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Voorwoord
In palynologisch opzicht behoort Twente tot de best onderzochte gebieden van Nederland. Er zijn
diverse studies van stuifmeelanalyses uit onder meer hoogvenen en restgeulen gepubliceerd en
ook in archeologisch nederzettingsonderzoek wordt de laatste jaren steeds vaker aandacht besteed
aan reconstructies van de vegetatieontwikkeling. Desondanks zijn er nog geen pogingen gedaan
om deze onderzoeken te incorporeren in een regionaal en diachroon overzichtsbeeld. In dit rapport
zijn voor het eerst alle beschikbare palynologische bronnen in Twente en de aangrenzende
gebieden geïnventariseerd. De integrale studie van deze gegevens leidt tot een globale
reconstructie van de vegetatieontwikkeling in het Holoceen en tot de ontwikkeling van regionale
vegetatiekaarten voor een zestal tijdvakken.
Een synthetiserende studie is alleen zinvol als er voldoende gegevens van goede kwaliteit
beschikbaar zijn. Vanwege de lange geschiedenis van palynologisch en landschappelijk onderzoek
zijn juist in Twente alle voorwaarden aanwezig voor een dergelijke studie. De basis van dit
onderzoek wordt dan ook gevormd door gegevens die vele onderzoekers vóór ons in de loop der
jaren verzameld hebben, zowel in Twente als in aangrenzende gebieden. Wij willen hen daarvoor
bedanken en in het bijzonder de personen die geholpen hebben om deze schat aan informatie te
ontsluiten: Otto Brinkkemper (RCE), Frans Bunnik (TNO), Timme Donders (TNO), Bas van Geel
(Uva), Henk van Haaster (BIAX), Wim Hoek (UU) en Joop Kalis (Universiteit Keulen).
Een eerste versie van de vegetatiekaarten en de daaraan ten grond liggende onderzoeksmethodiek
zijn op 21 januari 2013 bediscussieerd tijdens een workshop op de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed. De deelnemers aan dit specialistenoverleg worden bedankt voor hun waardevolle inbreng
en kritische blik. Naast een aantal van bovengenoemde personen zijn dit Marieke Doorenbosch
(UL), Bert Groenewoudt (RCE), Gilbert Maas (Alterra), Jan-Willem de Kort (RCE), Harm Smeenge
(DLG/RUG) en Bjørn Smit (RCE).
Dit onderzoek is uitgevoerd door het ADC via de Roel Brandt Stichting, in opdracht van en in
samenwerking met de Universiteit Leiden. Het onderzoek maakt deel uit van het ‘Veni’-project
Deconstructing stability. Modeling changing environmental conditions and man-land relations in the
Pleistocene landscape of Twente (2850-12 BC) van de Faculteit der Archeologie van de Universiteit
Leiden, gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO,
projectnr. 275-60-006). Deze palynologische studie en de druk van dit rapport waren niet mogelijk
geweest zonder aanvullende subsidies van de Provincie Overijssel, de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed en de Stichting Nederlands Museum voor Anthropologie en Praehistorie.
Speciale dank gaat uit naar Suzanne Wentink (Provincie Overijssel) voor haar ondersteuning van
dit project en hulp bij de aanvraag.
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Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.
Periode

Tijd in jaren
1500 - heden

Nieuwe tijd
Nieuwe tijd C
Nieuwe tijd B
Nieuwe tijd A
Middeleeuwen:

1850 - heden
1650 - 1850 na Chr.
1500 - 1650 na Chr.

Late Middeleeuwen B / Late Middeleeuwen
Late Middeleeuwen A / Volle Middeleeuwen
Vroege Middeleeuwen D / Ottoonse periode
Vroege Middeleeuwen C / Karolingische tijd
Vroege Middeleeuwen B / Merovingische tijd
Vroege Middeleeuwen A / Volksverhuizingstijd
Romeinse tijd:

1250 - 1500 na Chr.
1050 - 1250 na Chr.
900 - 1050 na Chr.
725 - 900 na Chr.
525 - 725 na Chr.
450 - 525 na Chr.

Laat-Romeinse tijd
Midden-Romeinse tijd
Vroeg-Romeinse tijd
IJzertijd:

270 - 450 na Chr.
70 - 270 na Chr.
12 voor Chr. - 70 na Chr.

Late IJzertijd
Midden-IJzertijd
Vroege IJzertijd
Bronstijd:

250 - 12 voor Chr.
500 - 250 voor Chr.
800 - 500 voor Chr.

Late Bronstijd
Midden-Bronstijd
Vroege Bronstijd
Neolithicum (Jonge Steentijd):

1100 - 800 voor Chr.
1800 - 1100 voor Chr.
2000 - 1800 voor Chr.

Laat-Neolithicum
Midden-Neolithicum
Vroeg-Neolithicum
Mesolithicum (Midden-Steentijd):

2850 - 2000 voor Chr.
4200 - 2850 voor Chr.
5300 - 4200 voor Chr.

Laat-Mesolithicum
Midden-Mesolithicum
Vroeg-Mesolithicum
Paleolithicum (Oude Steentijd):

6450 - 4900 voor Chr.
7100 - 6450 voor Chr.
8800 - 7100 voor Chr.

Laat-Paleolithicum
Midden-Paleolithicum
Vroeg-Paleolithicum

35.000 - 8800 voor Chr.
300.000 - 35.000 voor Chr.
tot 300.000 voor Chr.

Bron: Archeologisch Basis Register 1992

450 - 1500 na Chr.

12 voor Chr. - 450 na Chr.

800 - 12 voor Chr.

2000 - 800 voor Chr.

5300 - 2000 voor Chr.

8800 - 4900 voor Chr.

tot 8800 voor Chr.
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1 Inleiding
Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de zandlandschappen van Nederland veel veranderlijker
en gevarieerder waren dan voorheen werd aangenomen en dat een interdisciplinaire
onderzoeksopzet noodzakelijk is om langetermijnprocessen in landschap en bewoning te
1
analyseren. Daarbij is de beschikbaarheid van bodemkundige, paleobotanische en archeologische
gegevens van hoge kwaliteit een essentiële voorwaarde. Twente is één van de gebieden die aan
deze eisen voldoet. Het gebied staat daarom centraal in het NWO-‘Veni’-project Deconstructing
stability. Modeling changing environmental conditions and man-land relations in the Pleistocene
landscape of Twente (2850-12 BC) dat uitgevoerd wordt aan de Universiteit Leiden (2011-2015).
De centrale doelstelling is om de langetermijnontwikkeling, in de breedste zin van het woord, in het
landschap van de streek te reconstrueren. Een gedetailleerd inzicht in de vegetatieontwikkeling en
de wijze waarop deze in de loop der tijd beïnvloed werd door het klimaat en de mens is daarbij
essentieel.
Dit rapport is, als onderdeel van bovengenoemd project, het verslag van een onderzoek naar de
regionale vegetatieontwikkeling van Twente gedurende de laatste tienduizend jaar. De doelstelling
is om de belangrijkste patronen en veranderingen te reconstrueren en deze te ‘vertalen’ naar een
serie van zes vlakdekkende vegetatie-eenhedenkaarten van het onderzoeksgebied. Daarbij wordt
ook aandacht besteed aan de menselijke beïnvloeding van de vegetatie. De basis wordt gevormd
door een gedetailleerde inventarisatie en integrale analyse van reeds beschikbare palynologische
gegevens in Twente en direct aangrenzende regio’s, zoals Salland, de Achterhoek, ZuidoostDrenthe en het Münsterland (Duitsland).
Studies vanuit deze invalshoek en op deze schaal, zowel qua tijd als ruimte, zijn voor de
2
Nederlandse zandgebieden nog nauwelijks uitgevoerd. Aan deze onderzoekslacune liggen
verschillende oorzaken ten grondslag. De eerste wordt gevonden in de palynologische
onderzoeksgeschiedenis. Van oudsher is veel aandacht besteed aan individuele studies van
‘natuurlijke’ contexten, zoals hoogvenen en fossiele restgeulen. Hoewel deze studies informatie
geven over de regionale vegetatieontwikkeling en de menselijke invloed daarop (bijvoorbeeld af te
lezen aan de openheid van het landschap en de aanwezigheid van cultuurindicatoren), ligt de
nadruk doorgaans op de reconstructie van lokale en microregionale ontwikkelingen. Daarnaast zijn
er voor een regionale studie gegevens van veel locaties en contexten nodig. Een situatie die zich
alleen voordoet na jarenlang onderzoek.
Van Giffen introduceerde de palynologie in de Nederlandse archeologie en specifiek vanaf de jaren
3
‘40 in het grafheuvelonderzoek. Aanvankelijk lag de nadruk hier vooral op de bepaling van de
14
ouderdom van ‘vondstloze’ heuvels, waarna de focus, mede door de ontwikkeling van de Cmethode, bij onderzoekers als Waterbolk en Van Zeist geleidelijk verschoof naar de
4
vegetatiereconstructies zelf. In de laatste decennia groeit de aandacht voor palynologisch
5
onderzoek van archeologische vindplaatstypen, zoals nederzettingsterreinen. Bij palynologische
studies vanuit een archeologisch kader ligt de nadruk doorgaans op het reconstrueren van de
biotische leefwereld van lokale gemeenschappen.
De bovengenoemde onderzoekstypes hebben ieder hun specifieke doelstellingen, methodiek en
onderzoeksgeschiedenis. Synthetiserende studies waarin gegevens van uiteenlopende herkomst
worden samengebracht, zijn voor de Nederlandse zandgebieden uitermate zeldzaam. Dit is
vermoedelijk deels een gevolg van de arbeidsintensiteit van een dergelijke studie, alsmede van de
methodische beperkingen die gekoppeld zijn aan het werken met grote hoeveelheden data uit

1

o.a. van Beek, 2009; Spek, 2004.
Zie voor enkele uitzonderingen: Jansen & van der Laan, 2011; Spek et al., 2010; Neefjes & Willemse, 2009; Spek, 1996;
Burrichter, 1973; van der Hammen & Bakker, 1971. Deze studies verschillen onderling sterk wat betreft doelstellingen,
methodiek, onderzoeksgebied en tijdsdiepte.
3
Groenman-Van Waateringe, 2005.
4
Waterbolk, 1954; van Zeist, 1955.
5
o.a. Groenewoudt et al., 2007; Dimbleby, 1985.
2
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verschillende contexten en van verschillende onderzoeksinstituten. Daarnaast zal er wellicht enige
terughoudendheid bestaan hebben ten aanzien van het vervaardigen van regionale
vegetatiekaarten, aangezien deze onvermijdelijk gebruik maken van generalisaties en
extrapolaties. Desalniettemin is het, zeker gezien de sterke opkomst van interdisciplinair
landschapsgericht onderzoek sinds de jaren ’90, van belang om juist dit soort synthetiserende
studies uit te voeren om concrete overzichtsbeelden te genereren.
De opbouw van dit rapport is als volgt. In het volgende hoofdstuk wordt eerst de
onderzoeksmethodiek geïntroduceerd (hoofdstuk 2). Deze leidt tot een beschrijving van de globale
vegetatieontwikkeling in Twente zoals afgeleid uit de geïnventariseerde gegevens (hoofdstuk 3). In
hoofdstuk 4 worden de zes vegetatiekaarten gepresenteerd. Deze momentopnames geven een
beeld van verschillende belangrijke stadia in de vegetatieontwikkeling en van de veranderende
mate van menselijke invloed op het landschap. In hoofdstuk 5 wordt met behulp van
archeologische en historisch-geografische gegevens in meer detail ingegaan op het
laatstgenoemde aspect.

Afb. 2.1 Het onderzoeksgebied met de belangrijkste daarin gelegen plaatsen. Het gebied omvat
Twente en een klein deel van het westelijk en noordelijk aangrenzende Salland

9

2

Werkwijze
2.1

Het onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied van deze studie omvat geheel Twente en een klein deel van het westelijk en
noordelijk aangrenzende Salland (afb. 2.1). Globaal vormt de Overijsselse Vecht de noordgrens en
de Sallandse Heuvelrug de westgrens. In het zuiden grenst het onderzoeksgebied aan de
Achterhoek en in het (noord)oosten aan Duitsland. In landschappelijk opzicht is dit gebied uitermate
6
gevarieerd (afb. 2.2). We vinden binnen de regio een drietal stuwwallen: de Sallandse Heuvelrug
in het westen en de stuwwallen van Oldenzaal (zuid) en Ootmarsum (noord) in het oosten. Tussen
deze stuwwallen vinden we dekzandruggen en –vlakten die doorsneden worden door diverse
beken. Het voorkomen van een dergelijk uitgebreid drainagepatroon vindt zijn herkomst in de slecht
doorlatende keileem-afzettingen die in de ondergrond aanwezig zijn. De grootste rivieren zijn de
Dinkel, in het oosten en de Overijsselse Vecht. De Regge mondt uit in deze laatste rivier.
De hoofdlijnen in de Twentse landschapsstructuur wijken duidelijk af van de dekzandlandschappen
7
van Salland en de Achterhoek. Binnen Twente kunnen slechts twee kleinere deelgebieden als
dekzandlandschappen geclassificeerd worden: de omgeving van het Dinkeldal en het Bekken van
Hengelo. Beide verschillen sterk van elkaar. Het Dinkeldal wordt geflankeerd door reeksen van
grote, hoofdzakelijk noord-zuid geörienteerde zandruggen, terwijl de oost-west geörienteerde
zandige ruggen in het Bekken van Hengelo een veel fijnmaziger beeld vormen. In de loop van het
Holoceen kwamen in verschillende delen van het onderzoeksgebied venen tot ontwikkeling, met
8
name vanaf het Atlanticum en Subboreaal. Dit gebeurde als gevolg van een combinatie van een
neerslagoverschot, een slecht doorlatende ondergrond en het ontbreken van een goede afwatering.
Veruit het grootste aaneengesloten hoogveen van Oost-Nederland, het Almeler Veen, strekte zich
uit ten noorden van Almelo tot aan het dal van de Overijsselse Vecht. De Engbertsdijksvenen, waar
9
veel palynologisch onderzoek naar gedaan is , zijn een restant van dit complex dat grotendeels ten
10
prooi is gevallen aan vervening. Kleinere (restanten van) veengebieden vinden we bijvoorbeeld
tussen Rijssen en Goor en in de omgeving van Haaksbergen.
Zoals al aangegeven, is Twente een gebied dat gekenmerkt wordt door landschappelijke variatie.
De drie stuwwallen in deze regio hebben bijvoorbeeld al een verschillende ontstaansgeschiedenis
11
en bodemopbouw. Mede als gevolg daarvan kennen ze ook verschillen in bewoningsontwikkeling
en landgebruik. De grote variatie in ondergrond en hoogteligging binnen het onderzoeksgebied zijn
van grote invloed op de vegetatie. Net als tegenwoordig zal de voormalige vegetatie daarom nooit
uniform geweest zijn, maar juist bestaan hebben uit een steeds veranderend mozaïek van
verschillende vegetatietypen.

2.2

Palynologische data

2.2.1 Inventarisatie, herkomst en representativiteit van gegevens
De eerste stap binnen het onderzoek bestond uit het verzamelen van alle beschikbare
palynologische data. De basis van de inventarisatie is gevormd door een intensieve literatuurstudie.
12
13
Daarnaast zijn de palynologische archieven van Stiboka en TNO doorzocht en zijn er bezoeken
gebracht aan en contacten geweest met diverse andere instituten en universiteiten. Er is gezocht
naar holocene palynologische gegevens uit geheel Oost-Nederland en de aangrenzende delen van
Duitsland. In totaal zijn maar liefst 125 onderzochte locaties gevonden (afb. 2.3; bijlagen A en B).

6

van Beek, 2009, 131-151.
van Beek, 2009, 131-151.
o.a. Casparie & Streefkerk, 1992.
9
o.a. Florschütz & Wassink, 1935; van Geel, 1978.
10
Gerding, 1995.
11
van den Berg & den Otter, 1993; van Beek, 2009, 137-149.
12
STichting voor BOdemKArtering, opgegaan in Alterra. Het palynologisch archief van deze stichting is opgeslagen bij TNO.
13
Inclusief archieven NITG, Deltaris en de voormalige RGD.
7
8
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Daarvan liggen er 30 binnen de grenzen van het onderzoeksgebied. De andere sites liggen op een
korte afstand van de streek, in gebieden die in landschappelijk opzicht verwantschap vertonen met
het onderzoeksgebied. Derhalve verschaffen ook deze bronnen inzicht in de vegetatieontwikkeling
in Twente gedurende het Holoceen.

Afb. 2.2

14

Gesimplificeerde fysisch-geografische kaart van het onderzoeksgebied

De geïnventariseerde palynologische data vertonen een relatief goede spreiding over het
onderzoeksgebied. Aangezien de meeste onderzoekslocaties inzicht geven in de
vegetatieontwikkeling in (soms beperkte) delen van het Holoceen, varieert de spreiding van de

14

Origineel gepubliceerd door van Beek, 2009, kaartbijlage 1, gemaakt door G.J. Maas en B. Makaske (Alterra, Wageningen).
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beschikbare palynologische gegevens per periode. De palynologische data zijn afkomstig uit
diverse natuurlijke (92) en antropogene (33) contexten. Zo zijn er pollenmonsters uit hoogvenen
(19), bodems (4) en restgeulen (18) vertegenwoordigd, maar ook uit waterputten, greppels en
andere archeologische sporen (33). De overige monsters zijn veelal afkomstig uit veenlagen of
humeuze pakketten. De context waaruit een pollenmonster afkomstig is, is van invloed op de
15
samenstelling van het pollenspectrum. Dit wordt veroorzaakt door verschillen in de herkomst van
pollen en sporen, de wijze waarop het materiaal naar de monsterlocatie is getransporteerd, de
landschappelijke ligging en de periode waarover het materiaal is neergeslagen.
Pollen kan zowel door wind, water, als door mens en dier worden getransporteerd. Al naar gelang
de context zal een bepaalde factor belangrijker zijn en het pollenbeeld sterker beïnvloeden. Zo zal
in monsters uit restgeulen meer pollen en sporen worden gevonden dat door water is
getransporteerd dan in monsters uit een waterput. Waterputten zullen daarentegen eerder pollen uit
16
menselijk context (o.a. afval) bevatten. Naast de variatie in de herkomst van pollen en sporen zijn
er ook verschillen die worden veroorzaakt door het type landschap waaruit een monster afkomstig
17
is. Een belangrijke factor is het herkomstgebied van het palynologisch materiaal. In modelstudies
is aangetoond dat het brongebied voor palynologisch materiaal een straal van ongeveer 1 kilometer
18
rond de monsterlocatie heeft. Het brongebied wordt echter sterk beïnvloed door de openheid van
19
het landschap, het type vegetatie en de context waarin het materiaal neerslaat. Waterputten zijn
veelal gelegen in rurale gebieden en zullen dan ook een sterker door de mens gedomineerd en
opener landschap laten zien dan hoogvenen. Natuurlijke contexten als hoogvenen, meren en
restgeulen worden vaak gezien als het meest ‘schone’ milieu voor palynologisch onderzoek, met
een minimale beïnvloeding door externe factoren. Deze contexten behoren dan ook tot de meest
bestudeerde palynologische archieven. Een andere reden daarvoor is dat monsters uit deze
natuurlijke archieven doorgaans een veel langere tijdsspanne representeren dan waterputten en
andere kleine opvangbekkens, die doorgaans maar een relatief korte periode open liggen. Bij de
interpretatie van de palynologische data zijn al deze contextfactoren steeds in ogenschouw
genomen.
Een ander probleem bij het reconstrueren van de vegetatieontwikkeling op basis van verschillende
onderzoeken en pollendiagrammen is een variërende samenstelling van de pollensom. De
pollensom is het opgetelde totaal van aantallen aangetroffen pollenkorrels. Dit totaal wordt gesteld
op 100% en aan de hand daarvan wordt per aangetroffen pollentype het percentage uitgerekend.
Dit percentage wordt vervolgens weergegeven als een curve op een diepte- of tijdas in het
pollendiagram. Er zijn verschillende samenstellingen van de pollensom mogelijk. Zo kunnen alle
aangetroffen soorten worden opgenomen in de pollensom (totaal pollensom). Het is bijvoorbeeld
ook mogelijk om alleen soorten te selecteren die voorkomen op droge gronden, of alleen afkomstig
zijn van regionale vegetatie (regionale pollensom), of alleen van bomen (boompollensom).
Aangezien pollenmonsters vaak afkomstig zijn uit natte contexten, zijn pollen of sporen van soorten
die voorkomen in natte milieus vaak overgerepresenteerd. Door het gebruik van een pollensom met
enkel ‘droge’ soorten kan dit effect worden geminimaliseerd. In ‘natuurlijke’ contexten is dit de
meest gebruikte pollensom. Per publicatie verschillen echter de soorten die opgenomen zijn in deze
pollensom. Zo wordt els (Alnus) soms wel en soms niet opgenomen. Gezien het grote aandeel dat
deze soort in de holocene vegetatie heeft, is de keuze van de samenstelling van de pollensom van
significante invloed op de berekende pollenpercentages. Door de grote variatie in pollensommen in
de gebruikte literatuur was het tijdens deze studie niet mogelijk om de absolute pollenpercentages
van één soort in de verschillende diagrammen met elkaar te vergelijken. Hiervoor is het
noodzakelijk om de oorspronkelijke data te raadplegen. Een dergelijke aanpak is tijdrovend en
wordt bemoeilijkt door het feit dat de originele gegevens vaak niet bewaard zijn gebleven. Om toch
een beeld te krijgen van de landschappelijke verspreiding van soorten en hun relatieve aandeel in

15

van Haaster et al., 2007; Janssen, 1974.
Groenewoudt et al., 2007; van Haaster et al., 2007; Janssen, 1974.
Groenewoudt et al., 2007; van Haaster et al., 2007; Janssen, 1974.
18
Bunting et al., 2004; Sugita et al., 1999; Broström et al., 1998.
19
Bunting et al., 2004; Sugita et al., 1999; Broström et al., 1998.
16
17

12

de vegetatie is tijdens dit onderzoek vooral gekeken naar de dominantie van soorten en naar de
relatieve verhoudingen tussen belangrijke soorten per locatie.

Afb. 2.3 Geografische ligging en monstercontext van de geïnventariseerde palynologische sites
in het onderzoeksgebied en directe omgeving. Een deel van de geïnventariseerde sites ligt buiten
het hier weergegeven gebied (zie ook bijlagen A en B)

13

2.2.2 Pollendatabase
De verzamelde palynologische gegevens zijn verwerkt in een database, waarbij belangrijke
gegevens als de locatie, datering en het aantal geanalyseerde monsters geregistreerd zijn. De
20
indeling en opzet van deze database volgen die van de Nederlandse Pollen Database (bijlage C).
Het doel van deze nationale database is het verkrijgen van een overzicht van beschikbare
pollendata in Nederland. De tijdens dit onderzoek verzamelde palynologische gegevens zijn, na
afronding, toegevoegd aan deze database.

2.3

Vegetatie

2.3.1 Regionale vegetatieontwikkeling
Na het inventariseren van de relevante sites en de invoer van de palynologische gegevens in een
samenhangende database bestond het volgende deel van het onderzoek uit de reconstructie van
de regionale holocene vegetatieontwikkeling. Hierbij is met name aandacht besteed aan
grootschalige, gebiedsbrede trends. Voor de reconstructie daarvan is vooral gebruik gemaakt van
palynologische data die de vegetatieontwikkeling gedurende langere perioden weerspiegelen.
Hiervoor kwamen binnen het onderzoeksgebied gedetailleerde studies van locaties als Denekamp21
22
23
De Borchert , Nijverdal-Eversberg-Zuna’s Hooilanden en het Engbertsdijkveen in aanmerking.
Daarnaast zijn in enkele studies al palynologische gegevens van verschillende locaties
24
geïntegreerd en vergeleken. Hoewel deze geen ruimtelijk en diachroon overzicht voor heel
Twente geven, bieden ze wel een goede vergelijkingsbron en referentiekader. Datzelfde geldt
uiteraard ook voor de gegevens die beschikbaar zijn voor andere, individuele monsterlocaties die
beelden geven van de vegetatie in kortere tijdspannes. Op basis van deze gegevens is de
regionale vegetatieontwikkeling van Twente in het Holoceen vastgesteld (hoofdstuk 3).
2.3.2 Vegetatie-eenheden
Aan de hand van de regionale vegetatieontwikkeling en de daaraan gekoppelde landschappelijke
interpretatie zijn per besproken tijdvak (zie hoofdstuk 3) vegetatie-eenheden benoemd. Per periode
is gekeken naar de soortensamenstelling van de pollenspectra en de standplaatseisen en
voorkeuren van de daarin aanwezige vegetatie. Ook zijn de landschappelijke interpretaties uit de
oorspronkelijke publicaties betrokken in het onderzoek. Met ‘vegetatie-eenheden’ wordt hier
gedoeld op groepen van planten, waarbinnen soorten vertegenwoordigd zijn die vergelijkbare eisen
stellen aan bijvoorbeeld de ondergrond en die ook tegenwoordig veelal samen voorkomen. De
vegetatie-eenheden worden verdeeld over drie verschillende landschappelijke groepen: 1) droge
gronden (bijvoorbeeld een dekzandrug), 2) vochtige gronden (bijvoorbeeld een dekzandvlakte) en
3) natte gronden (bijvoorbeeld een beekdal). De verschillende vegetatie-eenheden worden in
hoofdstuk 4 per kaart besproken. Aangezien de hydrologische condities in het onderzoeksgebied
gedurende het Holoceen zullen hebben gevarieerd, zowel in diachroon als ruimtelijk opzicht, is de
25
verspreiding van deze gronden ook variabel.
2.3.3 Vegetatiekaarten
De volgende stap van het onderzoek bestond uit het maken van vegetatiekaarten voor zes fases
binnen de onderzochte periode. Daarbij is gewerkt van een lokale naar regionale schaal. Eerst is
per monsterlocatie, op basis van de palynologische gegevens en de landschappelijke interpretatie
daarvan, de vegetatie in de directe omgeving gereconstrueerd. Vervolgens zijn de daaruit
voortkomende relaties, de koppeling tussen vegetatie-eenheden en landschappelijke eenheden,
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geëxtrapoleerd naar de rest van de regio. Deze extrapolatie is constant geverifieerd met de
aanwezige pollendata. Ook zijn de verschillende studies onderling vergeleken om variatie tussen
landschappelijke regio’s zichtbaar te maken. De eerste versies van de vegetatiekaarten en de
daaraan ten grondslag liggende aannames (zie hoofdstuk 4), zijn op 21 januari 2013 besproken
tijdens een specialistenworkshop op de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze bijeenkomst
heeft geleid tot een aantal aanpassingen aan de kaarten.
26

Als basis voor de kaarten is de fysisch-geografische kaart van Oost-Nederland gebruikt (afb. 2.2) .
Aan iedere landschapseenheid op deze kaart is een vegetatietype toegekend. Naast deze fysisch27
28
geografische kaart is gebruik gemaakt van de bodemkaart , geologische kaart ,
29
30
paleogeografische kaarten , het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) en historische
31
kaarten. Vanwege de grote omvang van het onderzoeksgebied, de lange onderzochte
tijdsspanne, de hoge gegevensdichtheid en de sterke landschappelijke variatie geven de
vegetatiekaarten uiteraard geen exact beeld van de situatie op een bepaald tijdstip en kunnen
kleinschalige lokale patronen niet weergegeven worden. Een dergelijk detailniveau is onhaalbaar
en ook niet de doelstelling van dit onderzoek. Het gaat hier nadrukkelijk om het reconstrueren van
de hoofdlijnen in de vegetatiestructuur van Twente in verschillende tijdvakken en in de markante
transformaties die dit gebied heeft ondergaan sinds het eind van de laatste ijstijd.

2.4

Vegetatie en bewoning

De regionale vegetatieontwikkeling van Twente in het Holoceen kan niet los gezien worden van de
menselijke bewoning van het gebied. De term ‘bewoning’ moet hierbij breed worden opgevat en
bevat alle mogelijke vormen van menselijke landschapsinrichting en -exploitatie. De reconstructie
van die menselijke invloed op de vegetatieontwikkeling an sich is niet het centrale thema van dit
onderzoek, maar de onlosmakelijke verbinding tussen beide maakt het vanzelfsprekend om er
aandacht aan te besteden. In dit rapport gebeurt dat op twee manieren:
Ten eerste wordt de menselijke invloed op de vegetatie in hoofdlijnen beschreven in de regionale
vegetatieontwikkeling gegeven in hoofdstuk 3 en in de vegetatiekaarten die gepresenteerd worden
in hoofdstuk 4. Ten tweede wordt in hoofdstuk 5 in meer detail ingegaan op de relaties tussen
bewoningspatronen, zoals die op hoofdlijnen gereconstrueerd kunnen worden op basis van
archeologische en historisch-geografische gegevens en de vegetatiekaarten. Daarbij wordt niet
alleen gedacht aan de manier waarop de mens zijn omgeving beïnvloedde, maar ook aan het
omgekeerde: hoe landschappelijke factoren, waaronder de vegetatie, van invloed kunnen zijn
geweest op patronen en trends in bewoning en landschapsinrichting. De gehanteerde
onderzoeksmethodiek wordt in meer detail toegelicht in hoofdstuk 5.
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3

Holocene vegetatieontwikkeling
3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de hoofdlijnen van de vegetatieontwikkeling
van Twente. Zoals aangegeven in het vorige hoofdstuk, is deze reconstructie gebaseerd op de
geïnventariseerde gegevens en reeds gepubliceerde literatuur. Daarbij is een belangrijke rol
weggelegd voor gedetailleerde studies van monsterlocaties die inzicht geven in ontwikkelingen
gedurende lange tijdspannes.

3.2

Jonge Dryas

Het startpunt van deze beschrijving van de holocene vegetatieontwikkeling ligt aan het einde van
het Pleistoceen: de Jonge Dryas. In deze periode heerst in Nederland een koud subarctisch
klimaat. De Jonge Dryas kan worden opgedeeld in een nat en kouder eerste deel en een iets
warmer en droger tweede deel. Met name tijdens het eerste gedeelte van de Jonge Dryas vindt er
veel sterfte plaats in de gevestigde berken-dennenbossen. Deze berken-dennenbossen hebben
zich ten tijde van het Allerød, een voorgaande, iets warmere fase van het Laatglaciaal, in het
gebied kunnen vestigen. Tijdens het tweede gedeelte van de Jonge Dryas vinden, door het
ontbreken van een gesloten vegetatiedek, op grote schaal zandverstuivingen plaats. Deze jonge
dekzanden komen nu in grote delen van het onderzoeksgebied voor.
Ten tijde van de Jonge Dryas is er een open kruidenrijke vegetatie met struikheide en
32
dwergstruiken als dwergberk, wilg en jeneverbes aanwezig. Ook de kraaiheide breidt zich in deze
33
periode op zandige substraten uit. Op beschutte plaatsen, zogenoemde lokale refugia, blijven
34
berken en dennen aanwezig.

3.3

Preboreaal

In de eerste fase van het Holoceen, het Preboreaal, vindt een verbetering van het klimaat plaats en
kan de bosvegetatie zich weer uitbreiden. Hierdoor sluit het vegetatiedek zich geleidelijk en treden
gedurende deze periode geen zandverstuivingen meer op. Het Preboreaal wordt onderverdeeld in
drie subzones: de Friesland fase, de Rammelbeek fase en het Laat Preboreaal.
De Friesland fase wordt gekenmerkt door een snelle opwarming van het klimaat en de daaraan
35
gerelateerde uitbreiding van de berkenbossen. In de zandige gebieden van Twente wordt deze
36
berkenuitbreiding voorafgegaan door een toename van het jeneverbesstruweel.
Gedurende de daaropvolgende Rammelbeek fase, wordt de bosuitbreiding tijdelijk onderbroken en
37
vindt er een toename plaats van het areaal grasland. Het landschap heeft gedurende deze fase
38
een steppeachtige karakter. Deze onderbreking van de bosontwikkeling wordt toegeschreven aan
een drogere fase waarin het klimaat continentaler is (met koude winters en warme zomers).
Het Laat Preboreaal is daarentegen weer een warmere en nattere periode, waarin de berk, populier
39
en den opnieuw toenemen. In Twente zijn gedurende deze fase bossen aanwezig met berk, den
40
en veel open plekken. De dennenbossen komen veelal voor op dekzandruggen, terwijl de
41
berkenbossen vaker in beekdalen gevonden worden. De dennen kunnen zich gedurende deze
periode uitbreiden vanuit de refugia, beschutte plaatsen, waar ze de Jonge Dryas overleefd
42
hadden. De langere levensduur van den zorgde ervoor dat deze soort een concurrentievoordeel
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43

had ten opzichte van berk en populier.
gedomineerd door de den.

3.4

De latere fase van het Laat Preboreaal wordt dan ook

Boreaal

Gedurende het Boreaal immigreren diverse thermofiele (warmteminnende) loofbomen en struiken
naar het gebied. Aan het begin van het Boreaal verschijnt de hazelaar, die al snel gevolgd wordt
44
door de eik, de iep en later de linde. Aan het begin van het Boreaal komen in het gebied nog
relatief dichte dennen-berkenbossen voor. Gedurende het Boreaal worden deze bossen geleidelijk
45
vervangen door gemengde loofbossen met eik, iep en de schaduwtolerante linde. Dennenbossen,
met op open plekken struikgewas met heide, zijn aanwezig op de dekzandruggen, dekzandvlakten
en de stuwwallen. Populieren en berken bevinden zich in de nattere dalen. Op de flanken van de
dekzandruggen en de voedselrijke gronden van de stuwwallen kunnen gemengde loofbossen zich
46
steeds beter uitbreiden ten koste van dennenbossen.

3.5

Atlanticum

Gedurende het Atlanticum ontwikkelt zich in het gehele gebied een climaxloofbosvegetatie. Ook
47
breidt de els zich in deze periode sterk uit. In natte elzenbroekbossen, die veelal in de beekdalen
voorkomen, is ook es aanwezig. Op de dekzandruggen en -vlakten zijn zeer dichte gemengde
loofbossen aanwezig die worden gedomineerd door eik. In deze Atlantische eikenbossen komen
48
soorten als iep en linde meer voor dan in hedendaagse eikenbossen. Gedurende deze periode
49
zijn er weinig open plekken te vinden en zijn grote delen van het landschap bedekt met bos.
Dennen komen nog op schrale arme zandgronden voor, maar verdwijnen in het Atlanticum
50
geleidelijk. In de overgangsfase naar het Subboreaal nemen de iep en linde sterk af. Hoewel er
lokaal ook oudere veenafzettingen te vinden zijn, is het Atlanticum de periode waarin we voor het
eerst op grotere schaal veengroei zien. Er ontstaan hoogvenen. Deze blijven gedurende de rest
van het Holoceen groeien. Dit proces komt pas ten einde door menselijke ontginning en vervening,
51
vanaf de Late Middeleeuwen en daarna.

3.6

Subboreaal

Aan het begin van het Subboreaal is het climaxloofbos met eik op de dekzandruggen en de
stuwwallen nog nagenoeg onverstoord. In de beekdalen komt elzenbroekbos voor, met op de
52
natste plekken wilg. Gedurende het Subboreaal wordt het landschap onder invloed van menselijk
handelen geleidelijk opener. In het Dinkeldal worden de eerste aanwijzingen voor menselijke
53
activiteiten in pollendiagrammen gevonden rond 3590 v. Chr. Het nederzettingssysteem in het
Neolithicum en de beginfase van de Bronstijd wordt gekenmerkt door ruimtelijke dynamiek, waarbij
nederzettingen over wisselende afstand worden verplaatst. Rond 1500 v. Chr. concentreert de
bewoning zich voor een belangrijk deel (maar niet uitsluitend) op de grotere en meest vruchtbare
54
zandruggen, hoewel van echte plaatsvastheid van nederzettingen dan nog geen sprake is.
Binnen deze arealen blijven ze zich verplaatsten. Mensen creëren open plekken in de bossen of
gebruiken bestaande openingen in het bos, waarop op kleine schaal aan akkerbouw wordt
55
gedaan. Al vanaf het Subboreaal leiden menselijke activiteiten tot het optreden van
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zandverstuivingen, met name in de meest intensief bewoonde en gebruikte gebieden – bijvoorbeeld
56
langs de Dinkel, Regge en Overijsselse Vecht. Door verschraling van de armere bodems
57
ontstaan op sommige van deze open plekken heidegronden. Aan het einde van het Subboreaal
verschijnt ook beuk in de bossen. Deze schaduwrijke gemengde eikenloofbossen met beuk worden
veelal gevonden op dekzandruggen en de stuwwallen.

3.7

Subatlanticum

In het Subatlanticum vertonen de palynologische gegevens een steeds sterkere invloed van
menselijk handelen. Het kappen en afbranden van bos waar men gedurende het Subboreaal mee
was begonnen en waardoor het landschap steeds opener wordt, zet zich in deze periode voort.
Menselijke aanwezigheid is ook weerspiegeld in de vorm van granen, akkeronkruiden, ruigte- en
58
tredindicatoren die in vrijwel elk pollendiagram uit deze periode aanwezig zijn.
Gedurende de IJzertijd en Romeinse tijd zien we een sterke en continue afname van het bosareaal.
59
Op de intensief bewoonde zandruggen ontstaan hierdoor half-open tot open landschappen. In
een aantal lokale studies kon herkend worden dat deze ontginning in twee fasen plaatsvond. In de
eerste fase, die in de betreffende bronnen doorgaans geplaatst wordt in de begin van de IJzertijd
maar mogelijk al eerder geïnitieerd werd, worden vooral de gemengde loofbossen op de droge en
vochtige gronden gekapt. Deze maken plaats voor nederzettingen, akkers en heidegebieden. De
elzenbroekbossen in de beekdalen blijven langer onaangetast. Deze nattere gronden worden pas
tijdens een tweede fase, tijdens de midden en late IJzertijd, ontgonnen en worden dan vaak
60
gebruikt als weidegebied. Het moment van ontginning van de gemengde loofbossen blijkt
61
eveneens echter sterk van plaats tot plaats te kunnen variëren.
Op schrale bodems worden de bossen na kap vervangen door heidegronden, aangezien deze
62
gebieden niet goed konden herstellen van de ontginningsactiviteiten. Op diverse plaatsen komen,
net als in de voorgaande fase, stuifzandafzettingen voor die direct gekoppeld kunnen worden aan
menselijke activiteit. Dat geldt zowel voor de IJzertijd, Romeinse tijd als Middeleeuwen, wanneer
63
we een sterke toename van stuifzandactiviteit waarnemen.
In de overgangsfase van de Romeinse tijd naar de Vroege Middeleeuwen zien we, mogelijk
veroorzaakt door een afgenomen bevolkingsdruk, enige regeneratie van bos. In Twente is tevens
een afname van grasland waarneembaar, alsmede een uitbreiding van els. Er vindt dan ook zowel
64
herstel van bos op droge als natte gronden plaats.
Met name vanaf de Karolingische tijd neemt de menselijke invloed op het landschap weer sterk toe.
Er wordt vanaf deze periode veel rogge verbouwd op lemige en vochtige gronden. Gedurende de
Middeleeuwen en Nieuwe tijd worden de (graan)akkers vaak bemest met behulp van plaggen, die
meestal afkomstig zijn van de heidegronden, maar ook worden plaggen uit beekdalen in deze
65
periode gebruikt.
e

Vanaf de 14 eeuw wordt er ook veel boekweit verbouwd. De verbouw van dit schijngraan vindt
vaak plaats op veengronden, die hiervoor regelmatig worden afgebrand. De boekweitbrandcultuur
heeft geleid tot een relatief grootschalige aantasting van het palynologische bodemarchief, met
66
name wat betreft de bovenste (en dus jongste) delen van de veenprofielen.
De menselijke invloed neemt in de loop van de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd steeds verder toe.
Op de arme zandgronden leidt bodemdegradatie in deze periode tot de ontwikkeling van eiken-
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67

berkenbos. Ook ontstaan veel heidegronden op deze schrale bodems. Tijdens de Kleine IJstijd is
er weer bosregeneratie mogelijk, met name op natte gronden als gevolg van een afname in de
68
e
menselijke invloed. Vanaf de 19 eeuw worden er op grote schaal dennenbossen aangeplant.
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4

Vegetatiekaarten
4.1

Inleiding

Op basis van de in het vorige hoofdstuk gereconstrueerde globale vegetatieontwikkeling in het
Laat-Glaciaal en Holoceen zijn zes momentopnames gekozen, waarvoor een vlakdekkende
vegetatie-eenheden kaart is vervaardigd. De selectie van deze momentopnames is gebaseerd op
drie criteria:
(1) ze dienen samen een zo goed mogelijk overzicht te geven van de holocene
vegetatieontwikkeling;
(2) ze dienen samen op hoofdlijnen inzicht te geven in de veranderende mate van menselijke
invloed op de vegetatie;
(3) er dienen voldoende palynologische gegevens beschikbaar te zijn.
Op basis hiervan is gekozen voor de Jonge Dryas (ca. 10.000 v. Chr.) als eerste kaart. Deze
weerspiegelt de vegetatie in het onderzoeksgebied in de eindfase van het Laat-Glaciaal en vormt
daarmee een goed beginpunt. De tweede kaart is die van het Atlanticum (omstreeks 4000 v. Chr.).
Op dat moment hebben we te maken met het gesloten climaxloofbos dat doorgaans als
kenmerkend wordt beschouwd voor het (Mesolithicum en) Neolithicum in de zandgebieden van
Noordwest-Europa en nog niet in hoge mate door de mens beïnvloed is. De derde kaart
weerspiegelt de vegetatie in het Subboreaal (ca. 1500 v. Chr.). Deze kaart geeft inzicht in de
situatie in de late prehistorie, wanneer het landschap geleidelijk opener wordt onder menselijke
invloed. Dat geldt uiteraard nog sterker voor de drie verschillende momentopnames tijdens het
Subatlanticum: de Romeinse tijd (ca. 200 n. Chr.), de Late Middeleeuwen (ca. 1500 n. Chr.) en de
Nieuwe tijd (ca. 1900 n. Chr.) De laatstgenoemde kaart is niet gemaakt op basis van
palynologische data, maar op basis van historisch kaartmateriaal. Voor deze periode zijn namelijk
gedetailleerde vegetatieopnames beschikbaar, in de vorm van de Bonnekaarten, die een beter
69
beeld geven dan op basis van de weinige beschikbare pollendiagrammen mogelijk zou zijn. Deze
kaarten zijn omgewerkt tot de zesde en jongste reconstructiekaart.
Wellicht ten overvloede dient hier nog benadrukt te worden dat de jaartallen die in dit en het
volgende hoofdstuk per kaart gegeven worden, alleen dienen als een globale indicatie. Op basis
van de beschikbare gegevens is een dergelijke hoge dateringsresolutie in feite niet mogelijk.
Om de beschikbare gegevens te kunnen extrapoleren naar vegetatiekaarten, zijn een drietal
hoofdaannames gedaan:
•
•
•

de vegetatieontwikkeling is gekoppeld aan het abiotische landschap;
menselijke bewoning en landgebruik zijn tot op zekere hoogte gekoppeld aan het
abiotische landschap;
deze koppelingen zijn regionaal uniform.

Zonder deze aannames, die een generalisatie en simplificatie van de werkelijke situatie impliceren,
is het niet mogelijk om te komen tot vlakdekkende regionale kaartbeelden. De aannames en de
daaruit volgende interpretatie van de vegetatie zal per individueel kaartbeeld kort worden
beschreven. Bij iedere vegetatiekaart is een serie foto’s opgenomen die een (hedendaagse)
impressie geven van de vegetatie en het landschap in de betreffende periode. De monsterlocaties
die ten grondslag liggen aan de individuele reconstructies zijn weergegeven in bijlage D.
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Bonnekaarten Grote historische atlas, 2005.De Bonnekaarten of Bonnebladen zijn vervaardigd op een schaal van 1 : 25.000
en hebben de formele titel ‘Chromo-topografische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden’. Voor dit onderzoek is gebruik
gemaakt van de kaartreeks die gedrukt is omstreeks 1905 en herdrukt is in 2005.
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4.2

Codering van de eenheden

Op de vegetatiekaarten zijn de verschillende vegetatie-eenheden (paragraaf 2.3.2) weergegeven
met een vier letters tellende code. Deze code is als volgt opgebouwd. De eerste letter, een
hoofdletter, geeft de tijdsperiode aan waarin deze eenheid voorkomt. De tweede letter, een kleine
letter, geeft de landschappelijke groep aan (droge, vochtige of natte grond). De derde en vierde
letter geven samen de code van de vegetatie-eenheid. In de legenda van de kaarten staan de
beschrijvingen van deze coderingen en deze worden ook in de bijbehorende tekst vermeld.

4.3

Kaart 1: Jonge Dryas, Laat-Paleolithicum, ca. 10.000 v. Chr.

In de Jonge Dryas is de vegetatie vrij open en zijn er weinig bomen aanwezig in het
onderzoeksgebied (afb. 4.1 en 4.2). Gedurende het Weichselien zijn er in grote delen van het
landschap dekzanden afgezet. Op deze jonge gronden heeft zich in de Jonge Dryas een open,
kruidenrijke vegetatie ontwikkeld (DvKk). Deze kruidenrijke vegetatie bestaat uit heide en diverse
kruiden als alsem, zonneroosje en schapenzuring, maar ook uit grassen en zeggen. Ook op de
onbeschutte hoge delen van de stuwwallen komt deze open kruidenrijke vegetatie voor (DdKk). In
delen van het gebied is keileem in de ondergrond aanwezig. Op deze rijkere gronden heeft de
vegetatie zich in deze periode verder kunnen ontwikkelen en groeiden enkele verspreid staande
bomen (DdTb). In dit parklandschap komen naast berken ook dwergstruiken (dwergberk, wilg,
jeneverbes) en veel kruiden voor. Op zeer beschutte plaatsen, zoals in de dalen aan de oostflanken
van de stuwwallen, kunnen verspreid staande dennen overleven (DdTp). In de lagere delen van het
landschap zijn vlechtende rivieren actief. Deze riviervlakten zullen voornamelijk onbegroeid zijn
geweest. Langs de meer beschutte randen van de dalen kunnen zich eveneens wat bomen en
dwergstruiken vestigen (DnOo).

Afb. 4.1

A

B

C

D

Impressie van de vegetatie ten tijde van de Jonge Dryas
A: Open, kruidenrijke vegetatie met heide en dwergstruiken (DdKk/DvKk)
B: Parklandschap met berken, dwergstruiken en veel kruiden (DdTb)
C: Parklandschap met berken, dennen, dwergstruiken en veel kruiden (DdTp)
D: Kale vlakten met langs de randen dwergstruiken, berken en dennen (DnOo)
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Afb. 4.2

Vegetatiekaart Jonge Dryas.
Hypothetische reconstructie van de situatie omstreeks 10.000 v. Chr.
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4.4

Kaart 2: Atlanticum, Vroeg/Midden-Neolithicum, ca. 4000 v. Chr.

In de ca. 6000 jaar vanaf de Jonge Dryas heeft de bosvegetatie zich sterk kunnen ontwikkelen en
uitbreiden. Het open landschap heeft plaatsgemaakt voor een dicht climaxbos (afb. 4.3 en 4.4). In
grote delen van het landschap is een schaduwrijk loofbos aanwezig dat voornamelijk bestaat uit
eik, maar waarin ook veel iep en linde aanwezig is (AdQu/AvQu). Aan de randen van deze
loofbossen en op de flanken van dekzandruggen bevindt zich een struikvegetatie met hazelaar en
adelaarsvaren. Op schrale en droge zandgronden zijn nog dennenbossen aanwezig (AdPp). In de
bossen op de dekzandvlakten zien we kleinschalige open plekken (AvOq). In deze gemengde
loofbossen komt meer hazelaar voor. Op de open plekken groeien heide en andere kruiden. In de
vochtige beekdalen hebben zich elzenbroekbossen ontwikkeld (AnEe). Doordat sommige gebieden
slecht ontwaterd worden, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van ondoordringbare lagen in de
ondergrond (bv. keileem), beginnen zich hoogvenen te vormen (AnVv). Ook komt er lokaal
berkenbroekbos voor (AnBb).

A

B

C

E
Afb. 4.3

D

Impressie van de vegetatie ten tijde van het Atlanticum
A: Dennenbos (AdPp)
B: Elzenbroekbos met es en wilg (AnEe)
C: Hoogveen (AnVv)
D: Schaduwrijk loofbos (eik, iep, linde) (AdQu/ AvQu)
E: Gemengd loofbos (eik, hazelaar, iep) met kleinschalige open plekken (AvOq)
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Afb. 4.4

Vegetatiekaart Atlanticum.
Hypothetische reconstructie van de situatie omstreeks 4000 v. Chr.
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4.5

Kaart 3: Subboreaal, Midden-Bronstijd, ca. 1500 v. Chr.

In het Subboreaal is er nog steeds sprake van een grotendeels gesloten vegetatiedek. De invloed
van de mens op het landschap wordt echter geleidelijk groter en dit uit zich vooral in het ontstaan
van kleinschalige open plekken in het voorheen gesloten landschap (afb. 4.5 en 4.6). Vanaf deze
periode verschijnt ook de typische cultuurvolger en tredplant smalle weegbree in de
pollendiagrammen. Net als in de voorgaande periode worden grote delen van het landschap bedekt
door soortenrijke gemengde loofbossen. In vergelijking met de voorgaande fase bevatten deze
loofbossen minder linde en iep, maar ze worden nog steeds gedomineerd door eik (SdQt/SvQt).
Het areaal dennenbos is in deze periode sterk afgenomen. Dit bostype komt alleen nog voor op de
arme gronden, zoals op de stuwwallen. Deze bossen zijn ook opener geworden (SdPo). Op hoge
en droge zandgronden zijn door de mens gecreëerde open plekken aanwezig. Vaak gaat het om
kleinschalige open plekken in een verder relatief gesloten gemengd loofbos (SdOp). Sommige
delen van het landschap zijn echter al wel op grotere schaal ontbost (SdVv). In het laatste geval is
een open vegetatie ontstaan die rijk is aan heide en kruiden, waaronder diverse tred- en
verstoringsindicatoren. Hier en daar zijn binnen dit vegetatietype nog wel bosschages en
struikgewas met soorten als hazelaar aanwezig. Ook op de dekzandvlakten komen in de
loofbossen open plekken voor (SvOp). Op deze open plekken en andere open delen van het
landschap worden er op kleine schaal granen en andere gewassen verbouwd.
In verlaten restgeulen heeft de verlanding sterk doorgezet en komen elzenbroekbossen voor (afb.
4.5). De elzenbroekbossen in de beekdalen en de lokale berkenbroekbossen zijn nog grotendeels
onaangetast (SnEe/SnBb). Door aanhoudende natte omstandigheden hebben de hoogvenen zich
ten opzichte van de vorige periode kunnen uitbreiden. In een randzone rond het hoogveen van het
Almeler Veen wordt een vegetatie gevonden met natte gras- en rietlanden (SnWr).
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Afb. 4.5

A

B

C

D

E

F

Impressie van de vegetatie ten tijde van het Subboreaal
A: Open dennenbos (SdPo)
B: Open vegetatie rijk aan heide en kruiden met bosschages (SdVv)
C: Elzenbroekbos met es en wilg (SnEe)
D: Gemengd loofbos (eik, hazelaar, iep) (SdOp/SvOp)
E: Nat gras- en rietland met oevervegetatie (SnWr)Open
F: Schaduwrijk loofbos (eik, linde) (SdQt/SvQt)
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Afb. 4.6

Vegetatiekaart Subboreaal.
Hypothetische reconstructie van de situatie omstreeks 1500 v. Chr.
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4.6

Kaart 4: Subatlanticum, Romeinse tijd, ca. 200 n. Chr.

In de Romeinse tijd is de menselijke invloed op de vegetatie verder toegenomen en zijn grote delen
van het landschap ontbost (afb. 4.7 en 4.8). Deze ontbossingen hebben vooral plaatsgevonden op
de dekzandruggen en de Sallandse Heuvelrug. Op de stuwwallen van Oldenzaal en Ootmarsum
komen nog wel gesloten gemengde loofbossen voor. Deze bestaan voor een belangrijk deel uit eik
en beuk. Hier en daar zijn open plekken in dit bos aanwezig (RdQh). Op de dekzandvlakten wordt
eveneens een gesloten gemengd loofbos gevonden waarin open plekken voorkomen(RvQh). Op
de Sallandse Heuvelrug bevinden zich zeer open bossen waarvan veel bomen door ontbossing
verdwenen zijn en hazelaar een groot aandeel heeft (RdOc). Op de zandige flanken van de
stuwwallen en op droge dekzandruggen liggen akkers (RdMm/RvMm). Op schrale, zandige
gronden, die na een korte periode van landbouw snel uitgeput raakten, hebben zich heidegebieden
ontwikkeld (RdVs/RvVs). Het Almeler Veen heeft zich in deze periode nog verder uitgebreid
(RnVv). Deze uitbreiding is met name ten koste gegaan van de moerassige zone die zich rondom
het hoogveengebied bevond (RnWr).
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A

B

C

D

E
Afb. 4.7 Impressie van de vegetatie ten tijde van het Subatlanticum (situatie omstreeks 200 n. Chr.)
A: Heideveld (RdVs/RvVs)
B: Open gemengd loofbos (eik, hazelaar, iep) (RvOc)
C: Schaduwrijk loofbos (eik, linde) (RdQh/RvQh)
D: Akker (RdMm/RvMm)
E: Zeer open gemengd loofbos op droge grond (RdOc)
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Afb. 4.8

Vegetatiekaart Subatlanticum.
Hypothetische reconstructie van de situatie omstreeks 200 n. Chr.
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4.7

Kaart 5: Subatlanticum, Late Middeleeuwen, ca. 1500 n. Chr.

In de Late Middeleeuwen is de vegetatie in Twente grotendeels beïnvloed door menselijk handelen.
Grote delen van het landschap zijn hun oorspronkelijke bebossing kwijtgeraakt (afb. 4.9 en 4.10).
De bossen die nog aanwezig zijn, zijn veelal open. Deze open gemengde loofbossen komen voor
op de hoge delen van de stuwwallen van Oldenzaal en Ootmarsum (MdQh). Op de Sallandse
Heuvelrug zien we vooral een open landschap met verspreid staande bosschages. Deze vegetatie
komt ook voor op hoge en grote dekzandruggen (MdOc/MvOc). In vergelijking met de Romeinse
tijd is de nederzettingsdichtheid in de Late Middeleeuwen aanzienlijk hoger (zie ook hoofdstuk 5).
De akkers van deze nederzettingen liggen voornamelijk op de dekzandruggen en -koppen en op de
zandige delen van de stuwwallen (MdMm/MvMm). Ook de heidevelden zijn in aantal en omvang
sterk toegenomen (MdVs/MvVs). De dekzandvlakten en beekdalen zijn vooral in gebruik als
grasland.
De elzenbroekbossen die voorheen aanwezig waren in deze beekdalen zijn volledig verdwenen
door kap. Door ontwatering en verdroging is de omvang van het hoogveen van het Almeler Veen
afgenomen en de omringende moerasvegetatie toegenomen (MnVv/MnWr). Het hoogveen zelf
begint in deze periode steeds meer te vergrassen en te verdrogen. Hierdoor kunnen grassen als
pijpenstrootje (Molinia caerulea) en berken zich op het hoogveen uitbreiden.
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G
Afb. 4.9 Impressie van de vegetatie ten tijde van het Subatlanticum (situatie omstreeks 1500 n.
Chr.)
A: Stuifzand (MdOo)
B: Grasland (MvMg)
C: Open gemengd loofbos op droge grond (MdQh)
D: Akker (MdMm/MvMm)
E: Verdrogend hoogveen (MnVv)
F: Open landschap met verspreide bosschages (MdOc/MvOc)
G: Zeer open gemengd loofbos op droge grond (RdOc)
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Afb. 4.10 Vegetatiekaart Subatlanticum.
Hypothetische reconstructie van de situatie omstreeks 1500 n. Chr.
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4.8

Kaart 6: Subatlanticum, Nieuwe tijd, ca. 1900 n. Chr.

Deze kaart is gebaseerd op de Bonnekaarten, waarvan de opnames gedaan zijn rond 1900 na Chr.
Deze kaart is, in tegenstelling tot de vorige kaarten, dus gebaseerd op concrete veldwaarnemingen.
Derhalve geeft hij het meest betrouwbare beeld van alle gereconstrueerde vegetatiekaarten van
Twente.
Rond 1900 is het landschap in Twente erg open en gedomineerd door heidegebieden, graslanden
en akkers (afb. 4.11 en 4.12). We hebben hier dan ook te maken met een vrijwel volledig door
mensen gecreëerd landschap. Er is nauwelijks meer oorspronkelijke vegetatie in het gebied
aanwezig. Op de hoge en droge gronden zien we hoofdzakelijk akkers en uitgestrekte heidevelden
(NdVs/NdMm). Ook zijn er op deze hoge en droge gronden veel dennen aangeplant ten behoeve
van de houtbouw (NdPo). Op slechts enkele plekken komen nog schaduwrijke loofbossen voor,
zoals op de stuwwal bij Ootmarsum (NdQt/NvQt). Op de dekzandruggen zijn hier en daar nog
restanten van een open gemengd loofbos aanwezig. Op de iets vochtigere dekzandruggen komen
veelal heidevelden en akkers voor (NvVs/NvMm). De lager gelegen dekzandvlakten en de
beekdalen worden gedomineerd door grasland. In het oostelijk deel van Twente worden deze
graslanden veelal omringd door houtwallen (NvGo/NvMg). In enkele beekdalen zijn elzenbroekbos
aanwezig. Hier en daar komen ook volledig kale gebieden voor. Hier is het dekzand opnieuw
gevoelig geworden voor verstuiving (NdOo) waardoor stuifzandvlakten zijn ontstaan. In deze
gebieden kunnen onder andere jeneverbesstruiken zich opnieuw (sinds het Laatglaciaal)
ontwikkelen. Het hoogveengebied is door verdroging en ontginning in omvang afgenomen (NnVv).
Reeds ontgonnen delen van het hoogveen zijn getransformeerd tot natte graslanden (NnGw).
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Afb. 4.11 Impressie van de vegetatie ten tijde van het Subatlanticum (situatie omstreeks 1900 n.
Chr.)
A: Heideveld (NdVs/NvVs)
B: Weiland (NvGo)
C: Weiland met houtwal (NvMg)
D: Elzenbroekbos (NvEe)
E: Aangeplant dennenbos (NdPo)
F: Schaduwrijk loofbos (beuk) (NdQt/NvQt)
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Afb. 4.12 Vegetatiekaart Subatlanticum.
Reconstructie van de situatie omstreeks 1900 n. Chr., op basis van de Bonnekaarten.
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5

Vegetatie en bewoning
5.1

Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is al duidelijk geworden dat de regionale vegetatieontwikkeling van
Twente in het Holoceen niet los gezien kan worden van de menselijke bewoning van het gebied
(zie hoofdstuk 3). Het is dan ook de doelstelling van het overkoepelende ‘Veni’-project om inzicht te
krijgen in deze gebiedsbrede patronen in de relatie tussen landschap en bewoning. De resolutie en
nauwkeurigheid van de kaarten is niet scherp genoeg om de vegetatiebeelden te gebruiken als een
verklarend of voorspellend model op vindplaats niveau. De kaarten zijn wel geschikt om grotere
gebiedsbrede patronen in kaart te brengen en te verklaren, een stap die nog niet eerder genomen
is binnen het interdisciplinair archeologisch onderzoek.
In dit hoofdstuk worden vijf van de zes vervaardigde vegetatiekaarten vergeleken met de
bewoningspatronen in de betreffende tijdvakken. De jongste kaart, die de periode rond 1900 n. Chr.
weergeeft, is buiten beschouwing gelaten. Voor de eerste vier kaarten (Laat-Paleolithicum,
Vroeg/Midden-Neolithicum, Midden-Bronstijd en Midden-Romeinse tijd) is gebruik gemaakt van een
opgeschoonde en op basis van literatuur aangevulde selectie van vindplaatsen uit Archis II. Dit
houdt in dat er per kaart een selectie van specifieke vindplaatstypen is gemaakt, die een indruk
geven van de bewoningspatronen en -intensiteit in het betreffende tijdvak. Het gaat hierbij
nadrukkelijk om het verkrijgen van een algemene impressie en niet om het reconstrueren van
‘complete’ beelden van werkelijke verspreidingspatronen. De betreffende gegevensbestanden laten
dat niet toe, aangezien ze vertekend zijn door diverse post-depositionele factoren zoals de
archeologische onderzoeksstand, afdekking van vindplaatsen (door plaggendekken, fluviatiele
sedimenten of stuifzand), erosie, ontginning etc. Voor de vijfde kaart, die de situatie aan het eind
van de Late Middeleeuwen weergeeft, is gebruik gemaakt van historisch-geografische gegevens
verzameld door de Vereniging Oudheidkamer Twente. Meer specifiek betreft het een gedetailleerde
verspreidingskaart van de boerderijen en havezaten die omstreeks 1500 n. Chr. aanwezig waren in
70
een groot deel van ons onderzoeksgebied.
Algemeen wordt aangenomen dat de menselijke invloed op het landschap voor het eerst
71
substantieel vorm krijgt vanaf de introductie van de landbouw, in het Neolithicum. Vanaf dat
moment worden de bewoningsdichtheid en intensiteit van het landgebruik steeds groter. In
pollendiagrammen is dat hoofdzakelijk gereflecteerd in het ontstaan van steeds opener
landschappen (zichtbaar in de afname van boompollen en toename van heide en grassen) en de
72
toename van cultuurindicatoren zoals granen, akkeronkruiden en tredplanten. Dat er van een
continue lineaire ontwikkeling echter geen sprake is, wordt geïllustreerd door de mogelijke fase van
bosregeneratie in het eerste deel van de Vroege Middeleeuwen. Naast variatie door de tijd, als
gevolg van veranderingen in economie, locatiekeuze en landschapsinrichting, dient er bij een
analyse van de relaties tussen vegetatie en bewoning rekening te worden gehouden met de
73
ruimtelijke variatie in bewoningsdichtheid binnen het onderzoeksgebied.
Bij de analyse van de relatie tussen bewoning en vegetatie is er gekeken naar de ruimtelijke
verspreiding en naar eventuele positieve of negatieve correlaties tussen vegetatie-eenheden en
bewoning. Op deze wijze was het mogelijk om onderscheid te maken tussen push- en pull-factoren
(redenen om zich ergens niet of wel te vestigen) te onderscheiden. In deze studie is aangenomen
dat bodem- en vegetatietypen voor een groot deel aan elkaar gerelateerd zijn. Als er gekeken wordt
naar de relatie van vegetatie met bewoning wordt de factor landschap dan ook indirect
meegenomen. Wanneer beide (landschap en vegetatie) een positieve correlatie vertonen met
archeologische data, zou van een pull-factor, een reden om zich op een bepaalde locatie te
vestigen, sprake kunnen zijn. Of de bodem of de vegetatie of de combinatie van beiden de leidende
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Werkgroep Historische Kaart van Twente, 1991.
Zie voor Drenthe bijvoorbeeld Bakker & Groenman-van Waateringe, 1988; Spek 2004, hoofdstuk 4.
o.a. Behre, 1986.
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Zie bijvoorbeeld van Beek, 2011 voor de belangrijkste bewoningstrends in de late prehistorie in Oost-Nederland.
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factor is, is op dit schaalniveau moeilijk vast te stellen. Het is namelijk ook goed mogelijk dan een,
hier niet weergegeven factor, als biodiversiteit leidend is. Anderzijds kan de betreffende correlatie
juist ook een gevolg zijn van menselijke activiteit. Waarbij de gereconstrueerde vegetatie-eenheid
juist ontstaan is als gevolg van menselijk handelen, en daarmee dan ook altijd een positieve
correlatie geeft. Dit probleem kan worden ondervangen door niet alleen een analyse op een
momentopname te doen, maar ook op een tijdserie. Zodat er ook kan worden gekeken naar de
situatie voor en na bewoning.
Deze methode van het benaderen van de relaties tussen vegetatie en bewoning en specifiek de
schaal waarop gewerkt wordt, is tot dusver nog nauwelijks verkend voor de Nederlandse
zandgronden en verdient wellicht aandacht in toekomstig onderzoek. Dit komt hoofdzakelijk omdat
de relaties tussen beide meestal benaderd worden op lokaal niveau vanuit een archeologisch
oogpunt. Waarbij vanuit specifieke locaties (bijvoorbeeld een grafheuvel of nederzetting) of
microregio’s waar er een beeld is van de bewoningsontwikkeling ‘de omgeving’ of ‘de leefwereld’
wordt gereconstrueerd. Wanneer er naar menselijke invloed wordt gekeken vanuit een
palynologisch oogpunt is dit vaak gericht op type activiteit en intensiteit en niet op locatie of
verspreiding. Daarnaast wordt per kaart een kort overzicht gegeven van de locatiekeuze,
bevolkingsdichtheid en type nederzettingen op basis van de literatuur en huidige stand van kennis.

5.2

Kaart 1: Jonge Dryas, Laat-Paleolithicum, ca. 10.000 v. Chr.

In het Laat-Paleolithicum was de menselijke invloed op het landschap zeer klein. Hoewel in
Twente, in vergelijking met aangrenzende gebieden, verhoudingsgewijs veel vindplaatsen uit deze
periode bekend zijn, was de populatiedichtheid laag. Kleine groepen jager-verzamelaars zwierven
over grote afstanden door het Twentse landschap. De tot dusver bekende sites, hoofdzakelijk
bestaand uit oppervlaktevindplaatsen, zijn weergegeven afbeelding 5.1. Daarbij dient opgemerkt
worden dat de meeste vindplaatsen niet scherp gedateerd zijn. Hoewel ze globaal thuishoren in de
periode tussen 11.050 en 7.550 v. Chr., kunnen ze dus ouderdomsverschillen van enkele
duizenden jaren hebben. Een toeschrijving aan specifieke cultuurgroepen of ‘tradities’ is niet altijd
mogelijk. De meeste Laat-Paleolithische vindplaatsen in Oost-Nederland behoren tot de Hamburg74
cultuur, Federmesser-groep en Ahrensburgcultuur.
Ondanks deze kanttekeningen vertoont het verspreidingspatroon een duidelijke trend. De meeste
vindplaatsen zijn gesitueerd aan de randen van de stuwwallen. Met name aan de zuidrand van de
stuwwal van Ootmarsum is een markante concentratie van sites herkenbaar. Verschillende andere
sites bevinden zich in de omgeving van de Sallandse Heuvelrug en langs de westrand van de
stuwwal van Oldenzaal. Veel vindplaatsen liggen op locaties waar een parklandschap met berken,
dwergstruiken en veel kruiden is gereconstrueerd. De overige sites liggen hoofdzakelijk in een open
kruidenrijke vegetatie op hogere en drogere gronden.
Het archeologische verspreidingspatroon van Laat-Paleolithische sites is al enkele malen eerder
75
besproken en geïnterpreteerd. Wanneer ingezoomd wordt, blijkt dat vrijwel alle sites liggen op de
hoge zandruggen nabij vochtige laagtes. Het betreft vooral de gordeldekzandruggen langs de
stuwwallen en grote en hoge zandruggen langs beken en rivieren. Vooral gordeldekzandruggen
lijken een belangrijke rol te spelen in het nederzettingssysteem. Deze liggen op de overgang van
stuwwal naar dekzand, waardoor gebieden met verschillende landschappelijke karakteristieken
bereikbaar waren. Landschappelijke grenzen kennen een hoge biodiversiteit, zowel wat betreft flora
als fauna. De hoge en droge locaties in de nabijheid van open water vormden belangrijke plekken
voor mensen om zich (tijdelijk) te vestigen. In het schaars begroeide Laatglaciale landschap
kunnen de stuwwallen daarbij oriëntatie- en fixatiepunten voor de jager-verzamelaars hebben
gevormd, terwijl in grondmorene-afzettingen vuursteen verzameld kon worden.
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van Beek, 2009, 362-364; Scholte Lubberink, 1998.
van Beek 2009, 362-364; Deeben et al., 2006, 72-74; Scholte Lubberink, 1998, 113-115; Musch, 1991.
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Afb. 5.1 Selectie van Laat-Paleolithische vindplaatsen weergegeven op de vegetatiekaart van de
Jonge Dryas (situatie omstreeks 10.000 v. Chr.). De archeologische data zijn hoofdzakelijk
gebaseerd op een opgeschoonde selectie van in Archis II geregistreerde sites.
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5.3

Kaart 2: Atlanticum, Vroeg/Midden-Neolithicum, ca. 4000 v. Chr.

De kaart van het Atlanticum (afb. 5.2) weerspiegelt bij benadering de situatie omstreeks 4000 v.
Chr. In archeologische termen bevinden we ons dan in het Neolithicum, meer specifiek ongeveer
op de overgangsfase van het Vroeg- naar het Midden-Neolithicum. Archeologische vindplaatsen uit
het Vroeg-Neolithicum (5300-4200 v. Chr.) zijn zeldzaam in Twente. Uit deze periode zijn slechts
76
enkele ‘losse’ vondsten van dissels en Rössener Breitkeile bekend. Hoewel het exacte verloop
van het neolithisatieproces in dit gebied nog nauwelijks te reconstrueren is, zal de menselijke
impact op het landschap in deze vroeg-neolithische fase nog niet erg groot geweest zijn. Opvallend
is wel dat beide bovengenoemde objecttypes in verband kunnen worden gebracht met houtkap- en
bewerking.
De kennisstand voor het Midden-Neolithicum (4200-2850 v. Chr.) is eveneens laag, vooral wat
betreft de beginfase van dit tijdvak. In het tweede deel van deze periode verschijnt met de
Trechterbekercultuur (3400-2750 v. Chr.) de eerste ‘neolithische’ cultuurgroep die archeologisch
77
goed herkenbaar is in Twente. Op dit moment kunnen we met zekerheid spreken van de
aanwezigheid van een groep die aan primitieve landbouw deed en akkertjes aanlegde op
78
(natuurlijke of gecreëerde) open plekken in het bos. In eerdere studies is opgemerkt dat
79
vindplaatsen van de Trechterbekercultuur een specifieke locatiekeuze vertonen. Ze komen
enerzijds voor op en bij stuwwallen en anderzijds op hogere zandruggen langs rivieren. Deze
locatiekeuze is deels herkenbaar in afb. 5.2. Dit is met name het geval in de clustering van sites op
de stuwwallen van de Sallandse Heuvelrug en Ootmarsum, waar ze liggen in gebieden die
gedomineerd worden door schaduwrijke loofbossen op droge grond. Enkele vindplaatsen bevinden
zich langs de Dinkel.
Het kleine aantal vroeg-neolithische ‘losse’ vondsten geeft, in combinatie met de vindplaatsen van
de Trechterbekercultuur, vermoedelijk een te beperkt en vertekend beeld van de neolithische
bewoning van Twente. Dit wordt geïllustreerd door het grote aantal neolithische
nederzettingsterreinen en (vuur)stenen bijlen die niet, of niet met zekerheid, tot beide
bovengenoemde groepen gerekend kunnen worden. Een groot deel van deze vindplaatsen en
vondsten kan niet scherp gedateerd worden. Het is aannemelijk dat hun zwaartepunt eerder in de
jongere dan in de oudere neolithische fases zal liggen. Ook deze locaties zijn weergegeven op afb.
5.2, waarbij duidelijk wordt dat relatief grote delen van het onderzoeksgebied – althans op een
bepaald moment – gedurende het Neolithicum bewoond waren.
Het grootste deel van de archeologische vindplaatsen kan, wat betreft hun locatiekeuze ten
opzichte van de vegetatiepatronen, ingedeeld worden in twee groepen. Zo bevinden veel sites zich
in de hogere, beboste delen van het landschap. Het betreft bijvoorbeeld de zandige flanken van de
stuwwallen, waar zich hoofdzakelijk schaduwrijke loofbossen hebben bevonden. Duidelijk minder
sites liggen op de hoogste delen van stuwwallen, die met name als dennenbossen gekarteerd zijn.
Op de stuwwal van Oldenzaal vertonen de vindplaatsen een diffuse spreiding, terwijl ze op de
Sallandse Heuvelrug veel geconcentreerder bij elkaar liggen. De tweede groep bestaat uit diverse
vindplaatsen die gesitueerd zijn langs de waterlopen, waar ze op de overgang van droger naar nat
liggen.
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Afb. 5.2 Selectie van Neolithische vindplaatsen weergegeven op de vegetatiekaart van het
Atlanticum (situatie omstreeks 4000 v. Chr.). De archeologische data zijn hoofdzakelijk gebaseerd
op een opgeschoonde selectie van in Archis II geregistreerde sites.
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In algemene zin vertonen de vindplaatsen een veel sterkere spreiding over het onderzoeksgebied
dan in het Laat-Paleolithicum het geval is. Toch zijn er duidelijke verschillen in vindplaatsdichtheid
waarneembaar. Met name in de lager gelegen en vochtigere gebieden, waar we – al naar gelang
de bodemgesteldheid – schaduwrijke loofbossen, elzen- en berkenbroekbossen vinden, zijn de
vindplaatsdichtheden laag. Deze gebieden zullen vermoedelijk te nat zijn geweest voor bewoning,
of te weinig mogelijkheden hebben geboden voor landbouw. Hoewel het Almeler Veen in deze
periode zeker al ontwikkeling was, is de exacte omvang moeilijk in te schatten. Het
verspreidingspatroon van vindplaatsen geeft aan dat het gebied aan de zuidzijde van het
hoogveen, geclassificeerd als elzenbroekbos, al grotendeels te nat zal zijn geweest voor bewoning.
Het daar gesitueerde cluster van ‘losse’ bijlvondsten weerspiegelt mogelijk doelbewuste deposities.

5.4

Kaart 3: Subboreaal, Midden-Bronstijd, ca. 1500 v. Chr.

De kaart voor het Subboreaal weerspiegelt ongeveer de situatie in de Midden-Bronstijd, omstreeks
1500 v. Chr. (afb. 5.3). De archeologische vindplaatsen die als referentiekader zijn weergegeven,
80
dateren uit een langere tijdsspanne. Zo zal een aanzienlijk deel van de grafheuvels in Twente
ouder zijn dan 1500 v. Chr. In veel gevallen laat de lage kennisstand over deze monumenten
echter geen uitspraken toe over de ouderdom. Aangezien ze – ongeacht de datering – een sterke
clustering vertonen in specifieke landschapstypen en daarnaast bekend is dat oudere grafheuvels
81
ook in de Midden-Bronstijd nog een belangrijke rol speelden in de landschapsinrichting , zijn ze
hier wel weergegeven. Vooralsnog zijn weinig nederzettingsterreinen uit de Midden-Bronstijd
bekend uit Twente, mogelijk vanwege de schaarste aan grootschalige opgravingen. De bekende
sites bieden geen representatief verspreidingspatroon en zijn daarom niet opgenomen. Er zijn veel
meer gegevens beschikbaar voor de Late Bronstijd en Vroege IJzertijd (c. 1100-500 v. Chr.), met
82
name in de vorm van een aanzienlijk aantal urnenvelden. Aangezien deze een goede impressie
bieden van de regionale bewoningspatronen in de betreffende fase, zijn ook deze weergegeven. Uit
dezelfde periode is een aantal (mogelijke) nederzettingsterreinen bekend, alsmede ‘losse’ vondsten
van bronzen kokerbijlen en messen en stenen hamerbijlen.
In de loop van de Bronstijd wordt de menselijke invloed op het landschap geleidelijk steeds groter.
Bij het vervaardigen van deze vegetatiekaart is, in tegenstelling tot de vorige twee, rekening
gehouden met archeologische data. Aangezien recent palynologisch onderzoek in de Nederlandse
zandgebieden er op wijst dat vrijwel alle grafheuvels werden opgericht op ‘natuurlijke’ of
83
gecreëerde open plekken en meer specifiek op heidevelden , zijn schrale zandgronden in de
omgeving van grafheuvels aangegeven als heiderijke gebieden. Grote grafheuvelconcentraties
vinden we op de hogere delen en flanken van de stuwwallen van de Sallandse Heuvelrug en
Ootmarsum. Kleinere concentraties vinden we onder meer aan de noordwestkant van de stuwwal
van Oldenzaal (omgeving Gammelke) en op een kleine, langgerekte stuwwal ten zuidwesten van
het Almeler Veen (omgeving Daarle). Deze heidevelden lijken zich hoofdzakelijk te hebben
bevonden in open, gemengde loofbossen, hoewel op delen van deze stuwwallen ook schaduwrijke
loofbossen aanwezig zijn. Opvallend is dat grote delen van de stuwwal van Oldenzaal nog een
zwaardere bebossing kenden en een beduidend lagere dichtheid aan grafheuvels. Mogelijk wijst dit
op een lagere bewoningsdichtheid. Overigens moet er wel rekening mee worden gehouden dat het
verspreidingspatroon van de grafheuvels waarschijnlijk sterk vertekend is door post-depositionele
factoren, zoals de grootschalige heideontginningen.
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Afb. 5.3 Selectie van vindplaatsen uit de periode tussen het Laat-Neolithicum en de beginfase
van de IJzertijd, weergegeven op de vegetatiekaart van het Subboreaal (situatie omstreeks 1500 v.
Chr.). De archeologische data zijn hoofdzakelijk gebaseerd op een opgeschoonde selectie van in
Archis II geregistreerde sites.
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De stuwwalcomplexen van de Sallandse Heuvelrug en Ootmarsum lijken een verhoudingsgewijs
hoge bewoningsdichtheid te hebben gekend tussen het Laat-Neolithicum en de Midden-Bronstijd,
maar ook uit andere delen van het onderzoeksgebied zijn vondsten bekend die op bewoning
84
wijzen. De vindplaatsen uit de eindfase van de Bronstijd en beginfase van de IJzertijd vertonen
vergelijkbare verschillen in dichtheden, met duidelijke concentraties in de (noord)oostelijke en
zuidwestelijke delen van het onderzoeksgebied. Net als in het Neolithicum lijken de laaggelegen en
natte delen van het onderzoeksgebied, hoofdzakelijk geclassificeerd als schaduwrijke loofbossen
op natte bodems, elzen- en berkenbroekbossen en hoogveen, een aanzienlijk lagere
bewoningsdichtheid te hebben gekend. Uit sommige van deze gebieden, zoals de randzones van
het zich verder uitbreidende Almeler Veen en uit waterlopen zoals de Dinkel, zijn bronzen
artefacten afkomstig. Vermoedelijk betreft het hier hoofdzakelijk doelbewuste deposities.

5.5

Kaart 4: Subatlanticum, Midden-Romeinse tijd, ca. 200 n. Chr.

De kaart voor de Romeinse tijd weerspiegelt bij benadering de situatie omstreeks 200 n. Chr. (afb.
5.4). Het betreft hier in feite de Midden-Romeinse tijd (70-270 na Chr.), maar ook archeologische
sites uit de Vroeg- en Laat-Romeinse tijd zijn gekarteerd. In vergelijking met de voorgaande kaarten
is het aantal vindplaatsen verhoudingsgewijs beperkt. Daarbij moet in ogenschouw worden
gehouden dat ze een aanzienlijk kortere periode omvatten. Daarnaast is van belang dat omstreeks
de overgang van de Vroeg- naar de Midden-Romeinse tijd een grote verandering optreedt in het
nederzettingssysteem. De voor de late prehistorie kenmerkende zwervende nederzettingen, die in
Oost-Nederland veelal bestaan uit enkelvoudige boerderijen (Einzelhöfe), worden nu geleidelijk
85
vervangen door grotere nederzettingen die een plaatsvaster karakter hebben. Hoewel er
uitzonderingen op deze trend voorkomen, betekent dit dat het totale aantal archeologisch
traceerbare nederzettingsterreinen afneemt ten opzichte van de voorgaande fase.
Zoals aangegeven in hoofdstuk 4, is het landschap in deze periode al sterk beïnvloed door
menselijke activiteit. Aanzienlijke delen van het landschap zijn ontbost. Uit archeologisch
onderzoek is bekend dat de meeste nederzettingen, met name die uit de Midden- en Laat86
Romeinse tijd, op de centrale delen van grote dekzandruggen liggen. Regelmatig betreft het de
gordeldekzandruggen rond de stuwwallen, die ook in eerdere fases al een belangrijke rol speelden
in het nederzettingssysteem. Op de vegetatiekaart zijn deze eenheden voor een deel gekarteerd
als zeer open gemengde loofbossen. Palynologisch onderzoek van waterputten in nederzettingen
in Salland en de Achterhoek heeft uitgewezen dat in de directe omgeving van nederzettingen in de
87
loop van de IJzertijd en Romeinse tijd halfopen tot open landschappen ontstonden en dat zal hier
waarschijnlijk niet anders geweest zijn. Van de hogere delen van de stuwwallen, waar in de late
prehistorie duidelijke clusters van vindplaatsen lagen (met name grafmonumenten), zijn vrijwel
geen vondsten bekend. Met name de zandige delen van de stuwwallen kunnen gebruikt zijn als
akkers.
Niet alle nederzettingen (en grafvelden) zijn gebonden aan gordeldekzandruggen. We vinden ze
bijvoorbeeld ook op grote zandruggen langs de dalen van de Dinkel en Regge en in de relatief
laaggelegen zandgebieden van het Bekken van Hengelo. Archeologisch onderzoek heeft
uitgewezen dat een deel van de nederzettingsterreinen uit de overgangsfase van de Late IJzertijd
naar de Vroeg-Romeinse tijd in het laatstgenoemde gebied op opvallend laaggelegen locaties ligt,
88
zoals in Borne. Op de vegetatiekaart zien hier hoofdzakelijk open gemengde loofbos op vochtige
grond, doorsneden door waterlopen met een begroeiing van open elzenbroekbos.
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Afb. 5.4 Selectie van vindplaatsen uit de Romeinse tijd weergegeven op de vegetatiekaart van
het Subatlanticum (situatie omstreeks 200 n. Chr.). De archeologische data zijn hoofdzakelijk
gebaseerd op een opgeschoonde selectie van in Archis II geregistreerde sites.
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5.6

Kaart 5: Subatlanticum, Late Middeleeuwen, ca. 1500 na Chr.

Zoals aangegeven in paragraaf 5.1, zijn de bewoningspatronen die weergegeven zijn op de kaart
van 1500 na Chr. (afb. 5.5) gebaseerd op historisch-geografische gegevens verzameld door de
89
Vereniging Oudheidkamer Twente. Het betreft een verspreidingskaart van boerderijen en
havezaten, die een veel gedetailleerde beeld geeft van de bewoningspatronen in het gebied voor
de voorgaande vier kaarten mogelijk was. Een nadeel is dat de betreffende dataset niet ons hele
onderzoeksgebied omvat, waardoor we geen inzicht hebben in de situatie in het noordwestelijke
deel. Gezien de sterke overeenkomsten in landschapsstructuur mag echter verwacht worden dat
de bewoningspatronen in dat gebied op hoofdlijnen overeenkomen met die in het gekarteerde deel.
De kaart toont duidelijk aan dat Twente omstreeks 1500 n. Chr. een hoge bewoningsdichtheid
kende en dat de boerderijen een zeer specifiek verspreidingspatroon vertonen. Ze liggen
hoofdzakelijk aan de flanken en randen van dekzandruggen en -koppen. Dit verspreidingspatroon
is kenmerkend voor heel Oost-Nederland. De oudste erven op dergelijke locaties gaan terug tot de
90
negende eeuw, hoewel uiteraard niet iedere boerderij een dergelijke ouderdom heeft.
Met name de lintvormige reeksen van boerderijen langs de gordeldekzandruggen rond de stuwwal
van Ootmarsum, de Sallandse Heuvelrug en delen van de stuwwal van Oldenzaal springen zeer in
het oog. Ook langs de grote zandruggen in het Dinkeldal bevinden zich talloze erven. De
boerderijen bevinden zich doorgaans op de overgang tussen verschillende landschappelijke
eenheden en daarmee ook verschillende vegetatietypes. De zandruggen waaraan de erven
gelegen zijn en waarop het akkerland gesitueerd was, worden al naar gelang de locatie geflankeerd
door heide, grasland, open landschappen met bosschages of open gemengde bossen. Juist die
landschappelijke diversiteit lijkt belangrijk geweest te zijn. Daarentegen kenden landschappelijk
homogene, voedselarme gebieden zoals uitgestrekte heidevelden of de open gemengde
loofbossen op delen van de stuwwal van Oldenzaal veel minder intensieve bewoning.
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Zie voor de meest recente bespreking van deze thematiek van Beek, Groenewoudt & Keunen, in druk.
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Afb. 5.5 Verspreidingspatroon van boerenerven uit de periode omstreeks 1500 n.Chr.,
weergegeven op de vegetatiekaart van het Subatlanticum. Het verspreidingspatroon is gebaseerd
op gedetailleerd historisch-geografisch onderzoek (Werkgroep Historische Kaart van Twente 1991).
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Tot slot
Op basis van een gedetailleerde inventarisatie van palynologische data zijn in dit onderzoek nieuwe
gegevens verkregen over de vegetatieontwikkeling van Twente gedurende het Holoceen. Het
aantal beschikbare bronnen, van zeer uiteenlopend karakter, overtrof de verwachtingen
ruimschoots. Hun integrale analyse laat de ontwikkeling van een steeds sterker door de mens
gedomineerd landschap zien. Deze trend neemt een aanvang in het Neolithicum. Vanaf de
Bronstijd hebben de menselijke invloeden een steeds meer merkbare en permanente invloed op de
vegetatie en zien we dat de vegetatie en het landschap niet meer volledig kan herstellen na deze
veranderingen. Via de vegetatie werken de menselijke activiteiten ook door in het ontstaan van
zandverstuivingen, verschraling en verzuring van bodems, erosie en sedimentatie etc. Deze
landschappelijke veranderingen hebben op hun beurt ook weer invloed op de vegetatie.
Door verschillen in hoogteligging, ondergrond en waterhuishouding bestaan er op verschillende
schaalniveaus sterke ruimtelijke verschillen in de vegetatieontwikkeling. Deze verschillen in
ontwikkeling hebben geleid tot het huidige mozaïek aan landschappen in Twente en omgeving.
In verschillende opzichten kan dit onderzoek als een pionierstudie worden beschouwd. Dat geldt
voor de ruimtelijke en chronologische schaal van het onderzoek, voor de incorporatie van
verschillende gegevenstypes, voor het ‘vertalen’ van de waargenomen trends in vegetatiekaarten
en de wijze waarop deze vergeleken zijn met archeologische gegevens. Aan dit onderzoek is, bij
benadering, ‘slechts’ een half jaar gewerkt. In verhouding tot de grote hoeveelheid bijeengebrachte
gegevens, illustreert dit dat de dataset een nog veel grotere potentie heeft en tevens gebruikt kan
worden om andere vragen te beantwoorden dan die hier aan de orde gekomen zijn. Het zou
bijvoorbeeld interessant zijn om op verschillende schaalniveaus (bv regio – microregio –
91
puntlocatie ) te werken aan Twentse vegetatiereconstructies en deze op verschillende vlakken met
elkaar te vergelijken. Aangezien de hier verzamelde gegevens geregistreerd worden in de
92
Nationale Pollen Database , blijven ze toegankelijk voor toekomstig onderzoek. Nieuwe
pollenonderzoeken in hetzelfde gebied die toegevoegd worden, kunnen gebruikt worden ter
toetsing en aanscherping van de onderzoeksresultaten die in dit project zijn verkregen.
De ontwikkelde onderzoeksmethodiek kan in principe ook in andere (zand)gebieden toegepast
worden. Daarvoor dient er wel aan een aantal basisvoorwaarden te worden voldaan. Uiteraard
moeten er voldoende palynologische bronnen beschikbaar zijn. In dit onderzoek bleken, buiten een
aanzienlijk aantal gepubliceerde studies, bij diverse instituten ook veel ongepubliceerde gegevens
beschikbaar te zijn voor studie. Vermoedelijk is dat laatste ook in veel andere Nederlandse
zandgebieden het geval. Een andere voorwaarde is, dat er inzicht moet bestaan in de
bodemopbouw en landschapsontwikkeling van het betreffende gebied, in combinatie met
gedetailleerd kaartmateriaal. Gezien de steeds sterker wordende aandacht voor interdisciplinair,
landschapsgericht onderzoek, hoeft dat voor verschillende delen van Nederland geen probleem te
zijn.
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Bijlage A
omgeving

Overzicht van palynologische data uit Twente en

Nr.

Naam*

X

Y

Locatie data

Publicatie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Amstven
Azelo
Bathorner Diek
Beltrum
Bevermeer
Borchert I
Borculo
Borculo-Kermeijer
Borne-Zuid Esch
Bornsche MatenGrutterskamp
Bronsbergen-Zutphen
Bruchterveld
Dalfsen-Gerner Marke
Dalmsholte-Giethmen
de Hoesstie-Oldenzaal
De Mors
Denekamp-Klokkenberg
Derkswijk
Didam-Aalsberg
Didam-Kollenburg
Diependaal-Elsenerveld
Digteren
Doetinchem-Wijnbergen
Drempt I
Emmer Hooilanden
Engbertsdijksveen IA
Engbertsdijksveen V
Engbertsdijksveen I
Engbertsdijksveen VII
Engbertsdijksveen XV
Epse-Olthof
Gelselaar
Genders
Gildehauser Venn
Hahnenmoor
HattemerbroekBedrijventerrein Noord
HattemerbroekBedrijventerrein Zuid
Heerenberg ’s - Bergse
Wetering
Heerenberg ’s-Rondweg
Heeten-De Telgen
Heeten-De Zegge
Heeten-Hordelman Oost
Hengelo-Stadhuis
Hoonhorst
Hurenderveld,
Huurnerveld
Hurenerveld
Klausheide
Klein Pas
Kruisberg III
Laag Keppel
Laren-Dorpses
Lathum A

236041
246252
265207
238465
207850
264316
230410
230750
249081
249620

457521
478828
513900
452855
445850
489231
460655
457750
479905
479890

BIAX
BIAX

Kuhry, 1985
Hänninen & van Smeerdijk, 2006
Isenberg, 1979

210880
242310
214500
224295
258380
229500
265500
223725
206140
205100
231090
214480
216240
209450
211950
241650
240811
242000
241700
242000
210500
232740
201850
271800
307044
197800

459160
505070
503400
500850
483235
482700
488000
521100
440340
438420
477095
442330
440170
446560
500750
497990
498410
498000
497500
498000
471200
465935
444060
475600
518582
499100

TNO; RGD
TNO; STIBOKA
BIAX
TNO; STIBOKA
BIAX
UvA
UvA
TNO; STIBOKA
RCE/ADC
BIAX
TNO; STIBOKA
TNO; STIBOKA
BIAX
TNO; STIBOKA
TNO; STIBOKA
UvA
UvA
UvA
UvA
UvA
RCE
TNO; STIBOKA
TNO; STIBOKA

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

TNO; STIBOKA
TNO; STIBOKA
van Geel et al., 1981
TNO; STIBOKA
TNO; RGD
BIAX
BIAX

TNO rapport 1676
van Haaster, 2005
van Beurden, 2009
TNO rapport 1804
van Haaster, 2006b
Oude Rengerink, 2005
van der Hammen & Bakker, 1971
Brinkkemper, 1998
Vermeeren et al., 2005

Kooistra, 2006

van der Molen & Hoekstra, 1988
Middeldorp, 1986
van Geel, 1978
Dupont & Brenninkmeijer, 1984
Blaauw, 2003
Brinkkemper, 2011

UvA
BIAX

Isenberg, 1979.
Middeldorp, 1986
van Haaster, 2007

197800 499100

BIAX

van Haaster, 2009

215700 432020

TNO; RGD

TNO rapport 969

214600 432700

TNO; RGD

TNO rapport 735

216200
216700
215950
250875
211020
234140

482600
488000
482600
476325
499850
489670

BIAX
BIAX
BIAX
TNO; RGD
TNO; STIBOKA
TNO; STIBOKA

van Haaster & van Rijn, 2005
van Haaster & van Rijn, 2005
van Haaster & van Rijn, 2005
TNO rapport 142

234140
275600
214640
215750
212690
221900
200410

489670
497500
446270
445900
445795
467400
443960

TNO; RGD
TNO; STIBOKA
TNO; STIBOKA
BIAX
TNO; STIBOKA

Verhoef, 1943
Isenberg, 1979
TNO rapport 891
RGD rapport 494
van Haaster, 2004a

57

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

236213
226054
249990
244625
230200
230500
230700
204380
202760
237740
237740
262300

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Lichtenvoorde
Lochem-Ampsen
Loolee- Enter
Luttikholt
Markelo-Moeraskalk
Markelo-Noordachteres
Markelo-Noordachteres
Marle
Middachten
Mokkelengoor I -IJpelo
Mokkelengoor II- IJpelo
Nieuwe Dinkel Kanaal
diagram 1
Nieuwe Dinkel Kanaal
diagram 5
Nijverdal-Eversberg
Nijverdal-Regge
Oldenzaal-Schoolstraat
Oldenzaal-St.
Plechelmus beerput
Oldenzaal-St.
Plechelmus gracht
Oude dijk-Schutsloot
Olden Diek
Poppenallee
Raalte-Raan cultuurlaag
Raalte-Raan esprofiel
Raalte-Raan esprofiel II
Raalte-Raan greppels
Raalte-Raan veenlaag
Rande
Ravenswaarden I
Ravenswaarden II
Ravenswaarden III
Ravenswaarden IV
Reest-bovenloop

84

Reest-middenloop

221900 515400

BIAX

85

Reest-benedenloop

221900 515400

BIAX

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Rekken II
Reutum
Rijssen-Enter
Rode Wetering
Roode wetering
Rouveen
Saasveld
Schanebroek I
Schanebroek II
Staphorst I
Staphorst II
Steenderen-Groote
Beek
SteenderenSteenderdiek
Steenderen
Stokkemerbroek
Süskensbrocksmoor Haltern
Syenn Venn
Usselo
UsseloRioolzuiveringsinstallatie

244470
252760
234800
217860
217720
208000
252430
220180
220180
212250
212250
210060

TNO; STIBOKA
TNO; RGD
TNO; STIBOKA
TNO; STIBOKA
TNO; RGD
TNO; STIBOKA
TNO; RGD
TNO; STIBOKA
TNO; STIBOKA
TNO; STIBOKA
TNO; STIBOKA
TNO; RGD

65
66
67
68
69
70
71

98
99
100
101
102
103
104

445188
464848
486020
457205
469700
473500
472900
492430
447990
482035
482035
496700

BIAX
UvA
TNO; RGD
TNO; STIBOKA

van der Meer & Hänninen, 2007
Out, 1999; Bos et al., 2007
TNO rapport 1214
TNO rapport 576

BIAX
BIAX
TNO; RGD
TNO; RGD
TNO; STIBOKA
TNO; STIBOKA

van Haaster, 2004b
van der Velde et al., 2005
TNO rapport 1806
TNO rapport 804

486930
486930
481500
481500

ADC
ADC
BIAX
BIAX

van der Hammen & Wijmstra,
1971
van der Hammen & Wijmstra,
1971
Bos & Zuidhoff, 2012
Bos & Zuidhoff, 2012
Hänninen & van Waijen, 2002
van Haaster, 2006a

260165 481500

BIAX

van Haaster, 2006a

200700 521290

TNO; STIBOKA

211295
216100
216100
216100
216100
216100
205240
207755
207800
207920
209025
221900

TNO; STIBOKA
BIAX
BIAX
BIAX
BIAX
BIAX
TNO; STIBOKA
TNO; STIBOKA
TNO; STIBOKA
TNO; STIBOKA
TNO; STIBOKA
BIAX

262300 496700
229520
229520
260200
260165

501650
490200
490200
490200
490200
490200
478460
468140
468110
468050
467305
515400

454360
490590
478475
437210
437250
514890
483040
494350
494350
516610
516610
450500

van Smeerdijk, 1998
van Smeerdijk, 1998
van Smeerdijk, 1998
van Smeerdijk, 1998
van Smeerdijk, 1998

van Smeerdijk & van Haaster,
1997
van Smeerdijk & van Haaster,
1997
van Smeerdijk & van Haaster,
1997
TNO rapport 1190
TNO rapport 494
TNO rapport 693
STIBOKA rapport 1679
TNO rapport 1191

TNO rapport 1805

210280 453970

BIAX

van der Meer, 2009

208290 452090
229990 469620
285800 424000

TNO; RGD
TNO

TNO rapport 1685

272400 487500
230526 459660
255130 467350

Pott, 1984

UvA
TNO; RGD

Isenberg, 1979
van Geel et al., 1989
TNO rapport 818
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105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

*

214840
241000
247000
204770
256500
211400
211950
249300
274200
216580

115

Vorden-Gassleuf
Vragender Veen
Wachtum-Noordes
Wapenveld
Weerselo-Gammelke
Wehl
Wehlse Beek I-II
Wielener Moor
Wietmarscher Moor
Zeddam-Vinkwijksche
broek
Zelhem- 't Soerlant III

458690
444000
527700
492470
4820300
441600
443720
507600
512400
436270

220500 446500

BIAX

116
117
118

Zelhem-Zelhemse Enk
Zieuwent
Zuna's Hooilanden

220750 446000
233000 447000
230700 486900

BIAX
TNO; STIBOKA
RCE; ADC

119
120
121
122
123
124
125

Zutphen-IJsselflat
Zutphen-Bronsbergen
Zutphen-Looërenk
Zutphen-Looërenk
Zutphen-Ooijerhoek VI
Zwiep
Zwillbrocker Venn

211620
210910
213300
213300
212255
227680
246200

TNO; RGD
TNO; RGD
BIAX
BIAX
UvA
TNO; STIBOKA

460230
459170
462900
462900
460158
462970
451300

TNO; RGD

TNO rapport 695

BIAX
TNO; RGD

van Haaster, 2000
TNO rapport 1737
Verlinde, 1973
Hänninen & van Haaster, 2000

BIAX
TNO; STIBOKA

TNO; RGD

Isenberg, 1979
Isenberg, 1979
TNO rapport 970
van Beurden & van Smeerdijk,
2003
van Beurden, 2001
Brinkkemper, 2008; Bos &
Zuidhoff, 2012
TNO rapport 1686
TNO rapport 1688
van Smeerdijk et al., 2003
van Smeerdijk et al., 2004
Bos et al., 2005
Burrichter, 1969

De naamgeving van de sites is overgenomen uit de oorspronkelijke database, publicatie/rapport en/of
palynologische data. Hierdoor is het mogelijk dat de namen niet overeenkomen met de huidige
toponiemen. Sites zijn weergegeven per context, het is mogelijk dat er meerdere contexten van één
locatie zijn.
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Bijlage B

Locatie en monstercontext van de palynologische data

Bijlage B Geografische ligging en monstercontext van alle geïnventariseerde palynologische
locaties in het onderzoeksgebied en aangrenzende regio’s (zie bijlage A).
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Bijlage C

Gegevens geregistreerd in de pollendatabase

Locatie naam
X - coördinaat
Y - coördinaat
Hoogte t.o.v. mv
Hoogte NAP van mv
Kaartblad
Jaar analyse
Type analyse
Aantal spectra
Pollenzone
Traject
Kwaliteit
Jaar van verzameling
Bemonsteringsmethode
Type boor
Diameter Boor
Opwerkingsmethode pollen
Aanvrager
Publicatie
Auteur
Onderzoek(svraag)
Locatie data
Lithologie
Milieu
Type afzetting
Paleogeografie
Materiaal (over/locatie)
Diagram
Telstaten
Analist
Rapportage door
Pollensom
C14-data
Diepte cm -mv
Nummer C14 GRN
Materiaal
Overige analyses
Opmerkingen
Aanwezige pollenzones
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Bijlage D

Vegetatiekaarten met de gebruikte datapunten

Kaart 1: Jonge Dryas, Laat-Paleolithicum, ca. 10.000 v. Chr.

Afb. D.1 Vegetatiekaart van de Jonge Dryas (situatie omstreeks 10.000 v. Chr.) met de locatie en
monstercontext van de gebruikte palynologische data.
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Kaart 2: Atlanticum, Vroeg-/Midden-Neolithicum, ca. 4000 v. Chr.

Afb. D.2 Vegetatiekaart van het Atlanticum (situatie omstreeks 4000 v. Chr.) met de locatie en
monstercontext van de gebruikte palynologische data.
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Kaart 3: Subboreaal, Midden-Bronstijd, ca. 1500 v. Chr.

Afb. D.3 Vegetatiekaart van het Subboreaal (situatie omstreeks 1500 v. Chr.) met de locatie en
monstercontext van de gebruikte palynologische data.
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Kaart 4: Subatlanticum, Midden-Romeinse tijd, ca. 200 n. Chr.

Afb. D.4 Vegetatiekaart van het Subatlanticum (situatie omstreeks 200 n. Chr.) met de locatie en
monstercontext van de gebruikte palynologische data.
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Kaart 5: Subatlanticum, Late Middeleeuwen, ca. 1500 n. Chr.

Afb. D.5 Vegetatiekaart van het Subatlanticum (situatie omstreeks 1500 n. Chr.)met de locatie en
monstercontext van de gebruikte palynologische data

