofdstuk 3 
t/m 8) is een balans opgemaakt (tabel 10.2). 

Deze nieuwe historisch-landschapsecologische aanpak biedt een goede methode om zowel de huidige als historische 
ecosystemen te kunnen doorgronden. Het grote voordeel van deze aanpak ten opzichte van de traditionele 
landschapsecologie is dat er meer disciplines worden benut en over een veel langere periode wordt gewerkt. Vanuit 
deze bredere aanpak ontstaat een beeld over welke natuur in een bepaald gebied voorkwam, hoe deze natuur zich 
door een wisselwerking tussen aarde en mens heeft ontwikkeld en welke ecologische keerpunten in de tijd hebben 
plaatsgevonden. Dit heeft als belangrijke toegevoegde waarde dat veel scherper kan worden aangegeven of de huidige 
gebiedsdoelen haalbaar zijn en welke maatregelen het meest effectief zijn om de hedendaagse problemen over verlies 
van biodiversiteit of klimaat op te lossen. 

Omdat deze werkwijze kostbaar is en een lange tijdsperiode in beslag neemt is het belangrijk om van te voren in te 
schatten welke onderzoeksaspecten uit deze methodiek wel of niet nodig zijn. Naast een globale bureaustudie met 
makkelijk te raadplegen open source informatiebronnen is een veldbezoek, het liefst samen met de betrokken partijen 
of benodigde expertise waardevol. Het is zonneklaar dat alleen al door zo’n lage investering veel tijd en geld in het 
vervolgtraject kan worden bespaard, omdat opdrachten scherper kunnen worden ingevuld. Uit dit onderzoek is het 
beeld ontstaan dat in waardevolle landschappen of natuurgebieden een meer uitgebreid onderzoek aan te bevelen 
is om daarmee de balans tussen aardkundige, ecologische en cultuurhistorische waarden te behouden en zoals in 
dit proefschrift is aangetoond verder te kunnen versterken. In de huidige praktijk wordt soms door een te sectorale 
en doelgerichte benadering onbedoeld afbreuk gedaan aan de gelaagdheid in het landschap, omdat op een te groot 
schaalniveau/abstractieniveau wordt gedacht en gewerkt, waardoor de lokale variatie aan waarden over het hoofd 
wordt gezien. In de volgende paragraaf wordt dit geïllustreerd met praktijkvoorbeelden, waarin deze methodiek is 
toegepast.
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Tabel 10.2. Beknopte reflectie op het onderzoek vanuit de integraliteit in driehoeksmodel (A=aarde, N= Natuur, M= mens) en tijdsduur 
van (Laat Pleistoceen, vroege prehistorie, late prehistorie, middeleeuwen, nieuwe tijd, moderne tijd) binnen de acht thematische studies 

Hoofdstuk Positie in drie-
hoeksmodel

Interdisciplinaire methodiek Sterkten Zwakten Advies toekomstig onderzoek

2 Bewoningsdynamiek en 
locatiekeuze

-Integraal en diachroon 
overzicht van het 
bewoningspatroon op basis 
van: 
* archeologische gegevens 
* boerderijonderzoek 
* kadastrale gegevens 
Processen zijn beschreven 
vanuit: 
-Nieuw ontwikkelde 
fysisch-geografische 
landschappenkaart 
-Algemene culturele en 
aardkundige ontwikkelingen

-Ruimtelijk beeld van 
“onveranderlijke” fysisch-
geografische kenmerken en 
milieutypen 
-Ruimtelijk beeld van 
bewoningsdynamiek 
-Ruimtelijk beeld van 
voorkeurslocaties 
-Verdieping aarde-mens 
relaties (toegankelijke versus 
ontoegankelijke gebieden, 
handelsroutes) 
-Verdieping mens-natuur 
relaties (trekroutes rendieren)

-Grof schaalniveau fysisch-
geografische kaart 
-Beperkte houdbaarheid van 
fysisch-geografische kaart in 
de tijd 
-Beperkte aarde-natuur 
relaties, door ontbrekende 
paleoecologische en 
ecologische data 
-Beperkte archeologische 
dataset

-Aandacht voor relatie stad-
platteland 
-Aanvullen verdwenen venen 
in nieuwe fysisch-geografische 
kaart 
-Werken met bodemdata 
als onderlegger voor 
archeologische en 
cultuurhistorische gegevens 

3 Rivierterrassenlandschap 
zuidelijke-Dinkelvallei

-Integraal en diachroon 
overzicht van de 
geogenetische ontwikkeling 
van de zuidelijke Dinkelvallei 
op basis van nieuw: 
* geologisch onderzoek 
* paleoecologisch onderzoek 
* ecologisch onderzoek 
* historisch onderzoek

-Nieuwe visie op de 
geogenetische kenmerken 
van de Dinkelvallei 
(rivierterassenlandschap i.p.v. 
dekzandlandschap) 
-Nieuwe sleutellocaties vanuit 
veldonderzoek 
-Archiefonderzoek als 
essentiele kennisbron voor 
geologisch en geogenetisch 
onderzoek 

-Beperkte ruimtelijke 
uitwerking van nieuwe 
sleutelsites 
-Beperkt aantal geologische 
waarnemingen 
-Beperkt aantal OSL en 
koolstofdateringen 

-Verdere ruimtelijke 
interdisciplinaire uitwerking 
van paleogeulenstelsels 
op basis van aardkundig, 
paleoecologisch en 
cultuurhistorisch onderzoek 
-Vooral in het aangrenzende 
Graafschap Bentheim liggen 
nog vele mogelijkheden 
-Paleogeulenstelsel biedt vele 
kansen voor klimaatadaptatie, 
herstel van natte natuur

4 Rivierkommenlandschap 
Ageler-Voltherbroek

-Integraal en diachroon 
overzicht van de 
geogenetische ontwikkeling 
van de noordelijke 
Dinkelvallei op basis van 
nieuw: 
* geologisch onderzoek 
* paleoecologisch 
* ecologisch onderzoek 
* historisch onderzoek

-Pionierswerk m.b.t. de 
Holocene landschaps-
ontwikkeling 
-Rivierkommenlandschap 
i.p.v. dekzandlandschap 
-Watermolens en ontbossing 
als sturende factoren voor 
klastisch sediment 
-Afwisseling tussen open 
en gesloten landschap, 
door zowel natuurlijke als 
cultuurlijke invloeden

-Onzekerheid over diachrone 
ontwikkeling (hiaten) en 
daardoor representativiteit 
voor broekgebieden als geheel 
-Beperkt aantal OSL en 
koolstofdateringen 

-Verdere ruimtelijke 
interdisciplinaire uitwerking 
van noordelijk gelegen 
komgebieden op basis van 
aardkundig, paleoecologisch 
en cultuurhistorisch onderzoek 
-Relaties tussen historische 
occupatieontwikkeling, 
landgebruik en 
sedimentonderzoek in het 
stroomgebied van de Dinkel en 
Overijsselse Vecht 
-Het rivierkommenlandschap 
biedt mogelijkheden voor 
versterking biodiversiteit, 
herstel van veenvormende 
processen en waterberging

5 Kasteellandschap Hunenborg -Met specialistenteam 
kasteel de Hunenborg in het 
landschap geplaatst door 
onderzoek op verschillende 
ruimte en tijdschalen: 
-LIDAR-data als basis voor 
ruimtelijke begrenzing 
-Combineren van methoden 
en technieken voor dateringen 
op basis van: 
* OSL, multi- en single grain  
* archeologische artefacten  
* archeozoologische data  
* koolstofdatering 
* dendrochronologie 
* metaal 
* steen 
-Landschapsreconstructie op 
basis van: 
* sedimentkenmerken  
* paleoecologie 
* historische bronnen 
* oral history 
* cartografie

-Breed blikveld op 
wisselwerking aarde, mens, 
natuur en daarmee brede  
scope in ruimte en tijd. 
-Tal van specialisten 
betrokken, om breed 
spectrum van technieken en 
methodes te vergelijken.  
-Genuanceerd beeld over 
wisselwerking aarde, mens, 
natuur. 
-Kennis is toegepast in 
de praktijk en tijdens 
communicatie en 
herinrichting van het 
kasteelterrein. 

-Geen sluitend bewijs over 
functie van de Hunenborg 
-OSL-dateringsonderzoek op 
cultuurhistorische objecten 
grotendeels mislukt 
-Vernattingsfase en 
wegophoging niet eenduidig 
aan kasteelfase kunnen 
relateren

-Internationaal 
archiefonderzoek naar de 
bouwheer van de Hunenborg 
-Ideaal object voor 
maatschappelijk bewustzijn 
voor een eeuwenoude 
wisselwerking tussen aarde, 
mens, natuur en koppeling 
naar water- en natuuropgaven

6 Plaggenlandbouw -Plaggenlandbouw in 
relatie tot ouderdom 
occupatiepatroon, 
stratigrafische differentiatie, 
bodemchemische kenmerken 
en effecten op het landschap, 
vanuit:

-Plaggenlandbouw 
bood oplossing aan 
bodemverzuring, stikstof en 
kaliumlimitatie 
-Analyse van 
bewoningsontwikkeling 
vormde inzicht in oude en 
jonge cultuurgebieden en 

-Resultaten zijn 
gebaseerd op beperkt 
aantal interdisciplinaire 
onderzoekslocaties 
-Onduidelijkheid over 
representativiteit voor 
Noordoost-Twente

-Methodiek toepassen in 
andere microregio’s. 
-Het begraven natuurlijke 
profiel onder de  plaggenlagen 
of wallen lenen zich goed voor 
vergelijkend onderzoek met 
aangrenzende actuele bodems.  
-Dit type onderzoek is van 
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rendieren)

-Grof schaalniveau fysisch-geografische kaart
-Beperkte houdbaarheid van fysisch-geografische 
kaart in de tijd
-Beperkte aarde-natuur relaties, door ontbrekende 
paleoecologische en ecologische data
-Beperkte archeologische dataset

-Aandacht voor relatie stad-platteland
-Aanvullen verdwenen venen in nieuwe fysisch-
geografische kaart
-Werken met bodemdata als onderlegger voor 
archeologische en cultuurhistorische gegevens 

-Integraal en diachroon overzicht van de 
geogenetische ontwikkeling van de zuidelijke 
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-Beperkt aantal geologische waarnemingen
-Beperkt aantal OSL en koolstofdateringen

-Verdere ruimtelijke interdisciplinaire uitwerking van 
paleogeulenstelsels op basis van aardkundig, 
paleoecologisch en cultuurhistorisch onderzoek
-Vooral in het aangrenzende Graafschap Bentheim 
liggen nog vele mogelijkheden
-Paleogeulenstelsel biedt vele kansen voor 
klimaatadaptatie, herstel van natte natuur
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geogenetische ontwikkeling van de noordelijke 
Dinkelvallei op basis van nieuw:
* geologisch onderzoek
* paleoecologisch
* ecologisch onderzoek
* historisch onderzoek

-Pionierswerk m.b.t. de Holocene landschaps-
ontwikkeling
-Rivierkommenlandschap i.p.v. dekzandlandschap
-Watermolens en ontbossing als sturende factoren 
voor klastisch sediment
-Afwisseling tussen open en gesloten landschap, door 
zowel natuurlijke als cultuurlijke invloeden

-Onzekerheid over diachrone ontwikkeling (hiaten) 
en daardoor representativiteit voor broekgebieden 
als geheel
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-Verdere ruimtelijke interdisciplinaire uitwerking van 
noordelijk gelegen komgebieden op basis van 
aardkundig, paleoecologisch en cultuurhistorisch 
onderzoek
-Relaties tussen historische occupatieontwikkeling, 
landgebruik en sedimentonderzoek in het 
stroomgebied van de Dinkel en Overijsselse Vecht
-Het rivierkommenlandschap biedt mogelijkheden 
voor versterking biodiversiteit, herstel van 
veenvormende processen en waterberging

-Met specialistenteam kasteel de Hunenborg in het 
landschap geplaatst door onderzoek op verschillende 
ruimte en tijdschalen:
-LIDAR-data als basis voor ruimtelijke begrenzing
-Combineren van methoden en technieken voor 
dateringen op basis van:
* OSL, multi- en single grain 
* archeologische artefacten 
* archeozoologische data 
* koolstofdatering
* dendrochronologie
* metaal
* steen
-Landschapsreconstructie op basis van:
* sedimentkenmerken 
* paleoecologie
* historische bronnen
* oral history
* cartografie

-Breed blikveld op wisselwerking aarde, mens, natuur 
en daarmee brede  scope in ruimte en tijd.
-Tal van specialisten betrokken, om breed spectrum 
van technieken en methodes te vergelijken. 
-Genuanceerd beeld over wisselwerking aarde, mens, 
natuur.
-Kennis is toegepast in de praktijk en tijdens 
communicatie en herinrichting van het 
kasteelterrein.

-Geen sluitend bewijs over functie van de Hunenborg
-OSL-dateringsonderzoek op cultuurhistorische 
objecten grotendeels mislukt
-Vernattingsfase en wegophoging niet eenduidig aan 
kasteelfase kunnen relateren

-Internationaal archiefonderzoek naar de bouwheer 
van de Hunenborg
-Ideaal object voor maatschappelijk bewustzijn voor 
een eeuwenoude wisselwerking tussen aarde, mens, 
natuur en koppeling naar water- en natuuropgaven

-Plaggenlandbouw in relatie tot ouderdom 
occupatiepatroon, stratigrafische differentiatie, 
bodemchemische kenmerken en effecten op het 
landschap, vanuit:
* veldbodemkunde
* OSL-datering
* paleoecologie
* bodemchemie
* historische bronnen

-Plaggenlandbouw bood oplossing aan 
bodemverzuring, stikstof en kaliumlimitatie
-Analyse van bewoningsontwikkeling vormde inzicht 
in oude en jonge cultuurgebieden en gaf daarmee 
richting in de onderzoeksaanpak naar de fasering van 
de plaggenlandbouw
-Geen aantoonbaar ecologisch onderscheid tussen 
bruine en zwarte plaggen
-Toepassing van zandhoudende plaggen is 
vermoedelijk 250 jaar ouder dan nu is aangenomen

-Resultaten zijn gebaseerd op beperkt aantal 
interdisciplinaire onderzoekslocaties
-Onduidelijkheid over representativiteit voor 
Noordoost-Twente

-Methodiek toepassen in andere microregio's.
-Het begraven natuurlijke profiel onder de  
plaggenlagen of wallen lenen zich goed voor 
vergelijkend onderzoek met aangrenzende actuele 
bodems. 
-Dit type onderzoek is van belang om 
bodemchemische referenties te kunnen vaststellen 
en gebiedseigen herstelmaatregelen te kunnen 
vaststellen

-Verklaring afwijkend geomorfologisch 
stuifzandpatroon op diverse schaalniveaus vanuit:
* veldbodemkunde
* geologisch onderzoek
* paleoecologie
* oral history
* historische bronnen
* OSL-datering

-Zandsteenhandel, regionale ontginningen en 
bevolkingsgroei als belangrijkste verklaring voor 
17de eeuwse zandverstuivingen
-Geomorfologische patronen vanuit historisch 
bronnen verklaard
-Hydrologische veranderingen

-Aandeel tussen de factoren achter zandverstuivingen 
zijn niet scherp ontrafeld

-Aandacht voor andere vormen van transport voor, 
tijdens en na de zandverstuivingen
-Losserzand lijkt analoge situatie, maar verdient 
nader onderzoek
-Ideaal object voor maatschappelijk bewustzijn voor 
een eeuwenoude wisselwerking tussen aarde, mens, 
natuur

-Veenvormende processen in ruimte en tijd op de 
Ootmarsumse stuwwal vanuit:
* fysisch geografische ligging
* stratigrafische opbouw
* dateringsonderzoek
* paleoecologie 
* historisch watersysteem
* historisch landgebruik.

-Opmerkelijk jonge veenvormende processen op 
Ootmarsumse stuwwal
-Ontbossing lijkt belangste factor in gebieden met 
lokale watersystemen
-Watermolens hebben een relatie met ecologische 
kwaliteiten
-Erosieproblematiek op de kaart gezet

-Slechts een beperkt aantal veentjes gedateerd
-Onzekerheid over representativiteit van het 
Mosbeekdal voor andere smeltwaterdalen

-Koolstofdateringsonderzoek naar de veenbasis van 
de bronlocaties.
-Op de Oldenzaalse stuwwal geldt vermoedelijk een 
analoge ontwikkeling 
-Tijdens eigen booronderzoek zijn diverse erosiefases 
verondersteld vanuit een afwisseling van zand, veen 
en klei in bronnen
-Goede mogelijkheden voor herstel van 
veenvormende processen (CO2 vastlegging)

-Integratie paleoecologie en palynologie gericht op:
* integratie lokaal en regionaal pollen
* werken met trouwgraad aan
   hedendaagse plantengemeenschappen
* indelen naar klassegroepen
* interdisciplinaire interpretatie
* actuo-referenties als kennisbron voor 
   verdwenen ecosystemen

-Integratie van paleoecologisch en actuo-ecologisch 
onderzoek
-Intepretatie lange termijnontwikkeling met behulp 
van interdisciplinair onderzoek. NPP's (algen, 
schimmels) waren van essentieel belang voor 
ecohydrologische kenmerken
-Toetsen van actuo-referenties voor reconstructie 
verdwenen ecosystemen

-Voor diverse klassegroepen weinig identificeerbare 
pollentaxa (witte vlekken)
-Hoog abstractieniveau en daarmee ecologische 
zeggingskracht klassegroepen
-Beperkte zekerheden voor schaal (ruimte)
-Archeozoölogische data bleek uiteindelijk te onzeker 
voor betrouwbaar beeld over faunabestand

-Onderzoekslocaties (veengronden) onderzoeken op 
macroresten voor lokale vegetatiesamenstelling
-Fytolieten en biomarkers testen voor lokale 
vegetatiesamenstelling op zandgronden
-Werken met bodem- en geomorfologishe data als 
abiotische onderligger

9 Integratie paleoecologie - ecologie

3 Rivierterrassenlandschap zuidelijke 
   Dinkelvallei

4 Rivierkommenlandschap Ageler-
  Voltherbroek

5 Kasteellandschap Hunenborg

6 Plaggenlandbouw

7 Zandverstuivingen, oorzaak, gevolg

8 Mens als veenvormende factor
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* paleoecologisch
* ecologisch onderzoek
* historisch onderzoek

-Pionierswerk m.b.t. de Holocene landschaps-
ontwikkeling
-Rivierkommenlandschap i.p.v. dekzandlandschap
-Watermolens en ontbossing als sturende factoren 
voor klastisch sediment
-Afwisseling tussen open en gesloten landschap, door 
zowel natuurlijke als cultuurlijke invloeden

-Onzekerheid over diachrone ontwikkeling (hiaten) 
en daardoor representativiteit voor broekgebieden 
als geheel
-Beperkt aantal OSL en koolstofdateringen

-Verdere ruimtelijke interdisciplinaire uitwerking van 
noordelijk gelegen komgebieden op basis van 
aardkundig, paleoecologisch en cultuurhistorisch 
onderzoek
-Relaties tussen historische occupatieontwikkeling, 
landgebruik en sedimentonderzoek in het 
stroomgebied van de Dinkel en Overijsselse Vecht
-Het rivierkommenlandschap biedt mogelijkheden 
voor versterking biodiversiteit, herstel van 
veenvormende processen en waterberging

-Met specialistenteam kasteel de Hunenborg in het 
landschap geplaatst door onderzoek op verschillende 
ruimte en tijdschalen:
-LIDAR-data als basis voor ruimtelijke begrenzing
-Combineren van methoden en technieken voor 
dateringen op basis van:
* OSL, multi- en single grain 
* archeologische artefacten 
* archeozoologische data 
* koolstofdatering
* dendrochronologie
* metaal
* steen
-Landschapsreconstructie op basis van:
* sedimentkenmerken 
* paleoecologie
* historische bronnen
* oral history
* cartografie

-Breed blikveld op wisselwerking aarde, mens, natuur 
en daarmee brede  scope in ruimte en tijd.
-Tal van specialisten betrokken, om breed spectrum 
van technieken en methodes te vergelijken. 
-Genuanceerd beeld over wisselwerking aarde, mens, 
natuur.
-Kennis is toegepast in de praktijk en tijdens 
communicatie en herinrichting van het 
kasteelterrein.

-Geen sluitend bewijs over functie van de Hunenborg
-OSL-dateringsonderzoek op cultuurhistorische 
objecten grotendeels mislukt
-Vernattingsfase en wegophoging niet eenduidig aan 
kasteelfase kunnen relateren

-Internationaal archiefonderzoek naar de bouwheer 
van de Hunenborg
-Ideaal object voor maatschappelijk bewustzijn voor 
een eeuwenoude wisselwerking tussen aarde, mens, 
natuur en koppeling naar water- en natuuropgaven

-Plaggenlandbouw in relatie tot ouderdom 
occupatiepatroon, stratigrafische differentiatie, 
bodemchemische kenmerken en effecten op het 
landschap, vanuit:
* veldbodemkunde
* OSL-datering
* paleoecologie
* bodemchemie
* historische bronnen

-Plaggenlandbouw bood oplossing aan 
bodemverzuring, stikstof en kaliumlimitatie
-Analyse van bewoningsontwikkeling vormde inzicht 
in oude en jonge cultuurgebieden en gaf daarmee 
richting in de onderzoeksaanpak naar de fasering van 
de plaggenlandbouw
-Geen aantoonbaar ecologisch onderscheid tussen 
bruine en zwarte plaggen
-Toepassing van zandhoudende plaggen is 
vermoedelijk 250 jaar ouder dan nu is aangenomen

-Resultaten zijn gebaseerd op beperkt aantal 
interdisciplinaire onderzoekslocaties
-Onduidelijkheid over representativiteit voor 
Noordoost-Twente

-Methodiek toepassen in andere microregio's.
-Het begraven natuurlijke profiel onder de  
plaggenlagen of wallen lenen zich goed voor 
vergelijkend onderzoek met aangrenzende actuele 
bodems. 
-Dit type onderzoek is van belang om 
bodemchemische referenties te kunnen vaststellen 
en gebiedseigen herstelmaatregelen te kunnen 
vaststellen

-Verklaring afwijkend geomorfologisch 
stuifzandpatroon op diverse schaalniveaus vanuit:
* veldbodemkunde
* geologisch onderzoek
* paleoecologie
* oral history
* historische bronnen
* OSL-datering

-Zandsteenhandel, regionale ontginningen en 
bevolkingsgroei als belangrijkste verklaring voor 
17de eeuwse zandverstuivingen
-Geomorfologische patronen vanuit historisch 
bronnen verklaard
-Hydrologische veranderingen

-Aandeel tussen de factoren achter zandverstuivingen 
zijn niet scherp ontrafeld

-Aandacht voor andere vormen van transport voor, 
tijdens en na de zandverstuivingen
-Losserzand lijkt analoge situatie, maar verdient 
nader onderzoek
-Ideaal object voor maatschappelijk bewustzijn voor 
een eeuwenoude wisselwerking tussen aarde, mens, 
natuur

-Veenvormende processen in ruimte en tijd op de 
Ootmarsumse stuwwal vanuit:
* fysisch geografische ligging
* stratigrafische opbouw
* dateringsonderzoek
* paleoecologie 
* historisch watersysteem
* historisch landgebruik.

-Opmerkelijk jonge veenvormende processen op 
Ootmarsumse stuwwal
-Ontbossing lijkt belangste factor in gebieden met 
lokale watersystemen
-Watermolens hebben een relatie met ecologische 
kwaliteiten
-Erosieproblematiek op de kaart gezet

-Slechts een beperkt aantal veentjes gedateerd
-Onzekerheid over representativiteit van het 
Mosbeekdal voor andere smeltwaterdalen

-Koolstofdateringsonderzoek naar de veenbasis van 
de bronlocaties.
-Op de Oldenzaalse stuwwal geldt vermoedelijk een 
analoge ontwikkeling 
-Tijdens eigen booronderzoek zijn diverse erosiefases 
verondersteld vanuit een afwisseling van zand, veen 
en klei in bronnen
-Goede mogelijkheden voor herstel van 
veenvormende processen (CO2 vastlegging)

-Integratie paleoecologie en palynologie gericht op:
* integratie lokaal en regionaal pollen
* werken met trouwgraad aan
   hedendaagse plantengemeenschappen
* indelen naar klassegroepen
* interdisciplinaire interpretatie
* actuo-referenties als kennisbron voor 
   verdwenen ecosystemen

-Integratie van paleoecologisch en actuo-ecologisch 
onderzoek
-Intepretatie lange termijnontwikkeling met behulp 
van interdisciplinair onderzoek. NPP's (algen, 
schimmels) waren van essentieel belang voor 
ecohydrologische kenmerken
-Toetsen van actuo-referenties voor reconstructie 
verdwenen ecosystemen

-Voor diverse klassegroepen weinig identificeerbare 
pollentaxa (witte vlekken)
-Hoog abstractieniveau en daarmee ecologische 
zeggingskracht klassegroepen
-Beperkte zekerheden voor schaal (ruimte)
-Archeozoölogische data bleek uiteindelijk te onzeker 
voor betrouwbaar beeld over faunabestand

-Onderzoekslocaties (veengronden) onderzoeken op 
macroresten voor lokale vegetatiesamenstelling
-Fytolieten en biomarkers testen voor lokale 
vegetatiesamenstelling op zandgronden
-Werken met bodem- en geomorfologishe data als 
abiotische onderligger

9 Integratie paleoecologie - ecologie

3 Rivierterrassenlandschap zuidelijke 
   Dinkelvallei

4 Rivierkommenlandschap Ageler-
  Voltherbroek

5 Kasteellandschap Hunenborg
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8 Mens als veenvormende factor
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2 Bewoningsdynamiek en locatiekeuze -Integraal en diachroon overzicht van het 

bewoningspatroon op basis van:
* archeologische gegevens
* boerderijonderzoek
* kadastrale gegevens
Processen zijn beschreven vanuit:
-Nieuw ontwikkelde fysisch-geografische 
landschappenkaart
-Algemene culturele en aardkundige ontwikkelingen

-Ruimtelijk beeld van "onveranderlijke" fysisch-
geografische kenmerken en milieutypen
-Ruimtelijk beeld van bewoningsdynamiek
-Ruimtelijk beeld van voorkeurslocaties
-Verdieping aarde-mens relaties (toegankelijke versus 
ontoegankelijke gebieden, handelsroutes)
-Verdieping mens-natuur relaties (trekroutes 
rendieren)

-Grof schaalniveau fysisch-geografische kaart
-Beperkte houdbaarheid van fysisch-geografische 
kaart in de tijd
-Beperkte aarde-natuur relaties, door ontbrekende 
paleoecologische en ecologische data
-Beperkte archeologische dataset

-Aandacht voor relatie stad-platteland
-Aanvullen verdwenen venen in nieuwe fysisch-
geografische kaart
-Werken met bodemdata als onderlegger voor 
archeologische en cultuurhistorische gegevens 

-Integraal en diachroon overzicht van de 
geogenetische ontwikkeling van de zuidelijke 
Dinkelvallei op basis van nieuw:
* geologisch onderzoek
* paleoecologisch onderzoek
* ecologisch onderzoek
* historisch onderzoek

-Nieuwe visie op de geogenetische kenmerken van de 
Dinkelvallei (rivierterassenlandschap i.p.v. 
dekzandlandschap)
-Nieuwe sleutellocaties vanuit veldonderzoek
-Archiefonderzoek als essentiele kennisbron voor 
geologisch en geogenetisch onderzoek

-Beperkte ruimtelijke uitwerking van nieuwe 
sleutelsites
-Beperkt aantal geologische waarnemingen
-Beperkt aantal OSL en koolstofdateringen

-Verdere ruimtelijke interdisciplinaire uitwerking van 
paleogeulenstelsels op basis van aardkundig, 
paleoecologisch en cultuurhistorisch onderzoek
-Vooral in het aangrenzende Graafschap Bentheim 
liggen nog vele mogelijkheden
-Paleogeulenstelsel biedt vele kansen voor 
klimaatadaptatie, herstel van natte natuur

-Integraal en diachroon overzicht van de 
geogenetische ontwikkeling van de noordelijke 
Dinkelvallei op basis van nieuw:
* geologisch onderzoek
* paleoecologisch
* ecologisch onderzoek
* historisch onderzoek

-Pionierswerk m.b.t. de Holocene landschaps-
ontwikkeling
-Rivierkommenlandschap i.p.v. dekzandlandschap
-Watermolens en ontbossing als sturende factoren 
voor klastisch sediment
-Afwisseling tussen open en gesloten landschap, door 
zowel natuurlijke als cultuurlijke invloeden

-Onzekerheid over diachrone ontwikkeling (hiaten) 
en daardoor representativiteit voor broekgebieden 
als geheel
-Beperkt aantal OSL en koolstofdateringen

-Verdere ruimtelijke interdisciplinaire uitwerking van 
noordelijk gelegen komgebieden op basis van 
aardkundig, paleoecologisch en cultuurhistorisch 
onderzoek
-Relaties tussen historische occupatieontwikkeling, 
landgebruik en sedimentonderzoek in het 
stroomgebied van de Dinkel en Overijsselse Vecht
-Het rivierkommenlandschap biedt mogelijkheden 
voor versterking biodiversiteit, herstel van 
veenvormende processen en waterberging

-Met specialistenteam kasteel de Hunenborg in het 
landschap geplaatst door onderzoek op verschillende 
ruimte en tijdschalen:
-LIDAR-data als basis voor ruimtelijke begrenzing
-Combineren van methoden en technieken voor 
dateringen op basis van:
* OSL, multi- en single grain 
* archeologische artefacten 
* archeozoologische data 
* koolstofdatering
* dendrochronologie
* metaal
* steen
-Landschapsreconstructie op basis van:
* sedimentkenmerken 
* paleoecologie
* historische bronnen
* oral history
* cartografie

-Breed blikveld op wisselwerking aarde, mens, natuur 
en daarmee brede  scope in ruimte en tijd.
-Tal van specialisten betrokken, om breed spectrum 
van technieken en methodes te vergelijken. 
-Genuanceerd beeld over wisselwerking aarde, mens, 
natuur.
-Kennis is toegepast in de praktijk en tijdens 
communicatie en herinrichting van het 
kasteelterrein.

-Geen sluitend bewijs over functie van de Hunenborg
-OSL-dateringsonderzoek op cultuurhistorische 
objecten grotendeels mislukt
-Vernattingsfase en wegophoging niet eenduidig aan 
kasteelfase kunnen relateren

-Internationaal archiefonderzoek naar de bouwheer 
van de Hunenborg
-Ideaal object voor maatschappelijk bewustzijn voor 
een eeuwenoude wisselwerking tussen aarde, mens, 
natuur en koppeling naar water- en natuuropgaven

-Plaggenlandbouw in relatie tot ouderdom 
occupatiepatroon, stratigrafische differentiatie, 
bodemchemische kenmerken en effecten op het 
landschap, vanuit:
* veldbodemkunde
* OSL-datering
* paleoecologie
* bodemchemie
* historische bronnen

-Plaggenlandbouw bood oplossing aan 
bodemverzuring, stikstof en kaliumlimitatie
-Analyse van bewoningsontwikkeling vormde inzicht 
in oude en jonge cultuurgebieden en gaf daarmee 
richting in de onderzoeksaanpak naar de fasering van 
de plaggenlandbouw
-Geen aantoonbaar ecologisch onderscheid tussen 
bruine en zwarte plaggen
-Toepassing van zandhoudende plaggen is 
vermoedelijk 250 jaar ouder dan nu is aangenomen

-Resultaten zijn gebaseerd op beperkt aantal 
interdisciplinaire onderzoekslocaties
-Onduidelijkheid over representativiteit voor 
Noordoost-Twente

-Methodiek toepassen in andere microregio's.
-Het begraven natuurlijke profiel onder de  
plaggenlagen of wallen lenen zich goed voor 
vergelijkend onderzoek met aangrenzende actuele 
bodems. 
-Dit type onderzoek is van belang om 
bodemchemische referenties te kunnen vaststellen 
en gebiedseigen herstelmaatregelen te kunnen 
vaststellen

-Verklaring afwijkend geomorfologisch 
stuifzandpatroon op diverse schaalniveaus vanuit:
* veldbodemkunde
* geologisch onderzoek
* paleoecologie
* oral history
* historische bronnen
* OSL-datering

-Zandsteenhandel, regionale ontginningen en 
bevolkingsgroei als belangrijkste verklaring voor 
17de eeuwse zandverstuivingen
-Geomorfologische patronen vanuit historisch 
bronnen verklaard
-Hydrologische veranderingen

-Aandeel tussen de factoren achter zandverstuivingen 
zijn niet scherp ontrafeld

-Aandacht voor andere vormen van transport voor, 
tijdens en na de zandverstuivingen
-Losserzand lijkt analoge situatie, maar verdient 
nader onderzoek
-Ideaal object voor maatschappelijk bewustzijn voor 
een eeuwenoude wisselwerking tussen aarde, mens, 
natuur

-Veenvormende processen in ruimte en tijd op de 
Ootmarsumse stuwwal vanuit:
* fysisch geografische ligging
* stratigrafische opbouw
* dateringsonderzoek
* paleoecologie 
* historisch watersysteem
* historisch landgebruik.

-Opmerkelijk jonge veenvormende processen op 
Ootmarsumse stuwwal
-Ontbossing lijkt belangste factor in gebieden met 
lokale watersystemen
-Watermolens hebben een relatie met ecologische 
kwaliteiten
-Erosieproblematiek op de kaart gezet

-Slechts een beperkt aantal veentjes gedateerd
-Onzekerheid over representativiteit van het 
Mosbeekdal voor andere smeltwaterdalen

-Koolstofdateringsonderzoek naar de veenbasis van 
de bronlocaties.
-Op de Oldenzaalse stuwwal geldt vermoedelijk een 
analoge ontwikkeling 
-Tijdens eigen booronderzoek zijn diverse erosiefases 
verondersteld vanuit een afwisseling van zand, veen 
en klei in bronnen
-Goede mogelijkheden voor herstel van 
veenvormende processen (CO2 vastlegging)

-Integratie paleoecologie en palynologie gericht op:
* integratie lokaal en regionaal pollen
* werken met trouwgraad aan
   hedendaagse plantengemeenschappen
* indelen naar klassegroepen
* interdisciplinaire interpretatie
* actuo-referenties als kennisbron voor 
   verdwenen ecosystemen

-Integratie van paleoecologisch en actuo-ecologisch 
onderzoek
-Intepretatie lange termijnontwikkeling met behulp 
van interdisciplinair onderzoek. NPP's (algen, 
schimmels) waren van essentieel belang voor 
ecohydrologische kenmerken
-Toetsen van actuo-referenties voor reconstructie 
verdwenen ecosystemen

-Voor diverse klassegroepen weinig identificeerbare 
pollentaxa (witte vlekken)
-Hoog abstractieniveau en daarmee ecologische 
zeggingskracht klassegroepen
-Beperkte zekerheden voor schaal (ruimte)
-Archeozoölogische data bleek uiteindelijk te onzeker 
voor betrouwbaar beeld over faunabestand

-Onderzoekslocaties (veengronden) onderzoeken op 
macroresten voor lokale vegetatiesamenstelling
-Fytolieten en biomarkers testen voor lokale 
vegetatiesamenstelling op zandgronden
-Werken met bodem- en geomorfologishe data als 
abiotische onderligger
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bewoningspatroon op basis van:
* archeologische gegevens
* boerderijonderzoek
* kadastrale gegevens
Processen zijn beschreven vanuit:
-Nieuw ontwikkelde fysisch-geografische 
landschappenkaart
-Algemene culturele en aardkundige ontwikkelingen

-Ruimtelijk beeld van "onveranderlijke" fysisch-
geografische kenmerken en milieutypen
-Ruimtelijk beeld van bewoningsdynamiek
-Ruimtelijk beeld van voorkeurslocaties
-Verdieping aarde-mens relaties (toegankelijke versus 
ontoegankelijke gebieden, handelsroutes)
-Verdieping mens-natuur relaties (trekroutes 
rendieren)

-Grof schaalniveau fysisch-geografische kaart
-Beperkte houdbaarheid van fysisch-geografische 
kaart in de tijd
-Beperkte aarde-natuur relaties, door ontbrekende 
paleoecologische en ecologische data
-Beperkte archeologische dataset

-Aandacht voor relatie stad-platteland
-Aanvullen verdwenen venen in nieuwe fysisch-
geografische kaart
-Werken met bodemdata als onderlegger voor 
archeologische en cultuurhistorische gegevens 

-Integraal en diachroon overzicht van de 
geogenetische ontwikkeling van de zuidelijke 
Dinkelvallei op basis van nieuw:
* geologisch onderzoek
* paleoecologisch onderzoek
* ecologisch onderzoek
* historisch onderzoek

-Nieuwe visie op de geogenetische kenmerken van de 
Dinkelvallei (rivierterassenlandschap i.p.v. 
dekzandlandschap)
-Nieuwe sleutellocaties vanuit veldonderzoek
-Archiefonderzoek als essentiele kennisbron voor 
geologisch en geogenetisch onderzoek

-Beperkte ruimtelijke uitwerking van nieuwe 
sleutelsites
-Beperkt aantal geologische waarnemingen
-Beperkt aantal OSL en koolstofdateringen

-Verdere ruimtelijke interdisciplinaire uitwerking van 
paleogeulenstelsels op basis van aardkundig, 
paleoecologisch en cultuurhistorisch onderzoek
-Vooral in het aangrenzende Graafschap Bentheim 
liggen nog vele mogelijkheden
-Paleogeulenstelsel biedt vele kansen voor 
klimaatadaptatie, herstel van natte natuur

-Integraal en diachroon overzicht van de 
geogenetische ontwikkeling van de noordelijke 
Dinkelvallei op basis van nieuw:
* geologisch onderzoek
* paleoecologisch
* ecologisch onderzoek
* historisch onderzoek

-Pionierswerk m.b.t. de Holocene landschaps-
ontwikkeling
-Rivierkommenlandschap i.p.v. dekzandlandschap
-Watermolens en ontbossing als sturende factoren 
voor klastisch sediment
-Afwisseling tussen open en gesloten landschap, door 
zowel natuurlijke als cultuurlijke invloeden

-Onzekerheid over diachrone ontwikkeling (hiaten) 
en daardoor representativiteit voor broekgebieden 
als geheel
-Beperkt aantal OSL en koolstofdateringen

-Verdere ruimtelijke interdisciplinaire uitwerking van 
noordelijk gelegen komgebieden op basis van 
aardkundig, paleoecologisch en cultuurhistorisch 
onderzoek
-Relaties tussen historische occupatieontwikkeling, 
landgebruik en sedimentonderzoek in het 
stroomgebied van de Dinkel en Overijsselse Vecht
-Het rivierkommenlandschap biedt mogelijkheden 
voor versterking biodiversiteit, herstel van 
veenvormende processen en waterberging

-Met specialistenteam kasteel de Hunenborg in het 
landschap geplaatst door onderzoek op verschillende 
ruimte en tijdschalen:
-LIDAR-data als basis voor ruimtelijke begrenzing
-Combineren van methoden en technieken voor 
dateringen op basis van:
* OSL, multi- en single grain 
* archeologische artefacten 
* archeozoologische data 
* koolstofdatering
* dendrochronologie
* metaal
* steen
-Landschapsreconstructie op basis van:
* sedimentkenmerken 
* paleoecologie
* historische bronnen
* oral history
* cartografie

-Breed blikveld op wisselwerking aarde, mens, natuur 
en daarmee brede  scope in ruimte en tijd.
-Tal van specialisten betrokken, om breed spectrum 
van technieken en methodes te vergelijken. 
-Genuanceerd beeld over wisselwerking aarde, mens, 
natuur.
-Kennis is toegepast in de praktijk en tijdens 
communicatie en herinrichting van het 
kasteelterrein.

-Geen sluitend bewijs over functie van de Hunenborg
-OSL-dateringsonderzoek op cultuurhistorische 
objecten grotendeels mislukt
-Vernattingsfase en wegophoging niet eenduidig aan 
kasteelfase kunnen relateren

-Internationaal archiefonderzoek naar de bouwheer 
van de Hunenborg
-Ideaal object voor maatschappelijk bewustzijn voor 
een eeuwenoude wisselwerking tussen aarde, mens, 
natuur en koppeling naar water- en natuuropgaven

-Plaggenlandbouw in relatie tot ouderdom 
occupatiepatroon, stratigrafische differentiatie, 
bodemchemische kenmerken en effecten op het 
landschap, vanuit:
* veldbodemkunde
* OSL-datering
* paleoecologie
* bodemchemie
* historische bronnen

-Plaggenlandbouw bood oplossing aan 
bodemverzuring, stikstof en kaliumlimitatie
-Analyse van bewoningsontwikkeling vormde inzicht 
in oude en jonge cultuurgebieden en gaf daarmee 
richting in de onderzoeksaanpak naar de fasering van 
de plaggenlandbouw
-Geen aantoonbaar ecologisch onderscheid tussen 
bruine en zwarte plaggen
-Toepassing van zandhoudende plaggen is 
vermoedelijk 250 jaar ouder dan nu is aangenomen

-Resultaten zijn gebaseerd op beperkt aantal 
interdisciplinaire onderzoekslocaties
-Onduidelijkheid over representativiteit voor 
Noordoost-Twente

-Methodiek toepassen in andere microregio's.
-Het begraven natuurlijke profiel onder de  
plaggenlagen of wallen lenen zich goed voor 
vergelijkend onderzoek met aangrenzende actuele 
bodems. 
-Dit type onderzoek is van belang om 
bodemchemische referenties te kunnen vaststellen 
en gebiedseigen herstelmaatregelen te kunnen 
vaststellen

-Verklaring afwijkend geomorfologisch 
stuifzandpatroon op diverse schaalniveaus vanuit:
* veldbodemkunde
* geologisch onderzoek
* paleoecologie
* oral history
* historische bronnen
* OSL-datering

-Zandsteenhandel, regionale ontginningen en 
bevolkingsgroei als belangrijkste verklaring voor 
17de eeuwse zandverstuivingen
-Geomorfologische patronen vanuit historisch 
bronnen verklaard
-Hydrologische veranderingen

-Aandeel tussen de factoren achter zandverstuivingen 
zijn niet scherp ontrafeld

-Aandacht voor andere vormen van transport voor, 
tijdens en na de zandverstuivingen
-Losserzand lijkt analoge situatie, maar verdient 
nader onderzoek
-Ideaal object voor maatschappelijk bewustzijn voor 
een eeuwenoude wisselwerking tussen aarde, mens, 
natuur

-Veenvormende processen in ruimte en tijd op de 
Ootmarsumse stuwwal vanuit:
* fysisch geografische ligging
* stratigrafische opbouw
* dateringsonderzoek
* paleoecologie 
* historisch watersysteem
* historisch landgebruik.

-Opmerkelijk jonge veenvormende processen op 
Ootmarsumse stuwwal
-Ontbossing lijkt belangste factor in gebieden met 
lokale watersystemen
-Watermolens hebben een relatie met ecologische 
kwaliteiten
-Erosieproblematiek op de kaart gezet

-Slechts een beperkt aantal veentjes gedateerd
-Onzekerheid over representativiteit van het 
Mosbeekdal voor andere smeltwaterdalen

-Koolstofdateringsonderzoek naar de veenbasis van 
de bronlocaties.
-Op de Oldenzaalse stuwwal geldt vermoedelijk een 
analoge ontwikkeling 
-Tijdens eigen booronderzoek zijn diverse erosiefases 
verondersteld vanuit een afwisseling van zand, veen 
en klei in bronnen
-Goede mogelijkheden voor herstel van 
veenvormende processen (CO2 vastlegging)

-Integratie paleoecologie en palynologie gericht op:
* integratie lokaal en regionaal pollen
* werken met trouwgraad aan
   hedendaagse plantengemeenschappen
* indelen naar klassegroepen
* interdisciplinaire interpretatie
* actuo-referenties als kennisbron voor 
   verdwenen ecosystemen

-Integratie van paleoecologisch en actuo-ecologisch 
onderzoek
-Intepretatie lange termijnontwikkeling met behulp 
van interdisciplinair onderzoek. NPP's (algen, 
schimmels) waren van essentieel belang voor 
ecohydrologische kenmerken
-Toetsen van actuo-referenties voor reconstructie 
verdwenen ecosystemen

-Voor diverse klassegroepen weinig identificeerbare 
pollentaxa (witte vlekken)
-Hoog abstractieniveau en daarmee ecologische 
zeggingskracht klassegroepen
-Beperkte zekerheden voor schaal (ruimte)
-Archeozoölogische data bleek uiteindelijk te onzeker 
voor betrouwbaar beeld over faunabestand

-Onderzoekslocaties (veengronden) onderzoeken op 
macroresten voor lokale vegetatiesamenstelling
-Fytolieten en biomarkers testen voor lokale 
vegetatiesamenstelling op zandgronden
-Werken met bodem- en geomorfologishe data als 
abiotische onderligger

9 Integratie paleoecologie - ecologie

3 Rivierterrassenlandschap zuidelijke 
   Dinkelvallei

4 Rivierkommenlandschap Ageler-
  Voltherbroek

5 Kasteellandschap Hunenborg

6 Plaggenlandbouw

7 Zandverstuivingen, oorzaak, gevolg

8 Mens als veenvormende factor
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2 Bewoningsdynamiek en locatiekeuze -Integraal en diachroon overzicht van het 

bewoningspatroon op basis van:
* archeologische gegevens
* boerderijonderzoek
* kadastrale gegevens
Processen zijn beschreven vanuit:
-Nieuw ontwikkelde fysisch-geografische 
landschappenkaart
-Algemene culturele en aardkundige ontwikkelingen

-Ruimtelijk beeld van "onveranderlijke" fysisch-
geografische kenmerken en milieutypen
-Ruimtelijk beeld van bewoningsdynamiek
-Ruimtelijk beeld van voorkeurslocaties
-Verdieping aarde-mens relaties (toegankelijke versus 
ontoegankelijke gebieden, handelsroutes)
-Verdieping mens-natuur relaties (trekroutes 
rendieren)

-Grof schaalniveau fysisch-geografische kaart
-Beperkte houdbaarheid van fysisch-geografische 
kaart in de tijd
-Beperkte aarde-natuur relaties, door ontbrekende 
paleoecologische en ecologische data
-Beperkte archeologische dataset

-Aandacht voor relatie stad-platteland
-Aanvullen verdwenen venen in nieuwe fysisch-
geografische kaart
-Werken met bodemdata als onderlegger voor 
archeologische en cultuurhistorische gegevens 

-Integraal en diachroon overzicht van de 
geogenetische ontwikkeling van de zuidelijke 
Dinkelvallei op basis van nieuw:
* geologisch onderzoek
* paleoecologisch onderzoek
* ecologisch onderzoek
* historisch onderzoek

-Nieuwe visie op de geogenetische kenmerken van de 
Dinkelvallei (rivierterassenlandschap i.p.v. 
dekzandlandschap)
-Nieuwe sleutellocaties vanuit veldonderzoek
-Archiefonderzoek als essentiele kennisbron voor 
geologisch en geogenetisch onderzoek

-Beperkte ruimtelijke uitwerking van nieuwe 
sleutelsites
-Beperkt aantal geologische waarnemingen
-Beperkt aantal OSL en koolstofdateringen

-Verdere ruimtelijke interdisciplinaire uitwerking van 
paleogeulenstelsels op basis van aardkundig, 
paleoecologisch en cultuurhistorisch onderzoek
-Vooral in het aangrenzende Graafschap Bentheim 
liggen nog vele mogelijkheden
-Paleogeulenstelsel biedt vele kansen voor 
klimaatadaptatie, herstel van natte natuur

-Integraal en diachroon overzicht van de 
geogenetische ontwikkeling van de noordelijke 
Dinkelvallei op basis van nieuw:
* geologisch onderzoek
* paleoecologisch
* ecologisch onderzoek
* historisch onderzoek

-Pionierswerk m.b.t. de Holocene landschaps-
ontwikkeling
-Rivierkommenlandschap i.p.v. dekzandlandschap
-Watermolens en ontbossing als sturende factoren 
voor klastisch sediment
-Afwisseling tussen open en gesloten landschap, door 
zowel natuurlijke als cultuurlijke invloeden

-Onzekerheid over diachrone ontwikkeling (hiaten) 
en daardoor representativiteit voor broekgebieden 
als geheel
-Beperkt aantal OSL en koolstofdateringen

-Verdere ruimtelijke interdisciplinaire uitwerking van 
noordelijk gelegen komgebieden op basis van 
aardkundig, paleoecologisch en cultuurhistorisch 
onderzoek
-Relaties tussen historische occupatieontwikkeling, 
landgebruik en sedimentonderzoek in het 
stroomgebied van de Dinkel en Overijsselse Vecht
-Het rivierkommenlandschap biedt mogelijkheden 
voor versterking biodiversiteit, herstel van 
veenvormende processen en waterberging

-Met specialistenteam kasteel de Hunenborg in het 
landschap geplaatst door onderzoek op verschillende 
ruimte en tijdschalen:
-LIDAR-data als basis voor ruimtelijke begrenzing
-Combineren van methoden en technieken voor 
dateringen op basis van:
* OSL, multi- en single grain 
* archeologische artefacten 
* archeozoologische data 
* koolstofdatering
* dendrochronologie
* metaal
* steen
-Landschapsreconstructie op basis van:
* sedimentkenmerken 
* paleoecologie
* historische bronnen
* oral history
* cartografie

-Breed blikveld op wisselwerking aarde, mens, natuur 
en daarmee brede  scope in ruimte en tijd.
-Tal van specialisten betrokken, om breed spectrum 
van technieken en methodes te vergelijken. 
-Genuanceerd beeld over wisselwerking aarde, mens, 
natuur.
-Kennis is toegepast in de praktijk en tijdens 
communicatie en herinrichting van het 
kasteelterrein.

-Geen sluitend bewijs over functie van de Hunenborg
-OSL-dateringsonderzoek op cultuurhistorische 
objecten grotendeels mislukt
-Vernattingsfase en wegophoging niet eenduidig aan 
kasteelfase kunnen relateren

-Internationaal archiefonderzoek naar de bouwheer 
van de Hunenborg
-Ideaal object voor maatschappelijk bewustzijn voor 
een eeuwenoude wisselwerking tussen aarde, mens, 
natuur en koppeling naar water- en natuuropgaven

-Plaggenlandbouw in relatie tot ouderdom 
occupatiepatroon, stratigrafische differentiatie, 
bodemchemische kenmerken en effecten op het 
landschap, vanuit:
* veldbodemkunde
* OSL-datering
* paleoecologie
* bodemchemie
* historische bronnen

-Plaggenlandbouw bood oplossing aan 
bodemverzuring, stikstof en kaliumlimitatie
-Analyse van bewoningsontwikkeling vormde inzicht 
in oude en jonge cultuurgebieden en gaf daarmee 
richting in de onderzoeksaanpak naar de fasering van 
de plaggenlandbouw
-Geen aantoonbaar ecologisch onderscheid tussen 
bruine en zwarte plaggen
-Toepassing van zandhoudende plaggen is 
vermoedelijk 250 jaar ouder dan nu is aangenomen

-Resultaten zijn gebaseerd op beperkt aantal 
interdisciplinaire onderzoekslocaties
-Onduidelijkheid over representativiteit voor 
Noordoost-Twente

-Methodiek toepassen in andere microregio's.
-Het begraven natuurlijke profiel onder de  
plaggenlagen of wallen lenen zich goed voor 
vergelijkend onderzoek met aangrenzende actuele 
bodems. 
-Dit type onderzoek is van belang om 
bodemchemische referenties te kunnen vaststellen 
en gebiedseigen herstelmaatregelen te kunnen 
vaststellen

-Verklaring afwijkend geomorfologisch 
stuifzandpatroon op diverse schaalniveaus vanuit:
* veldbodemkunde
* geologisch onderzoek
* paleoecologie
* oral history
* historische bronnen
* OSL-datering

-Zandsteenhandel, regionale ontginningen en 
bevolkingsgroei als belangrijkste verklaring voor 
17de eeuwse zandverstuivingen
-Geomorfologische patronen vanuit historisch 
bronnen verklaard
-Hydrologische veranderingen

-Aandeel tussen de factoren achter zandverstuivingen 
zijn niet scherp ontrafeld

-Aandacht voor andere vormen van transport voor, 
tijdens en na de zandverstuivingen
-Losserzand lijkt analoge situatie, maar verdient 
nader onderzoek
-Ideaal object voor maatschappelijk bewustzijn voor 
een eeuwenoude wisselwerking tussen aarde, mens, 
natuur

-Veenvormende processen in ruimte en tijd op de 
Ootmarsumse stuwwal vanuit:
* fysisch geografische ligging
* stratigrafische opbouw
* dateringsonderzoek
* paleoecologie 
* historisch watersysteem
* historisch landgebruik.

-Opmerkelijk jonge veenvormende processen op 
Ootmarsumse stuwwal
-Ontbossing lijkt belangste factor in gebieden met 
lokale watersystemen
-Watermolens hebben een relatie met ecologische 
kwaliteiten
-Erosieproblematiek op de kaart gezet

-Slechts een beperkt aantal veentjes gedateerd
-Onzekerheid over representativiteit van het 
Mosbeekdal voor andere smeltwaterdalen

-Koolstofdateringsonderzoek naar de veenbasis van 
de bronlocaties.
-Op de Oldenzaalse stuwwal geldt vermoedelijk een 
analoge ontwikkeling 
-Tijdens eigen booronderzoek zijn diverse erosiefases 
verondersteld vanuit een afwisseling van zand, veen 
en klei in bronnen
-Goede mogelijkheden voor herstel van 
veenvormende processen (CO2 vastlegging)

-Integratie paleoecologie en palynologie gericht op:
* integratie lokaal en regionaal pollen
* werken met trouwgraad aan
   hedendaagse plantengemeenschappen
* indelen naar klassegroepen
* interdisciplinaire interpretatie
* actuo-referenties als kennisbron voor 
   verdwenen ecosystemen

-Integratie van paleoecologisch en actuo-ecologisch 
onderzoek
-Intepretatie lange termijnontwikkeling met behulp 
van interdisciplinair onderzoek. NPP's (algen, 
schimmels) waren van essentieel belang voor 
ecohydrologische kenmerken
-Toetsen van actuo-referenties voor reconstructie 
verdwenen ecosystemen

-Voor diverse klassegroepen weinig identificeerbare 
pollentaxa (witte vlekken)
-Hoog abstractieniveau en daarmee ecologische 
zeggingskracht klassegroepen
-Beperkte zekerheden voor schaal (ruimte)
-Archeozoölogische data bleek uiteindelijk te onzeker 
voor betrouwbaar beeld over faunabestand

-Onderzoekslocaties (veengronden) onderzoeken op 
macroresten voor lokale vegetatiesamenstelling
-Fytolieten en biomarkers testen voor lokale 
vegetatiesamenstelling op zandgronden
-Werken met bodem- en geomorfologishe data als 
abiotische onderligger

9 Integratie paleoecologie - ecologie

3 Rivierterrassenlandschap zuidelijke 
   Dinkelvallei

4 Rivierkommenlandschap Ageler-
  Voltherbroek

5 Kasteellandschap Hunenborg

6 Plaggenlandbouw

7 Zandverstuivingen, oorzaak, gevolg

8 Mens als veenvormende factor
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* veldbodemkunde 
* OSL-datering 
* paleoecologie 
* bodemchemie 
* historische bronnen 

gaf daarmee richting in 
de onderzoeksaanpak 
naar de fasering van de 
plaggenlandbouw 
-Geen aantoonbaar ecologisch 
onderscheid tussen bruine en 
zwarte plaggen 
-Toepassing van 
zandhoudende plaggen is 
vermoedelijk 250 jaar ouder 
dan nu is aangenomen

 belang om bodemchemische 
referenties te kunnen 
vaststellen en gebiedseigen 
herstelmaatregelen te kunnen 
vaststellen

7 Zandverstuivingen, oorzaak, 
gevolg

-Verklaring afwijkend 
geomorfologisch 
stuifzandpatroon op diverse 
schaalniveaus vanuit: 
* veldbodemkunde 
* geologisch onderzoek 
* paleoecologie 
* oral history 
* historische bronnen 
* OSL-datering

-Zandsteenhandel, 
regionale ontginningen 
en bevolkingsgroei als 
belangrijkste verklaring 
voor 17de eeuwse 
zandverstuivingen 
-Geomorfologische patronen 
vanuit historisch bronnen 
verklaard 
-Hydrologische veranderingen

-Aandeel tussen de factoren 
achter zandverstuivingen zijn 
niet scherp ontrafeld

-Aandacht voor andere 
vormen van transport 
voor, tijdens en na de 
zandverstuivingen 
-Losserzand lijkt analoge 
situatie, maar verdient nader 
onderzoek 
-Ideaal object voor 
maatschappelijk bewustzijn 
voor een eeuwenoude 
wisselwerking tussen aarde, 
mens, natuur

8 Mens als veenvormende factor -Veenvormende processen 
in ruimte en tijd op de 
Ootmarsumse stuwwal vanuit: 
* fysisch geografische ligging 
* stratigrafische opbouw 
* dateringsonderzoek 
* paleoecologie  
* historisch watersysteem 
* historisch landgebruik. 

-Opmerkelijk jonge 
veenvormende processen op 
Ootmarsumse stuwwal 
-Ontbossing lijkt belangste 
factor in gebieden met lokale 
watersystemen 
-Watermolens hebben een 
relatie met ecologische 
kwaliteiten 
-Erosieproblematiek op de 
kaart gezet

-Slechts een beperkt aantal 
veentjes gedateerd 
-Onzekerheid over 
representativiteit van het 
Mosbeekdal voor andere 
smeltwaterdalen 

-Koolstofdateringsonderzoek 
naar de veenbasis van de 
bronlocaties. 
-Op de Oldenzaalse stuwwal 
geldt vermoedelijk een analoge 
ontwikkeling  
-Tijdens eigen booronderzoek 
zijn diverse erosiefases 
verondersteld vanuit een 
afwisseling van zand, veen en 
klei in bronnen 
-Goede mogelijkheden voor 
herstel van veenvormende 
processen (CO2 vastlegging)

9 Integratie paleoecologie - 
ecologie

-Integratie paleoecologie en 
palynologie gericht op: 
* integratie lokaal en regionaal 
pollen 
* werken met trouwgraad aan 
   hedendaagse 
plantengemeenschappen 
* indelen naar klassegroepen 
* interdisciplinaire 
interpretatie 
* actuo-referenties als 
kennisbron voor  
   verdwenen ecosystemen

-Integratie van 
paleoecologisch en actuo-
ecologisch onderzoek 
-Intepretatie lange 
termijnontwikkeling met 
behulp van interdisciplinair 
onderzoek. NPP’s (algen, 
schimmels) waren van 
essentieel belang voor 
ecohydrologische kenmerken 
-Toetsen van actuo-referenties 
voor reconstructie verdwenen 
ecosystemen

-Voor diverse klassegroepen 
weinig identificeerbare 
pollentaxa (witte vlekken) 
-Hoog abstractieniveau 
en daarmee ecologische 
zeggingskracht klassegroepen 
-Beperkte zekerheden voor 
schaal (ruimte) 
-Archeozoölogische data 
bleek uiteindelijk te onzeker 
voor betrouwbaar beeld over 
faunabestand

-Onderzoekslocaties 
(veengronden) onderzoeken 
op macroresten voor lokale 
vegetatiesamenstelling 
-Fytolieten en biomarkers 
testen voor lokale 
vegetatiesamenstelling op 
zandgronden 
-Werken met bodem- en 
geomorfologishe data als 
abiotische onderligger

10.4 Toepassing van historisch-landschapsecologisch onderzoek in de praktijk

Inleiding

Het voordeel van een in deeltijd en niet door NWO-gefinancierd promotieonderzoek is de vrijheid om afhankelijk 
van de kansen die zich voordoen accenten te kunnen verschuiven. Anderzijds is financiering vrijwel nooit belangeloos 
en lukt cofinanciering alleen als er een wisselwerking tussen de belanghebbenden is. Diverse vraagstellingen uit dit 
onderzoek hadden een of meerdere raakvlakken met de biodiversiteitsopgave, wateropgave of maatschappelijke 
opgaven van terreinbeherende organisaties (Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten) of 
overheden (Provincie, Waterschap, Gemeente Dinkelland, Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed). De kennis die in 
dit onderzoek is opgedaan kon in diverse gevallen (hoofdstuk 3, 4, 7, 8, 9) ook buiten Noordoost-Twente in de praktijk 
worden toegepast. Er worden hierna een aantal losse casestudies besproken, waarin deze werkwijze in verschillende 
landschappen en ecosystemen is toegepast.

Casestudie oude bosecosystemen in Drenthe

Een van de eerste studies in deze onderzoeksrichting is uitgevoerd in oude bosecosystemen in het Drentse Aa gebied. 
Voor 2005 lag de nadruk van het natuurbeheer hoofdzakelijk op de beekdalmilieus. De zogenaamde holten (vroeger 
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2 Bewoningsdynamiek en locatiekeuze -Integraal en diachroon overzicht van het 

bewoningspatroon op basis van:
* archeologische gegevens
* boerderijonderzoek
* kadastrale gegevens
Processen zijn beschreven vanuit:
-Nieuw ontwikkelde fysisch-geografische 
landschappenkaart
-Algemene culturele en aardkundige ontwikkelingen

-Ruimtelijk beeld van "onveranderlijke" fysisch-
geografische kenmerken en milieutypen
-Ruimtelijk beeld van bewoningsdynamiek
-Ruimtelijk beeld van voorkeurslocaties
-Verdieping aarde-mens relaties (toegankelijke versus 
ontoegankelijke gebieden, handelsroutes)
-Verdieping mens-natuur relaties (trekroutes 
rendieren)

-Grof schaalniveau fysisch-geografische kaart
-Beperkte houdbaarheid van fysisch-geografische 
kaart in de tijd
-Beperkte aarde-natuur relaties, door ontbrekende 
paleoecologische en ecologische data
-Beperkte archeologische dataset

-Aandacht voor relatie stad-platteland
-Aanvullen verdwenen venen in nieuwe fysisch-
geografische kaart
-Werken met bodemdata als onderlegger voor 
archeologische en cultuurhistorische gegevens 

-Integraal en diachroon overzicht van de 
geogenetische ontwikkeling van de zuidelijke 
Dinkelvallei op basis van nieuw:
* geologisch onderzoek
* paleoecologisch onderzoek
* ecologisch onderzoek
* historisch onderzoek

-Nieuwe visie op de geogenetische kenmerken van de 
Dinkelvallei (rivierterassenlandschap i.p.v. 
dekzandlandschap)
-Nieuwe sleutellocaties vanuit veldonderzoek
-Archiefonderzoek als essentiele kennisbron voor 
geologisch en geogenetisch onderzoek

-Beperkte ruimtelijke uitwerking van nieuwe 
sleutelsites
-Beperkt aantal geologische waarnemingen
-Beperkt aantal OSL en koolstofdateringen

-Verdere ruimtelijke interdisciplinaire uitwerking van 
paleogeulenstelsels op basis van aardkundig, 
paleoecologisch en cultuurhistorisch onderzoek
-Vooral in het aangrenzende Graafschap Bentheim 
liggen nog vele mogelijkheden
-Paleogeulenstelsel biedt vele kansen voor 
klimaatadaptatie, herstel van natte natuur

-Integraal en diachroon overzicht van de 
geogenetische ontwikkeling van de noordelijke 
Dinkelvallei op basis van nieuw:
* geologisch onderzoek
* paleoecologisch
* ecologisch onderzoek
* historisch onderzoek

-Pionierswerk m.b.t. de Holocene landschaps-
ontwikkeling
-Rivierkommenlandschap i.p.v. dekzandlandschap
-Watermolens en ontbossing als sturende factoren 
voor klastisch sediment
-Afwisseling tussen open en gesloten landschap, door 
zowel natuurlijke als cultuurlijke invloeden

-Onzekerheid over diachrone ontwikkeling (hiaten) 
en daardoor representativiteit voor broekgebieden 
als geheel
-Beperkt aantal OSL en koolstofdateringen

-Verdere ruimtelijke interdisciplinaire uitwerking van 
noordelijk gelegen komgebieden op basis van 
aardkundig, paleoecologisch en cultuurhistorisch 
onderzoek
-Relaties tussen historische occupatieontwikkeling, 
landgebruik en sedimentonderzoek in het 
stroomgebied van de Dinkel en Overijsselse Vecht
-Het rivierkommenlandschap biedt mogelijkheden 
voor versterking biodiversiteit, herstel van 
veenvormende processen en waterberging

-Met specialistenteam kasteel de Hunenborg in het 
landschap geplaatst door onderzoek op verschillende 
ruimte en tijdschalen:
-LIDAR-data als basis voor ruimtelijke begrenzing
-Combineren van methoden en technieken voor 
dateringen op basis van:
* OSL, multi- en single grain 
* archeologische artefacten 
* archeozoologische data 
* koolstofdatering
* dendrochronologie
* metaal
* steen
-Landschapsreconstructie op basis van:
* sedimentkenmerken 
* paleoecologie
* historische bronnen
* oral history
* cartografie

-Breed blikveld op wisselwerking aarde, mens, natuur 
en daarmee brede  scope in ruimte en tijd.
-Tal van specialisten betrokken, om breed spectrum 
van technieken en methodes te vergelijken. 
-Genuanceerd beeld over wisselwerking aarde, mens, 
natuur.
-Kennis is toegepast in de praktijk en tijdens 
communicatie en herinrichting van het 
kasteelterrein.

-Geen sluitend bewijs over functie van de Hunenborg
-OSL-dateringsonderzoek op cultuurhistorische 
objecten grotendeels mislukt
-Vernattingsfase en wegophoging niet eenduidig aan 
kasteelfase kunnen relateren

-Internationaal archiefonderzoek naar de bouwheer 
van de Hunenborg
-Ideaal object voor maatschappelijk bewustzijn voor 
een eeuwenoude wisselwerking tussen aarde, mens, 
natuur en koppeling naar water- en natuuropgaven

-Plaggenlandbouw in relatie tot ouderdom 
occupatiepatroon, stratigrafische differentiatie, 
bodemchemische kenmerken en effecten op het 
landschap, vanuit:
* veldbodemkunde
* OSL-datering
* paleoecologie
* bodemchemie
* historische bronnen

-Plaggenlandbouw bood oplossing aan 
bodemverzuring, stikstof en kaliumlimitatie
-Analyse van bewoningsontwikkeling vormde inzicht 
in oude en jonge cultuurgebieden en gaf daarmee 
richting in de onderzoeksaanpak naar de fasering van 
de plaggenlandbouw
-Geen aantoonbaar ecologisch onderscheid tussen 
bruine en zwarte plaggen
-Toepassing van zandhoudende plaggen is 
vermoedelijk 250 jaar ouder dan nu is aangenomen

-Resultaten zijn gebaseerd op beperkt aantal 
interdisciplinaire onderzoekslocaties
-Onduidelijkheid over representativiteit voor 
Noordoost-Twente

-Methodiek toepassen in andere microregio's.
-Het begraven natuurlijke profiel onder de  
plaggenlagen of wallen lenen zich goed voor 
vergelijkend onderzoek met aangrenzende actuele 
bodems. 
-Dit type onderzoek is van belang om 
bodemchemische referenties te kunnen vaststellen 
en gebiedseigen herstelmaatregelen te kunnen 
vaststellen

-Verklaring afwijkend geomorfologisch 
stuifzandpatroon op diverse schaalniveaus vanuit:
* veldbodemkunde
* geologisch onderzoek
* paleoecologie
* oral history
* historische bronnen
* OSL-datering

-Zandsteenhandel, regionale ontginningen en 
bevolkingsgroei als belangrijkste verklaring voor 
17de eeuwse zandverstuivingen
-Geomorfologische patronen vanuit historisch 
bronnen verklaard
-Hydrologische veranderingen

-Aandeel tussen de factoren achter zandverstuivingen 
zijn niet scherp ontrafeld

-Aandacht voor andere vormen van transport voor, 
tijdens en na de zandverstuivingen
-Losserzand lijkt analoge situatie, maar verdient 
nader onderzoek
-Ideaal object voor maatschappelijk bewustzijn voor 
een eeuwenoude wisselwerking tussen aarde, mens, 
natuur

-Veenvormende processen in ruimte en tijd op de 
Ootmarsumse stuwwal vanuit:
* fysisch geografische ligging
* stratigrafische opbouw
* dateringsonderzoek
* paleoecologie 
* historisch watersysteem
* historisch landgebruik.

-Opmerkelijk jonge veenvormende processen op 
Ootmarsumse stuwwal
-Ontbossing lijkt belangste factor in gebieden met 
lokale watersystemen
-Watermolens hebben een relatie met ecologische 
kwaliteiten
-Erosieproblematiek op de kaart gezet

-Slechts een beperkt aantal veentjes gedateerd
-Onzekerheid over representativiteit van het 
Mosbeekdal voor andere smeltwaterdalen

-Koolstofdateringsonderzoek naar de veenbasis van 
de bronlocaties.
-Op de Oldenzaalse stuwwal geldt vermoedelijk een 
analoge ontwikkeling 
-Tijdens eigen booronderzoek zijn diverse erosiefases 
verondersteld vanuit een afwisseling van zand, veen 
en klei in bronnen
-Goede mogelijkheden voor herstel van 
veenvormende processen (CO2 vastlegging)

-Integratie paleoecologie en palynologie gericht op:
* integratie lokaal en regionaal pollen
* werken met trouwgraad aan
   hedendaagse plantengemeenschappen
* indelen naar klassegroepen
* interdisciplinaire interpretatie
* actuo-referenties als kennisbron voor 
   verdwenen ecosystemen

-Integratie van paleoecologisch en actuo-ecologisch 
onderzoek
-Intepretatie lange termijnontwikkeling met behulp 
van interdisciplinair onderzoek. NPP's (algen, 
schimmels) waren van essentieel belang voor 
ecohydrologische kenmerken
-Toetsen van actuo-referenties voor reconstructie 
verdwenen ecosystemen

-Voor diverse klassegroepen weinig identificeerbare 
pollentaxa (witte vlekken)
-Hoog abstractieniveau en daarmee ecologische 
zeggingskracht klassegroepen
-Beperkte zekerheden voor schaal (ruimte)
-Archeozoölogische data bleek uiteindelijk te onzeker 
voor betrouwbaar beeld over faunabestand

-Onderzoekslocaties (veengronden) onderzoeken op 
macroresten voor lokale vegetatiesamenstelling
-Fytolieten en biomarkers testen voor lokale 
vegetatiesamenstelling op zandgronden
-Werken met bodem- en geomorfologishe data als 
abiotische onderligger
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2 Bewoningsdynamiek en locatiekeuze -Integraal en diachroon overzicht van het 

bewoningspatroon op basis van:
* archeologische gegevens
* boerderijonderzoek
* kadastrale gegevens
Processen zijn beschreven vanuit:
-Nieuw ontwikkelde fysisch-geografische 
landschappenkaart
-Algemene culturele en aardkundige ontwikkelingen

-Ruimtelijk beeld van "onveranderlijke" fysisch-
geografische kenmerken en milieutypen
-Ruimtelijk beeld van bewoningsdynamiek
-Ruimtelijk beeld van voorkeurslocaties
-Verdieping aarde-mens relaties (toegankelijke versus 
ontoegankelijke gebieden, handelsroutes)
-Verdieping mens-natuur relaties (trekroutes 
rendieren)

-Grof schaalniveau fysisch-geografische kaart
-Beperkte houdbaarheid van fysisch-geografische 
kaart in de tijd
-Beperkte aarde-natuur relaties, door ontbrekende 
paleoecologische en ecologische data
-Beperkte archeologische dataset

-Aandacht voor relatie stad-platteland
-Aanvullen verdwenen venen in nieuwe fysisch-
geografische kaart
-Werken met bodemdata als onderlegger voor 
archeologische en cultuurhistorische gegevens 

-Integraal en diachroon overzicht van de 
geogenetische ontwikkeling van de zuidelijke 
Dinkelvallei op basis van nieuw:
* geologisch onderzoek
* paleoecologisch onderzoek
* ecologisch onderzoek
* historisch onderzoek

-Nieuwe visie op de geogenetische kenmerken van de 
Dinkelvallei (rivierterassenlandschap i.p.v. 
dekzandlandschap)
-Nieuwe sleutellocaties vanuit veldonderzoek
-Archiefonderzoek als essentiele kennisbron voor 
geologisch en geogenetisch onderzoek

-Beperkte ruimtelijke uitwerking van nieuwe 
sleutelsites
-Beperkt aantal geologische waarnemingen
-Beperkt aantal OSL en koolstofdateringen

-Verdere ruimtelijke interdisciplinaire uitwerking van 
paleogeulenstelsels op basis van aardkundig, 
paleoecologisch en cultuurhistorisch onderzoek
-Vooral in het aangrenzende Graafschap Bentheim 
liggen nog vele mogelijkheden
-Paleogeulenstelsel biedt vele kansen voor 
klimaatadaptatie, herstel van natte natuur

-Integraal en diachroon overzicht van de 
geogenetische ontwikkeling van de noordelijke 
Dinkelvallei op basis van nieuw:
* geologisch onderzoek
* paleoecologisch
* ecologisch onderzoek
* historisch onderzoek

-Pionierswerk m.b.t. de Holocene landschaps-
ontwikkeling
-Rivierkommenlandschap i.p.v. dekzandlandschap
-Watermolens en ontbossing als sturende factoren 
voor klastisch sediment
-Afwisseling tussen open en gesloten landschap, door 
zowel natuurlijke als cultuurlijke invloeden

-Onzekerheid over diachrone ontwikkeling (hiaten) 
en daardoor representativiteit voor broekgebieden 
als geheel
-Beperkt aantal OSL en koolstofdateringen

-Verdere ruimtelijke interdisciplinaire uitwerking van 
noordelijk gelegen komgebieden op basis van 
aardkundig, paleoecologisch en cultuurhistorisch 
onderzoek
-Relaties tussen historische occupatieontwikkeling, 
landgebruik en sedimentonderzoek in het 
stroomgebied van de Dinkel en Overijsselse Vecht
-Het rivierkommenlandschap biedt mogelijkheden 
voor versterking biodiversiteit, herstel van 
veenvormende processen en waterberging

-Met specialistenteam kasteel de Hunenborg in het 
landschap geplaatst door onderzoek op verschillende 
ruimte en tijdschalen:
-LIDAR-data als basis voor ruimtelijke begrenzing
-Combineren van methoden en technieken voor 
dateringen op basis van:
* OSL, multi- en single grain 
* archeologische artefacten 
* archeozoologische data 
* koolstofdatering
* dendrochronologie
* metaal
* steen
-Landschapsreconstructie op basis van:
* sedimentkenmerken 
* paleoecologie
* historische bronnen
* oral history
* cartografie

-Breed blikveld op wisselwerking aarde, mens, natuur 
en daarmee brede  scope in ruimte en tijd.
-Tal van specialisten betrokken, om breed spectrum 
van technieken en methodes te vergelijken. 
-Genuanceerd beeld over wisselwerking aarde, mens, 
natuur.
-Kennis is toegepast in de praktijk en tijdens 
communicatie en herinrichting van het 
kasteelterrein.

-Geen sluitend bewijs over functie van de Hunenborg
-OSL-dateringsonderzoek op cultuurhistorische 
objecten grotendeels mislukt
-Vernattingsfase en wegophoging niet eenduidig aan 
kasteelfase kunnen relateren

-Internationaal archiefonderzoek naar de bouwheer 
van de Hunenborg
-Ideaal object voor maatschappelijk bewustzijn voor 
een eeuwenoude wisselwerking tussen aarde, mens, 
natuur en koppeling naar water- en natuuropgaven

-Plaggenlandbouw in relatie tot ouderdom 
occupatiepatroon, stratigrafische differentiatie, 
bodemchemische kenmerken en effecten op het 
landschap, vanuit:
* veldbodemkunde
* OSL-datering
* paleoecologie
* bodemchemie
* historische bronnen

-Plaggenlandbouw bood oplossing aan 
bodemverzuring, stikstof en kaliumlimitatie
-Analyse van bewoningsontwikkeling vormde inzicht 
in oude en jonge cultuurgebieden en gaf daarmee 
richting in de onderzoeksaanpak naar de fasering van 
de plaggenlandbouw
-Geen aantoonbaar ecologisch onderscheid tussen 
bruine en zwarte plaggen
-Toepassing van zandhoudende plaggen is 
vermoedelijk 250 jaar ouder dan nu is aangenomen

-Resultaten zijn gebaseerd op beperkt aantal 
interdisciplinaire onderzoekslocaties
-Onduidelijkheid over representativiteit voor 
Noordoost-Twente

-Methodiek toepassen in andere microregio's.
-Het begraven natuurlijke profiel onder de  
plaggenlagen of wallen lenen zich goed voor 
vergelijkend onderzoek met aangrenzende actuele 
bodems. 
-Dit type onderzoek is van belang om 
bodemchemische referenties te kunnen vaststellen 
en gebiedseigen herstelmaatregelen te kunnen 
vaststellen

-Verklaring afwijkend geomorfologisch 
stuifzandpatroon op diverse schaalniveaus vanuit:
* veldbodemkunde
* geologisch onderzoek
* paleoecologie
* oral history
* historische bronnen
* OSL-datering

-Zandsteenhandel, regionale ontginningen en 
bevolkingsgroei als belangrijkste verklaring voor 
17de eeuwse zandverstuivingen
-Geomorfologische patronen vanuit historisch 
bronnen verklaard
-Hydrologische veranderingen

-Aandeel tussen de factoren achter zandverstuivingen 
zijn niet scherp ontrafeld

-Aandacht voor andere vormen van transport voor, 
tijdens en na de zandverstuivingen
-Losserzand lijkt analoge situatie, maar verdient 
nader onderzoek
-Ideaal object voor maatschappelijk bewustzijn voor 
een eeuwenoude wisselwerking tussen aarde, mens, 
natuur

-Veenvormende processen in ruimte en tijd op de 
Ootmarsumse stuwwal vanuit:
* fysisch geografische ligging
* stratigrafische opbouw
* dateringsonderzoek
* paleoecologie 
* historisch watersysteem
* historisch landgebruik.

-Opmerkelijk jonge veenvormende processen op 
Ootmarsumse stuwwal
-Ontbossing lijkt belangste factor in gebieden met 
lokale watersystemen
-Watermolens hebben een relatie met ecologische 
kwaliteiten
-Erosieproblematiek op de kaart gezet

-Slechts een beperkt aantal veentjes gedateerd
-Onzekerheid over representativiteit van het 
Mosbeekdal voor andere smeltwaterdalen

-Koolstofdateringsonderzoek naar de veenbasis van 
de bronlocaties.
-Op de Oldenzaalse stuwwal geldt vermoedelijk een 
analoge ontwikkeling 
-Tijdens eigen booronderzoek zijn diverse erosiefases 
verondersteld vanuit een afwisseling van zand, veen 
en klei in bronnen
-Goede mogelijkheden voor herstel van 
veenvormende processen (CO2 vastlegging)

-Integratie paleoecologie en palynologie gericht op:
* integratie lokaal en regionaal pollen
* werken met trouwgraad aan
   hedendaagse plantengemeenschappen
* indelen naar klassegroepen
* interdisciplinaire interpretatie
* actuo-referenties als kennisbron voor 
   verdwenen ecosystemen

-Integratie van paleoecologisch en actuo-ecologisch 
onderzoek
-Intepretatie lange termijnontwikkeling met behulp 
van interdisciplinair onderzoek. NPP's (algen, 
schimmels) waren van essentieel belang voor 
ecohydrologische kenmerken
-Toetsen van actuo-referenties voor reconstructie 
verdwenen ecosystemen

-Voor diverse klassegroepen weinig identificeerbare 
pollentaxa (witte vlekken)
-Hoog abstractieniveau en daarmee ecologische 
zeggingskracht klassegroepen
-Beperkte zekerheden voor schaal (ruimte)
-Archeozoölogische data bleek uiteindelijk te onzeker 
voor betrouwbaar beeld over faunabestand

-Onderzoekslocaties (veengronden) onderzoeken op 
macroresten voor lokale vegetatiesamenstelling
-Fytolieten en biomarkers testen voor lokale 
vegetatiesamenstelling op zandgronden
-Werken met bodem- en geomorfologishe data als 
abiotische onderligger
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2 Bewoningsdynamiek en locatiekeuze -Integraal en diachroon overzicht van het 

bewoningspatroon op basis van:
* archeologische gegevens
* boerderijonderzoek
* kadastrale gegevens
Processen zijn beschreven vanuit:
-Nieuw ontwikkelde fysisch-geografische 
landschappenkaart
-Algemene culturele en aardkundige ontwikkelingen

-Ruimtelijk beeld van "onveranderlijke" fysisch-
geografische kenmerken en milieutypen
-Ruimtelijk beeld van bewoningsdynamiek
-Ruimtelijk beeld van voorkeurslocaties
-Verdieping aarde-mens relaties (toegankelijke versus 
ontoegankelijke gebieden, handelsroutes)
-Verdieping mens-natuur relaties (trekroutes 
rendieren)

-Grof schaalniveau fysisch-geografische kaart
-Beperkte houdbaarheid van fysisch-geografische 
kaart in de tijd
-Beperkte aarde-natuur relaties, door ontbrekende 
paleoecologische en ecologische data
-Beperkte archeologische dataset

-Aandacht voor relatie stad-platteland
-Aanvullen verdwenen venen in nieuwe fysisch-
geografische kaart
-Werken met bodemdata als onderlegger voor 
archeologische en cultuurhistorische gegevens 

-Integraal en diachroon overzicht van de 
geogenetische ontwikkeling van de zuidelijke 
Dinkelvallei op basis van nieuw:
* geologisch onderzoek
* paleoecologisch onderzoek
* ecologisch onderzoek
* historisch onderzoek

-Nieuwe visie op de geogenetische kenmerken van de 
Dinkelvallei (rivierterassenlandschap i.p.v. 
dekzandlandschap)
-Nieuwe sleutellocaties vanuit veldonderzoek
-Archiefonderzoek als essentiele kennisbron voor 
geologisch en geogenetisch onderzoek

-Beperkte ruimtelijke uitwerking van nieuwe 
sleutelsites
-Beperkt aantal geologische waarnemingen
-Beperkt aantal OSL en koolstofdateringen

-Verdere ruimtelijke interdisciplinaire uitwerking van 
paleogeulenstelsels op basis van aardkundig, 
paleoecologisch en cultuurhistorisch onderzoek
-Vooral in het aangrenzende Graafschap Bentheim 
liggen nog vele mogelijkheden
-Paleogeulenstelsel biedt vele kansen voor 
klimaatadaptatie, herstel van natte natuur

-Integraal en diachroon overzicht van de 
geogenetische ontwikkeling van de noordelijke 
Dinkelvallei op basis van nieuw:
* geologisch onderzoek
* paleoecologisch
* ecologisch onderzoek
* historisch onderzoek

-Pionierswerk m.b.t. de Holocene landschaps-
ontwikkeling
-Rivierkommenlandschap i.p.v. dekzandlandschap
-Watermolens en ontbossing als sturende factoren 
voor klastisch sediment
-Afwisseling tussen open en gesloten landschap, door 
zowel natuurlijke als cultuurlijke invloeden

-Onzekerheid over diachrone ontwikkeling (hiaten) 
en daardoor representativiteit voor broekgebieden 
als geheel
-Beperkt aantal OSL en koolstofdateringen

-Verdere ruimtelijke interdisciplinaire uitwerking van 
noordelijk gelegen komgebieden op basis van 
aardkundig, paleoecologisch en cultuurhistorisch 
onderzoek
-Relaties tussen historische occupatieontwikkeling, 
landgebruik en sedimentonderzoek in het 
stroomgebied van de Dinkel en Overijsselse Vecht
-Het rivierkommenlandschap biedt mogelijkheden 
voor versterking biodiversiteit, herstel van 
veenvormende processen en waterberging

-Met specialistenteam kasteel de Hunenborg in het 
landschap geplaatst door onderzoek op verschillende 
ruimte en tijdschalen:
-LIDAR-data als basis voor ruimtelijke begrenzing
-Combineren van methoden en technieken voor 
dateringen op basis van:
* OSL, multi- en single grain 
* archeologische artefacten 
* archeozoologische data 
* koolstofdatering
* dendrochronologie
* metaal
* steen
-Landschapsreconstructie op basis van:
* sedimentkenmerken 
* paleoecologie
* historische bronnen
* oral history
* cartografie

-Breed blikveld op wisselwerking aarde, mens, natuur 
en daarmee brede  scope in ruimte en tijd.
-Tal van specialisten betrokken, om breed spectrum 
van technieken en methodes te vergelijken. 
-Genuanceerd beeld over wisselwerking aarde, mens, 
natuur.
-Kennis is toegepast in de praktijk en tijdens 
communicatie en herinrichting van het 
kasteelterrein.

-Geen sluitend bewijs over functie van de Hunenborg
-OSL-dateringsonderzoek op cultuurhistorische 
objecten grotendeels mislukt
-Vernattingsfase en wegophoging niet eenduidig aan 
kasteelfase kunnen relateren

-Internationaal archiefonderzoek naar de bouwheer 
van de Hunenborg
-Ideaal object voor maatschappelijk bewustzijn voor 
een eeuwenoude wisselwerking tussen aarde, mens, 
natuur en koppeling naar water- en natuuropgaven

-Plaggenlandbouw in relatie tot ouderdom 
occupatiepatroon, stratigrafische differentiatie, 
bodemchemische kenmerken en effecten op het 
landschap, vanuit:
* veldbodemkunde
* OSL-datering
* paleoecologie
* bodemchemie
* historische bronnen

-Plaggenlandbouw bood oplossing aan 
bodemverzuring, stikstof en kaliumlimitatie
-Analyse van bewoningsontwikkeling vormde inzicht 
in oude en jonge cultuurgebieden en gaf daarmee 
richting in de onderzoeksaanpak naar de fasering van 
de plaggenlandbouw
-Geen aantoonbaar ecologisch onderscheid tussen 
bruine en zwarte plaggen
-Toepassing van zandhoudende plaggen is 
vermoedelijk 250 jaar ouder dan nu is aangenomen

-Resultaten zijn gebaseerd op beperkt aantal 
interdisciplinaire onderzoekslocaties
-Onduidelijkheid over representativiteit voor 
Noordoost-Twente

-Methodiek toepassen in andere microregio's.
-Het begraven natuurlijke profiel onder de  
plaggenlagen of wallen lenen zich goed voor 
vergelijkend onderzoek met aangrenzende actuele 
bodems. 
-Dit type onderzoek is van belang om 
bodemchemische referenties te kunnen vaststellen 
en gebiedseigen herstelmaatregelen te kunnen 
vaststellen

-Verklaring afwijkend geomorfologisch 
stuifzandpatroon op diverse schaalniveaus vanuit:
* veldbodemkunde
* geologisch onderzoek
* paleoecologie
* oral history
* historische bronnen
* OSL-datering

-Zandsteenhandel, regionale ontginningen en 
bevolkingsgroei als belangrijkste verklaring voor 
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bronnen verklaard
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-Aandeel tussen de factoren achter zandverstuivingen 
zijn niet scherp ontrafeld

-Aandacht voor andere vormen van transport voor, 
tijdens en na de zandverstuivingen
-Losserzand lijkt analoge situatie, maar verdient 
nader onderzoek
-Ideaal object voor maatschappelijk bewustzijn voor 
een eeuwenoude wisselwerking tussen aarde, mens, 
natuur

-Veenvormende processen in ruimte en tijd op de 
Ootmarsumse stuwwal vanuit:
* fysisch geografische ligging
* stratigrafische opbouw
* dateringsonderzoek
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* historisch watersysteem
* historisch landgebruik.

-Opmerkelijk jonge veenvormende processen op 
Ootmarsumse stuwwal
-Ontbossing lijkt belangste factor in gebieden met 
lokale watersystemen
-Watermolens hebben een relatie met ecologische 
kwaliteiten
-Erosieproblematiek op de kaart gezet

-Slechts een beperkt aantal veentjes gedateerd
-Onzekerheid over representativiteit van het 
Mosbeekdal voor andere smeltwaterdalen

-Koolstofdateringsonderzoek naar de veenbasis van 
de bronlocaties.
-Op de Oldenzaalse stuwwal geldt vermoedelijk een 
analoge ontwikkeling 
-Tijdens eigen booronderzoek zijn diverse erosiefases 
verondersteld vanuit een afwisseling van zand, veen 
en klei in bronnen
-Goede mogelijkheden voor herstel van 
veenvormende processen (CO2 vastlegging)

-Integratie paleoecologie en palynologie gericht op:
* integratie lokaal en regionaal pollen
* werken met trouwgraad aan
   hedendaagse plantengemeenschappen
* indelen naar klassegroepen
* interdisciplinaire interpretatie
* actuo-referenties als kennisbron voor 
   verdwenen ecosystemen

-Integratie van paleoecologisch en actuo-ecologisch 
onderzoek
-Intepretatie lange termijnontwikkeling met behulp 
van interdisciplinair onderzoek. NPP's (algen, 
schimmels) waren van essentieel belang voor 
ecohydrologische kenmerken
-Toetsen van actuo-referenties voor reconstructie 
verdwenen ecosystemen

-Voor diverse klassegroepen weinig identificeerbare 
pollentaxa (witte vlekken)
-Hoog abstractieniveau en daarmee ecologische 
zeggingskracht klassegroepen
-Beperkte zekerheden voor schaal (ruimte)
-Archeozoölogische data bleek uiteindelijk te onzeker 
voor betrouwbaar beeld over faunabestand

-Onderzoekslocaties (veengronden) onderzoeken op 
macroresten voor lokale vegetatiesamenstelling
-Fytolieten en biomarkers testen voor lokale 
vegetatiesamenstelling op zandgronden
-Werken met bodem- en geomorfologishe data als 
abiotische onderligger

9 Integratie paleoecologie - ecologie

3 Rivierterrassenlandschap zuidelijke 
   Dinkelvallei

4 Rivierkommenlandschap Ageler-
  Voltherbroek

5 Kasteellandschap Hunenborg

6 Plaggenlandbouw

7 Zandverstuivingen, oorzaak, gevolg

8 Mens als veenvormende factor
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gekenmerkt door opgaand gebruikshout) en strubben (vroeger te karakteriseren als heidestruiken onder begrazing en 
hakhoutbeheer) bevatten diverse oud bosindicatoren en zoomsoorten die door diverse factoren worden bedreigd.1279 

Om deze factoren te ontrafelen zijn allereerst gegevens verzameld over de aardkundige kenmerken (geologie, bodem 
en humus), ecologische kenmerken (pollen en inventarisatiegegevens) en het historisch landgebruik (rechtsbronnen: 
willekeuren, goorspraken, markeboeken; kartografische en toponymische gegevens). De holten die vanuit de 
historische bronnen en soortensamenstelling ogenschijnlijke relicten van de laatste “oorspronkelijke” zouden zijn 
bossen bleken deels op circa 2000 jaar oude Celtic fields te zijn ontstaan.1280 Dit was het eerste besef over een sterke 
wisselwerking tussen mens en natuur. Vanaf de jaren ‘50 van de vorige eeuw veranderden de eeuwenoude gevormde 
samenhang tussen mens en natuur, omdat de bossen niet meer werden gebruikt voor de agrarische bedrijfsvoering of 
levensonderhoud en bovendien allerlei externe beïnvloeding plaatsvond, waaronder de verzuring en vermesting. Het 
leidde vermoedelijk samen tot verlies van structuur en biodiversiteit (fig. 10.1). 

De variatie aan ecologische standplaatsen is deels teruggebracht door aan te sluiten bij de historische kenmerken 
en landgebruik van holten en strubben. In de strubben is “jonge” bosopslag uitgekapt en is pleksgewijs strooisel 
verwijderd (fig. 10.2). Omdat zonder beheer het gebied snel weer zal dichtgroeien is er een schaapskudde met herder 
actief en zijn koeien ingeschaard om verruiging tegen te gaan en daarmee de herstelde structuurvariatie te behouden.

Ondanks dat er vanuit de omgeving een sterke weerstand was om bos om te vormen naar heide, hielp de historische 
onderbouwing bij de motivatie van inrichtingsmaatregelen die door Staatsbosbeheer zijn uitgevoerd. De diversiteit 
aan gebruiksfuncties in holten het telen van zwaarder gebruikshout versus beweiding en hakhout in strubben blijkt 
de basis voor het palet aan milieus voor flora en fauna te hebben gevormd. Op dit moment wordt onderzoek verricht 
naar de mate van verzuring van deze bossen.1281

De huidige landelijke beheer systematiek (SNL) houdt beperkt rekening met lokale differentiatie en procesfactoren. 
Vanuit de historisch-landschapsecologische benadering wordt over een lange tijdsperiode in beeld gebracht hoe de 
huidige waarden tot stand zijn gekomen. Het geeft daarmee meer inzicht in relaties tussen landschap en leefmilieu 
van soorten. Het biedt een referentiekader voor het beheer om daarmee kritische soorten te behouden.1282

Figuur 10.1 en 10.2. Schipborger Strubben voor herstel in 2005 (links) en na landschapsherstel in 2015 (rechts).

Casestudie doorstroomvenen op de oost-Veluweflank

Het Wisselse veen vormt een nat kwelgebied op de oostelijke flank van de Noord-Veluwe. Deze grondwaterbeïnvloeding 
vergroot de diversiteit van de Veluwe als geheel en heeft daarom aandacht gekregen om de natuurwaarden verder te 
versterken.1283 De Provincie Gelderland, het Waterschap Vallei en Veluwe en de Gemeente Epe beseften dat er het 
uitvoeren van een landschapsecologische systeemanalyse (studie naar geologie, reliëf, hydrologie, bodem, water, flora, 

1279  Smeenge, 2005; 2006; in opdracht van Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD), Staatsbosbeheer, Stichting 
              het Drentse Landschap, Kenniscentrum Landschap Rijksuniversiteit Groningen en krijgt in 2020 een verdere uitwerking.
1280  Smeenge & Van der Berg, 2015.
1281  Smeenge & Kieskamp in voorbereiding.
1282  Smeenge & Van den Berg, 2015, p. 253.
1283  In opdracht van de Provincie Gelderland in samenwerking met Stichting Geldersch landschap en Kasteelen, Waterschap Vallei en Veluwe  
              en de Gemeente Epe.
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fauna en in beperkte mate de mens) nodig was om deze kwaliteiten in samenhang op verschillende schaalniveaus in 
beeld te brengen. Tijdens het veldonderzoek zijn op twee plekken intacte veenprofielen aangetroffen. In het uiterste 
westen lag hoog in het landschap een overstoven profiel en in het noordoosten bevond zich onder een in de 17de eeuw 
opgeleide beekloop een begraven veenprofiel Deze twee sleutellocaties vormden een bodemarchief, omdat elders 
het meeste veen door ontginning verdwenen of verstoord was. De Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed (RCE) en 
Waterschap Vallei & Veluwe waren bereid om de onvoorziene kosten voor koolstofdatering en macrorestenonderzoek 
te financieren. In samenwerking met BIAX-Consult en de Universiteit van Poznan (Polen) zijn de monsters 
geanalyseerd, gedateerd en geïnterpreteerd.1284 Uit dit onderzoek bleek het gebied een doorstromingsveen te zijn 
geweest dat tussen 6500 v.C. en 1100 AD het gehele gebied omvatte. Het is vanaf dat moment door turfwinning 
ontgraven en vanaf circa 1800 in cultuur is gebracht. (fig. 10.3).

Figuur 10.3. Paleoecologische interpretatie van het gedateerde veenprofiel voor zowel de lokale (ter plekke) als regionale (omgeving) 
vegetatiesamenstelling op basis van referentiebeelden elders. Een dergelijke analyse geeft een beeldend overzicht van de lange-
termijnontwikkeling van ecosystemen op lokale en landschapsschaal.

Omdat doorstromingsvenen landelijk gezien onder zeer grote druk staan en er hier uitzonderlijke goede hydrologische 
herstelmogelijkheden zijn, is de perceelsgerichte benadering losgelaten en gekozen voor herstel op landschapsniveau. 
Dit betekent dat de beekbodem van de twee hoofdafvoeren worden verondiept, alle detailontwatering wordt gedempt 
en de voedselrijke toplaag van de verstoorde bodem gedeeltelijk wordt afgegraven om veenvormende processen 
mogelijk te maken. Zonder deze analyse was het onzeker of alle partijen vertrouwen hadden om de “klassieke” 
perceelsgerichte benadering los te laten. Het heeft tijdens de gebiedsavonden in de streek in ieder geval tot begrip, 
enthousiasme en draagvlak geleid. 

1284  Jansen et al., 2019, waarbij een team van specialisten onderdelen hebben uitgewerkt; ecohydrologie en synthese: Jansen (Stichting 
              Bargerveen), fysische geografie: Smeenge & Kieskamp, paleoecologie en cultuurhistorie: Smeenge, ecologie: Termaat & Van 
              Os, projectorganisatie: Bulten (Bosgroep). Paleoecologische data zijn aangeleverd door Van der Linden (BIAX-Consult), bodem- en 
              hydrochemische data door: Van Mullekom, Visscher, Roelofs en Smolders (Onderzoekscentrum B-WARE), flora en fauna-gegevens: 
              Geraedts (Stichting Geldersch landschap en Kasteelen).
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gebiedsavonden in de streek in ieder geval tot begrip, enthousiasme en draagvlak geleid.  
 
Casestudie heide- en veensystemen op de Sallandse heuvelrug 
In het afgelopen decennium was de landinrichting afgestemd op nieuwe ontwikkelingen in het landelijke 
gebied en daarmee niet uitsluitend gericht op optimalisatie van de landbouw. In de landinrichting Rijssen-West 
kwam daardoor ruimte voor natuurherstel, natuurontwikkeling en recreatie. Voor het deelgebied Zunasche 
heide (circa 100 ha) en het deelgebied Overtoom, Middelveen en de Venegge (circa 100 ha) is dat ingevuld na 
afloop van een landschapsecologische systeemanalyse, waarbij de landschapsgeschiedenis ook aandacht heeft 
gekregen. De landschapsecologische systeemanalyse resulteerde in een ruimtelijk overzicht van kansrijke en 
minder kansrijke terreindelen voor natuurherstel en -ontwikkeling. In de basis gaf het AHN, de historische 
kaarten en het waterlopenbestand (Waterschapslegger) richting voor het afbakenen van de minst verstoorde 
en daarmee meest kansrijke terreindelen, die via intensief veldbodemkundig en ecohydrologisch onderzoek en 
de verspreiding van indicatorsoorten zijn onderzocht.1278  

 
1278 Smeenge 2012a, b. 
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Casestudie heide- en veensystemen op de Sallandse heuvelrug

In het afgelopen decennium was de landinrichting afgestemd op nieuwe ontwikkelingen in het landelijke gebied 
en daarmee niet uitsluitend gericht op optimalisatie van de landbouw. In de landinrichting Rijssen-West kwam 
daardoor ruimte voor natuurherstel, natuurontwikkeling en recreatie. Voor het deelgebied Zunasche heide 
(circa 100 ha) en het deelgebied Overtoom, Middelveen en de Venegge (circa 100 ha) is dat ingevuld na afloop 
van een landschapsecologische systeemanalyse, waarbij de landschapsgeschiedenis ook aandacht heeft gekregen. 
De landschapsecologische systeemanalyse resulteerde in een ruimtelijk overzicht van kansrijke en minder 
kansrijke terreindelen voor natuurherstel en -ontwikkeling. In de basis gaf het AHN, de historische kaarten en het 
waterlopenbestand (Waterschapslegger) richting voor het afbakenen van de minst verstoorde en daarmee meest 
kansrijke terreindelen, die via intensief veldbodemkundig en ecohydrologisch onderzoek en de verspreiding van 
indicatorsoorten zijn onderzocht.1285 

Het interdisciplinair werken werd toen ingevuld door hydrologische kennis van Waterschap Vechtstromen en 
ecologische gebiedskennis van Staatsbosbeheer te benutten tijdens het onderzoek. Door vanuit de betrokken partijen 
samen te werken was er een goed begrip over de verschillende belangen. Het voortvloeiende inrichtingsplan kon relatief 
snel worden opgeleverd, omdat er een overzicht was van ruimtelijke verzamelde veldgegevens over de bodemverstoring, 
stijghoogte en basenhoudendheid van het grondwater, voedselrijkdom van de bovengrond, aanwezigheid van 
relictpopulaties, aardkundige en cultuurhistorische waarden. Er werd een geheel nieuw waterlopenstelsel worden 
ontworpen, rekening houdend met de natschade bij omliggende agrariërs en droogteschade aan inliggende natuur. 

Ten behoeve van natuurontwikkeling is alleen de veraarde toplaag van het veen en daarmee ook het meest van de 
voedselrijke toplaag ontgraven. De zandruggen in het gebied zijn niet ontgraven vanwege de aardkundige waarden 
en om de benodigde opbolling van het grondwater te stimuleren voor ten behoeve van kwel in aangrenzende laagten. 
Gezien de complexiteit was er aanvankelijk dagelijkse begeleiding naast de kraan. Het was een voordeel dat zowel de 
onderzoekers als de beheerders in alle fasen van het project betrokken waren en daardoor op verschillende momenten 
konden bijsturen. Door bijvoorbeeld de kraanmachinist te wijzen op het volgen van bodemkenmerken en uitleg te 
geven over het belang van behoud van bodemarchief (intact veen) kon kwaliteit worden geleverd. Na een paar dagen 
ontkiemde massaal snavelzegge (Carex rostrata), een teken dat de zaadbank van het intacte veen nog kiemkrachtig was. 
Tijdens het werk werd de detailontwatering gedempt en kon uiteindelijk de centrale hoofdontwatering met voedselarm 
zand worden dichtgeschoven (fig. 10.4). Het leidde vrijwel direct tot grondwaterstandstijging en plasvorming in lage 
terreindelen. Een goede werkvolgorde en zorgvuldige uitvoering is minstens zo belangrijk als het voortraject, maar 
valt of staat met een goede aanbestedingsprocedure waarbij ruimte is voor begeleiding. Door de grote afstand van het 
plangebied en omliggende vergelijkbare natuurgebieden leek het onwaarschijnlijk dat de ecosystemen zich vanzelf 
weer herstellen. Na inrichting is daarom maaisel uit vergelijkbare milieutypen (donorlocaties) verzameld en geënt in 
het plangebied (fig. 10.5). 

Figuur 10.4 en 10.5. In 2011 bestond de Zunasche heide (100 ha) en vergelijkbaar areaal in de deelgebieden Overtoom, Middelveen, 
Venegge nog uit maïspercelen, raaigrasweiden en enkele berken-zomereikenbosjes. De beoogde doelsoorten veldrus (Juncus acutiflorus), 
duizendkoopfonteinkruid (Potamogeton polygonifolius), egelboterbloem (Ranunculus flamula) groeiden alleen in slootoevers (links). 
Vanaf 2013 werd de inliggende ontwatering gedempt, zijn dichtgeschoven laagten gereconstrueerd door ze uit te graven en is de 
veraarde toplaag in veengebieden afgevoerd. Het resultaat rechts toont een herstellend veenlandschap met een afwisseling van droge 
en grondwatergevoede laagten. De historisch-landschapsecologische benadering leverde naast natuurkwaliteit als bijkomend voordeel 
ook een bijdrage aan de klimaatopgave doordat water vertraagd wordt afgevoerd. 

1285  Smeenge 2012a, b.
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Vanuit deze historisch landschapsecologische analyse is naar voren gekomen dat deze twee plangebieden in de 18de 
eeuw nog uitgestrekte veengebieden waren. Vanwege de grote schaal van deze gebieden en de goede herstelkansen 
voor een heide- en veenlandschap is gekozen voor het loslaten van de perceelsstructuur en daarmee herstel op 
landschapsschaal. Door herstel van natuurlijke laagten en ruggen, wordt het water langer in de haarvaten van het 
hydrologische systeem vastgehouden en draagt en daardoor ook bij aan klimaatadaptatie. Tijdens een veldexcursie 
vertelde een streekbewoner dat allerlei verhalen van zijn vader uit de periode rond 1900 uit zijn de jeugdherinneringen 
naar boven kwamen. Het bleek dat de uitgevoerde historische analyse een aanwijsbare relicten uit diverse tijdsperioden 
het maatschappelijk draagvlak en betrokkenheid vergrootte. 

Casestudie beeksystemen op de stuwwal van Nijmegen

In het Kastanjedal op de flank van de stuwwal van Nijmegen speelde zorg over de verruiging van het bronbos.1286 Dit 
bronbos vormt een belangrijk milieu voor diverse zeldzame flora zoals reuzenpaardenstaart (Equisetum telmateia), 
slanke sleutelbloem (Primula elatior), paarbladig goudveil (Chrysosplenium oppositifolium), slanke zegge (Carex 
strigosa), fauna zoals bronplatworm (Crenobia alpina) en diverse soorten vlokreeften (Amphipoda). 

Tijdens een oriënterend veldbezoek met de beheerder werd duidelijk dat er een groot erosieprobleem speelde en diende 
de noodzaak zich aan om het accent naar erosieonderzoek te verschuiven. Opvallend was het diepe V-vormige dal dat 
stroomopwaarts eindigt in een ronde sprengkop. Archeologische gegevens uit de omgeving duidden op een Romeins 
aquaduct, maar er ontbraken sporen in dit V-vormige dal. Dit was een aanwijzing voor een latere vergraving van deze 
sprengenbeek. Het oudste bewijs van de sprengenbeek stamt uit 1756 AD (historische kaarten). Historische bronnen 
wezen al snel in de richting van een nog oudere wasserijindustrie en uit foto’s uit de jaren ’50 bleek de Heerlijkheid 
Beek een lustoord voor welgestelde Nijmegenaren. In de beek lagen cascadestuwtjes met ca. 5 m tussenafstand en 
was de insnijding van de beek veel minder groot dan in 2016 (fig. 10.6). In samenwerking met Van Huissteden zijn 
debiet- en temperatuurmetingen gedaan en zijn de bronmilieus bodemkundig gezien gekarteerd. Daaruit kwam naar 
voren het verwijderen van de cascadestuwtjes leidde tot terugschrijdende erosie, waardoor de beek in 2016 circa 1,5 
m lager lag dan in de jaren ’50. Uit deze terugschrijdende erosie is op de dalflanken ook bronerosie voortgekomen, 
waardoor het bronmilieu door geulvorming instabiel geworden is (fig. 10.7). De oxidatie van het moerige materiaal in 
deze bronzones is de oorzaak van de verruiging, omdat hieruit voedingstoffen vrijkomen, blijkt uit onderzoek naar de 
bodem- en waterkwaliteit door onderzoekscentrum B-WARE. Een bijkomend effect van de erosie is dat de circa 450 
jaar oude kastanje dreigde om te vallen, een extra argument om het probleem serieus aan te pakken.1287 

Figuur 10.6, 10.7, 10.8. De beekloop op de Heerlijkheid Beek was in de jaren ’50 nog nauwelijks ingesneden (links: postkaart van der 
Zand, Nijmegen). In 2016 (midden) lag deze circa 1,5 m dieper door terugschrijdende erosie en was het bronmilieu door bronerosie in 
diverse stukken uiteengevallen. Na verondieping van de beekbodem,  erosiegeulen en terugplaatsing van cascadestuwtjes in 2018 is het 
gebied minder gevoelig voor erosie en is het ecosysteem gestabiliseerd (rechts: Ton Rothergatter).

Er was als eerste inrichting nodig om het regenwater vanaf de sterk afhellende paden van het bronmilieu af te koppelen. 
Op basis van inmetingen van de oever en beekbodem is een verhanglijn van de beek bepaald, waaruit bleek dat de beek 
tot 1,5 m diep in de bron is ingesneden. De beek is aangevuld met kalkarm, grofzand en grof grind. In samenwerking met 
de aannemer en de beheerder is nagedacht over het materieel en is gekozen voor kleine rupsdumpers, die over rijplaten 
in de beek het materiaal aanbracht. Op basis van reliëfsprongen in het beekprofiel zijn de oude stuwlocaties afgeleid 
en zijn nieuwe stuwtjes geplaatst om de beekbodem te verankeren. Door beekverondieping is het gefragmenteerde 

1286  Stichting Geldersch landschap en Kasteelen.
1287  Smeenge et al., 2017; in samenwerking met Kieskamp, Bouwman, Eysink (Unie van Bosgroepen), Koopmans (Bosgroep Midden-
              Nederland), Van Huissteden (VU), Verstijnen, Van Mullekom en Roelofs (Onderzoekscentrum B-ware), Van Dijk (Stichting Geldersch 
                 landschap en Kasteelen). Met dank aan Van der Genugten en Geraedts (Stichting Geldersch landschap en Kasteelen); Coenen-van Kerkhoff 
             (amateurhistorica); Merkus (streekbewoner); Kieskamp & Van Dijk, 2019.
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bronmilieu weer bijeengebracht doordat de kleine bronerosiegeultjes ook in handkracht zijn verondiept (fig. 10.8). 
De bronkop zelf is voorzien van geperforeerde damwanden, waardoor het grondwater wel de bron kan bereiken, 
maar geen zand meer uit de steile wanden kan uitvloeien. Bron- en terugschrijdende erosie zijn daarmee zo veel 
mogelijk beperkt. Voorafgaand aan het werk zijn aanwezige flora en fauna verplaatst en na inrichting teruggeplaatst.

De meerwaarde van deze aanpak was als eerste het oriënterende veldbezoek dat ons in de gelegenheid heeft gesteld om 
veel scherper en daarmee doelmatiger naar de oplossing van het probleem te kijken. De samenwerking van geoloog 
Van Huissteden en ervaringskennis over bronherstel in Twente gaf richting aan het kiezen van de meest geschikte 
materialen.1288 In eerste instantie lag de focus op een ecologisch en bodemchemisch onderzoek, maar de sleutel voor 
duurzaam herstel bleek cultuurhistorisch en aardkundig onderzoek. 

10.1 Slotbeschouwing

In hoofdstuk 1 schreef ik dat ons hedendaagse landschap ingrijpend is veranderd door verstedelijking, toenemende 
mobiliteit en schaalvergroting. De inrichting van het landelijk gebied ten behoeve van de economische optimalisatie 
van de agrarische bedrijfsvoering heeft onbedoeld tot tal van maatschappelijke problemen geleid. De soortenrijkdom 
is hard achteruit gegaan door verzuring, vermesting, verdroging en versnippering van leefgebied. Het klimaat wordt 
steeds grilliger, waardoor aanpassingen aan het watersysteem nodig zijn. Neerslagpieken zorgen voor overstromingen 
en droogte voor afstervend bos en gewasschade. Op dit moment staan we op een kantelpunt, met tal van mogelijkheden 
om de opgaven voor biodiversiteit, waterkwaliteit, klimaatadaptatie en kringlooplandbouw te verbinden met de 
mogelijkheden die het landschap en natuurlijke landschapsvormende  processen bieden. Via deze slotbeschouwing 
wil ik een aantal aspecten meegeven aan onderzoekers, beleidsmakers en terreinbeheerders. 

1. Het landschap is een resultaat van een eeuwenlange wisselwerking tussen aarde, mens en natuur. 
Onderzoek volgens het “driehoeksmodel” geeft hier inzicht in
Hoofdstuk 3, 4, 5 en 8 zijn vanuit dit perspectief het meest compleet en hebben de grootste diepte in ruimte en tijd. 
De gelaagdheid biedt tal van mogelijkheden om anders naar het watersysteem en herstel van biodiversiteit te kijken. 
Zo is herstel van veenvormende processen nergens kansrijker dan op de stuwwallen en in het paleogeulenstelsel van 
de Dinkel. Herstel van cultuurhistorisch landgebruik (watermolens, bevloeiing) versterken de biodiversiteit, mits de 
waterkwaliteit dit toelaat. 

2. Ga naar buiten!
Buiten worden problemen en kansen veel scherper dan in afgelegen kamertjes achter beeldschermen bedacht kan 
worden. Hier valt veel te besparen, omdat veel te veel tijd kan zitten in het rechtbuigen van incomplete of juist te 
uitgebreide uitvragen en daarmee omvangrijke (kostbare) aanbestedingsprocedures. Afhankelijk van het doel en het 
kennisniveau kunnen beleidsmakers, opdrachtgevers, experts en grondeigenaren worden betrokken om het probleem 
buiten vanuit verschillende gezichtspunten te belichten. Een dergelijke probleemverkenning biedt scherpte in een 
grote inhoudelijke en procesmatige complexiteit (fig. 10.9).

3. Gebruik open source bronnen
Voor een verkenning zijn open source data (geomorfologie, bodem, peilbuizen, flora, fauna, historische kaarten, 
archeologische data) een belangrijke eerste stap. Hieruit volgen eerste hypotheses en wordt duidelijk in hoeverre en 
welk type onderzoek nodig is, voordat men “ten velde” trekt. Patronen worden helder en het helpt om achterliggende 
processen op een rij te zetten. Deze verkenningsfase geeft richting aan het verdere onderzoek dat steeds meer 
specialistische vormen krijgt, maar uiteindelijk weer uitzoomt om de integratieslag te kunnen maken. 

4. Wees niet bang om resultaten te delen
Het delen van nieuwe inzichten leidt tot betrokkenheid, wederzijdse kennisdeling en niet onbelangrijk, vergroot het 
werkplezier. Dit promotieonderzoek bood ideale kansen om een groot netwerk op te bouwen daarmee het blikveld 
op landschapsdynamiek een oorzaak-gevolg relaties in ruimte en tijd te verruimen. 

5. Koester vakspecialisme en de lokale schaal 
Voor het maken van verbindingen tussen de drie zijden van de driehoek is een voldoende sterke dataset nodig. In 
mijn geval vormde de bodem vaak de basis. Een zorgpunt daarbij is de kwetsbaarheid van kennis over het systeem van 
Nederlandse bodemclassificatie,  vegetatiekunde en landschapsecologie. Het zijn allemaal overstijgende vakgebieden 

1288  Ervaringskennis uit bronherstelmaatregelen in het Springendal en terug naar de bron project: F. Eysink (Unie van Bosgroepen), R. van 
              Dongen (Waterschap Vechtstromen).
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in de driehoek aarde, natuur en mens. Ik heb zorg over behoud van kennis van Nederlandse bodemclassificatie 
systeem dat nauw aansluit op bodemvormingsprocessen in relatie tot hun geohydrologische positie in het landschap 
en historisch grondgebruik. De laatste jaren dreigt binnen landschapsgerichte studies een verschuiving naar 
milieunormering (NEN) plaats te vinden, een systeem dat slecht aansluit op de differentiatie van horizonten. Eenzelfde 
globalisering heeft ook binnen de geologische nomenclatuur plaatsgevonden, want diverse lagen of laagpakketten 
worden niet langer onderscheiden. Hoe scherper de bodemvormingsprocessen via horizont of laageigenschappen 
beschrijven zijn, des te scherper is er historisch landschapsecologische kennis uit af te leiden. De bodem biedt dankzij 
aanwezigheid van pollen, macroresten, schimmels en algen een ecologisch archief. Een zorg is het blijven opleiden van 
palynologen/paleoecologen met kennis van Nederlandse ecosystemen. Hetzelfde geldt voor de geologen met kennis 
van de microregionale differentiatie binnen Nederland. Met de kennis en technieken van vandaag valt nog veel werk 
te verrichten om onze landschappen beter te kunnen karakteriseren. Historisch onderzoek wordt vaak geassocieerd 
met mensen van een zekere leeftijd, maar hopelijk heb ik de sensatie van tastbare geschiedenis in de vorm van 
bisschopsmunten, wagensporen, dierhoeven en buurtschapstwisten kunnen overbrengen. Sociaal-maatschappelijk 
gezien liggen er vele mogelijkheden om hedendaagse problemen beter te begrijpen door ze in een historische context 
te plaatsen. In deze studie is er nauwelijks aandacht aan besteed, maar uit de markeboeken blijkt dat er door regionale 
differentiatie grote verschillen waren tussen het type conflicten en de gevolgen voor de landschappelijke kenmerken. 
Welke universiteit heeft de deur nog open staan voor historische geografie? Aan de studenten ligt het niet, want 
maatschappelijk gezien groeit aandacht voor identiteit en eigenheid. De uitdagingen waarvoor we in de 21ste eeuw 
staan, vragen om al deze specialismen en jonge mensen die creatieve, passende oplossingen kunnen aandragen. 

Figuur 10.9. Probleemver-
kenning herstel terugschrij-
dende erosie, bronerosie 
samen met de Provincie 
Overijssel, Landschap 
Overijssel, Waterschap 
Vechtstromen, Rijksdienst 
voor het Culturele Erfgoed, 
Werkgroep Natura 2000, 
voorafgaand aan erosiebe-
strijding in het brongebied 
van de Mosbeek.

6. Zorg voor maatschappelijke verbinding
Omdat ik resultaten uit onderzoek wil toepassen in de praktijk sta ik regelmatig voor zalen in buurtschappen. Soms 
is de lezing slechts informatief, maar in andere gevallen gaat het om een toelichting op ingrijpende plannen voor 
natuurherstel, natuurontwikkeling en hydrologisch herstel. Het is opvallend dat dankzij deze biografische aanpak 
en het gebruik van foto’s van vergelijkbare historische landschappen (referentiefoto’s) men veel beter begrijpt én 
herkent hoe het hedendaagse landschap is ontstaan, waaruit de hedendaagse problemen voortkomen en welke kansen 
zich voordoen en waarom vanuit die landschapsgeschiedenis voor bepaalde maatregelen wordt gekozen. Men wordt 
dikwijls verrast door de grote dynamiek die heeft plaatsgehad en beseft dat de mens al veel eerder zijn stempel op het 
landschap heeft gedrukt dan uit historische kaarten blijkt. 

Historische landschapsecologie gaat voor een groot deel over bewustwording. Begrijpen hoe het zit en waarom 
het gebied bepaalde kenmerken heeft en het elders compleet anders is. Met die kennis ontstaat betrokkenheid en 
draagvlak en dit geeft handvatten om er op dit moment onder deze omstandigheden er het beste uit te halen. 
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