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280 Wonen in een grensgebied

om modellen die ontwikkeld zijn naar aanleiding van onderzoek 
elders te gebruiken voor analyse van Oost-Nederlandse data. Het 
is een belangrijk thema in deze studie.
 In hoofdstuk 2 wordt onderzocht in hoeverre er binnen Oost-
Nederland een eigen onderzoekstraditie is ontstaan en wat deze 
inhoudt. Daarvoor wordt eerst een overzicht geschetst van de wijze 
waarop het archeologisch onderzoek vanaf de 19e eeuw is vorm-
gegeven. Vervolgens wordt de ontwikkeling en opbouw van het 
Oost-Nederlandse zandlandschap beschreven. Duidelijk wordt dat, 
hoewel Oost-Nederland tot aan de Tweede Wereldoorlog regelma-
tig in de belangstelling stond van professionele archeologen, deze 
het onderzoeksgebied na de oorlog grotendeels gemeden hebben. 
Het gemis van regionale projecten van de Nederlandse universi-
teiten, die daarin vooral in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw 
een grote reputatie hadden opgebouwd, werd maar zeer gedeel-
telijk opgevangen door de provinciaal archeologen van de Rijks-
dienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). Als gevolg 
hiervan was het onderzoek in Oost-Nederland veel minder theo-
retisch geïnspireerd dan elders. Pas vanaf de jaren 90 begint hier, 
als gevolg van de Malta-gerelateerde archeologie, verandering in 
te komen. Inmiddels haalt de Oost-Nederlandse archeologie de 
achterstand in snel tempo in en hebben enkele grotere onder-
zoeksprojecten een basis voor een onderzoekstraditie gelegd. Deze 
kan getypeerd worden als sterk gericht op de relatie landschap en 
bewoning, met daarbij veel aandacht voor paleo-ecologie en waar 
mogelijk historische-geografie, en is in mindere mate gericht op 
historisch-antropologische modelvorming. 
De sterke nadruk op de abiotische kant van het landschap hangt 
waarschijnlijk samen met het versnipperde en gevarieerde karak-
ter ervan. Van alle Nederlandse zandlandschappen is Oost-Neder-
land het meest gevarieerd in opbouw en uiterlijke verschijnings-
vorm. Hoewel vrijwel het hele gebied bedekt is met een laag 
dekzand is op basis van de bodemgenese een onderscheid te maken 
tussen landschappelijke regio’s waarin oude plateau- en terrasres-
ten, stuwwallen of dekzanden een belangrijke vormende rol heb-
ben gespeeld. Daarmee onderscheiden deze gebieden zich van 
regio’s waarin grootschalige dekzandeilanden de norm zijn. Dit 
vraagt om een kritische evaluatie van de bruikbaarheid van model-
len die ontwikkeld zijn om archeologische gegevens uit grootscha-
lige zandlandschappen te interpreteren. Dit betekent echter niet 
dat modelvorming op regionaal of supraregionaal niveau binnen 
Oost-Nederland onmogelijk is.
In het derde tot en met het vijfde hoofdstuk worden respectievelijk 
de data en de bewoningsgeschiedenis gepresenteerd van de peri-
odes vanaf de Midden-IJzertijd tot in de Vroeg-Romeinse tijd, van 
de Midden- en Laat-Romeinse tijd en van de Vroege en Volle Mid-
deleeuwen. In de inleidende paragrafen wordt stilgestaan bij de 
huidige stand van kennis omtrent deze periodes, vervolgens wor-
den vindplaatsen uit het onderzoeksgebied nader uitgewerkt, 
waarna aandacht wordt besteed aan de betekenis van de resultaten 
voor ons beeld van de betreffende periode voor Oost-Nederland.
 In hoofdstuk 3 wordt onderzocht in hoeverre de algemene patro-
nen uit de bewoningsgeschiedenis van de landschappelijke regio’s 

Onderwerp van deze studie is de langetermijngeschiedenis van het 
Oost-Nederlandse cultuurlandschap, in het bijzonder van de micro-
regio Centraal-Salland. Centraal staat de vraag op welke wijze de 
resultaten van dit onderzoek bij kunnen dragen aan een beter 
begrip voor historische langetermijnprocessen; dit in relatie tot 
de transformaties die het cultuurlandschap in de periode van stu-
die heeft doorgemaakt. Het belangrijkste bronnenmateriaal wordt 
gevormd door opgravingen, waarvan het merendeel in de afgelo-
pen twee decennia is uitgevoerd. Daarnaast is ook gebruikgemaakt 
van fysisch-geografische en historisch-geografische studies. De stu-
die beschrijft de langetermijngeschiedenis vanaf de Midden-IJzer-
tijd tot in de Volle Middeleeuwen voor de dekzandgebieden die 
tegenwoordig bekendstaan als Salland, Twente en de Achterhoek 
(in respectievelijk de provincies Overijssel en Gelderland). Oost-
Nederland is in meerdere opzichten te karakteriseren als een grens-
gebied. Vanaf de IJzertijd tot in de Vroege Middeleeuwen lag het 
studiegebied in een grensgebied. Eerst was het ingeklemd tussen 
twee cultuurgroepen. Vervolgens kwam het aan de rand te liggen 
van het Romeinse rijk. Tijdens de Vroege Middeleeuwen lag het 
aan de rand van de Saksische invloedssfeer. 
 In hoofdstuk 1 wordt het onderwerp van studie ingekaderd en 
wordt stilgestaan bij de theoretische achtergrond daarvan. Uit-
gangspunt daarbij is een methodiek die het midden houdt tussen 
een top down en een bottom up benadering. Dit kan door gebruik te 
maken van recent verkregen inzichten uit paleo-ecologisch onder-
zoek van het fysieke landschap en waar mogelijk ook van modellen 
die ontwikkeld zijn om het ideële landschap te analyseren. Arche-
ologen ontwikkelden in de afgelopen vijftig jaar verschillende 
visies op landschapsontwikkeling. Waar in het begin de studie naar 
materiële cultuur centraal stond (de duiding van culturen aan de 
hand van hun materiële neerslag), gingen vanaf de jaren 70 van 
de vorige eeuw de resultaten van paleo-ecologisch onderzoek 
overheersen in de modellen. Dit zogenaamde ecologisch determi-
nisme bood weinig ruimte aan meer cultureel en op basis van 
antropologisch onderzoek gesignaleerde ontwikkelingen. Vanaf 
eind jaren 80 stond een als historisch-antropologische stroming 
betitelde denkwijze centraal. Een belangrijke plaats werd hierbij 
ingeruimd voor de betekenisgeving die het landschap voor lokale 
groepen kan hebben en de continuïteit daarin (onder andere van-
uit het concept van de culturele biografie van het landschap). 
De resultaten van paleo-ecologisch onderzoek werden daarbij nog 
maar zelden gebruikt. Dat is jammer, want mits geïnterpreteerd 
op microregionaal niveau vormen ze een onmisbare aanvulling 
op de in de afgelopen periode geconstrueerde bewoningsmodel-
len. Met name het vele paleo-ecologische en natuurwetenschap-
pelijke detailonderzoek, dat in het afgelopen decennium door 
archeologen binnen de Malta-gerelateerde archeologie is uitge-
voerd, biedt daartoe grote kansen. Een nadere beschouwing van 
het abiotische landschap van Oost-Nederland leidt tot de conclu-
sie dat er sprake is van grote variatie in opbouw en gebruiksmo-
gelijkheden. De vraag wordt dan ook gesteld in hoeverre de bewo-
ningsgeschiedenis van verschillende pleistocene landschappen 
met elkaar vergeleken kunnen worden en of het wel mogelijk is 
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van Oost-Nederland verschillen of overeenkomen met die van de 
bewoningsgeschiedenis van de Zuid- en Noord-Nederlandse zand-
gronden gedurende de late prehistorie. Voor Zuid-Nederland is 
een model beschreven waarin de vormgeving van het cultuurland-
schap bepaald wordt door de ligging van urnenvelden, celtic fields 
en daar doorheen zwervende erven. De inrichting van het akker-
systeem van celtic fields (dat gekarakteriseerd wordt door een exten-
sieve vorm van landbouw) en het systeem van zwervende erven 
leggen een druk op de beschikbare ruimte. De claim die lokale 
groepen op deze ruimte leggen, wordt gesymboliseerd door het 
ontstaan van urnenvelden, die zowel gezien worden als een terri-
torial marker als het richtpunt van de lokale gemeenschap zelf. Vanaf 
de Midden-IJzertijd verandert het bewoningslandschap. Urnen-
velden worden opgegeven, de bewoning wordt plaatsvaster en ook 
celtic fields zijn niet langer in gebruik. Zowel in Zuid- als Noord-
Nederland worden bewoningsterritoria op de leemarme zandgron-
den opgegeven. 
 Een analyse van de voor Oost-Nederland beschikbare data kan het 
bovengeschetste model maar deels bevestigen. Zo zijn er wel 
urnenvelden bekend uit het onderzoeksgebied, maar is de ver-
spreiding onevenwichtig. Van celtic fields zijn vrijwel geen sporen 
aangetroffen. Wel tekent zich in Oost-Nederland een vergelijkbaar 
bewoningspatroon van zwervende erven af. Wat opvalt, is dat met 
name de dekzandlandschappen van Oost-Nederland een lange 
bewoningscontinuïteit kennen. De veronderstelde verplaatsing 
van bewoning van leemarme naar leemrijke zandgronden is moei-
lijk aan te tonen. Als gevolg hiervan is het goed mogelijk dat urnen-
velden en celtic fields vooral onder de huidige essen liggen en daar-
om niet traceerbaar zijn. Bovendien is het grootste deel van het 
dekzandlandschap versnipperd en kleinschalig. Hierin passen uit-
gestrekte celtic fields niet. Er is echter wel sprake van een extensieve 
vorm van landbouw. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de 
bewoningsgeschiedenis op hoofdlijnen wel overeenkomt met die 
van de andere zandlandschappen, maar dat de inrichting van het 
bewoningslandschap kan verschillen. 
In een kleinschalig en versnipperd landschap dient onderzoek met 
name gericht te zijn op het benoemen van ensembles van dek-
zandverhogingen. Gezamenlijk kunnen meerdere dekzandverho-
gingen een bewoningslandschap (Siedlungskammer) vormen. Delen 
van het bewoningslandschap van Salland zijn eerder op deze wijze 
beschreven in het model van expansie en contractie. Daarnaast 
lijken resultaten van onderzoek uit Raalte erop te wijzen dat ook 
kleine dekzandverhogingen gezamenlijk een bewoningslandschap 
kunnen vormen.
 De gepresenteerde data laten zien dat vanaf de Midden-IJzertijd 
ook binnen het studiegebied de inrichting van het bewoningsland-
schap grote veranderingen ondergaat. De onderzoeken bij Raalte-
Jonge Raan en Zwinderen-Kleine Esch betreffen kleine dekzand-
verhogingen waar verschillende generaties van een Einzelhof over 
korte afstand om een centraal gelegen akker zwerven. Het onder-
zoek bij het Hoolingerveld is een aanwijzing dat wanneer sprake 
is van grote celtic fields, de bewoning vanaf de Midden-IJzertijd zich 
verplaatst buiten het akkercomplex, waarbij de wallen in gebruik 

blijven als akker. In alle gevallen is sprake van een perifere ligging 
van Einzelhöfe ten opzichte van de periode daarvoor. Bij Borne-
Bornschematen is zelfs sprake van ontginning van een tot dusver 
onbewoonbaar landschap dat dankzij drogere omstandigheden 
tijdelijk te exploiteren is. De onderzoeken bij Holsloot en Borne 
bieden bovendien aanwijzingen voor de ligging van kleine graf-
velden op of aan de randen van erven. De weinig monumentale 
uitstraling daarvan is opvallend en verklaart de geringe zichtbaar-
heid in het huidige archeologische databestand. Opvallend is dat 
de omvang van veel boerderijen, en dan met name het stalgedeel-
te, in de loop van de periode toeneemt. Dit hangt samen met een 
grotere nadruk op bemesting van de akkers. De materiële cultuur 
van de periode betreft hoofdzakelijk aardewerk dat deels geïnspi-
reerd is op de voor Noordoost-Nederland ontwikkelde typologie-
en en deels (het zuidelijke deel van het studiegebied) aansluit op 
die van Midden- en Zuid-Nederland. De relaties met de laatste 
regio’s zijn niet altijd onderkend. Behalve in aardewerkstijlen, is 
ook verwantschap zichtbaar in de tweebeukige huizenbouwtradi-
tie. In dat opzicht maakt Oost-Nederland deel uit van een over-
gangszone tussen twee materiële culturen: de Jastorf-cultuur in het 
noorden (Elbemonding) en de La Tène-cultuur in het zuiden.
 Hoewel op hoofdlijnen de bewoningsgeschiedenis dus een verge-
lijkbare ontwikkeling volgt, zijn er ook verschillen ten opzichte van 
het dekzandlandschap van Zuid- en Noord-Nederland. Zo is de vari-
atie in urnenvelden ogenschijnlijk groter binnen Oost-Nederland 
en is discontinuïteit van locatiekeuze (van leemarme naar leem-
rijke bodems) veel moeilijker vast te stellen, omdat al in de peri-
ode daarvoor sprake is van het niet gelijktijdig voorkomen van 
urnenvelden en nederzettingen op dezelfde dekzandverhoging. Dit 
laatste in verband met de kleinschaligheid van het landschap.
 Vanaf de Midden-Romeinse tijd (2e eeuw na Chr.) verandert de 
inrichting van het landschap opnieuw (hoofdstuk 4). Verschil-
lende onderzoekers hebben gewezen op het ontstaan van grote 
nederzettingen als Wijster als gevolg van groeiende contacten (en 
daarmee gepaard gaande beïnvloeding) tussen Germaanse groepen 
en het Romeinse Rijk. Deze contacten zouden voor het ontstaan 
van grote stamgemeenschappen (zogenaamde Großstämme) en 
toenemende hiërarchie binnen de samenleving hebben gezorgd. 
Deze romanocentrische visie is reeds eerder bekritiseerd. Een 
omvattend model met betrekking tot de veranderende inrichting 
van het landschap ontbrak echter. Studie van de beschikbare neder-
zettingsgegevens laat zien dat Einzelhöfe vanaf het begin van de 2e 
eeuw na Chr. de flanken verlaten en zich vestigen in de centrale 
delen van de dekzandverhogingen. Dit gaat gepaard met een toe-
genomen plaatsvastheid. Daarnaast lijken de Einzelhöfe niet langer 
de norm te zijn, maar vanaf de 2e eeuw eerder een minderheid te 
vormen. Verschillende erven clusteren samen tot grotere neder-
zettingen. Is de interne structuur van deze nederzettingen gedu-
rende de 2e en een deel van de 3e eeuw nog gericht op het erf zelf 
(een nederzetting omvat verscheidene losse erven), daarna is in 
toenemende mate sprake van integratie door de aanleg van 
gemeenschappelijke omheiningen, ambachtszones en grafvelden. 
Verschillende nederzettingen kennen vanaf het begin van de 3e 
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boerderijen gemiddeld drie tot vier generaties bewoond worden 
alvorens te worden verplaatst.
 De tweede helft van de 8e eeuw is een periode waarin een transfor-
matieproces aanvangt dat aan de basis staat van de huidige inrich-
ting van het Oost-Nederlandse cultuurlandschap. Dit proces, dat 
niet overal gelijktijdig plaatsvindt, wordt gekenmerkt door het uit 
beeld verdwijnen van nederzettingen, het ontstaan van plaatsvaste 
erven in het landschap en de introductie van kogelpotaardewerk 
en het bootvormige huistype. De achtergrond hiervan is de incor-
poratie van Oost-Nederland door het Frankische Rijk als gevolg van 
de Saksische oorlogen van Karel de Grote. Dit leidt tot de institu-
tionalisering van het landschap door de stichting van kerken en de 
invoering van het domaniale stelsel. Dit zorgt weer voor een fixa-
tieproces (de voorlopers van de oudste dorpskernen binnen Oost-
Nederland dateren uit deze periode) dat zich middels historisch-
geografisch onderzoek goed laat bestuderen. De periode daarna 
wordt gekenmerkt door de inrichting van essen en kampontgin-
ningen. In de loop van enkele eeuwen verdicht het bewoningsland-
schap zich. Veel van de erven verplaatsten zich in de 12e eeuw verder 
naar de randen van de essen. Schattingsregisters in combinatie met 
historische kaarten bieden goede mogelijkheden om dit middel-
eeuwse landschap gedetailleerd in kaart te brengen.
 In hoofdstuk 6 staat de studie naar de langetermijngeschiedenis 
van culturele relaties centraal. Daarbij wordt bewust geen verband 
gelegd tussen etnische groepen en materiële cultuur. Wel wordt 
betoogd dat een gedetailleerde studie naar verspreidingspatronen 
binnen de materiële cultuur goede mogelijkheden biedt om cul-
turele netwerken in kaart te brengen. Onder materiële cultuur 
worden niet alleen anorganische objecten verstaan, maar ook de 
neerslag van bouwtradities in huisplattegronden. 
 Een inventarisatie van binnen Oost-Nederland voorkomende plat-
tegrondtypes biedt veel inzicht in het relatienetwerk waarin neder-
zettingen functioneerden. Zo worden grote delen van Oost-Neder-
land gedurende de Late IJzertijd/Vroeg-Romeinse tijd gekenmerkt 
door het voorkomen van tweebeukige boerderijvormen, een tra-
ditie die verwijst naar contacten met Midden- en Zuid-Nederland. 
De Midden-/Laat-Romeinse tijd laat zien dat met name plattegron-
den uit de (noordelijke) Wijster-typologie voorkomen, al worden 
er ook plattegronden aangetroffen waarvan de bouwtradities in 
het aangrenzende Duitsland moeten worden gezocht (het type 
Noordbarge). Intrigerend is voorts dat dergelijke introducties niet 
simpelweg het overnemen van nieuwe ideeën betreft, maar dat ze 
leiden tot regionale types zoals de plattegronden in de Achterhoek 
en het Midden-Nederlandse dekzandlandschap. Ook de Vroege 
Middeleeuwen kenmerken zich door relaties met het noorden en 
het oosten en het ontstaan van een regionaal type boerderij (type 
Zelhem). De frankisering van het landschap wordt weer geken-
merkt door de introductie van het bootvormige type boerderij dat 
afkomstig is uit het Midden-Nederlandse rivierengebied.
 De studie van archeologische objecten vult bovenstaande consta-
teringen verder aan. Zo vertonen verschillende aardewerkcom-
plexen uit de Achterhoek/Zuid-Twente verwantschap met de stijl-
ontwikkeling van aardewerk uit het rivierengebied/Zuid-Nederland. 

eeuw een snelle groei in het aantal huishoudens. Deze (bijna) ver-
dubbeling in omvang ten opzichte van de periode daarvoor duurt 
tot de tweede helft van de 4e eeuw. Vanaf die periode neemt zowel 
de omvang als het aantal nederzettingen snel af. 
 De ontwikkelingen die leiden tot een veranderende inrichting van 
het cultuurlandschap van Oost-Nederland vallen samen met ver-
anderingen in de relaties tussen de Germaanse groepen en het 
Romeinse Rijk. Vanaf de 2e eeuw na Chr. is weliswaar sprake van 
(gereguleerde) contacten tussen Noord- en Zuid-Nederland, maar 
veranderingen in materiële cultuur (de verspreiding van noorde-
lijke boerderijtypes en het RijnWezerGermaanse aardewerk) wijzen 
toch vooral op een toegenomen regionalisering. Deze trend zet 
weliswaar in de 3e eeuw door, maar de toestroom aan vondstma-
teriaal uit het Romeinse Rijk creëert een nieuwe dimensie. In Mid-
den- en Zuid-Nederland is in toenemende mate sprake van het 
voorkomen van materiaal dat van boven de limes afkomstig is. Veel 
van dat materiaal hangt samen met migraties van (kleine) groepen 
Germanen. Dit alles moet tegen de achtergrond bezien worden 
van veranderingen binnen de Bataafse civitas en het toegenomen 
belang van rekrutering van Germaanse jongemannen ten behoe-
ve van het Romeinse leger. Vanaf het begin van de 3e eeuw ontstaat 
een grenszone die behalve Midden-Nederland ook grote delen van 
Oost-Nederland omvat. Het gevolg is een toenemende mobiliteit 
van groepen Germanen en de toegang voor nederzettingen uit 
Oost-Nederland tot uitwisselingsnetwerken die de grenszone 
omvatten. Het wegvallen van het Romeinse gezag in de noorde-
lijke provincies vanaf de tweede helft van de 4e eeuw leidt tot de 
desintegratie van deze grenszone. De bestaansbasis voor de grote 
nederzettingen valt daarmee weg. 
 Zowel aan de hand van nederzettingsresten als op basis van graf-
veldonderzoek is vastgesteld dat er veel vaker sprake is van conti-
nuïteit van bewoning vanaf de 4e tot in de 6e eeuw dan vaak is 
gedacht. Het ontbreken van een breuk in de ontwikkeling van de 
materiële cultuur (huisplattegronden en aardewerkstijlen) onder-
steunt de visie dat de Romeinse tijd geenszins eindigt in massale 
migraties uit Oost-Nederland. Hoewel Oost-Nederland vanaf de 
Vroege Middeleeuwen als Saksisch wordt betiteld, moet wellicht 
gesteld worden dat dit (zeker voor de 5e tot en met begin 7e eeuw) 
eerder betekent dat het gebied weinig verwantschap vertoont met 
de gebieden waarin Friezen en Franken woonden. Aardewerkcom-
plexen uit de 6e en begin 7e eeuw (onder andere uit Deventer, Zel-
hem en Zutphen) laten zien dat gedurende die periode nog regel-
matig uitwisseling plaatsvindt met Midden- en Zuid-Nederland. 
Het aandeel van Rijnlandse importen is relatief hoog. Daar komt 
in de loop van de 7e eeuw verandering in. Het Hessen-Schortens 
aardewerk gaat het beeld grotendeels bepalen. Aan de hand van 
studie naar de samenstelling van aardewerkcomplexen en grafin-
ventarissen kan geconcludeerd worden dat tegen het einde van de 
7e eeuw een regionalisering optreedt binnen Oost-Nederland en 
het aangrenzende Münsterland. Omvangrijke nederzettingen 
komen in Oost-Nederland niet voor. Ze zijn in die periode ook 
minder plaatsvast dan gedurende de Romeinse tijd. Op basis van 
de studie van nederzettingen in Zelhem bestaat het beeld dat de 
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Ook de verspreiding van glazen armbanden (La Tène) past in dit 
beeld. De komst van de Romeinen in de periode rond de jaartel-
ling tot in de 1e eeuw na Chr. leidt tot veranderingen in deze net-
werken. Op een groot deel van de vindplaatsen wordt zogenaamd 
Fries aardewerk gevonden, mogelijk de Nederlandse variant op de 
in Duitsland gesignaleerde Elbegermaanse horizont. In de loop 
van de 1e eeuw wordt het RijnWezerGermaans (RWG) aardewerk 
geïntroduceerd en ontstaat in Oost-Nederland een regionale stijl-
variant hierop. De culturele relaties met de Romeinse provincie 
Germania Inferior lijken gedurende de 1e en 2e eeuw na Chr. mini-
maal te zijn. Vanaf de 3e eeuw verandert dit beeld snel. Als gevolg 
van het ontstaan van een grenszone gaan grote delen van Oost-
Nederland deelnemen in uitwisselingsnetwerken die ook de 
Romeinse gebieden omvatten. Toch betekent dit niet dat alle pro-
ducten uit het Romeinse Rijk in groten getale gaan circuleren bin-
nen Oost-Nederland. Het aandeel aan op de draaischijf vervaardigd 
aardewerk neemt weliswaar toe, maar bestaat vooral uit regionaal 
geproduceerd terra nigra-achtig aardewerk (waarvan de productie-
techniek overigens wel afkomstig is uit het Romeinse Rijk). Wel 
gaan grotere hoeveelheden metaal circuleren en nemen ambach-
telijke activiteiten een hoge vlucht. Een bijna tegengestelde bewe-
ging lijkt de toenemende invloed van aardewerkstijlen uit Noord-
Nederland te zijn.
 De materiële cultuur gedurende de Vroege Middeleeuwen sluit, 
wat betreft traditie, aan bij die van de Laat-Romeinse tijd. Behalve 
de ruime aanwezigheid van zogenaamd Hessen-Schortens aarde-
werk tonen enkele vondstcomplexen aan dat tot in de 6e eeuw 
sprake is van uitwisseling met het Midden-Nederlandse rivieren-
gebied (producten uit het Rijnland). In de loop van de 7e eeuw 
ontwikkelt zich een meer regionaal georiënteerde stijlgroep. Grote 
veranderingen vinden plaats vanaf het begin van de 9e eeuw als 
gevolg van de introductie van de kogelpot. Ambachtelijke produc-
tie speelt gedurende de Vroege Middeleeuwen ogenschijnlijk een 
veel minder grote rol dan in de periode daarvoor.
Het eerste deel van hoofdstuk 7 betreft een verkenning van de 
microregio Centraal-Salland. Vanuit een bottom up benadering zijn 
enkele onderzoeksmethodes (gericht op een paleogeografische 
en paleo-ecologische reconstructie van de microregio) gepresen-
teerd en geëvalueerd. Een belangrijke en vaak onderschatte factor 
binnen het landschapsarcheologisch onderzoek van pleistocene 
zandlandschappen zijn de paleogeografische veranderingen die 
het aanzien ervan flink kunnen doen verschillen. Veranderingen 
in grondwaterstand bijvoorbeeld hebben grote gevolgen voor de 
mogelijkheden van bewoning. Voor dit onderzoek is aandacht 
besteed aan een gecombineerde methodiek om met behulp van 
bestaand kaartmateriaal (inclusief historische kaarten), het AHN 
en onderzoek naar veldnamen te komen tot een paleogeografische 
reconstructie. De gecombineerde gegevens blijken veel details toe 
te voegen aan het al bestaande beeld. Zo blijkt aan de hand van de 
geologische kaart van Salland uit 1930 de ligging van ijzeroerhou-
dende laagtes reconstrueerbaar, bieden veldnamen veel aankno-
pingspunten voor de reconstructie van de historische vegetatie of 
landschappelijke gesteldheid (zoals de ligging van veengebieden) 

en brengt een analyse van het AHN nog meer detaillering aan in 
de bestaande kaartbeelden. Met behulp van de diepte van water-
putten is vervolgens gepoogd om uitspraken te doen over paleo-
hydrologische ontwikkelingen in de microregio. De resultaten van 
dit onderzoek zijn niet eenduidig. Dit wordt mede veroorzaakt 
door de geringe omvang van het databestand. Bovendien is het 
niet altijd duidelijk wanneer de gemeten dieptes veroorzaakt wor-
den door schommelingen in de grondwaterstand of dat er andere 
factoren in het spel zijn. Toch biedt het onderzoek wel inzicht in 
de wisselingen van de historische grondwaterstanden. Zo lijkt 
Centraal-Salland gedurende de IJzertijd droger geweest te zijn en 
was de Laat-Romeinse tijd een relatief natte periode. De resultaten 
van het palynologisch onderzoek naar inhouden van waterputten 
ondersteunen de geconstateerde trend. Met betrekking tot de 
microregio Centraal-Salland is vastgesteld dat het landschap steeds 
opener werd. Een vergelijking tussen pollenprofielen uit het Laat-
Neolithicum, de Midden-IJzertijd, de Romeinse tijd en de Vroege 
Middeleeuwen toont vooral de grote veranderingen tot aan de 
Romeinse tijd. Wanneer we een relatie leggen tussen ontbossing 
en de stijging van de grondwaterspiegel dan moet er rekening mee 
worden gehouden dat het landschap gedurende het Neolithicum 
en de Bronstijd droger geweest moet zijn. De veronderstelde bos-
regeneratie in de Vroege Middeleeuwen is niet erg groot. 
In het tweede deel van hoofdstuk 7 is onderzoek gedaan naar de 
uitleg en ontwikkeling van akkers en verkavelingssystemen vanaf 
de IJzertijd tot in de Volle Middeleeuwen. Uit een inventarisatie 
wordt duidelijk dat er sprake is van een kennisleemte die deels 
veroorzaakt wordt door de wijze waarop opgravingen zijn uitge-
voerd en deels door de slechte conservering van dit type archeo-
logische resten in de pleistocene ondergrond. Veel van de aanwij-
zingen zijn daardoor afkomstig van indirecte bronnen. Daarbij 
wordt onderscheid gemaakt tussen een extensieve vorm van land-
bouw en een intensieve vorm. Aangenomen wordt dat een lang-
durig intensief gebruik van akkergrond in het pleistocene zand-
landschap niet mogelijk is zonder bemesting. De laatste vorm van 
akkerbouw veronderstelt bovendien een plaatsvaste bewoning. 
Behalve de aanwijzingen vanuit de archeologie, is ook onderzocht 
in hoeverre de analyse van akkeronkruiden uit gedateerde archeo-
botanische complexen een bijdrage kan leveren aan het onderzoek 
naar bemesting. De uitkomsten hiervan zijn niet eenduidig, maar 
in combinatie met gericht palynologisch onderzoek biedt het wel 
aanknopingspunten voor nader onderzoek. 
 Ten slotte is stilgestaan bij de wijze waarop de resultaten van dit 
onderzoek kunnen worden weergegeven in modellen met betrek-
king tot bewoning en landgebruik. De vraag is in hoeverre bestaan-
de modellen (zoals ontwikkeld naar aanleiding van onderzoek in 
de Zuid- en Noord-Nederlandse zandgronden) gebruikt kunnen 
worden om de langetermijngeschiedenis van het Oost-Nederland-
se cultuurlandschap te analyseren. Geconcludeerd wordt dat de 
continuïteitshypothese zoals destijds geformuleerd door H.T. 
Waterbolk niet te bevestigen is aan de hand van de resultaten van 
archeologisch onderzoek uit Oost-Nederland. Er lijken eerder 
enkele breuklijnen aanwezig in de langetermijngeschiedenis. Ook 
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uitgangspunt, omdat het uitgaat van een analyse van archeologi-
sche resten uit een landschappelijk ensemble. Een alternatief voor 
dit model kan zijn dat continuïteit van bewoning en landgebruik 
ook plaats kan vinden in een bewoningslandschap dat slechts 
bestaat uit meerdere kleinere zandverhogingen.
In hoofdstuk 8 ten slotte worden de in de voorgaande hoofdstuk-
ken verkregen deelconclusies samengevoegd in enkele thema’s 
die de langetermijnontwikkeling van het Oost-Nederlandse dek-
zandlandschap in beeld brengen. Het schetst een ontwikkeling die 
enerzijds uniek is door de invloed van het abiotische landschap 
(het versnipperde karakter) en historische factoren (zoals de nabij-
heid van het Romeinse Rijk en de latere incorporatie door de Fran-
ken gedurende de Vroege Middeleeuwen), maar anderzijds ook 
veel overeenkomsten vertoont met de ontwikkeling voor de (tot 
nog toe) veel gedetailleerder beschreven zandlandschappen uit 
Zuid- en Noord-Nederland. 

de voor Zuid-Nederland vastgestelde verplaatsing van bewoning 
van de leemarme naar de leemrijke zandgronden (een proces dat 
in de Midden-IJzertijd geplaatst wordt) kan niet zonder meer voor 
Oost-Nederland vastgesteld worden. Hier lijkt eerder sprake van 
continu gebruik van dezelfde bewoningslocaties, zij het dat de 
locatie van veel individuele erven zelf iets verandert (ze worden 
naar de randen van de dekzandruggen verplaatst). Een belangrijk 
verschil in interpretatie moet gemaakt worden tussen de groot-
schalige en de kleinschalige (en vaak versnipperde) zandlandschap-
pen. Hoewel voor beide landschapstypen ideële overwegingen, 
die ten grondslag liggen aan verschillende modellen uit Zuid-
Nederland, bruikbare concepten voor analyse zijn, is de vertaling 
daarvan naar de inrichting van het cultuurlandschap verschillend. 
De modellen uit het MDS-gebied lijken vooral van waarde voor de 
analyse van grootschalige landschappen. Voor kleinschalige land-
schappen biedt het model van expansie en contractie een goed 
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