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146 Wonen in een grensgebied

De Vroege Middeleeuwen worden in Nederland traditioneel geken-
merkt door drie cultuurgroepen: een als Fries omschreven groep 
in het noorden en westen, een Frankische groep in het zuiden en 
midden en een Saksische groep in het oosten van het land. In de 
afgelopen decennia is aandacht geweest voor de Friese (onder 
andere in het Frisia-project) en Frankische groepen (bijvoorbeeld 
het Sint Servaas-project).498 In dit hoofdstuk wordt de vraag gesteld 
in hoeverre de bewoners van Oost-Nederland zich onderscheiden 
van, dan wel overeenkomen met groepen buiten de regio. Dit is 
vooral van belang in het licht van de gebeurtenissen gedurende 
de 8e eeuw. De groei van het Frankische Rijk heeft tot gevolg dat 
zowel de ‘Friese’ als ‘Saksische’ gebieden worden geïncorporeerd. 
Daarmee gepaard gaat een proces van frankisering. In hoofdstuk 
5 wordt nagegaan wat dit proces inhoudt en welke effecten dit 
heeft op de inrichting van het cultuurlandschap. In hoofdstuk 6 
zullen de gevolgen voor de materiële cultuur besproken worden. 

5.1 Inleiding

De vraagstellingen die in dit hoofdstuk aan de orde komen, betref-
fen de overgang van de Romeinse tijd naar de Vroege Middel-
eeuwen en de wijze waarop het Vroeg- en Volmiddeleeuwse cul-
tuurlandschap is vormgegeven. De discussie over het einde van 
het Romeinse Rijk en daarmee samenhangende volksverhuizingen 
is met name vormgegeven door historici. Het algemene beeld is 
dat de Germaanse gebieden ten noorden van de limes leegliepen 
als gevolg van massale migraties. Resultaten van archeologisch 
onderzoek leken dit in eerste instantie (grotendeels) te bevesti-
gen. In de afgelopen jaren is echter sprake van een groeiend 
aantal aanwijzingen voor bewoningscontinuïteit. De vraag is 
dan ook op welke wijze deze aanwijzingen zich laten vertalen in 
een bewoningsmodel en in hoeverre dit afwijkt van de periode 
daarvoor. 
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a� 5.1 Me vindplaatsen

Afb 5.1  Vindplaatsen uit de Vroege en Volle Middeleeuwen in Oost-Nederland.
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5 De Vroege en Volle Middeleeuwen (500-1300) 147

Een belangrijk argument voor continuïteit van bewoning is het 
ontbreken van een breuk in de ontwikkeling van de materiële cul-
tuur (hoofdstuk 6). Zowel boerderijplattegronden als aardewerk-
types uit de 5e en 6e eeuw zijn wat betreft vorm te herleiden tot 
voorgangers uit de Laat-Romeinse tijd. Wel lijken er ook culturele 
invloeden merkbaar vanuit het Duitse gebied. Een ander argument 
voor continuïteit is gelegen in de grafvelden. Het aantal bekende 
grafvelden uit Noordoost-Nederland is niet groot, zeker in relatie 
tot de aangrenzende delen van Duitsland (Nordrhein-Westfalen 
en Niedersachsen).506 Binnen Oost-Nederland zijn ze zelfs vrijwel 
afwezig. Mogelijk hangt dit samen met verschillen in onder-
zoekstraditie en de wijze waarop binnen Nederland geprospecteerd 
wordt (grafvelden laten zich bijvoorbeeld slecht herkennen in 
booronderzoek). De afgelopen jaren zijn in dit gebied niet of nau-
welijks grafvelden uit de volksverhuizingstijd en de Vroege Mid-
deleeuwen aangetroffen. Mogelijk passen uitgestrekte grafvelden 
ook niet altijd in het versnipperde landschap van Oost-Neder-
land.507 De enige wel gedocumenteerde graven moeten gezocht 
worden in nederzettingscontext, zoals te Zutphen-Ooyerhoek.508 

Hoewel het grafveld te Zutphen uit de 5e eeuw dateert, vertoont 
het qua uiterlijke kenmerken meer overeenkomsten met de oude-
re grafvelden van Wehl-Hessenveld en Heeten-Hordelman. Voor 
het overige verschilt het aanzien van de bekende grafvelden 
behoorlijk ten opzichte van de voorafgaande periode. De grafvel-
den van Wijster-Looveen, Wageningen en Rhenen betreffen 
omvangrijke rijengrafvelden met een begindatering in de 4e/5e 
eeuw en een einddatering in de loop van de 7e eeuw.509 Weliswaar 
liggen deze grafvelden niet in Oost-Nederland, maar de combina-
tie van gegevens van grafvelden uit regio’s ten zuiden, noorden en 
oosten van het onderzoeksgebied draagt bij aan de argumentatie 
dat de bewoningsgeschiedenis van Oost-Nederland eerder geken-
merkt wordt door continuïteit dan door een breuk.
In een artikel heeft Ch. Grünewald grafinventarissen afkomstig van 
grafvelden uit het Münsterland met elkaar vergeleken. Het doel van 
dit onderzoek was vast te stellen of op basis van de bijgiften de over-
gang van Laat-Romeinse tijd naar Vroege Middeleeuwen gekenmerkt 
wordt door een verandering in bevolkingssamenstelling.510 Welis-
waar schetst hij een beeld van groeiende Saksische invloeden vanaf 
de 5e eeuw in het Münsterland, maar tegelijkertijd moet hij toegeven 
dat etnische verschillen nauwelijks aanwijsbaar zijn. Hij verklaart 
dit onder andere door te wijzen op het succes van de Frankische 
ambachtelijke productie die vanaf de 6e eeuw het ‘modebeeld’ zou 
bepalen.511 Voor een verklaring van de grote omvang van de grafvel-
den moet, anders dan een etnische, eerder gewezen worden op een 
langere looptijd maar ook kan gedacht worden aan veranderingen 
binnen de 5e/6e-eeuwse samenleving. Waar de grafvelden uit de 
Romeinse tijd zich het best laten typeren als familiegrafvelden, lij-
ken de grafvelden uit de periode daarna door meerdere families 
gebruikt te zijn. Het wordt daarmee mogelijk om, binnen grafvel-
den, op basis van de (ogenschijnlijk) veel rijkere materiële grafcul-
tuur statusverschillen te herleiden. Gewezen kan worden op rijke 
graven uit Zweeloo, Rhenen en Beckum (D).512 Mogelijk werden deze 
grafvelden door meerdere nederzettingen gebruikt.

Als gevolg van de frankisering ontstaan plaatsvaste nederzettingen 
in een agrarisch landschap. Dit landschap verandert gedurende de 
Volle Middeleeuwen door intensivering van bewoning, land gebruik 
en de ingebruikname van nieuwe akkergronden (es- en kamp-
ontginningen). Inmiddels zijn er verschillende studies uitgevoerd 
die dit proces voor individuele microregio’s in kaart brengen.499 
Hieruit blijkt dat vooral gegevens van historisch-geografisch onder-
zoek leiden tot een aanzienlijke kennistoename, met als gevolg 
dat de aandacht zich met name concentreert op de bestudeerde 
microregio zelf. Er wordt dan ook getwijfeld of resultaten van de 
diverse onderzoeken zich zo gemakkelijk laten vertalen in gebieds-
overstijgende modellen. De vraag is in hoeverre deze gevolgtrek-
king terecht is. In dit hoofdstuk zal daarom aandacht geschonken 
worden aan de wijze waarop het middeleeuwse cultuurlandschap 
rondom Raalte is vormgegeven.500 Vervolgens worden nog enkele 
andere vindplaatsen beschreven en wordt een vergelijking gemaakt 
om te onderzoeken of er algemene processen te onderkennen zijn 
en of deze modelmatig vertaald kunnen worden.

5.2  Continuïteit of breuk in de 
bewoningsgeschiedenis van  
Oost-Nederland

Tot voor kort werd door archeologen en historici aangenomen dat 
Oost-Nederland grotendeels leegliep tegen het einde van de 4e en/
of het begin van de 5e eeuw. Weliswaar brak A. Heidinga in 1987 
een lans voor enige vorm van continue bewoning met de introduc-
tie van het begrip kerngewesten, maar in zijn visie trok bewoning 
zich terug in enkele gebieden.501 In deze gebieden zou sprake zijn 
van een zekere administratieve status en culturele identiteit.502 
R. van Beek heeft de onderzoeksgegevens uit Oost-Nederland met 
betrekking tot de reconstructie van het aantal en de ligging van 
Heidinga’s kerngewesten geëvalueerd.503 Hij komt tot de conclusie 
dat deze in omvang en aantal groter zijn dan gedacht. Wanneer 
deze gegevens gecombineerd worden met een verspreidingskaart 
van vondstmeldingen uit de Romeinse tijd, dan zijn de verschillen 
tussen de Romeinse tijd en het begin van de Vroege Middeleeuwen 
wat betreft ruimtelijke spreiding niet zo groot. 
Ook is wel gewezen op de komst van nieuwe groepen in Oost-
Nederland. De leegte als gevolg van de migratie van de Franken 
zou zijn opgevuld door het binnentrekken van een andere 
Großstam, de Saksen, wiens herkomstgebied gezocht wordt in het 
gebied tussen de Wezer en de Elbe.504 De ‘saksisering’ van Oost-
Nederland werd vervolgens ingevuld door tal van volkskundige 
studies die zich richten op de typologisering van tal van vermeen-
de Saksische boerderijvormen en volksgebruiken.505 In het inlei-
dende hoofdstuk is reeds gewezen op de (wetenschaps)theoreti-
sche bezwaren van een dergelijke ethnische Deutung. Zogenaamd 
Saksisch aardewerk kan immers ook via uitwisseling in Oost-
Nederland terechtgekomen zijn. Bovendien is het aantal vondst-
meldingen zo gering, dat nauwelijks van enige culturele beïn-
vloeding gesproken kan worden.
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dat voor alle (oudere) opgravingen automatisch geconcludeerd 
moet worden dat de 5e eeuw wel aanwezig was maar niet is her-
kend. In het vorige hoofdstuk is geconcludeerd dat de nederzet-
tingen vanaf de tweede helft van de 4e eeuw veel kleiner werden 
en het ligt voor de hand om te veronderstellen dat verscheidene 
daarvan verlaten zijn. Daarnaast wijzen opgravingen bij Zwinderen 
en Enter-De Akkers erop dat ook Einzelhöfe opnieuw het beeld gaan 
bepalen.514 Lijkt de Einzelhof van Enter in de nabijheid van een 
nederzetting uit de Midden/Laat-Romeinse tijd te liggen, die uit 
Zwinderen ligt op een kleine dekzandverhoging in een tamelijk 
perifeer landschap.515 Intrigerend bij de laatste vindplaats is dat 
de locatiekeuze overeenkomsten vertoont met die van de Late 
IJzertijd/Vroeg-Romeinse tijd. 

Hoewel aan de hand van archeologisch onderzoek niet met zeker-
heid vast te stellen is dat de bewoningsgeschiedenis van Oost-
Nederland gekenmerkt wordt door continuïteit in plaats van een 
breuk, zijn er voldoende argumenten die dit zeer aannemelijk 
maken. Er lijkt vanuit regionaal perspectief al sprake te zijn van 
continuïteit van bewoning. Hoe dat zich op microregionaal niveau 
vertaald heeft, is veel onduidelijker. In de eerste plaats moet gesteld 
worden dat het aantal opgravingen waarvan de materiële cultuur 
volledig is uitgewerkt nog zeer klein is. Op die plaatsen waar bewust 
naar continuïteit van bewoning gezocht is (Zutphen, Deventer-
Colmschate, Zelhem en Didam), is deze gevonden.513 De 5e eeuw 
laat zich echter, in tegenstelling tot de materieel veel herkenbaar-
der 4e eeuw, veel lastiger herkennen. Dit betekent overigens niet 
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Afb 5.2  Bewoningsresten uit de Vroege Middeleeuwen van de opgraving bij De Boetelerenk (naar Van der Velde 2007).
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5 De Vroege en Volle Middeleeuwen (500-1300) 149

kom, een enkele spieker en een waterput en functioneerde hoogst-
waarschijnlijk ca. 50 jaar. 
De constructie van de plattegronden vertoont veel overeenkom-
sten met die van het type Odoorn C. Daarnaast zijn ook elementen, 
met name de binnenconstructie, aan te wijzen die samenhangen 
met plattegronden van het type Zelhem. Het materiële complex is 
te gering van omvang om verstrekkende uitspraken te doen over 
de culturele connotatie. Het aandeel van met de draaischijf ver-
vaardigde producten uit het Rijnland/Maasvallei is echter gering. 
Dit past in een beeld waarin de aardewerkcomplexen vooral van 
lokale (regionale) herkomst zijn (het zogenaamde Hessens Schor-
tens aardewerk).519 Op basis van het pollenonderzoek uit de water-
putten (een macrorestenonderzoek leverde geen resultaat op) kan 
het cultuurlandschap rondom de vindplaats in aanzet geschetst 
worden. Opvallend is het relatief hoge aandeel struikhei, dat over-
eenkomsten vertoont met bijvoorbeeld de resultaten van het pol-
lenonderzoek aan een 9e-eeuwse waterput uit Markelo-Noordach-
teres.520 Het aandeel aan bomen is vrij laag, alleen de begroeiing 
in de lagere delen, bijvoorbeeld die tussen de Zegge en de Boete-
lerenk, was nog enigszins intact. Dit wijst op een halfopen land-
schap waarin bos regenereerde (vanaf de periode van ijzerproduc-
tie gedurende de Romeinse tijd?) en waar tevens sprake lijkt te zijn 
geweest van begrazing van grotere delen. Daarnaast werd er graan 
verbouwd (rogge, tarwe en gerst). Aan de hand van het historisch-
geografisch onderzoek lijkt het aannemelijk dat de boerderij langs 
een noord-zuidroute lag. Vermoedelijk liggen zuidelijk van de 
vindplaats, tegen de westflank van de Boetelerenk, vergelijkbare 
erven. Bewoningscontinuïteit tot in de 9e/10e eeuw lijkt niet te 
bestaan. Wel zijn even ten westen van de opgraving tijdens graaf-
werkzaamheden sporen gevonden uit de 11e/12e eeuw. 
Een opvallende vondst is gedaan in een natte context, ongeveer 
300 m ten zuiden van de vindplaats op de Boetelerenk. Het betreft 
een muntschat die 48 zilveren munten en enkele fibulae omvat.521 
Op basis van de aangetroffen munten, het merendeel betreft in 
Dorestad en Aquitanië geslagen exemplaren, wordt de datum van 
depositie geschat rond 860. De munten dateren uit de periode van 
Lodewijk de Vrome (814-840) tot Karel de Kale (840-877). Gezien 
de datering en de ligging van het op de Boetelerenk opgegraven 
erf, ligt een relatie tussen beide vindplaatsen niet voor de hand. 
Diegene die deze muntschat aan de bodem heeft toevertrouwd, 
woonde waarschijnlijk in de nabije omgeving op een vergelijkbaar 
erf als het hierboven beschreven exemplaar. Nu zijn deposities in 
natte contexten niet onbekend. Inventarisaties van vergelijkbare 
vondsten laten zien dat dergelijke deposities een lange voorge-
schiedenis (vanaf het Neolithicum) kenden en tot in de Late Mid-
deleeuwen voorkwamen.522 De aangetroffen muntschat, toch een 
bijzonder kapitaal voor die tijd, zou geïnterpreteerd kunnen wor-
den als een verlatings- of stichtingsritueel. Wat betreft dat laatste 
biedt een andere muntschat uit Overijssel, bij Borne, een parallel. 
In een Karolingische context, 8e tot begin 9e eeuw, werd een erf 
aangetroffen in samenhang met het graf van een man (afb 5.42). 
Gezien de bijgaven ging het om een krijger (misschien één van de 
getrouwen van Karel de Grote op zijn veroveringstocht in het oos-

5.3  Vroegmiddeleeuwse vindplaatsen uit 
Oost-Nederland

In de vorige paragraaf is beargumenteerd dat de overgang van 
Romeinse tijd naar Vroege Middeleeuwen weliswaar gepaard gaat 
met veranderingen in de wijze waarop het cultuurlandschap 
wordt gebruikt (bevolkingsafname en het verdwijnen van gro-
tere nederzettingen), maar dat er op regionale schaal wel sprake 
lijkt van continuïteit van bewoning. Toch blijft met name de 5e 
eeuw een periode waarvan maar weinig vindplaatsen bekend 
zijn. Vanaf de 6e eeuw verandert dit geleidelijk. Hoewel ook uit 
deze periode voor Oost-Nederland minder vindplaatsen opge-
graven zijn dan uit de Romeinse tijd, lijkt het wel mogelijk om 
een overzicht voor de periode vanaf de 6e tot en met de 8e eeuw 
te schetsen. In deze paragraaf zullen daarom eerst de resultaten 
van onderzoek naar vindplaatsen uit deze periode beschreven en 
geëvalueerd worden, dit omdat de vindplaatsen uit de periode 
daarna op veel punten afwijken (par 1.5). Deze zullen in het 
tweede deel van dit hoofdstuk beschreven worden. Er bestaan 
geen archeologische overzichtsstudies over de nederzettings-
archeologie uit de Vroege Middeleeuwen in Oost-Nederland. Wel 
zijn er overzichten voor Westfalen met betrekking tot boerderij-
plattegronden en voor Drenthe.516 In de vorige paragraaf is stil-
gestaan bij het concept van kerngewesten van A. Heidinga. Na de 
beschrijving van de vindplaatsen zal daarnaast stilgestaan worden 
bij analyses van F. Theuws met betrekking tot de wijze waarop de 
Frankische elite in de Maasvallei opereerde.517 Er zal worden nage-
gaan welke patronen in het bewoningslandschap uit de opgra-
vingsgevens zijn te herleiden als kenmerkend voor deze periode. 
Binnen Oost-Nederland zijn verschillende opgravingen uitgevoerd. 
Voor Oost-Nederland zijn met name de opgravingen bij Zelhem, 
Zutphen, Raalte en Dalfsen van belang. 

5.3.1  Erven uit de Vroege en Volle Middeleeuwen in 
Raalte-Oost

Tijdens het proefonderzoek en de daaropvolgende opgravings-
campagne op de Boetelerenk werden tenminste drie boerderij-
plattegronden en bijgebouwen opgegraven.518 Ze lagen op een 
dekzandverhoging die deel uitmaakte van de oost-west lopende 
dekzandrug. Het bleek niet mogelijk om de volledige verhoging 
op te graven, maar op basis van een boorprogramma en ouder 
kaartmateriaal (van voor de aanleg van het industrieterrein) kon 
de omvang van de dekzandkop, en daarmee waarschijnlijk van het 
nederzettingsterrein, worden vastgesteld. Op basis daarvan kon 
gesteld worden dat er sprake was van een geïsoleerde boeren hoeve 
die over de verhoging gezworven heeft. Aan de hand van het aan-
getroffen vondstmateriaal moet er rekening mee worden gehou-
den dat ten (zuid)westen van de sporenconcentratie nog een voor-
ganger uit de vroege 7e eeuw gelegen kan hebben en dat de 
bewoning tot aan het einde van de 8e/begin 9e eeuw heeft gecon-
tinueerd. Het erf bestond uit een boerderij, een schuur, een hut-
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150 Wonen in een grensgebied

ten?). In het graf bevond zich ook een muntschat.523 Het geheel is 
geïnterpreteerd als een stichtersgraf, waardoor de (hernieuwde) 
claim op de grond werd bevestigd. De inhoud van deze muntschat, 
16 zilveren exemplaren van Karel de Grote, onderstreept de rijk-
dom van de schat van de Boetelerenk. 

5.3.2  Nederzettingsarcheologie van Zelhem

Zelhem ligt centraal in de Achterhoek. De middeleeuwse buurt-
schappen liggen op een omvangrijke zuidoost-noordwestelijke 
dekzandrug die aansluit op stuwwalrestanten bij Lichtenvoorde-
Aalten.524 Vanuit historisch oogpunt is Zelhem een interessante 
locatie, omdat de naam in 801 genoemd wordt in verband met het 
bezoek van Liudger aan de plaats.525 Vanaf die periode stond ter 
hoogte van de huidige kerk een kleine kapel die in de loop van de 
9e/10e eeuw uitgroeide tot de kerk van de moederparochie Zelhem. 
Het betreft tevens het meest zuidwestelijke deel van het bisdom 
Münster, waarvan Liudger zelf de eerste bisschop werd. In het cen-
trum van het dorp lag vanaf de 9e eeuw een domeingoed van het 
klooster Vreden. Gezien de vroege kerkstichting, in combinatie 
met een enkele vermelding van koningsgoed (’t Gooi) in de nabije 
omgeving, kan geconcludeerd worden dat Zelhem gedurende de 
8e eeuw (en mogelijk al de 7e eeuw) een centrale plaats innam in 
de regio. Mogelijk hield dit verband met de productie van ijzer. 

Behalve de opgraving van de Lambertikerk na de Tweede Wereld-
oorlog had hier tot 1999 geen noemenswaardig archeologisch 
onderzoek plaatsgevonden.526 Vanaf 1999 werd er daarentegen 
vrijwel elk jaar opgegraven in het kader van de aanleg van een pro-
vinciale rondweg (N315), een woonwijk (Soerlant) en de ontwik-
keling van een bedrijventerrein (Vinkenkamp). De gezamenlijke 
resultaten geven inzicht in de nederzettingsontwikkeling vanaf 
het eind van de 6e eeuw tot in de 12e eeuw.
De oudste nederzetting lag ter hoogte van de Hummeloseweg in 
het tracé van de rondweg (afb 5.5). In het verlengde van de neder-
zettingsresten zijn enkele kuilen aangetroffen met daarin aarde-
werk uit de 5e/6e eeuw. De aangetroffen sporen uit de nederzetting 
zelf beslaan een periode van 100 tot 120 jaar (ruwweg vanaf het 
tweede kwart van de 6e tot aan de eerste helft van de 7e eeuw). 
Deze komen tot uiting in drie bewoningsfases. Hoewel niet de 
gehele nederzetting kon worden onderzocht, kunnen wel uitspra-
ken gedaan worden over ligging en inrichting van het terrein. 
Op basis van hekwerken moet geconcludeerd worden dat de neder-
zetting omheind moet zijn geweest. De opgegraven boerderijplat-
tegronden wijzen op tenminste twee (mogelijk drie tot vier) gelijk-
tijdige erven. 
Opvallend is de regelmatige indeling van het terrein. De fases 
van de hoofdgebouwen lagen telkens op ongeveer dezelfde loca-
tie en waren van elkaar gescheiden door een open ruimte met 
daarin een hutkom. In de directe omgeving van de hoofdgebou-

 
 

Afb 5.3  Een muntschat aangetroffen bij De 
Boetelerenk (Raalte-Oost).
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Legenda

Opgravingsputten As van het tracé omlegging N315 rond Zelhem

Afb 5.4  Een overzicht van uitgevoerde opgravingen in Zelhem (naar Van der Velde en Kenemans 2002b).
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152 Wonen in een grensgebied
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Afb 5.5  Bewoningssporen van de opgraving bij de Hummeloseweg, Zelhem (naar 
Van der Velde en Kenemans 2002a).

Afb 5.6  Boerderijplattegronden van de opgraving Hummeloseweg, Zelhem (naar 
Van der Velde en Kenemans 2002a). Schaal 1 : 400.
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5 De Vroege en Volle Middeleeuwen (500-1300) 153

dendrochronologisch in 621 na Chr. (+/- 6 jaar) is gedateerd. 
De vulling van de waterput en enkele afvalkuilen bevatte naast 
het handgemaakte Hessens-Schortens aardewerk ook een rela-
tief grote hoeveelheid (ca. 40% van het totaal) gedraaide pro-
ducten, vooral afkomstig uit het Rijnland en de Eifelregio. In de 
loop van het tweede kwart van de 7e eeuw werd de vindplaats 
verlaten. De jongste scherven in het vondstcomplex dateren uit 
de 9e/10e eeuw en refereren aan het weer in gebruik nemen van 
het gebied als akkerland. 

wen lagen de resten van enkele bijgebouwen (schuren en spie-
kers en/of hooibergen). De boerderijplattegronden zijn onder 
te verdelen in twee types. In de oudste fases zijn er de zogenaam-
de wandgreppelhuizen die hun oorsprong hebben in het nabu-
rige Duitsland. Hierin zijn zowel één- als tweebeukige platte-
gronden vertegenwoordigd. Het zwaarst gefundeerde gebouw, 
en één van de jongste, is tenminste een maal verbouwd. Na de 
laatste verbouwing kreeg de boerderij het aanzien van het type 
Zelhem. Aan de rand van de nederzetting lag een waterput die 

Zelhem-Provinciale weg, vindplaats 4
Handgevormd en gedraaid aardewerk uit de waterput (schaal 1:4, nr 4 en 7 schaal 1:2)

1

2

3

4

5

67

Afb 5.7  Een vondstcomplex uit een waterput uit 621 n. Chr van de opgraving bij de Hummeloseweg, Zelhem (naar Van der Velde en Kenemans 2002a).

Afb 5.8  Bewoningsresten van de opgraving ’t Soerlant, Zelhem (naar Van Benthem 2008).

11782_BW_NAR 40.indd   153 24-01-11   16:07



154 Wonen in een grensgebied

gebouwen lagen gegroepeerd rond een open ruimte, waarop 
enkele bijgebouwen en waterputten lagen. Op basis van ligging 
en oversnijdingen konden tenminste drie bewoningsfases gere-
construeerd worden. 
Vrijwel alle plattegronden van de hoofdgebouwen worden gerekend 
tot het type Zelhem. Slechts een enkele boerderijplattegrond (huis 
8) was voorzien van wandgreppels, dit in tegenstelling tot de neder-

Tijdens onderzoek in 2001 en 2007 werd op de woningbouwloca-
tie Soerlant 3 een terrein van ca. 1,2 hectare onderzocht (afb 5.8). 
Het bevatte de resten van een nederzetting die dateerde vanaf het 
einde van de 7e tot aan het begin van de 9e eeuw. Het onderzochte 
areaal betrof enkele dekzandverhogingen, gescheiden door laag-
tes. Op de westelijke dekzandverhoging werd een nederzetting 
aangetroffen die bestond uit drie gelijktijdige erven. De hoofd-

Afb 5.9  Boerderijplattegronden uit de opgravingscampagnes bij ’t Soerlant, Zelhem (Van der Velde en Kenemans 2002b). Schaal 1 : 400.
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zettingsresten langs de Hummeloseweg (zie boven). Ook boot-
vormige plattegronden ontbraken. Een opvallende verschijning 
is de plattegrond van huis 5. Op basis van de uitleg lijkt het niet 
waarschijnlijk dat deze boerderij van een omvangrijk stal gedeelte 
was voorzien. Er lijkt eerder sprake van de constructie van een grote 
hal. Binnen Oost-Nederland bestaan voor dit type  plattegrond geen 
parallellen. In Midden-Nederland zijn verscheidene vergelijkbare 
plattegronden aangetroffen, het betreft het zogenaamde Beers-
Gassel type.527 Behalve de hoofdgebouwen lagen er verscheidene 
schuren, hutkommen en spiekers/hooibergen binnen het neder-
zettingsterrein. Een deel daarvan lag in de centrale open ruimte. 
Een groot aantal hutkommen lag aan de rand van het nederzet-
tingsterrein. Afb 5.10  Bewoningsresten van de opgraving bij ’t Soerlant, Zelhem (naar Van der 

Velde en Kenemans 2002b).

Afb 5.11  Een aardewerkcomplex van de opgraving bij ’t Soerlant, Zelhem (naar Van der Velde en Kenemans 2002b).
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Een pollenonderzoek van een profiel uit een waterput gaf ande-
re resultaten dan verwacht. Het bleek dat het landschap rond de 
nederzetting nog relatief veel bos bevatte. Dit bos beperkte zich 
niet alleen tot de lage (natte) gronden, maar bedekte ook hoger 
gelegen delen van de dekzandrug. Dit in tegenstelling tot de 
resultaten van pollenonderzoek uit bijvoorbeeld Heeten en 
 Markelo op basis waarvan gesteld kon worden dat de hogere 
delen goeddeels ontdaan waren van bomen. In de pollenprofie-
len van Raalte-Boetelerenk (8e eeuw) en Markelo-Noordachteres 
(begin 10e eeuw) kwam immers een groot aandeel aan struikhei 
(Calluna vulgaris) tevoorschijn. Een verklaring ligt mogelijk in de 
omvang van de dekzandrug. Zelhem ligt op een hoge dekzandrug 
die ontstaan is op een stuwwalrestant dat zich uitstrekt richting 
Halle en Aalten. Hiermee onderscheidt deze rug zich ten opzich-
te van het omringende landschap dat veel kleinschaliger is. Het 
is niet ondenkbaar dat die uitgestrektheid ertoe leidde dat het 
gebied langer bebost was.529 

5.3.3  De nederzettingsarcheologie van Zutphen-Eme 
en Ooyerhoek 

De opgravingen te Zutphen vonden plaats op een grote uitbrei-
dingslocatie van de gemeente in het oude buurschap Leesten.530 
De aangetroffen grondsporen en het vondstmateriaal omvatten 
vrijwel de gehele pre- en protohistorie. Tijdens onderzoek in de 
deelgebieden Eme en Ooyerhoek werden resten van een nederzet-

Opmerkelijk was de ligging van een individuele boerderijplatte-
grond, samen met enkele spiekers en hutkommen, ten oosten van 
het nederzettingsterrein. De plattegrond lag ongeveer 50 m van 
de nederzetting verwijderd en was daarvan gescheiden door een 
laagte. Het erf moet gelijktijdig gedateerd worden met één van de 
fases van de nederzetting en moet zich daarna buiten het zicht van 
de opgraving verplaatst hebben. Op basis hiervan kan gesteld wor-
den dat op de rand van de (latere) Zelhemse Enk niet alleen kleine 
nederzettingen rondzwierven, maar ook enkele Einzelhöfe.
Er is vrijwel geen draaischijfaardewerk aangetroffen:slechts drie 
fragmenten van Pingsdorf en Badorf aardewerk. De rest van het 
complex bestond uit handgemaakt aardewerk van het Hessens-
Schortense type. Op basis van randprofielen en magering bleek 
het niet mogelijk om dit aardewerk nader te dateren dan de 7e/8e 
eeuw. Hoewel enkele kuilen wat fragmenten van ijzerslakken bevat-
ten, ontbreken aanwijzingen voor ijzerproductie. Aan de hand van 
een kleinschalig paleo-ecologisch onderzoek kon vastgesteld wor-
den dat het voedingspatroon (c.q. de verbouwde gewassen) veel 
overeenkomsten vertoonde met het reeds bekende beeld van 
nederzettingen als Kootwijk.528 De kuilinhouden verwijzen naar 
de aanwezigheid van rogge (Secale secale), gerst (Hordeum vulgare), 
haver (Avena) en geven een enkele aanwijzing voor de aanwezig-
heid van moestuinen aan de hand van de vondst van duivenboon 
(Vicia faba var. minor). Op basis van akkeronkruiden en dorsafval 
kan geconcludeerd worden dat de akkers op geringe afstand van 
de nederzetting lagen en dat ze bemest werden (dus gefixeerd 
waren in het landschap).
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Afb 5.12  Bewoningsresten van opgravingen bij Eme en Ooyerhoek, Zutphen (naar Groothedde 1996  en Bouwmeester 2000).
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betreft de neerslag van enkele huisplaatsen waarvan aangeno-
men wordt dat elke bewoningsfase 30 tot 50 jaar omvatte. Hoe-
wel een omvangrijk oppervlak is blootgelegd, kon de vindplaats 
niet aaneensluitend worden opgegraven. Dit heeft gevolgen voor 
de interpretatie van de vindplaats. Toch kan, op basis van de 
beschikbare gegevens, wel een consistent beeld van de bewoning 
gereconstrueerd worden. Hierbij kan gebuikgemaakt worden 
van de datering van de boerderijplattegronden op basis van typo-
chronologie, vondstcomplexen, relaties tot dendrochronolo-
gisch gedateerde waterputten en de onderlinge overeenkomsten 
in ligging/oriëntatie. Daarbij is vooral gelet op overeenkomsten 
in oriëntatie van de plattegronden, dit in tegenstelling tot de 
onderzoekers.533 
Binnen het nederzettingsbeeld zijn ruwweg drie oriëntatiewij-
zen te onderscheiden. Gedurende de 4e en 5e eeuw lijkt de oriën-
tatie van de boerderijplattegronden hoofdzakelijk zuidoost-
noordwest te zijn geweest. Ook een plattegrond uit de 
campagne van 1995 (Ooyerhoek) had een vergelijkbare ligging 
(Reuselaars, huis 26). De plattegronden uit de 6e eeuw oriën-
teerden overwegend zuidwest-noordoost. De boerderijen uit de 

ting en een klein grafveld aangetroffen die dateerden vanaf de 
Midden-/Laat-Romeinse tijd tot in de 8e eeuw.531 In het deelgebied 
Ooyerhoek werden daarnaast de overblijfselen opgegraven van 
een nederzetting uit de 9e tot en met de 12e eeuw.
De nederzettingsresten lagen verspreid over twee dekzandruggen 
en werden van elkaar gescheiden door een laagte. Naar het westen 
toe werd de dekzandrug van Eme begrensd door een beekdal. 
De opgravingen van Eme lagen ten zuiden van de opgraving 
Ooyerhoek en beide gebieden sloten bij elkaar aan. Tijdens de 
opgravingen bij Ooyerhoek zijn archeologische resten aange-
troffen uit de Late IJzertijd/Vroeg-Romeinse tijd.532 
Enkele sporen, waaronder een hutkom, maken het aannemelijk 
dat het gebied ook gedurende de Midden-Romeinse tijd bewoond 
is geweest. Pas vanaf het einde van de 4e eeuw is er sprake van 
continue bewoning op de dekzandrug van Eme. Hoewel de con-
serveringsomstandigheden niet altijd even gunstig bleken (met 
name met betrekking tot de gebouwstructuren) konden in de 
opgraving Eme 29 boerderijplattegronden gedocumenteerd wor-
den. De opgraving Ooyerhoek leverde zes plattegronden op uit 
de periode Laat-Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen. Het 

huis type typedatering interne chronologie dateringsmiddel

Huis 1 Odoorn A  500-600 VA oriëntatie

Huis 2 Odoorn A 500-600 VB oriëntatie/oversnijding

Huis 3 Odoorn B/Zelhem 600-700 VIB waterput dendro/oriëntatie

Huis 4 Zelhem 600-800 VIC oriëntatie/waterput dendro

Huis 5 Odoorn A 500-600 IVC oriëntatie/waterput dendro

Huis 6 Odoorn A? 500-600 VIB waterput dendro/oriëntatie

Huis 7 niet vast te stellen (driebeukig) IVB oriëntatie/vondstcomplex

Huis 9 Odoorn A 500-600 VIA oriëntatie/oversnijding

Huis 10 Odoorn A/B 500-700 VC waterput dendro/oriëntatie

Huis 11 Wandgreppelhuis 500-650 VC waterput dendro/oriëntatie

Huis 12 Peelo B/Eursinge 400-500 (600) IIIC oriëntatie/vondstcomplex

Huis 13 Wandgreppelhuis (schuur?) 500-650 VB plattegrondtype/oriëntatie

Huis 14 Wandgreppelhuis 500-650 VB plattegrondtype/oriëntatie

Huis 16 Odoorn A 500-600 VB oriëntatie/oversnijding

Huis 17 Eursinge/Odoorn A? 400-600 VC oriëntatie/waterput dendro

Huis 18 Odoorn A/B? 500-700 VIA waterput dendro/oriëntatie

Huis 19 Eursinge/Odoorn A 400-600 IVB oriëntatie/oversnijding

Huis 20 Eursinge/Odoorn A 400-600 VB oriëntatie

Huis 21 Eursinge/Odoorn A 400-600 VA oriëntatie

Huis 23 Odoorn A 500-600 IVC oriëntatie/oversnijding

Huis 24 Niet vast te stellen (Zelhem?) VC waterput dendro/oriëntatie

Huis 25 Odoorn A 500-600 IVB oriëntatie/oversnijding

Huis 26 Peelo B/Eursinge 400-500 (600) IVC oriëntatie

Huis 27 Niet vast te stellen IVA oriëntatie

Huis 29 Eursinge/Odoorn A? 400-600 IVA oriëntatie

Huis 30 Peelo B/Eursinge 400-500 (600) IVB oriëntatie

Huis 31 Niet vast te stellen IIIB vondstcomplex/oriëntatie

Huis 32 Peelo B/Eursinge 400-500 (600) IIIC oriëntatie

Huis 33 Wandgreppelhuis (schuur?) 500-650 VA oriëntatie/type

RHuis 19 Zutphen/schuur? 800-1000 IX vondstcomplex/type

RHuis 20 Zutphen  800-1000 IX vondstcomplex/type

RHuis 21 schuur

RHuis 23 Odoorn B/Hoog-Buurlo 600-800 VIB oriëntatie/waterput dendro

RHuis 24 Hoog-Buurlo/Gasselte A 750-850 VIIIC/IXA type

RHuis 25 Odoorn A 500-600 VA oriëntatie/waterput dendro

RHuis 26 Peelo B/Eursinge 400-500 (600) IVA oriëntatie

Tabel 5.13  Zutphen-Eme: typering en datering van de aangetroffen boerderijplattegronden.  
Legenda: Huis (Bouwmeester 2000), RHuis (Reuselaars 1996). Voor de verantwoording van de datering van de plattegronden wordt verwezen naar Waterbolk 
2009. Voor de interne chronologie is uitgegaan van drie bewoningsfases per eeuw (fase A tot en met C).
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van de 9e eeuw (Rhuis 24). Het betreft een combinatievorm van 
het type Zelhem en Gasselte A. Een vergelijkbare plattegrond  
is aangetroffen in Laren-Zutphenseweg (par 6.5.4). Vanaf de  
9e eeuw lijkt er sprake te zijn geweest van tenminste drie gelijk-
tijdige boerderijen die zich uiteindelijk op de Leestense Enk 
fixeerden. Het oude bewoningslandschap van Eme veranderde 
in akkergrond.
Behalve boerderijplattegronden zijn rondom de erven nog ver-
scheidene hutkommen en waterputten aangetroffen. Deze dateer-
den zowel uit de Laat-Romeinse tijd als de Vroege Middeleeuwen. 
Daarnaast zijn er resten van twee kleine grafveldjes gevonden. Een 
grafveld op Eme lag in de nabijheid van de Romeinse huisplaatsen 
in het zuidelijke gedeelte. Het omvatte zes crematiegraven en 
dateerde uit de 4e eeuw. Iets verder noordelijk op de Leestense Enk 
kwam een 5e-eeuws grafveldje tevoorschijn, waarin onder andere 
ook een inhumatiegraf met een rijke bijzetting tevoorschijn kwam. 
Het aangetroffen vondstmateriaal omspant eenzelfde langdurige 
bewoningsgeschiedenis. Anders dan in Zelhem-Hummeloseweg, 
waar de 6e eeuw gekenmerkt lijkt door een relatief hoog percen-
tage van op de draaischijf vervaardigd aardewerk, is binnen het 
Zutphense complex tussen de 83 en 98% van het aardewerk met de 
hand gevormd (dit op basis van gedateerde waterputinhouden). 
Binnen de gedraaide producten overheerst het ruwwandig aarde-
werk. Slechts een gering aantal scherven betreft luxe aardewerk 
als knikwandpotten. Vanaf de tweede helft van de 8e eeuw ver-
schijnt tussen de vondstcomplexen kogelpotaardewerk en dan ook 
nog in een ander baksel als het lokaal vervaardigde Hessens-Schor-
tense materiaal.534 Er heeft vrijwel geen paleo-ecologisch onder-

periode daarna werden weer meer noord-zuid gebouwd. Ook 
de twee plattegronden uit de 8e eeuw (Reuselaars, huis 23 en 24) 
van Ooyerhoek kenden een vergelijkbare ligging. Waar de neer-
slag aan boerderijplattegronden van Ooyerhoek eerder het beeld 
geeft van een tijdelijk gebruik van de dekzandrug door een 
enkele Einzelhof gedurende de Laat-Romeinse tijd/Vroege Mid-
deleeuwen, is het beeld van de dekzandrug bij Eme veel regel-
matiger. Gedurende de 4e en 5e eeuw concentreerde de bewoning 
(bestaande uit drie gelijktijdige huisplaatsen) zich op het wes-
telijk deel van de opgraving. Gedurende de 6e en begin 7e eeuw 
lagen er drie huisplaatsen op regelmatige afstand van elkaar (50 
tot 80 m). In de 7e en 8e eeuw concentreerden de erven zich in 
het noordelijk deel van het terrein. Een groot aantal waterput-
ten van Eme kon dendrochronologisch gedateerd worden. 
De meeste lagen in het oostelijke gedeelte van het onderzoeks-
gebied en maakten het mogelijk om de verschillende bewo-
ningsfases van het daar gelegen erf voor de 6e en 7e eeuw nauw-
keurig in kaart te brengen.
Opvallend is de afwezigheid van plattegronden van het type 
Zelhem, een type dat toch als kenmerkend gezien mag worden 
voor de regio gedurende de tweede helft van de 7e en de 8e eeuw. 
Het vrijwel ontbreken van plattegronden uit deze periode houdt 
waarschijnlijk verband met de geringe activiteiten op het terrein 
gedurende de 8e eeuw. Onduidelijk is of het ontbreken van huis-
plaatsen samenhangt met een toevallige loop van omstandig-
heden (bijvoorbeeld dat de bewuste huisplaatsen net buiten het 
opgegraven areaal liggen) of dat er inderdaad sprake is van een 
bewoningshiaat. Een enkele plattegrond dateert uit het begin 
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Afb 5.14  Fasering en ontwikkeling van de huisplaatsen van de opgravingen bij Eme en Ooyerhoek, Zutphen.
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Het betreft waarschijnlijk twee fases van hetzelfde erf. In Enschede 
(Elferinkes) werd een boerderijplattegrond opgegraven die (naar 
later bleek) uit de 6e eeuw dateert.537 Het betreft een plattegrond 
van het type Odoorn B en is de enige vroegmiddeleeuwse structuur 
uit de opgraving waar met name sporen uit de Vroege IJzertijd zijn 
gedocumenteerd. Een opgraving uit 2008 bij de Zweedsetunnel in 
Deventer-Colmschate bracht verschillende sporen en vondsten aan 
het licht die dateerden tussen de 4e en 7e eeuw.538 Het was de eerste 
keer dat binnen dit (misschien voor Nederland wel het meest inten-
sief onderzochte) gebied duidelijke sporen van bewoningsconti-
nuïteit vanaf de Laat-Romeinse tijd naar de Vroege Middeleeuwen 
werden aangetroffen.Wegens de omvang van de opgraving is het 
niet mogelijk om verregaande uitspraken te doen over de omvang 
van de nederzetting. Opvallend was de meer perifere ligging ten 
opzichte van de grote Romeinse nederzetting op het terrein van  
de Scheg (par 4.3.4).539 In totaal werden resten van drie boerderij-
plattegronden opgegraven, enkele bijgebouwen, hutkommen, een 
waterput en de neerslag van ambachtelijke productie (met name 
van ijzer). De plattegronden zijn deels twee- en deels driebeukig 
van constructie en dateren uit de 4e en 5e eeuw. Uit de 6e en 7e eeuw 
zijn onder andere enkele hutkommen bekend. Aan de hand van de 
sporen is de omvang van de nederzetting niet vast te stellen. Het 
betreft mogelijk een Einzelhof. Binnen Colmschate zijn maar weinig 
nederzettingen bekend uit de Vroege Middeleeuwen, dit in tegen-
stelling tot de Romeinse tijd waarvan is vastgesteld dat er meer-
dere gelijktijdige nederzettingen functioneerden.540 Alleen tijdens 
het onderzoek bij Kloosterlanden zijn ook sporen en vondsten 
gevonden van een merovingische nederzetting.541 
De nederzettingen bij Raalte-Boetelerenk en Zutphen-Ooyerhoek 
laten zien dat erven over slechts kleine afstanden verplaatst werden. 
Bij Boetelerenk viel op dat het erf telkens uit dezelfde elementen 
was opgebouwd: een hoofdgebouw (woonstalhuis), een omvang-
rijke schuur, een enkele spieker of hooiberg, een bijgebouw in de 
vorm van een hutkom en een waterput. Voor deze nederzetting 
kan verondersteld worden dat het verlaten nederzettingsterrein uit 
de IJzertijd/Romeinse tijd ten oosten van de huisplaats als akker 
gebruikt is. Op basis van historisch-geografisch onderzoek is de 
ligging van een weg te reconstrueren die over de westelijke rand-
zone van de Boetelerenk loopt. Zeer waarschijnlijk heeft deze route 
ook gedurende de Vroege Middeleeuwen (7e/8e eeuw) gefunctio-
neerd en is dit het structurerend (plaatsbepalend) element geweest 
voor de ligging van dit vroegmiddeleeuwse erf. Op basis van een 
aangetroffen muntschat uit een veentje in de buurt van de Boete-
lerenk (Raalte) mag aangenomen worden dat in de directe omge-
ving meerdere vroegmiddeleeuwse erven lagen. 
Analyse van nederzettingsresten uit dezelfde periode in het aan-
grenzende Westfalen (D) heeft uitgewezen dat ook daar de ligging 
van doorgaande routes, zowel landwegen als langgerekte dek-
zandruggen/stroomruggen langs beken en rivieren, de belang-
rijkste structurerende elementen zijn geweest voor de inrichting 
van het vroegmiddeleeuwse nederzettingslandschap.542 
De opgravingen te Zelhem laten zien dat er behalve Einzelhöfe ook 
nederzettingen voorkomen die meerdere gelijktijdig bewoonde 

zoek plaatsgevonden, waardoor een ruimtelijke archeo logisch-
landschappelijke analyse ernstig bemoeilijkt wordt.

5.3.4  Een evaluatie van de onderzoeksgegevens: 
nederzettingsontwikkeling en ligging binnen 
het landschap

In de bovenstaande paragrafen zijn enkele opgravingsresultaten 
gepresenteerd. Dit zijn echter niet de enige onderzoeken die resul-
taten hebben opgeleverd met betrekking tot deze periode. In het 
onderstaande zullen eerst nog enkele kleinere waarnemingen kort 
beschreven worden. Vervolgens wordt geëvalueerd of uit de onder-
zoeksgegevens patronen kunnen worden herleid met betrekking 
tot de wijze waarop tussen de 6e en 8e eeuw het cultuurlandschap 
is vormgegeven. 
 Wat allereerst opvalt, is dat er nog veel gegevens ontbreken. Wel-
iswaar zijn net buiten Oost-Nederland vroegmiddeleeuwse graf-
velden opgegraven, maar binnen Oost-Nederland zijn ze vrijwel 
niet aangetroffen.535 Deels kan dit samenhangen met de wijze 
waarop de Malta-gerelateerde archeologie is georganiseerd. 
De methode van prospectie (met name booronderzoek) en de 
daaraan gekoppelde selectiebesluiten verkleinen de kans dat graf-
velden worden gevonden.536 Aan de andere kant moet er ook reke-
ning mee worden gehouden dat een versnipperd (en deels klein-
schalig) landschap zoals in Oost-Nederland eerder gekenmerkt 
wordt door grafvelden met een geringere omvang dan die uit 
Midden-Nederland of het aangrenzende Westfalen. Ook hierdoor 
wordt de kans kleiner dat deze bij archeologisch onderzoek wor-
den aangetroffen. Ook zijn er maar weinig aanwijzingen voor de 
ligging van akkers en verkavelingssystemen. De meeste opgravin-
gen van vroegmiddeleeuwse nederzettingterreinen in Oost-Neder-
land hebben zich tot de nederzetting zelf beperkt. Bovendien is de 
kans dat (ondiepere) verkavelingsgreppels en/of hekwerken in een 
pleistoceen landschap worden aangetroffen beduidend minder 
dan in gebieden met bodems die tijdens het Holoceen ontstaan 
zijn. In hoofdstuk 7 zal hier dieper op ingegaan worden. Daar zal 
ook beargumenteerd worden dat er vanaf het einde van de Romein-
se tijd tot aan de Volle Middeleeuwen waarschijnlijk geen sprake 
is van langdurige bemesting van akkers, maar dat deze na verloop 
van tijd verplaatst werden (paragraaf 7.3).
 Over de nederzettingen zelf zijn we wat beter ingelicht. In hoofd-
stuk 4 kwam de huisplaats bij Enter-De Akkers reeds ter sprake. Deze 
huisplaats kent parallellen met die in de laatste fase van Heeten 
(begin 5e eeuw), Zwinderen en Eursinge (beide 5e eeuw). Hoewel 
het slechts enkele vindplaatsen uit een omvangrijk onderzoeksge-
bied zijn, is het opvallend dat het Einzelhöfe betreft, dit in tegenstel-
ling tot de periode daarvoor, waar eerder sprake lijkt van nederzet-
tingen met meerdere gelijktijdige erven. Ook uit de periode tussen 
de 6e en 8e eeuw kennen we verscheidene Einzelhöfe. In de vorige 
paragraaf zijn die uit Raalte-Boedelerenk en Zutphen al beschreven. 
Tijdens de opgraving bij Dalfsen (Gernermarke, paragraaf 5.4.6) 
werden nog twee boerderijplaatsen uit de 7e/8e eeuw blootgelegd. 
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dersteld worden dat de oude (verlaten delen van) nederzettingster-
reinen in gebruik genomen zijn als akkergronden, dit op basis van 
de veronderstelde organische bodemverrijking van deze terrei-
nen.544 Voor Zelhem lijkt sprake van een veel kortere bewonings-
periode. Zowel de nederzetting aan de Hummeloseweg als die van 
’t Soerlant lijken gedurende drie generaties (dus 100 tot 150 jaar) 
bewoond te zijn gebleven, waarna de nederzetting elders opnieuw 
werd opgebouwd. Gezien het fragmentarische karakter van het 
archeologisch onderzoek te Zelhem is het niet vast te stellen of de 
beide opgravingsterreinen tot dezelfde nederzetting gerekend 
kunnen worden, al is dat wel verleidelijk. Er kan niet uitgesloten 
worden dat de Zelhemse enk meerdere gelijktijdige nederzettingen 
herbergde. Slechts een enkele zou aan het begin van de 9e eeuw 
uitgroeien tot een voorloper van het huidige dorp.
In het model zijn de bovenstaande overwegingen verwerkt. Zo is 
er ten opzichte van de Romeinse tijd van uitgegaan dat het beslag 
dat een bewoningsterritorium op de ruimte legde kleiner is. Aan-
wijzingen ontbreken hiervoor. Op een grote dorpses als bij Zelhem 
zwierven nederzettingen door het landschap. Weliswaar waren de 
nederzettingen gedurende enkele generaties plaatsvast, maar lan-

erven omvatten. Het gaat dan om twee tot drie gelijktijdige erven. 
Dit aantal is lager dan voor verschillende nederzettingen uit de 
Romeinse tijd is vastgesteld (hoofdstuk 4), al moet wel in ogen-
schouw genomen worden dat verder referentiemateriaal uit deze 
periode ontbreekt. Omvangrijke nederzettingen zijn in Oost-
Nederland niet aangetroffen. 
Bij Odoorn is een nederzetting opgegraven waarin meerdere (tot 
zeven) gelijktijdige huisplaatsen gefunctioneerd hebben. Ook voor 
Kootwijk zijn dergelijke aantallen te reconstrueren.543 De ligging 
van de nederzettingen vertoont grote overeenkomsten. Ze zijn alle 
tevoorschijn gekomen onder de oud(st)e dorpsessen. In dat opzicht 
verschilt dit weinig van de locatiekeuze voor de omvangrijkere 
nederzettingen uit de Midden-/Laat-Romeinse tijd. Odoorn is een 
voorbeeld van een nederzetting die weliswaar in zijn geheel iets 
opschuift, maar wel binnen eenzelfde nederzettingslandschap 
blijft. Ook dit is vergelijkbaar met de nederzettingsontwikkeling 
uit de Midden-/Laat-Romeinse tijd in bijvoorbeeld Heeten, waar 
de bewoning zich gedurende de 5e tot en met de 8e eeuw richting 
het noorden (het huidige dorpscentrum) lijkt te hebben verplaatst 
(par 7.2.5). Hoewel dit niet kon worden aangetoond, mag veron-

akker

akker

Zwinderen
Raalte - Boetelerenk

Zelhem

Legenda

1 2 3

Afb 5.15  Een bewoningsmodel voor de Vroege Middeleeuwen (400 tot 800 na Chr.) voor Oost-Nederland. Het model is gebaseerd op onderzoeksgegevens uit Oost-Nederland 
en aangrenzende regio’s. Legenda: 1  Nederzetting. 2  Beweiding. 3  Ambachtelijke productie.
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controle te verkrijgen over de meest prestigieuze plekken, zoals 
Maastricht (met de heilige Servaas) en Tongeren (de oude Romein-
se stad), en daar een eigen religieuze structuur te creëren. Dat de 
bisschoppen binnen deze structuur voortkwamen uit dezelfde 
aristocratische families en na hun dood kozen om begraven te 
worden in de machtsbasis van de eigen familie (en dus niet auto-
matisch in het vanouds gangbare Maastricht of Tongeren) is hier 
een uitvloeisel van. Zo verklaart Theuws het ontstaan van het reli-
gieuze centrum Luik als een gevolg van het inrichten van een 
machtstopografie door de Pipiniden.548 Hiertoe werden de resten 
van bisschop Lambertus van Maastricht overgebracht naar Luik. 
Maastricht leek in die fase buiten het bereik van de Pipiniden, het 
was het speelveld van de koning. 
Omdat de beschreven gebeurtenissen verankerd lagen in het Fran-
kische landschap (een kerk, oude Romeinse centra en een koning-
schap) lenen de door Theuws beschreven gebeurtenissen zich niet 
rechtstreeks voor vergelijkingen met de Saksische aristocratie. Wel 
vormen de concepten een belangrijke inspiratiebron die aanzet 
tot vergelijkbare onderzoeken in de Saksische regio. Centraal 
hierin staan de elitenetwerken die ook binnen de Saksische samen-
levingen een cruciale rol hebben gespeeld.549 Het belang dat 
Theuws geeft aan machtssymboliek, het belang van de eigen clan 
en de tradities van gift exchange passen in een (Noorwesteuropees) 
model dat onder andere Bazelmans destilleert uit het Oudengelse 
gedicht Beowulf.550 
Het is niet uitgesloten dat inwoners van de Saksische regio (en dan 
met name de elitegroepen) een vergelijkbare identiteit hebben 
willen oproepen als hun ‘Friese’ buren. Voor grote delen van hun 
invloedssfeer was een, vanuit de Romeinse tijd gelegitimeerde, 
claim op woongebieden echter veel minder dwingend aanwezig. 
Ook missen de Saksische gebieden de geconstrueerde etniciteit 
waarmee de Pipiniden de Frankische gebieden tot een eenheid 
trachtten te maken. In tegenstelling tot de Frankische samenleving 
is die van de Saksen vaak geromantiseerd.551 Op basis van enkele 
bronnen is er sprake van een samenleving bestaande uit vrijgebo-
renen, halfvrijen en slaven. Alleen de eerste categorie bezat land 
en onder hen bevonden zich de regionale elites. De Saksische 
gebieden bestonden uit gouwen, ieder met een eigen leider. Tij-
dens regelmatige bijeenkomsten bepaalden de gouwen hun geza-
menlijke politiek en kon een koning aangewezen worden, indien 
de noodzaak van oorlog daar om vroeg. Deze beschrijving vertoont 
veel overeenkomsten met de beschrijving van Tacitus voor de Ger-
maanse stammen. De zogenaamde gouwen representeren waar-
schijnlijk regionale machtscentra (mogelijk de kerngewesten van 
Heidinga) en evenzoveel regionale elites. In dat opzicht hoeft de 
sociale structuur niet zoveel te verschillen van de Frankische voor-
dat de Pipiniden hun greep naar de macht deden. 
Hoewel hier voor Oost-Nederland vrijwel geen aanwijzingen voor 
zijn, zijn uit het Münsterland diverse centrale plaatsen bekend in 
de vorm van hoge burgen.552 Hoewel het merendeel daarvan 
(gezien de historische bronnen) uit de 9e en 10e eeuw dateert, zijn 
er voor enkele ook aanwijzingen dat ze reeds in de 8e eeuw func-
tioneerden. De aanwezigheid van elitegroepen komt vooral naar 

ger dan een eeuw lijken ze niet in gebruik te zijn geweest. Een 
ander systeem is bijvoorbeeld bij Raalte-Boetelerenk vastgesteld. 
Dit betreft Einzelhöfe die zich periodiek en over korte afstand door 
het bewoningslandschap verplaatsen. 

5.3.5  Een Saksische samenleving?

In hoofdstuk 4 is gerefereerd aan de zogenaamde Großstämme (Fran-
ken, Saksen en Friezen) die gedurende de 3e en 4e eeuw zouden zijn 
ontstaan. Aan de hand van archeologische en historische gegevens 
moest vastgesteld worden dat deze ‘stamnamen’ eerder moeten 
worden gezien als door klassieke auteurs gecreëerde concepten 
dan als een historische werkelijkheid. In dat opzicht vervingen de 
begrippen Saksen en Franken die van het containerbegrip Germa-
nen, een creatie uit de periode van Caesar. Het is dan ook intrige-
rend dat deze concepten gedurende de Vroege Middeleeuwen zo’n 
grote rol bleven spelen.545 Met name omdat het lang niet zeker is 
of Saksen, Friezen of Franken uit de 7e eeuw te vergelijken zijn met 
die uit de Laat-Romeinse tijd. 
Met betrekking tot deze vragen moet geconstateerd worden dat er 
nog maar weinig onderzoek gedaan is naar etniciteit en sociale 
structuren binnen de Saksische gebieden. Dit in tegenstelling tot 
de Friese en Frankische buurgenoten waarover wel enkele studies 
verschenen zijn. Bij twee daarvan wordt stilgestaan, omdat de daar 
gepresenteerde modellen ook van toepassing kunnen zijn op het 
Saksische studiegebied.
In 1999 publiceerde J. Bazelmans een artikel over de donkere 4e eeuw 
in het Friese terpengebied, waarin hij betoogde dat de regio gedu-
rende een groot deel van deze eeuw bijna verlaten was. Vanaf de 
5e eeuw raakten de terpen opnieuw bewoond, en tegelijkertijd 
kwam de naam Friezen weer in gebruik. Hoewel een 5e/6e-eeuwse 
Fries ogenschijnlijk weinig verwantschap vertoond heeft met de 
roemruchte stam der Friezen rond het begin van de jaartelling, 
moet het gebruik van de stamnaam een claim op de woongronden 
weergeven. Een claim die door te verwijzen naar de gezamenlijke 
Friese etniciteit werd onderstreept en van gewicht werd voorzien 
door de verankering in het Romeinse verleden.546 
Onderzoek naar de sociale structuur binnen de Frankische gemeen-
schap heeft zich vooral gericht op de elitegroepen. In een artikel 
over de relatie tussen Maastricht en de Frankische elites in het 
Maasdal heeft F. Theuws een groot deel van het relatienetwerk van 
deze groepen blootgelegd.547 Anders dan voor het Saksische gebied, 
beschikt hij aangaande het Frankische gebied over (enkele) schrif-
telijke bronnen en een (reconstrueerbare) topografische (christe-
lijke) structuur van het landschap die inzichten bieden met betrek-
king tot een voortdurende elitecompetitie. Deze competitie 
richtte zich op uitbreiding van en controle op de eigen invloeds-
sfeer en is te herleiden tot de architectuur van het historische land-
schap. De aristocratische families (en niet in de laatste plaats ook 
de koninklijke familie) die in de regio hun invloed uitoefenden, 
trachtten hun eigen machtsbases (Tongeren, Maastricht, Huy, 
Dinant en Luik) te vestigen en te versterken. Dit deden ze door 
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5.4  Een veranderend bewoningslandschap 
tegen het einde van de Vroege en de 
Volle Middeleeuwen

5.4.1  Inleiding

In de vorige paragraaf is stilgestaan bij de inrichting van het cul-
tuurlandschap gedurende de 6e tot en met de 8e eeuw in een gebied 
dat weliswaar tot de culturele invloedssfeer van de Saksen moet 
worden gerekend maar, vergeleken met de inrichting van de Fran-
kische gebieden, als grotendeels autonoom kan worden geken-
schetst. Een belangrijk verschil tussen de Saksische ‘staatsvorm’ 
en die van de Franken aan de vooravond van de Saksische oorlogen 
van Karel de Grote, betrof de institutionalisering van de kerk en 
het koninklijk gezag op basis van het domeinstelsel. Hoewel op 
basis van historisch-geografisch onderzoek mag worden aange-
nomen dat al voor de Frankische incorporatie sprake was van 
grootgrondbezit door de Saksische elite, lijkt de introductie van 
het domeinstelsel tot grootschalige herinrichting van het toen-
malige cultuurlandschap te hebben geleid.

voren gedurende de Saksische oorlogen (772-785) van Karel de 
Grote en de daaropvolgende periode. Hieruit ontstaat een beeld 
van een elitegroep wiens macht gebaseerd is op bezit en die actief 
aansluiting had met het Frankische elitenetwerk. In tegenstelling 
tot de Frankische elite is de verbinding tussen grondbezit en de 
kerkelijke (christelijke) organisatie bij de Saksen een veel minder 
prominent fenomeen. De schenking aan Liudger in 801 van een 
stuk grond te Zelhem om daarop een kerk te stichten moet geïn-
terpreteerd worden als een poging van een lokale machthebber 
om zich aan het christelijke (Frankische) gezag te verbinden. Het 
is een voorbeeld van de wijze waarop (een deel van de) Saksische 
elite zich voegde in het ‘Frankische’ model. Op basis van zowel 
archeologische als schriftelijke bronnen is het dan ook niet uit te 
sluiten dat Zelhem gedurende de 8e eeuw gezien moet worden als 
een centrale plaats binnen de regio. 

Criteria Toepassing

Afstand tussen de waarnemingen  Tijdens het onderzoek dient vastgesteld te worden wat de afstand is tussen het historisch bekende erf (aan de hand van de 
kadastrale kaart) en het opgegraven erf. Hoe kleiner de afstand, hoe groter de kans op een relatie. 

Landschappelijke ligging Voorlopers van een historisch erf hebben een overeenkomstige landschappelijke ligging.

Datering Een relatie tussen een archeologische vindplaats en een historisch erf wordt waarschijnlijker naarmate de verschillen in datering 
kleiner worden.

Ruimtelijke ontwikkelingen Tijdens archeologisch onderzoek dient vastgesteld te worden of een erf zich richting een historisch bekende boerderij verplaatst.

Domaniale verhoudingen Tijdens de uitwerking van de gegevens dient vastgesteld te worden of de locatie van de historische boerderij en die van de 
vindplaats terug te voeren is tot hetzelfde domein. 

Eigendomscomplexen Onderzoek naar eigendomsverhoudingen kan aanwijzingen bevatten voor de ligging van eventuele oudere voorgangers van 
historische erven.

Perceelsvorm en verkaveling Op kadasterkaarten zijn dikwijls in de omgeving van historische erven verschillen in percelering zichtbaar. Met name vierkante 
blokken met afgeronde hoeken (woerdpercelen) lijken locaties voor voorgangers van historische erven te herbergen.

Boerderijnamen Boerderijnamen kunnen verwijzen naar de ouderdom. Gericht onderzoek zou de datering van het historische erf kunnen 
ondersteunen.

Veldnamen en infrastructuur Binnen Oost-Nederland komen veldnamen voor die een indicatie geven voor de aanwezigheid van middeleeuwse 
bewoningssporen. Ook de infrastructuur (ligging van wegen etc.) kan hiervoor aanwijzingen leveren.

Tabel 5.16  Indicatoren op basis waarvan een relatie tussen historisch bekende erven en archeologisch gedocumenteerde erven vastgesteld kan worden (naar Van Beek en 
Keunen 2006).
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Afb 5.17  Bewoningsresten uit de 9e en 10e eeuw van een opgraving bij Heeten-Zuid (bron AWN).
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5 De Vroege en Volle Middeleeuwen (500-1300) 163

 Dat het bewoningslandschap gedurende de Karolingische periode 
veranderd is, onder andere door H.T. Waterbolk gesignaleerd.553 
Latere onderzoekers hebben dit verder uitgewerkt en vormgege-
ven.554 Naar de achtergronden van dit veranderingsproces is nog 
maar weinig onderzoek gedaan. Daarbij is onder andere geconsta-
teerd dat de oorsprong van verschillende historisch bekende boer-
derijen terug te voeren is op een 9e- of 10e-eeuwse fase. R. van Beek 
en L.J. Keunen hebben deze constatering geëvalueerd en op basis 
van enkele detailstudies negen indicatoren opgesteld, aan de hand 
waarvan vastgesteld kan worden dat er inderdaad sprake is van een 
relatie tussen een opgegraven erf uit de Volle Middeleeuwen en 
een historisch gedocumenteerde boerderij (tabel 5.16).555 
Aan de hand van deze criteria is door beide onderzoekers een test 
uitgevoerd waarbij eerst op basis van een bureaustudie de ver-
wachte ouderdom van de bekende boerderijen geformuleerd werd. 
Vervolgens is, door middel van het graven van kleine proefsleuven, 
getest of deze verwachting met behulp van archeologische vonds-
ten te verifiëren is. Hoewel de resultaten nog geen eenduidig beeld 
geven, ondersteunen ze de verwachting wel.556 
 In de onderstaande paragraaf wordt een aantal vindplaatsen 
beschreven. Daarna worden de resultaten geëvalueerd.

5.4.2  Sporen van middeleeuwse bewoning in Raalte 
en Heeten 

Tijdens graafwerkzaamheden op de Zegge werden in 1993 de resten 
aangetroffen van een erf uit de Volle Middeleeuwen (11e/12e eeuw) 
(afb 5.40).557 In tegenstelling tot de vindplaatsen bij Bathmen en 
Markelo, waar resten vanaf de Vroege Middeleeuwen tot in de 
Nieuwe Tijd werden aangetroffen, ging het hier om de neerslag 
van één tot twee gebruiksfases.558 Hierdoor was het goed mogelijk 
om de indeling van het erf te reconstrueren. Dit erf was omgeven 
door een hekwerk. Daarbinnen lag een boerderij van het type 
Gasselte, een schuur en een waterput. Hoewel spiekers/hooi-
bergen ontbraken, wordt de aanwezigheid wel vermoed; slechts 
een gedeelte van de vindplaats kon worden onderzocht. Het aan-
getroffen aardewerk (kogelpot en Pingsdorf ) past bij de voor deze 
periode gebruikelijke complexsamenstelling. Historisch-geogra-
fisch onderzoek situeerde op deze plaats eveneens de ligging van 
een boerderij, Ter Sluyse genaamd. 
Op drie plaatsen op de Heeterenk zijn resten uit de (Vroege) 
 Middeleeuwen aangetroffen. In 1995 onderzochten amateurarcheo-
logen het cunet van een ontsluitingsweg van een nieuwbouw-
locatie even ten westen van het plangebied Hordelman (afb 5.17).559 
Ze troffen grondsporen aan uit de (late) 9e tot de 12e eeuw. Het 
betrof de neerslag van een middeleeuwse boerderijplaats. De con-
structie van de deels opgegraven plattegrond vertoont overeen-
komsten met het type Gasselte A. Opmerkelijk genoeg heeft his-
torisch-geografisch onderzoek geen aanwijzing opgeleverd voor 
de ligging van een erf vanaf de Late Middeleeuwen. We moeten 
constateren dat de bewoning ter plaatse vanaf de 8e tot en met de 
12e eeuw heeft geduurd. Tijdens de begeleiding van een rondweg 
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Afb 5.18  Bewoningssporen van middeleeuwse erven van een opgraving bij de 
rondweg van Heeten (naar Ploegaert 2005).
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ten noordoosten van de dorpskern werden op twee plaatsen spo-
renclusters aangetroffen uit de 9e/10e eeuw (afb 5.18).560 Het gaat 
om tenminste zeven structuren, waaronder twee onvolledige boer-
derijplattegronden van het type Gasselte A. 
De overige structuren moeten geïnterpreteerd worden als spie-
ker/hooiberg en/of schuur. Op een van de vindplaatsen werd 
tevens een waterput ontdekt. Direct ten noorden van de water-
put lag een vondstrijke kuil, waarvan de inhoud gedateerd is 
tussen 850 en 900. Ook is een palencluster uit de 14e tot 17e eeuw 
aangetroffen. Beide vindplaatsen representeren een van de oud-
ste fases van een erf waarvan de precieze ligging en omvang niet 
vast te stellen was. Op basis van het historisch-geografisch onder-
zoek is één van de erven wel met grote zekerheid te benoemen. 
Het gaat om het erf Ulrekinck. De erven liggen in een cluster 
langs de noordoostrand van de Heeterenk. Het betreft een 
omvangrijk complex dat in bezit van de bisschop van Utrecht 
was en dat volgens het archiefmateriaal uit de 9e eeuw moet 
dateren. De archeologische resultaten ondersteunen de histo-
risch-geografische interpretatie.

5.4.3  Nederzettingen uit Zelhem

Hierboven is aandacht besteed aan de nederzettingsresten uit 
Zelhem uit de 6e tot en met de 8e eeuw. In hetzelfde tracé van de 
provinciale rondweg (N315) werden, ter hoogte van een geplande 
rotonde, de resten van een nederzettingsterrein uit de 9e tot 
(begin) 12e eeuw aangetroffen. Aangezien slechts een gedeelte 
kon worden opgegraven, is met name de einddatering een punt 
van discussie. Niet uit te sluiten is dat de sporenconcentratie zich 
voortzet in zuidoostelijke richting en dat zich daar nog gebouw-
plattegronden uit de 11e en 12e eeuw bevinden. Op basis van een 

Afb 5.19  De ontwikkeling van de Lambertikerk uit Zelhem (naar Renauld 1959).
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Afb 5.20  Bewoningssporen van een volmiddeleeuwse vindplaats van een opgraving bij de Doetinchemseweg, Zelhem (naar Van der Velde en Kenemans 2002a).
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5 De Vroege en Volle Middeleeuwen (500-1300) 165

Het vondstcomplex bevatte voornamelijk handgevormd aarde-
werk (96%). De op de draaischijf vervaardigde producten betrof-
fen fragmenten van Badorf en Pingsdorf aardewerk. Het hand-
gevormde aardewerk bevatte zowel Hessen-Schortens als 
kogelpotaardewerk. Een deel van het complex bestond uit  
de eivormige potten van het Hessens-Schortense aardewerk  
in lokaal (c.q. vergelijkbaar met dat van Soerlant 3 en Humme-
loseweg) baksel. Een groter deel van het complex bestond ech-

kortlopend historisch-geografisch onderzoek kon niet aange-
toond worden dat er continuïteit van bewoning is geweest van 
deze locatie tot in de historische periode. Wel zijn er ter hoogte 
van de vindplaats enkele 14e/15e-eeuwse scherven verzameld uit 
de onderkant van het plaggendek.561 
In tegenstelling tot de nederzettingsresten van ’t Soerlant, moe-
ten de resten van deze vindplaats gezien worden als de neerslag 
van een individueel erf dat tenminste vijf (mogelijk zes) gebruiks-
fases heeft gekend. Als iedere bewoningsfase een periode van 50 
jaar omspant (de bewoningsduur van de boerderijen van Mar-
kelo wordt zelfs geschat op 65 jaar, zie paragraaf 5.4.4), dan bete-
kent dit een bewoningsduur van tenminste 250 jaar. De aanvang 
van bewoning wordt in het tweede kwart van de 9e eeuw geplaatst 
(op basis van een dendrochronologische datering van een water-
put na 826).562

De typologie en datering van de hoofdgebouwen volgen in grote 
lijnen de reeds door Huijts beschreven fasering van het type Gas-
selte A.563 De drie oudste plattegronden (tot ca. de eerste helft van 
de 10e eeuw) betroffen bootvormige huizen met relatief lichte 
paalzettingen. De jongste huizen (tot ca. 1100) waren beduidend 
omvangrijker en zwaarder geconstrueerd en bovendien voorzien 
van kubbingen. Behalve hoofdgebouwen zijn nog diverse plat-
tegronden van schuren en spiekers/hooibergen gedocumenteerd. 
Opmerkelijk genoeg lagen er geen hutkommen op het erf.

Afb 5.21  Plaatsvaste erven bij de Doetinchemseweg, Zelhem (naar Van der Velde en 
Kenemans 2002a). 
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Afb 5.22  Boerderijplattegronden van de opgraving bij de Doetinchemseweg, Zelhem (naar Van der Velde en Kenemans 2002a). Schaal 1 : 400.
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Afb 5.23  Een aardewerkcomplex van de opgraving bij de Doetinchemseweg, Zelhem (naar Van der Velde en Kenemans 2002a)
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Afb 5.24  Stookkuilen voor de herverhitting van ijzer van de opgraving bij de Doetinchemseweg (naar Van der Velde en Kenemans 2002a).
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Afb 5.25  Bewoningsresten van een opgraving bij Vinkenkamp, 
Zelhem (naar Van der Linden 2006).
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nederzetting op ’t Soerlant (begin 9e eeuw) en de aanvangsdatering 
van deze nederzetting (tweede kwart 9e eeuw) zo weinig van elkaar 
verschillen. Niet alleen is er sprake van verschillen in materiële cul-
tuur (een andere architectuur van de hoofdgebouwen en de intro-
ductie van kogelpotaardewerk), ook zijn er verschillen in nederzet-
tingsomvang een duur van bewoning. 
De jongste nederzetting die te Zelhem is opgegraven, lag aan de 
oostkant van het dorp en niet op de Zelhemse enk (afb 5.25). Het 
betrof een kampontginning (Vinkenkamp) die op basis van arche-
ologische gegevens in de 11e eeuw zijn beslag kreeg.565 Ook deze 
vindplaats betrof de neerslag van een enkele boerderij en is voor 
het grootste gedeelte onderzocht. In totaal zijn twee hoofdgebou-
wen van het type Gasselte B opgegraven, alsook enkele schuren 
en spiekers/hooibergen. Het aardewerk bevatte een gering aandeel 
op de draaischijf vervaardigde producten, maar vooral fragmenten 
van kogelpotten. Opmerkelijk genoeg werd ook op deze vindplaats 
op grote schaal ijzer herverhit. Op basis van een historisch-geo-
grafische verkenning kon geen historische opvolger voor het 
archeologisch getraceerde erf worden vastgesteld. De twee bewo-
ningsfases veronderstellen dan ook een weinig permanent karak-
ter en aangenomen moet worden dat het erf in de loop van de 12e 
eeuw verplaatst is. 

ter uit kogelpotvormen. Opmerkelijk was dat enkele fragmen-
ten (waaronder vroeg te dateren randvormen) waren uitgevoerd 
in een ander baksel dan dat van de Hessens-Schortense pro-
ducten.564 
De overige kogelpotvormen onderscheidden zich wat betreft baksel 
niet van de Hessens-Schortense producten. Over een deel van het 
terrein werden slakken aangetroffen die samenhingen met de her-
verhitting van ruw ijzer. In een nabijgelegen depressie lagen een 
omvangrijke slakkendump en bovendien enkele herverhittings-
kuilen. Op basis van de aantallen betrof het een omvangrijke ijzer-
productie. In tegenstelling tot ijzerproductie gedurende de Romein-
se tijd speelde herverhitting van ijzerslakken in de vroegmiddel eeuwse 
ijzerproductie een veel grotere rol. Productieslakken ontbraken in 
het vondstcomplex van deze vindplaats, op basis waarvan geconclu-
deerd kan worden dat dit erf deel uitmaakte van een groter netwerk 
waarin ijzer werd geproduceerd en gedistribueerd. De resultaten van 
het paleo-ecologisch onderzoek sluiten aan op die van het onder-
zoek bij ’t Soerlant. 
Wanneer de resultaten van dit onderzoek vergeleken worden met 
die van ’t Soerlant, vallen meer verschillen dan overeenkomsten op. 
Dat is opmerkelijk, aangezien de afstand tussen beide vindplaatsen 
nog geen tweehonderd meter bedraagt en de einddatering van de 
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Afb 5.26  Resten van een middeleeuws erf van een opgraving op de Noordachteres, Markelo (naar Van der Velde et al. 2005).
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Afb 5.27  Boerderijplattegronden van de opgraving van de Noordachteres, Markelo (naar Van der Velde et al. 2005). Schaal 1 : 400.
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te dateren waren en tijdens het proefonderzoek van 2003 bleek 
dat een deel van een middeleeuws boerenerf was aangesneden. 
De Noordachteres is een van de dorpsessen van Markelo, dat in 
1188 voor het eerst vermeld wordt.568 Zowel op basis van de hier 
beschreven opgraving als op basis van vergelijkingen met andere 
nederzettingen binnen het latere aartsdiaconaat van Deventer 
moet echter geconcludeerd worden dat Markelo veel eerder is ont-
staan. Van Vliet suggereert een datering tussen 900 en 1150.569 
Wegens een gepland bedrijventerrein werd in 2003/2004 een opgra-
ving uitgevoerd aan de rand van het dorp. In totaal werd bijna een 
hectare vlakdekkend geregistreerd en kon de archeologische neer-
slag van een middeleeuws erf voor een groot deel in kaart worden 
gebracht. Het grote aantal sporen in combinatie met enkele recen-
te verstoringen maakten de reconstructie van de bewonings-
geschiedenis van deze plek niet eenvoudig. De gebouwen die op min 
of meer dezelfde plaats stonden, suggereren een bewoningsduur 
die tenminste zes fases heeft omvat. De aanvang van bewoning 
werd op basis van een dendrochronologische datering van een 
waterput (894 +/- 6 jaar) en enkele vroege kogelpotscherven aan 

5.4.4  Ontstaan en ontwikkeling van een middeleeuws 
erf te Markelo (Noordachteres)

De geografische ligging van Markelo combineert het pleistocene 
dekzandlandschap met het landschap van de stuwwallen en/of 
stuwwalrestanten.566 Deze laatste zijn in de vorm van ‘bergen’, of 
in ieder geval duidelijk aanwezige ruggen, goed zichtbaar. Hun 
ondergrond bestaat voornamelijk uit keileem en morenelagen. 
Echt aantrekkelijk lijken deze gronden niet geweest te zijn voor 
het boerenbedrijf. Dit bleek bijvoorbeeld ook tijdens de proefon-
derzoeken die in 1998 en 2003 werden uitgevoerd. Veel meer dan 
een handvol scherven uit de IJzertijd werd niet aangetroffen. Res-
ten van enkele mesolithische haardplaatsen en een vuurstenen 
bijl, mogelijk behorend tot de Trechterbeker- of Enkelgrafcultuur, 
wijzen erop dat dit landschap wel degelijk belangwekkende archeo-
logische resten kan herbergen.567 Tegen de randen van deze stuw-
walrestanten werd tegen het einde van de laatste IJstijd een pakket 
dekzand afgezet. Hierin blijken wel veel archeologische resten 
aanwezig te zijn. In 1998 werden sporen aangetroffen die niet nader 

Afb 5.28  In de loop van de 13e eeuw verplaatste het erf van de opgraving van de Noordachteres zich richting het huidige dorp (naar Van der Velde et al. 2005).
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van St. Mauritius buiten de muren van Münster, dat hij Henricus 
Weldam en zijn zoon Wilhelmus beleend heeft met het goed Lam-
bertinck. Dit, na het overlijden van de vorige leenman Lambertus 
Lambertynck.571 Hieruit valt dus op te maken dat de historie van 
de boerderij minstens teruggaat tot aan het begin van de 14e eeuw 
en dat de boer geen eigenaar was van de grond, maar deze in leen 
kreeg van een heer van buiten, in dit geval een kapittel dat bezit-
tingen had in verscheidene kerspelen. Qua ligging, dicht bij het 
dorp aan de rand van één van de dorpsessen, vertoont dit goed 
grote overeenkomsten met het erf Elkink, enkele honderden 
meters ten westen van Groot Lammertink. Dit erf (Elekinc) wordt, 
hoogstwaarschijnlijk voor het eerst, in 1188 genoemd in het goe-
derenregister van de graaf van Dale, heer van Diepenheim.572 In 
1379 blijkt dit erf in bezit te zijn van het bisdom en het wordt 
beleend door Coenraet van Thie. Een vergelijkbare (tenminste 12e- 
eeuwse) ouderdom voor het erf Groot Lammertink is goed voor-
stelbaar. Hierdoor zou ook een directe relatie ontstaan tussen de 
opgegraven sporen van boerderijen en de ligging en naamgeving 
van het goed Groot Lammertink. Opvallend is de verkaveling zoals 
afgebeeld op historisch kaartmateriaal uit 1832. Ter hoogte van het 
opgravingsterrein (de volmiddeleeuwse huisplaats) is sprake van 
een omvangrijke blokverkaveling, een verkavelingstype dat over 
het algemeen later in de Middeleeuwen wordt gedateerd.573 Er zijn 
geen aanwijzingen dat het kavel een zogenaamde woerd betreft. 
De datering van het type kavel past niet bij de veronderstelde ouder-
dom van de Noordachteres. Het wordt verondersteld dat dit stuk 
grond pas veel later (nadat het erf verplaatst was) als akkerland in 
gebruik genomen is.

5.4.5  Nederzettingsresten te Laren (Gelderland) 

Kenmerkend voor het gebied waarin Laren gelegen is, is het voor-
komen van lange oost-west georiënteerde dekzandruggen die van 
elkaar worden gescheiden door beekdalen.574 Ook liggen er relatief 
omvangrijke lage dekzandwelvingen, waar voornamelijk haarpod-
zolgronden zijn ontstaan. Gedurende de Middeleeuwen en Nieu-
we Tijd ontstonden hier op grote schaal heidevelden. Aan de rand 
van het dorp is in 2004 een kleine opgraving uitgevoerd waarin, 
behalve archeologische resten uit de Late IJzertijd, ook verschei-
dene erven uit de 8e en 9e eeuw zijn blootgelegd. Hoewel het opge-
graven areaal te gering was om de nederzettingsuitleg en het 
omliggende cultuurlandschap te reconstrueren, is de archeologi-
sche neerslag van de huisplaatsen om twee redenen bijzonder 
interessant. Allereerst maakt dit onderzoek het mogelijk om de 
typologische ontwikkeling en de omslag naar de bootvormige 
plattegronden in kaart te brengen. Daarnaast biedt het een inzicht 
in de bewoningsontwikkeling van een vindplaats gedurende de 9e 
eeuw in een omgeving waarin het fixatieproces van nederzettingen 
in een veel latere fase tot stand kwam.
In totaal zijn vijf boerderijplattegronden uit de 8e/9e eeuw gedo-
cumenteerd. Onduidelijk is of het vijf bewoningsfases van het-
zelfde erf betreft of dat sprake is van twee afzonderlijke erven. 

het begin van de 9e eeuw geplaatst en moet (op basis van histori-
sche gegevens) tot ongeveer 1300 hebben geduurd, waarna het erf 
over een geringe afstand is verplaatst naar de rand van de Noord-
achteres. Dit suggereert een bewoningsduur van ca. 65 jaar per 
fase. De plattegronden zijn van het type Gasselte A en B. De oudste 
plattegronden zijn relatief licht uitgevoerd. De jongere plattegron-
den betreffen zware en omvangrijke constructies voorzien van 
kubbingen. Behalve enkele bootvormige plattegronden zijn er ook 
enkele rechthoekige structuren herkend die aansluiten op een 
blijkbaar voortlevende traditie (ook uit Zutphen-Leesten zijn 
enkele rechthoekige boerderijplattegronden bekend).570 Behalve 
enkele hoofdgebouwen bevonden zich nog enkele schuren en 
spiekers/hooibergen op het erf. Aan de rand van het erf bevonden 
zich bovendien nog twee hutkommen.
Het vondstcomplex bevatte vrijwel uitsluitend aardewerk van 
kogelpotten. Fragmenten van Hessen-Schortens aardewerk ont-
braken. Ook het aandeel van op de draaischijf vervaardigde pro-
ducten was laag en komt overeen met andere vindplaatsen uit 
Oost-Nederland (ca. 5%).
Opvallend is de aanwezigheid van een kavelgreppel uit de 14e eeuw 
die waarschijnlijk samenhangt met de ligging van het historisch 
bekende erf Groot Lammertink. Op basis van de resultaten lijkt 
het erop dat de oudste bewoning zich in de zuidwesthoek van het 
opgegraven terrein bevond en zich gedurende de 11e en 12e eeuw 
in noordoostelijke richting verplaatste. 
De resultaten van het paleo-ecologisch onderzoek verwezen naar 
de nabije ligging van bemeste akkers, waar rogge (Secale cereale), 
emmertarwe/spelt (Triticum dicoccon/spelta) en haver (Avena) verbouwd 
werden. Aan de hand van het pollenonderzoek kon bovendien de 
ligging van moestuinen op het erf worden verondersteld. Opmer-
kelijk waren de resultaten van het pollenonderzoek aan de oudste 
waterput. Hieruit kwam een beeld naar voren van een (half )open 
landschap waarin relatief veel struikhei (Calluna vulgaris) voorkwam. 
Aan de hand van iets jongere pollenmonsters kon vastgesteld wor-
den dat het landschap, dat dus al bij aanvang van bewoning relatief 
open was, een nog opener karakter kreeg, waarschijnlijk als gevolg 
van intensivering van de bewoning in het gebied. In hoofdstuk 7 
wordt nader ingegaan op het voorkomen van heides in monsters 
die uit de Vroege Middeleeuwen dateren. De vindplaats uit Mar-
kelo is namelijk niet de enige waarin dit fenomeen is aangetroffen. 
Beargumenteerd wordt dat dit samen kan hangen met de wijze 
waarop akkergronden gedurende de Vroege Middeleeuwen 
gebruikt werden. 
Hoewel archeologische gegevens uit het centrum van het dorp 
Markelo ontbreken, wordt aan de hand van deze resultaten ver-
moed dat het ontstaan van een plaatsvaste nederzetting, die in 
ieder geval in 1188 de naam Marclo draagt, geplaatst moet worden 
tegen het einde van de 9e of het begin van de 10e eeuw. 
Op het kadastrale minuutplan van Markelo-Noord staat de ligging 
van het erf Groot Lammertink aangegeven. Deze boerderij, die in 
1967 is afgebroken, was gelegen op nog geen 50 m van de opgra-
vingslocatie. De oudste vermelding van dit boerenerf dateert uit 
1341. Op 3 oktober verklaart Godefridus, proost van het kapittel 
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Op basis van typochronologische overwegingen met betrekking 
tot de huisplattegronden wordt geopteerd voor de eerste sugges-
tie. 
De oudste twee erven (huizen 6 en 7) liggen op vrijwel dezelfde 
locatie en dateren uit de 8e eeuw. De hoofdgebouwen zijn van het 
type Zelhem en vertonen veel overeenkomsten met de gelijktij-
dige plattegronden van Zelhem-Soerlant. In de derde bewonings-
fase wordt de architectuur van het hoofdgebouw (huis 5) aangepast 
en bevat het hoofdgebouw zowel elementen van het type Zelhem 
als Gasselte A. Op basis van een dendrochronologische datering 
van een waterput (818-828) wordt deze fase in de eerste helft van 
de 9e eeuw gedateerd en valt daarmee samen met de in Zelhem 
geconstateerde omslag van plattegronden van het type Zelhem 
naar Gasselte A.575 De definitieve omslag wordt in Laren pas in de 
tweede helft van de 9e eeuw gemaakt. Pas dan, in de volgende 
bewoningsfase, krijgt het hoofdgebouw alle kenmerken van het 
type Gasselte A. Toch heeft het nog wel de binnenconstructie die 
refereert aan de architectuur van plattegronden van het type Zel-
hem. Pas vanaf het begin van de 10e eeuw (de jongste geconsta-
teerde bewoningsfase) is ook die binnenindeling verdwenen. 
De erven bevatten ook enkele bijgebouwen in de vorm van spie-
kers/hooibergen. Resten van schuren en hutkommen zijn niet 
aangetroffen. 
Opvallend zijn de overeenkomsten in locatiekeuze. Anders dan in 
Zelhem lijkt hier geen sprake van een culturele omslag, maar blijft 
het erf (als Einzelhof) zich ook gedurende de 9e eeuw op eenzelfde 
manier als de eeuwen daarvoor verplaatsen door het landschap. 
Het vondstcomplex is niet omvangrijk. Voor het grootste deel 
betreft het handgevormde fragmenten van Hessen-Schortens aar-
dewerk. Er is maar weinig kogelpotaardewerk aangetroffen. Dat is 
opvallend, gezien de datering van de vindplaats (9e en een deel van 
de 10e eeuw). Wel zijn enkele fragmenten van op de draaischijf ver-
vaardigd aardewerk (Badorf en Karolingisch grijs) aanwezig.
Op basis van het paleo-ecologisch onderzoek kan geconcludeerd 
worden dat in de nabijheid van de huisplaatsen goed bemeste 

waterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterputwaterput

huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1huis 1

huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2huis 2

huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3huis 3

uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5uitbouw huis 5

huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 6huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5huis 5

huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7huis 7

huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4huis 4

omheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheiningomheining

221800 221850 221900 221950

46
73

50
46

74
00

46
74

50

000000000 50 m50 m50 m50 m50 m50 m50 m50 m50 m

Afb 5.29  Bewoningsresten uit de Vroege en Volle Middeleeuwen van de opgraving bij de Zutphenseweg, Laren (naar Van der Velde en Ploegaert. 2005).

Afb 5.30  De ontwikkeling van het vroegmiddeleeuwse erf van de Zutphenseweg, 
Laren (naar Van der Velde en Ploegaert 2005).  Schaal 1 : 400.
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toont met het type Gasselte A en eerder doet denken aan enkele 
eenbeukige gebouwen uit Markelo-Noordachteres en Zutphen-
Leesten (zie boven). Behalve deze relatief kleine plattegrond, zijn 
op het erf ook enkele plattegronden van omvangrijke schuren en 
resten van spiekers/hooibergen aangetroffen.
De tweede bewoningsfase (10e eeuw) betreft een hoofdgebouw 
van het type Gasselte A en een schuur die zo mogelijk omvangrij-
ker is dan het hoofdgebouw zelf. Het is daarom niet uit te sluiten 
dat deze schuur ook als hoofdgebouw geïnterpreteerd moet wor-
den, waardoor het totaal aantal bewoningsfases op vier gesteld 
moet worden. Daarnaast zijn nog de resten van twee kleinere schu-
ren te reconstrueren. 
Het hoofdgebouw van de jongste bewoningsfase (10e/11e eeuw) 
heeft alle kenmerken van een boerderij van het type Gasselte B 
(met kubbingen). De wandpalen zijn zwaar uitgevoerd. Ten oosten 
van het hoofdgebouw lag een groot aantal bijgebouwen in de vorm 
van spiekers/hooibergen en een kleine schuur. Resten van hut-
kommen ontbraken in dit gedeelte van het opgravingsterrein. 
Het deel van het aardewerk dat bewaard is gebleven, bestaat uit 
overwegend handgevormd en vermoedelijk lokaal of regionaal 
vervaardigde baksels.579 Op de Gernermarke bestaat het aardewerk-
spectrum uit de middeleeuwen voor 90% uit handgevormd aarde-
werk. In eerste instantie bestaat dit materiaal uit zogenaamd 
Hessen-Schortensaardewerk. Producten van dit aardewerk worden 
in de loop van de 9e eeuw verdrongen door de kogelpotten.580 Dit 
proces wordt vermoedelijk in de 10e eeuw afgerond.581 De enkele 
op de draaischijf geproduceerde fragmenten betreffen vooral 
Pingsdorfaardewerk. Behalve aardewerk is ook slakmateriaal aan-
getroffen, wat wijst op de productie en verwerking van ijzer. 
Op basis van de aantallen moet dit geïnterpreteerd worden als een 
lokale (kleinschalige) ambachtelijke activiteit.
Uit het paleo-ecologisch onderzoek komt naar voren dat grasland 
het belangrijkste vegetatietype in de nabije omgeving vormde. Dit 
zal veroorzaakt zijn door de relatief lage ligging van de nederzet-

akkers (en mogelijk moestuinen) gelegen hebben.576 Daarnaast 
zijn er aanwijzingen voor het bestaan van twee verschillende soor-
ten graslanden in de nabije omgeving,waarschijnlijk in de laagte 
ten oosten van de bewoningsresten: zowel intensief begraasde 
droge graslanden als extensiever begraasde natte graslanden.577 

5.4.6  Resten uit de Vroege en Volle Middeleeuwen te 
Dalfsen (Gernermarke)

In paragraaf 3.3.7 is reeds de aandacht gevestigd op de opgravingen 
op de Gernermarke te Dalfsen.578 Behalve resten uit de Late IJzertijd/
Vroeg-Romeinse tijd zijn hier ook nederzettingssporen uit de Vroe-
ge en Volle Middeleeuwen tevoorschijn gekomen. Deze concentreer-
den zich op de noordelijke flank van een oost-west georiënteerde 
dekzandrug in het dal van de Vecht. Centraal in het opgegraven are-
aal lag een omvangrijke depressie. Ten zuiden van de depressie lagen 
de resten van enkele Einzelhöfe uit de 8e en/of begin 9e eeuw (huis 16 
en 21), ten noorden zijn verschillende fases van een erf gevonden die 
dateren van de 9e eeuw tot in de Volle Middeleeuwen (800/850-1200).
De beide 8e-eeuwse boerderijplattegronden zijn van het type 
Odoorn C. Er zijn weinig bijgebouwen aangetroffen, slechts een 
schuur en enkele spiekers/hooibergen. Hutkommen ontbreken. 
Het aardewerk, afkomstig uit de paalkuilen of uit de directe omge-
ving, is gering maar betreft alleen fragmenten van Hessen-Schor-
tens aardewerk. De lage spoordichtheid ter plaatse suggereert dat 
de erven over korte afstanden verplaatst werden.
Dit in tegenstelling tot de aangetroffen bewoningsresten in het 
noorden van het opgravingsareaal. Hier lagen tenminste drie 
(mogelijk vier) bewoningsfases door elkaar en er moet niet uitge-
sloten worden dat de bewoning zich langzaam in noordelijke rich-
ting (buiten het opgravingsgebied) verplaatst heeft. Het hoofdge-
bouw van de oudste fase (9e eeuw) heeft een eenbeukig 
rechthoekige constructie die maar weinig overeenkomsten ver-
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Afb 5.31  Erven uit de Vroege en Volle Middeleeuwen van de opgraving van De Gernermarke, Dalfsen (naar Blom et al. 2006).
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174 Wonen in een grensgebied













 

Huispla�egronden Dalfsen Gernermarke
schaal 1:400

Afb 5.32  Middeleeuwse boerderijplattegronden van de opgraving van De Gernermarke, Dalfsen (naar Blom et al. 2006).  Schaal 1 : 400.
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Aan de hand van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat 
de Einzelhof, die gedurende de 8e eeuw door het landschap zwierf, 
zich in de eerste helft van de 9e eeuw ging fixeren in de noorde-
lijke randzone van de Gernermarke. Na de 11e eeuw verdwijnt het 
erf uit beeld en het is onduidelijk waarheen het zich verplaatst. 
Aan de hand van een kort historisch-geografisch onderzoek mag 
verondersteld worden dat de opgegraven resten de mogelijke voor-
gangers betreffen van de historische erven Jutten en/of Hortenboer. 
Wel is de afstand tussen de beide historisch bekende erven en het 
opgegraven erf relatief groot. Dit suggereert dat het erf in de 12e 
eeuw naar het noorden is verplaatst en pas later (en mogelijk pas 
na splitsing) op de locatie van de erven Jutten en Hortenboer 

ting. Graslanden werden gebruikt voor permanente begrazing of 
voorzagen in hooi. Ook zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid 
van een struikheidevegetatie die waarschijnlijk eveneens werd 
begraasd. Dit laatste betreft een interessante constatering. Ook in 
Markelo-Noordachteres en Raalte-Boetelerenk werden heideve-
getaties in de pollenpreparaten aangetroffen. Een belangrijk deel 
van de hoger gelegen gronden was in gebruik als (bemest) akker-
land. Hier werd met zekerheid rogge en vlas op verbouwd, maar 
waarschijnlijk ook gerst en haver. Verder bestond de voedingseco-
nomie van de middeleeuwse nederzetting uit de verbouw van ver-
schillende soorten groenten, fruit en kruiden. De exacte locatie 
van de verbouw van deze producten is niet bekend.

 
 

Afb 5.33  Verkaveling van De 
Gernermarke (bron 
kadasterkaart 1832). Ter 
hoogte van de 
volmiddeleeuwse resten is 
een afwijkende verkaveling 
zichtbaar (naar Blom et al. 
2006).
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gepubliceerd. Een kort verslag, een historisch-geografische ver-
kenning en mondelinge mededelingen van de bij het onderzoek 
betrokken archeoloog vormen de basis voor deze bijdrage.583 
De oudste bewoningssporen dateren uit het begin van de 9e eeuw. 
Het betreft twee huisplaatsen waarvan de hoofdgebouwen zijn 
geconstrueerd als boerderijen van het type Gasselte A. Op vrijwel 
dezelfde plek zijn deze boerderijen vervangen door opvolgers, zodat 
in totaal vijf (zichtbare) bewoningsfases te onderscheiden zijn, die 
doorlopen tot in de 13e eeuw.584 Binnen de aangetroffen plattegron-
den is de ontwikkeling zichtbaar van de relatief lichtgebouwde 
constructies uit de 9e eeuw tot de plattegronden met omvangrijke 
paalkuilen, die wijzen op een veel zwaardere constructiewijze, uit 
de 12e/13e eeuw. De oriëntatie van vrijwel alle plattegronden is gelijk, 
op één huisplaats op het zuidelijke erf na. In tegenstelling tot de 
overige boerderijen (met een oost-westelijke ligging) ligt deze 
meer noordoost-zuidwest. De plattegrond dateert uit de 12e eeuw. 
De veranderende ligging kan wijzen op een herinrichting van het 
terrein. 
Het vondstmateriaal betreft hoofdzakelijk aardewerk. Slechts een 
gering percentage hiervan is op de draaischijf vervaardigd. Het 
overgrote deel betreft kogelpot. Opvallend is dat een deel van het 
complex uit de Late Middeleeuwen/Nieuwe Tijd dateert. Dit hangt 
samen met de ligging van 14e-eeuwse kavelgreppels en een 
16e-eeuwse spiekerbelt. Op basis hiervan kan geconcludeerd wor-

terechtgekomen is (afb 5.33). Op de kaart van 1832 is een omvang-
rijk blokvormig patroon herkenbaar ter hoogte van de opgra-
vingslocatie. Op de oudste kadastrale kaarten staat een weg (de 
Middelweg) ingetekend, die over het hoogste deel van de dekzand-
rug loopt. Aan weerszijden van deze weg zijn relatief smalle, enigs-
zins langgerekte percelen zichtbaar die overeenkomsten vertonen 
met de zogenaamde Kurzgewannflur, een verkavelingspatroon dat 
traditioneel in de Volle Middeleeuwen gedateerd wordt. Het 
patroon vertoont grote overeenkomsten met het door Spek onder-
scheiden type C.582 Onduidelijk is of de Middelweg, waarvan een 
gedeelte tot voor kort nog in gebruik was, teruggaat tot de oudste 
inrichting of dat de ligging samenvalt met de herinrichting van 
het akkercomplex na het verdwijnen van de bewoning op de 
onderflanken van de es, in de loop van de 12e eeuw.

5.4.7  Middeleeuwse erven bij Bathmen-Enklaan

Deze vindplaats ligt aan de rand van het huidige dorp en in de 
randzone van de Bathmenerenk. Tijdens grootschalig grondverzet 
troffen eerst archeologen van de ROB (1996) en vervolgens ama-
teurarcheologen (2000) grote hoeveelheden grondsporen aan, die 
weer met hulp van medewerkers van de ROB in kaart gebracht zijn. 
De resultaten van het onderzoek zijn slechts in korte bijdrages 

Afb 5.34  Bewoningssporen van een opgraving van twee volmiddeleeuwse erven uit de Enklaan, Bathmen (naar Groenewoudt 2000).
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Volle Middeleeuwen doorlopen, hier in de 7e of begin 8e eeuw 
ligt.587 Een verklaring voor deze verschillen moet mogelijk gezocht 
worden in het proces van frankisering (par 5.6). De incorporatie 
van Oost-Nederland binnen het Karolingische rijk in de loop van 
de 8e eeuw leidde tot een verandering in de organisatie van de 
ruimte. Met name de introductie van het domeinstelsel heeft hier 
grote invloed op gehad. Dit systeem hield in dat feodale heren 
(met als hoogste gezagsdrager de koning of de kerk) hun gevolg 
aan zich bonden door hen stukken land (domeinen) toe te zeggen, 
zodat ze in hun onderhoud konden voorzien. Behalve aan (adel-
lijke) elites werden ook aan kerkelijke instellingen veel domeinen 
geschonken. Een domein bestond uit een hof (curtis) en omvatte 
grond waarop verschillende boerderijen konden liggen. Door het 
ontstaan van een stelsel van bezitsverhoudingen ontstond een 
landschap waarin de verschillende bezittingen (domeinen) op een 
vaste plaats bleven liggen. De ligging van curtes en kerken (met de 
Franken kwamen ook de christelijke instituties mee) vormden een 
centraal element in het landschap. Verscheidene van deze centra 
zouden in de loop van de Middeleeuwen uitgroeien tot de huidige 
dorpen (bijvoorbeeld Zelhem). Er zijn verscheidene schriftelijke 
bronnen bekend waarin bezitsverhoudingen of domeinadmini-
straties zijn opgetekend. Hierdoor wordt de periode vanaf de Volle 
Middeleeuwen ook het werkterrein van de historisch-geograaf (zie 
onder). Zo kan aan de hand van de studie van Spek en Van Exter 
worden vastgesteld dat (Centraal-) Salland één van de kerngebieden 
is geweest van het latere bisschoppelijke bezit Oversticht.588 Niet 
alleen dateren de oudste domeingoederen uit de fase van de Karo-
lingische veroveringen, ook het aantal vroegmiddeleeuwse neder-
zettingen (gecombineerd met het aantal domeingoederen) lijkt 
hoog in vergelijking met andere gebieden in het Oversticht. 
Als gevolg van de fixatie van de centrale plaatsen (domeincentra, 
kerken, voorgangers van de latere dorpen) verdwijnen deze gro-
tendeels uit het gezichtsveld van de archeoloog. De meeste infor-
matie over dit type nederzetting is tegenwoordig namelijk te vin-
den in de huidige dorpskernen. Wanneer daar al archeologisch 
onderzoek heeft plaatsgevonden, heeft dat een kleinschalig karak-
ter. Het noodonderzoek in de dorpskern van Warnsveld vormt tot 
nog toe de enige (archeologische) aanwijzing voor de veronder-
stelling dat de fixatie van dorpen in dezelfde periode plaatsgevon-
den heeft als de veranderende inrichting van het middeleeuwse 
cultuurlandschap.589 In de IJsselsteden Zutphen en Deventer daar-
entegen is wel echt vastgesteld dat de ligging en inrichting terug-
gaan tot eind 8e/begin 9e eeuw.590 
Er is een verband tussen de ligging van de meeste volmiddeleeuw-
se vindplaatsen en die van de latere essen en kampontginningen. 
Daar moet ook het akkerland van de erven gezocht worden. De oor-
spong van de oudste delen van het huidige agrarische landschap 
gaat daarmee terug tot de periode van het frankiseringsproces. Dit 
proces (ook wel aangeduid als de Karolingische transitiefase) heeft 
niet overal gelijktijdig plaatsgevonden. De transitie lijkt gedateerd 
te kunnen worden vanaf de tweede helft van de 8e tot in de 10e eeuw. 
Het moment hing mogelijk samen met de geografische ligging en/
of het toenmalige belang van de regio. Markelo lijkt duidelijk deel 

den dat de bewoning zich tot in de 16e eeuw heeft voortgezet, maar 
dat de bewoningssporen zelf archeologisch niet meer traceerbaar 
zijn. Direct naast de opgraving staat een (inmiddels niet meer 
functionerende) boerderij, genaamd Lenderink (oorspronkelijk 
Alferink). Historisch-geografisch onderzoek heeft aannemelijk 
gemaakt dat deze in verband te brengen is met de in deze opgra-
ving aangetroffen resten van middeleeuwse erven. 

5.4.8  Evaluatie van de gegevens: verandering en 
herinrichting van het middeleeuwse 
cultuurlandschap

In de vorige paragrafen zijn enkele vindplaatsen beschreven die 
dateren vanaf de 9e tot in de 13e eeuw. Het zijn niet alle vindplaatsen 
uit deze periode. In het afgelopen decennium zijn regelmatig ver-
gelijkbare vindplaatsen tevoorschijn gekomen.585 Zowel wat betreft 
de uiterlijke verschijningsvorm als de ligging in het landschap ver-
tonen deze veel overeenkomsten met de hierboven beschreven 
exemplaren. Er lijkt bovendien weinig verschil tussen de vindplaat-
sen uit de verschillende landschapstypen die in Oost-Nederland 
voorkomen, met een mogelijke uitzondering voor het Oost-Neder-
lands plateau. Daarvan zijn maar weinig gegevens bekend. Samen-
vattend kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 

 – In alle gevallen zijn tijdens archeologisch onderzoek sporen 
van Einzelhöfe aangetroffen die op basis van de analyse van de 
verschillende bewoningsfasen (gerepresenteerd door boerde-
rijplattegronden) een plaatsvast karakter hadden.

 – Er is een breuk in bewoning zichtbaar tussen vindplaatsen uit 
de periode vanaf de 6e tot en met de 8e eeuw en vindplaatsen 
uit de periode daarna. Deze uit zich zowel in locatiekeuze als 
in materiële cultuur (hoofdstuk 6).

 – De begindatering van de erven wisselt. Zo is er een groep erven 
die aanvangt in de 9e of 10e eeuw en er zijn erven die pas in de 
11e en 12e eeuw aanvangen. 

 – Niet alle erven kennen een lange plaatscontinuïteit. Met name 
in de tweede groep (relatief jonge erven) werd vaak maar een 
enkele plattegrond aangetroffen.

 – Bij de meeste vindplaatsen eindigt de bewoning in de 12e eeuw. 
Wel worden er vaak nog jongere sporen aangetroffen.

Er kan dus geconcludeerd worden dat de inrichting van het cul-
tuurlandschap in de loop van de 9e en 10e eeuw verandert. Neder-
zettingen zoals bij Zelhem-Soerlant verdwijnen uit beeld en erven 
worden plaatsvast. Een vergelijkbare ontwikkeling is ook voor de 
Noord-Nederlandse zandgronden vastgesteld.586 Alleen de opgra-
ving bij Gasselte lijkt een uitzondering op de regel; want ook in 
Drenthe betreffen de meeste opgravingen uit deze periode Einzel-
höfe. De overeenkomsten in begindatering tussen Drenthe en Oost-
Nederland staan in contrast met de voor Zuid-Nederland gecon-
stateerde ontwikkeling van bewoning. Hoewel binnen de 
Zuid-Nederlandse zandgronden verschillen in ontwikkeling zicht-
baar zijn tussen bijvoorbeeld het Maasdal en de Kempen, is het 
opvallend dat de begindatering van de meeste erven, die tot in de 
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uit te maken van een latere groep, waar het ontstaan van het dorp 
eerder tegen het einde van de 9e eeuw geplaatst moet worden dan 
aan het begin ervan, zoals Zelhem.591 De komst van Liudger in Zel-
hem en de grootschalige productie van ijzer doen dan ook vermoe-
den dat Zelhem in ieder geval van regionale betekenis moet zijn 
geweest.592 Op basis van een literatuuronderzoek plaatst Van Vliet 
het ontstaan van de kerk van Markelo tussen 900 en 1050.593 
In dezelfde periode ontstaan meerdere plaatsen in de omgeving van 
de Schipbeek: Bathmen (1050-1200), Diepenheim (1200-1350) en 
Haaksbergen (1200-1350).594 Markelo, Diepenheim en Haaksbergen 
behoorden tot het aartsdiakonaat Twente (Oldenzaal). Hoewel de 
‘kerstening’ van Twente, waarin K. van Vliet een grote rol voor Ple-
chelmus ziet weggelegd, al in het laatste kwart van de 8e eeuw zijn 
beslag kreeg, lijkt het bisdom Utrecht, dat in 777 de missierechten 
voor Oost-Nederland verwierf, zich in de 9e en 10e eeuw vooral te 
hebben gericht op de IJsselvallei.595 Hierbij was Deventer, met het 
kapittel van Lebuïnes, de belangrijkste instigator. Maar ook uit de 
rest van het IJsseldal zijn verscheidene vroege kerkstichtingen 
bekend, zoals Wilp, Wichmond en Voorst. Een verklaring voor de 
relatief late ontwikkeling van de kerken ten noordoosten van het 
IJsseldal zou kunnen liggen in de veronderstelling van Van Vliet dat 
de door Plechelmus en Odger in Twente gestichte kerken in ieder 
geval tot in 858 aan de rijksabdij Odiliënberg hebben toebehoord.596 
Een rijksabdij die na de afspraken uit 777 waarschijnlijk slechts wei-
nig missieactiviteiten uitvoerde in het bisdom Utrecht en die in 858 
door Lotharius II werd overgedragen aan het bisdom. De ontsluiting 
van met name het zuidelijk deel van Twente kon daardoor pas tegen 
het einde van de 9e eeuw op gang komen.597 
Vanaf het moment dat nederzettingen zich in het landschap fixeren, 
wordt ook het volmiddeleeuwse cultuurlandschap verder vormge-
geven. Op de essen worden akkers ingericht en in andere delen van 
het landschap komen gras- en hooilanden. Bevolkingsgroei leidt 

tot een intensivering van bewoning en verdere inrichting van het 
agrarische landschap. De wijze waarop deze intensivering heeft 
plaatsgevonden, verschilt per microregio. Voor Centraal-Salland is 
het tot in detail beschreven (zie onder). In het algemeen is er eerst 
sprake van verdichting van bewoning op de essen en vervolgens het 
in cultuur brengen van nieuwe bouwlanden middels gemeenschap-
pelijke en kampontginningen. Daarbij werden in de loop van de 
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd steeds vaker grootschalige werken 
uitgevoerd, zoals het omspitten van slechtere gronden, het draine-
ren van nattere gronden (middels het graven van weteringen) en het 
bemesten van akkerlanden met behulp van plaggen.
Nederzettingsresten van Zelhem en Deventer verwijzen naar een 
aanvang tegen het einde van de 8e eeuw. De gegevens van Bathmen-
Enklaan en Dalfsen-Gernermarke veronderstellen een vroegste fase 
in de eerste helft van de 9e eeuw terwijl de inrichting van het cul-
tuurlandschap rond Markelo pas begin 10e eeuw zijn beslag lijkt te 
krijgen. De erven van deze opgravingen zijn langdurig plaatsvast. 
Hoewel het niet in alle gevallen is gelukt om een directe relatie te 
leggen tussen de opgravingsgegevens en bekende historische erven 
uit de directe omgeving, zijn er van verschillende vindplaatsen (uit 
Bathmen, Deventer, Markelo, Raalte en Wierden) voldoende criteria 
bekend (zoals opgesteld door R. van Beek en L. Keunen) om een 
continuïteit van bewoning tot in de historische periode vast te stel-
len. Hieruit kunnen we concluderen dat de meeste erven in de loop 
van de Volle Middeleeuwen (12e en 13e eeuw) op nog lagere plekken 
in het landschap terecht zijn gekomen. Mogelijk hangt dit samen 
met een verdere intensivering van de landbouwactiviteiten als gevolg 
van toegenomen bevolkingsgroei. 
Er zijn ook voorbeelden van erven waarvan geen historische opvol-
ger getraceerd kan worden, zoals bij Zelhem (provinciale rondweg 
vp 1, Vinkenkamp), Raalte-De Zegge (Ter Sluyse) en Borne-Hoefblad. 
In enkele gevallen kan dit verklaard worden als gevolg van erfsplit-
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Legenda

1 2

Afb 5.35  Een bewoningsmodel voor de ontwikkeling van het cultuurlandschap vanaf het einde van de Vroege Middeleeuwen (800 na Chr.) tot in de Late Middeleeuwen. Het 
model is gebaseerd op onderzoeksgegevens uit Oost-Nederland. 
Legenda: 1 Kerk (voorfase van dorpsvorming). 2 Nederzetting (Einzelhof).
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laat zich vooral goed reconstrueren aan de hand van historisch-
geografich onderzoek. Ten slotte is nog een nuancering op zijn 
plaats. Het bovenstaande zou kunnen suggereren dat binnen de 
Saksische samenleving geen sprake zou zijn van bezitsverhoudin-
gen. Toch zijn er genoeg aanwijzingen voor het bestaan van eli-
tenetwerken in de Saksische gebieden. Het is dan ook waarschijn-
lijk dat ook voor de komst van de Karolingers sprake is van Saksisch 
(groot)grondbezit. Hoe deze bezittingen geïncorporeerd zijn in het 
domeinstelsel en in hoeverre hieruit conclusies getrokken kunnen 
worden omtrent continuïteit van bewoning en landgebruik, is 
vooralsnog onduidelijk. Tijdens de reconstructie van enkele van de 
oudste domeinen in Centraal-Salland (bijvoorbeeld van het hof 
van de bisschop van Münster in Heeten) vermoedde Th. Spek dat 
deze in oorsprong terug  zouden kunnen gaan op ouder Saksisch 
grondbezit.598 Het biedt een uitdaging voor gecombineerd arche-
ologisch en historisch-geografisch onderzoek.

5.5  Historisch-geografisch onderzoek in 
de microregio Centraal-Salland

5.5.1  Inleiding

In de bovenstaande paragrafen is aandacht besteed aan de volmid-
deleeuwse archeologische resten uit Oost-Nederland. Historisch-
geografisch onderzoek kan op microregionaal niveau veel nieuwe 
informatie toevoegen aan het op basis van archeologisch onderzoek 
geschetste beeld. In deze paragraaf wordt daarom stilgestaan bij het 
historisch-geografisch onderzoek dat is uitgevoerd in de gemeente 
Raalte (met uitzondering van Heino), ook wel aangeduid als Centraal-

sing. Zo is zowel voor Dalfsen-Gernermarke als voor de vindplaats 
Ter Sluyse te veronderstellen dat de boerderij gedurende de 12e of 
13e eeuw gesplitst is. Vooral studie naar de naamgeving van boerde-
rijen is hierin van belang. Bij Zelhem ligt dit complexer. Is voor de 
locatie Vinkenkamp nog te ver onderstellen dat het om een margi-
naal gebied ging, de aangetroffen boerderijplattegronden in het 
tracé van de provinciale rondweg lagen toch op een gunstige loca-
tie van de Zelhemse enk. Nog complexer is de interpretatie van de 
nederzettingsresten bij Borne-Hoefblad. Hoewel slechts een klein 
deel van de vindplaats onderzocht kon worden, wijst de samenstel-
ling van het vondstcomplex niet op een doorloop van bewoning in 
de 10e eeuw. Toch kan op basis van een aangetroffen graf en een 
muntschat geconcludeerd worden dat ter plaatse (in het begin van 
de 9e eeuw) een nieuw erf werd gesticht. Het aangetroffen graf moet 
getypeerd worden als stichtersgraf. Op basis van de grafcontext moet 
de stichter een krijgsman zijn geweest, misschien een lid van de 
nieuwe elite uit het gevolg van Karel de Grote (een homines franci). 
Blijkbaar is er ook een groep nederzettingen die in de loop der tijd 
verlaten is. Het graf uit Borne is een van de jongere graven die uit 
Oost-Nederland bekend zijn. Omdat maar weinig graf velden uit de 
Vroege Middeleeuwen in Oost-Nederland bekend zijn, verdwijnt 
het grafbestel vanaf de Karolingische periode  vrijwel volledig uit 
beeld. Voor een belangrijk deel hangt dit samen met een veran-
derde locatiekeuze. Vanaf deze periode  lijken de meeste mensen in 
de nabijheid van kerken of kapellen begraven te worden.
Samenvattend lijkt er sprake van een breuk in locatiekeuze en 
inrichting van het cultuurlandschap tussen de Vroege en Volle Mid-
deleeuwen. De breuk lijkt grotendeels samen te hangen met het 
proces van frankisering, waarmee het domeinstelsel geïntroduceerd 
werd. De verdere intensivering van agrarisch gebruik van dit cul-
tuurlandschap, dat in de loop van de Middeleeuwen gestalte kreeg, 

Afb 5.36  De buurschappen en marken van Centraal-Salland (naar Spek en Van Exter 2007).
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Afb 5.37  Grootgrondbezit in Centraal-Salland. Herkomst van eigenaren van bezittingen in de microregio (a) en hoven van de bisschop  
van Utrecht en Münster in het kerspel Raalte (b) (naar Spek et al. 2010).
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aangetroffen (LMEB/C).603 Dit hoeft echter niet te betekenen dat 
er geen (houten) voorganger heeft gestaan. De meeste interpre-
taties van houten kerkgebouwen zijn pas naderhand (op basis van 
tekeningen) tot stand gekomen. Tijdens de begeleiding zijn geen 
tekeningen gemaakt.604 De oudste historische bron betreft een 
(vervalste) oorkonde uit 1123.
De argumenten voor een vroege datering worden hier op een rij 
gezet. Centraal-Salland ligt in de nabijheid van het Karolingische 
machtscentrum Deventer. De grote hoeveelheid 9e-eeuwse domei-
nen en de ligging van twee vroegmiddeleeuwse routes suggereren 
dat de microregio druk bewoond was. Twee kerken in de directe 
omgeving (Hellendoorn en Heino) worden geïnterpreteerd als 
dochterkerken van de Plaskerk. Beide kerken dateren tenminste 
uit de 12e eeuw. Dit suggereert dat de Plaskerk een centrale positie 
innam binnen het kerspel en mogelijk gezien kan worden als oer-
parochie, zoals dit ook bij Zelhem het geval was (zie boven). 
De combinatie van beide gegevens (een relatief vroege kerstening 
en de centrale positie die de kerk in later tijd innam) wijzen op een 
datering in het begin van de 9e eeuw.605 
Over de bewoningsgeschiedenis van het dorp zelf is slechts weinig 
bekend. Dit komt omdat er nooit systematisch onderzoek naar 
heeft plaatsgevonden. Op basis van de ligging (op de Raalterenk) 
mag bewoning uit de prehistorie en Vroege Middeleeuwen ver-
wacht worden. De enige aanwijzingen voor bewoning betreffen 
waarnemingen van amateurarcheologen. Zo trof B. Terlouw ter 
hoogte van het verzorgingshuis Swaenewoerd (bij het standbeeld 
de Swaen) resten van een boerenerf uit de Volle Middeleeuwen 
aan. Het gaat vermoedelijk om 12e-eeuwse resten van de boerderij 
De Ble(e)kte. Tijdens een grootschalige herstructurering van het 
centrum van Raalte zijn door de onderzoekers van RAAP verschei-
dene vondsten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd gedaan. 
In een bouwput van een parkeer garage werden verscheidene kogel-
potscherven aangetroffen.606 De Raalterenk is één van de grotere 
dekzandeilanden binnen de microregio. Als gevolg van de ligging 
van het huidige dorp is maar heel weinig bekend over de ontwik-
keling van de bewoning en de inrichting van de enk. Aan de hand 
van de beschikbare gegevens wordt verondersteld dat deze in ieder 
geval in de 9e eeuw werd ingericht en dat vanuit deze gemeenschap 
ontginningen ter hand werden genomen van de dekzandruggen 
ten noorden van het huidige dorp. 
De buurschap Tijenraan omvat de dekzandruggen van Raalte-
Noord en de Raalterenk. De naam is waarschijnlijk een samen-
stelling van Raan en Tije. Een Tije (Thye, Tie) verwijst naar de lig-
ging van een vergaderplaats, een open ruimte in een nederzetting 
die gebruikt werd voor samenkomsten en rechtspraak. Dit topo-
niem dateert tenminste uit de Vroege Middeleeuwen en wordt 
op meerdere plaatsen in Nederland en Noordwest-Duitsland 
aangetroffen. De naamgeving van een erf (Thyehues) in de nabij-
heid van de Plaskerk doet vermoeden dat de kerk zelf op de Tije 
gebouwd werd.607  De stichter van de kerk (waarschijnlijk de 
Utrechtse bisschop) koos voor zijn belangrijkste kerk in de micro-
regio voor de centrale (heidense) tie-plaats. De nabije ligging van 
erven die in het bezit waren van het geslacht Van Ramelo (een 

Salland.599 Hieronder wordt de ontwikkeling van het historische cul-
tuurlandschap van Centraal-Salland beschreven. Vervolgens zal geëva-
lueerd worden in hoeverre de resultaten overeenkomen met de 
ontwikkelingen van enkele andere microregio’s in Oost-Nederland. 
De studies richten zich op de reconstructie en ontwikkeling van het 
kerspel Raalte. Het omvatte de marken Luttenberg, Raalterwoold, 
Ramele, Pleegst en Heeten. Daarnaast is getracht inzicht te verwer-
ven in de wijze waarop vanaf de 9e/10e eeuw het middeleeuwse 
cultuurlandschap vorm gekregen heeft. Tijdens het onderzoek is 
gebruikgemaakt van 19e-eeuwse kadasterkaarten, schriftelijke bron-
nen uit de Late Middeleeuwen/Nieuwe Tijd en landschappelijk/
bodemkundige gegevens.600 

5.5.2  (Vroeg)middeleeuwse domeinen

Vanaf de tweede helft van de 8e eeuw worden de bezitsverhoudingen 
binnen Oost-Nederland geïnstitutionaliseerd. Hetzelfde kan gesteld 
worden voor het christelijke landschap. Dit kwam enerzijds tot uiting 
in de stichting van kerken en de inrichting van parochies. Anderzijds 
is de introductie van het domeinstelsel een belangrijke factor 
geweest. Het leidde (geleidelijk) tot de fixatie van dorpen en de 
inrichting van domeinengoederen. De meeste in Oost-Nederland 
aangetroffen domeinen dateren uit de tweede helft van de Vroege 
Middeleeuwen. Hun voorkomen is een belangrijke aanwijzing voor 
het belang van een regio. Vrijwel alle domeinen waren in bezit van 
kerkelijke instituties: kloosters of bisdommen. De microregio Raal-
te lag net ten noorden van Deventer. Deventer ontwikkelde zich 
vanaf de tweede helft van de 8e eeuw tot de belangrijkste centrale 
plaats in de regio.601 Het was het kerkelijk centrum en gedurende 
enige tijd zelfs de bisschopszetel van het bisdom Utrecht. 
De microregio kenmerkt zich door een ongewoon hoog aantal 
domeingoederen. Vrijwel alle in Oost-Nederland (gedurende de 
8e/9e eeuw) opererende instituties hadden er één of meerdere lig-
gen (afb 5.37a). De domeingoederen waren in bezit van de bisschop 
van Utrecht, de bisschop van Münster en verschillende kloosters en 
abdijen (onder andere Essen en Vreden).602 De bisschop van Münster 
beheerde een domein in het centrum van het huidige Heeten. De bis-
schop van Utrecht had in alle marken domein goederen in zijn bezit. 
De laatste was immers tevens de landsheer. In dat opzicht is het 
intrigerend om te moeten constateren dat juist Raalte het kerkelijk 
centrum binnen de microregio werd en niet Heeten, waar een con-
currerende bisschop zijn belangrijkste machtsbasis had. De stichting 
van de kerk in Heeten dateert pas uit de Nieuwe Tijd.

5.5.3  Het kerkdorp Raalte: een vroegmiddeleeuwse 
tie-plaats

In 1967 vond een archeologische begeleiding plaats van werk-
zaamheden binnen de oudste kerk van Raalte, de Plaskerk. Tijdens 
de archeologische werkzaamheden zijn slechts resten uit de over-
gang van de Volle Middeleeuwen naar de Late Middeleeuwen 
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belangrijke familie binnen de microregio gedurende de Volle 
Middeleeuwen) doet vermoeden dat ook hier (evenals bij Zel-
hem) sprake is van iemand uit de lokale elite die zich middels 
het schenken van grond (voor de bouw van een kerk) trachtte 
een betere positie te verwerven. 

5.5.4  Ontginningen in Raalte-Noord

Tijdens het onderzoek op Jonge Raan kon de inrichting en uitbrei-
ding van een middeleeuws akkercomplex worden gereconstrueerd. 
Aan de hand van het chronostratigrafische zeefonderzoek kon de 
begindatering van de herontginning tegen het einde van de 10e eeuw 
geplaatst worden.608 Deze eerste akkers bevonden zich op het hoog-
ste deel van de dekzandverhoging, ter plaatse van het akkerland uit 

Legenda

1= Romaanse fase (11e-12e eeuw)

2= Gotische fase (14e-15e eeuw)

3= 16e eeuw

4= midden 20e eeuw

Afb 5.38  De huidige Plaskerk te Raalte (a) en zijn ontwikkeling (b) (naar Hannink 1975).

a

b
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de Late IJzertijd/Vroeg-Romeinse tijd. In de loop van de Middeleeu-
wen (12e tot 14e eeuw) werd het akkerland steeds verder uitgebreid. 
Dit uitte zich onder andere in het aanbrengen van omheiningen. 
In de 16e eeuw ten slotte ontstond het plaggendek. Op basis van 
historisch-geografisch onderzoek kon het onderzochte akkercom-
plex verbonden worden aan het erf Elsman (ter Elsaete). 
Het betreft hier een ontginningsboerderij die tegelijkertijd met 
enkele andere gedurende de 10e/11e eeuw gesticht zou zijn vanuit 
het hof Westenengh, ten westen van de gelijknamige dekzand-
rug. Dit hof dateert vermoedelijk uit de 9e eeuw en betreft de 
oudste middeleeuwse aanwezigheid in het gebied. Tijdens de 
aanleg van een ontsluitingsweg kon in 2000 nog een aanvullend 
onderzoek worden gedaan naar de ouderdom van het middel-
eeuwse erf Ter Berkte, dat gelijktijdig gesticht is met Elsman. 
De vondsten van een waterput dateerden uit de 12e eeuw.609 Daar-
naast werden paalsporen gevonden met daaraan gerelateerd 
materiaal uit de 11e eeuw.610 Het bevestigde de op basis van 
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Afb 5.39  De inrichting van het Middeleeuwse 
akkerland: sporen van hekwerken 
van de opgraving bij de Jonge Raan, 
Raalte (naar Groenewoudt et al. 
1998).

Afb 5.40  Het volmiddeleeuwse erf Ter Sluyse gereconstrueerd op basis van een 
opgraving op De Zegge, Raalte (naar Verlinde 1994).
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bewoningspatroon enigszins lijken op het patroon dat op histori-
sche kaarten en ook in het huidige landschap nog ter plaatse kan 
worden waargenomen. Het resultaat van deze ‘Karolingische fixatie’ 
kan met behulp van de retrospectieve analyse van laatmiddeleeuw-
se bezitsverhoudingen verrassend goed worden gereconstrueerd. 
Een sleutelrol blijkt daarbij weggelegd voor de voormalige hofho-
rige domeingoederen. Uit het onderzoek in Raalte blijkt dat de 
domeingoederen van de Bisschop van Utrecht, de Bisschop van 
Münster en de vroegmiddeleeuwse vrouwenstiften Essen en Vreden 
inderdaad voor het overgrote deel rond de grote Oud-Dekzandei-
landen, in de kern van het kerspel, geconcentreerd liggen. Ze mar-
keren de oudste laag in het middeleeuwse bewoningspatroon van 
deze streek. Dat deze categorie van domeinerven inderdaad terug-
gaat op de bloeiperiode van het hofhorige domeinstelsel blijkt uit 

 historisch-geografisch onderzoek geopperde datering van de 
ontginningshoeves.

5.5.5  Een model voor ontginningsactiviteiten binnen 
de microregio

De inrichting van het middeleeuwse cultuurlandschap kende drie 
fasen. Vanaf de 9e eeuw kwamen de Sallandse boerderijen wat vas-
ter op hun plek te liggen, en wel op de hogere flanken van de dek-
zandeilanden. Vermoedelijk is dit het resultaat van de komst van 
de nieuwe Frankische machthebbers in deze periode die, veel ster-
ker dan hun voorgangers, hun goederenbezit institutionaliseerden 
en administreerden. Voor het eerst in de geschiedenis ging het 
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Legenda

Fase 1:   800 - 1100 na Chr.1 Fase 2: 1100 - 1520 na Chr.2 Fase 3: 1520 - 1832 na Chr.3

Afb 5.41  Een model voor de ontwikkeling van het middeleeuwse cultuurlandschap vanaf de 9e eeuw in Centraal-Salland. De inrichtingsfases van het agrarische landschap zijn 
zichtbaar als schillen (naar Spek en Van Exter 2007). 
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ofwel op de flank van dezelfde rug ofwel op een kleine dekzandkop 
in de nabije omgeving wordt gebouwd. De overgrote meerderheid 
van de dochtererven met het voorvoegsel ‘Cleyn(e)’ of ‘Luttik(e)’ 
stamt dan ook uit de Late Middeleeuwen of later. Een belangrijke 
vestigingsfactor in fase 2 was ook de nabije ligging van één van de 
talrijke interlokale wegen die de nederzettingskernen van het toen-
malige midden van Salland met elkaar verbonden, waarbij de door-
gaande wegen van Raalte naar Deventer via Wesepe of Ockenbroek 
de kroon spanden. In de Late Middeleeuwen namen vervolgens 
ook de ontginningen in de lage broekgebieden aan de westrand 
van het kerspel Raalte toe; een ontwikkeling die uiteindelijk tot de 
bewoning in en rond het huidige Broekland zou leiden.
 Een vergelijking van de schattingslijst van 1520 en het kadastrale 
minuutplan van 1832 levert een helder beeld op van de ontginnin-
gen die in de Vroege Nieuwe Tijd in het kerspel Raalte hebben 
plaatsgevonden. In totaal gaat het om enkele honderden nieuwe 
erven, voor het overgrote deel katersteden. Hoewel het schattings-
register van 1520 naar alle waarschijnlijkheid geen compleet beeld 
geeft van alle toenmalige katersteden en andersoortige kleine 
woningen, zijn we er op basis van onze zeven nederzettingsstudies 
toch zeker van dat het overgrote deel van deze huizen van na 1520 
dateert. Kijken we naar de landschappelijke ligging van deze erven, 
dan zien we dat deze meestal op kleine dekzandkopjes langs voch-
tige broek- en marsgebieden zijn gebouwd; gebieden met inferi-
eure veldpodzolgronden. Deze voorheen zeer natte broek- en 
marsgebieden in de periferie van de marken werden door een fijn-
mazig stelsel van weteringen en sloten steeds geschikter voor ont-
ginning gemaakt. Uiteindelijk vulden zich zo grote delen van de 
vier onderzochte marken met bewoning. De enige gebieden die 
tot aan de 20e eeuw grotendeels onbewoond en onontgonnen zijn 
gebleven, waren de meer uitgestrekte vochtige heidevelden in het 
Jong-Dekzandgebied. Zij konden pas na de komst van de kunstmest 
in ontginning worden genomen. 

5.5.6  Een evaluatie van het schillenmodel: de 
inrichting van het laatmiddeleeuwse 
cultuurlandschap rondom Colmschate,  
Neede en Markelo

Tot voor kort stond het historisch-geografisch onderzoek van Spek 
en Van Exter voor de kerspel Raalte alleen wat betreft diepgang en 
detaillering. In het kader van het Oost-Nederland-project zijn 
recent enkele nieuwe studies uitgevoerd die het mogelijk maken 
om de bovenbeschreven resultaten te vergelijken. Het onderzoek 
is uitgevoerd door L.J. Keunen en betreft de studies voor de omge-
ving van Colmschate en Neede.612 Bovendien heeft Keunen dezelf-
de onderzoeksmethodiek gevolgd als Spek en Van Exter. In het 
onderstaande zullen de resultaten van dit onderzoek op hoofdlij-
nen vergeleken worden met die uit het kerspel Raalte. Uitgangs-
punt is de vraag wat in deze gebieden de overeenkomsten en ver-
schillen in ontwikkeling zijn van het agrarische cultuurlandschap 
vanaf de 9e tot en met de 15e eeuw. Omdat het gebied rondom Mar-

de talrijke sporen en vondsten uit de 9e-12e eeuw die op verschil-
lende plaatsen in combinatie zijn aangetroffen, bijvoorbeeld in 
Heeten (par 5.4.2). Op grond daarvan lijkt het erop dat de in laat-
middeleeuwse bronnen te traceren domeingoederen beschouwd 
mogen worden als belangrijke gidsfossielen voor de bewoning in 
de Karolingische tijd en de eerste helft van de Volle Middeleeuwen. 
 Behalve de bovengenoemde domeingoederen vinden we op de 
flanken van de grote dekzandeilanden (de latere enken) verder nog 
een groot aantal leengoederen van de Utrechtse bisschop, alsme-
de enkele goederen van de Bisschop van Münster en het Kapittel 
van St. Lebuïnus. Wanneer in dezelfde zone ook allodiale klooster-
goederen, adellijke goederen of patriciërsgoederen voorkomen, 
dan zijn deze in het overgrote deel gevallen dochtererven van de 
bovengenoemde oude goederen. Op grond van deze sterke cor-
relatie tussen archeologie en historische geografie hebben we de 
flanken van de grote dekzandruggen, die grenzen aan relatief 
vruchtbare dekzandlaagten en marsgebieden, tezamen als fase 1 
van de middeleeuwse bewoning en ontginning in het kerspel 
Raalte onderscheiden.
 Op zeker moment, vermoedelijk in de loop van de Volle Middel-
eeuwen, moeten de flanken van de grote dekzandeilanden (Oud-
Dekzandgebied) rond Raalte volledig bezet zijn geraakt met boer-
derijen en de ruggen zelf grootdeels ingericht zijn als akkercomplex 
(enk). Vanaf die tijd dienden nieuwe boerderijstichtingen en nieu-
we ontginningen niet langer in het vanouds bewoonde Oud-Dek-
zandgebied plaats te vinden, maar in het meer perifeer gelegen 
Jong-Dekzandlandschap ten noorden, westen en zuiden daarvan. 
Kijken we naar de verspreidingskaart van de bisschoppelijke leen-
goederen en die van de allodiale goederen van kloosters, minis-
terialen en stedelijke patriciërs, dan tekent zich zowel in het Raal-
terwoold als in de marken van Ramele, Pleegst en Heeten rond de 
oude bewoningskernen van fase 1 een brede zone van nieuwe ont-
ginningsboerderijen in het Jong-Dekzandlandschap af (fase 2). 
Elke dekzandrug waar ruimte was voor een stuk bouwland van 
5-10 ha werd in de loop der tijd in ontginning genomen, waarbij de 
boerderij meestal op de lagere flank van dezelfde rug lag op de over-
gang naar één van de vele oost-west lopende dalvormige dekzand-
laagten. Deze laagten raakten vanaf de Late Middeleeuwen steeds 
beter ontwaterd door het steeds verder stroomopwaarts uitbrei-
dende stelsel van weteringen in het Jonge-Dekzandgebied.611 
 Omdat de opkomst van adel, regionale kloosters en stedelijke patri-
ciërs in Salland voor een belangrijk deel tussen de 12e en 15e eeuw 
heeft plaatsgevonden, zijn we er vrij zeker van dat het overgrote 
deel van de door ons als fase 2 onderscheiden ontginningen daad-
werkelijk in deze eeuwen heeft plaatsgevonden. Die hypothese 
wordt ondersteund door diverse archeologische waarnemingen 
(par 5.4.2). Op lokale schaal kan binnen deze wat ruim gedefini-
eerde ontginningsfase nog een verdere chronologische differenti-
atie van de ontginningen worden aangebracht met behulp van 
gedetailleerd archiefonderzoek. Vaak zien we dat in de Volle Mid-
deleeuwen (12e-13e eeuw) een erf wordt gesticht op de flank van een 
grote dekzandrug en dat vervolgens in de Late Middeleeuwen (14e-
15e eeuw) van dit moedererf een dochtererf wordt afgesplitst dat 
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11e eeuw een kerk. Ook aan de noordwestkant (buurschap Achter-
hoek) hebben vermoedelijk reeds in de 9e/10e eeuw boerderijen 
gelegen. De Late Middeleeuwen tonen een beeld van verdichting 
van bewoning. Ook hier is sprake van relatief jonge heideontgin-
ningen (15e t/m 17e eeuw).
 De verschillende historisch-geografische onderzoeken hebben 
uitgewezen dat er voor gedetailleerd onderzoek naar de ontwik-
keling van het middeleeuwse agrarische landschap van Oost-
Nederland bijzonder rijk bronnenmateriaal voorhanden is.617 Uit 
een vergelijking van de resultaten van bovengenoemde studies 
wordt duidelijk dat er zowel verschillen als overeenkomsten in 
ontwikkeling zichtbaar zijn. Toch is het aantal studies nog erg 
gering en is verder onderzoek nodig. Een overeenkomst tussen de 
studies is dat de oudste middeleeuwse bewoning zich concentreert 
op de landschappelijk gezien aantrekkelijkst gelegen gronden. 
Voor Raalte en Colmschate zijn dat de grotere dekzandruggen, 
voor Neede en Markelo de gordeldekzanden, waarbij voor Neede 
de nabijheid van het beekdal van de Berkel een belangrijke vesti-
gingsfactor moet zijn geweest. In Raalte, Colmschate en Neede is 
sprake van concentraties van oud domeingoed op die plekken. 
In alle gebieden is sprake van verdichting van bewoning in de oud-
ste fase, waarbij zowel voor Raalte als Colmschate geldt dat reeds 
vroeg ook de andere dekzandruggen in cultuur gebracht werden. 
De snelheid en intensiteit van deze verdichting en de nieuwe ont-
ginningen blijkt afhankelijk van de ligging van de (betere) gronden 
in een microregio, de agrarische mogelijkheden van die gronden 
en de ligging van de microregio ten opzichte van steden en trans-
portmogelijkheden. Zo lijkt de ligging van Colmschate (onder de 
rook van Deventer) al in een heel vroeg stadium te leiden tot bevol-
kingsgroei en een daarmee gepaard gaande intensivering van het 
gebruik van het landschap voor agrarisch gebruik. Voor alle gebie-
den geldt dat de perifere delen pas vanaf de Nieuwe Tijd ontgon-
nen zijn. Het schillenmodel zoals dat voor Raalte beschreven is, is 
als model niet direct toepasbaar voor andere gebieden binnen 
Oost-Nederland. De bovenbeschreven uitgangspunten (zoals de 
rol van domeingoederen, verdichting van bewoning en gefaseerde 
ontginningen) schetsen wel patronen die we in de verschillende 
studies terugzien.

5.6  Conclusies: de institutionalisering van 
het middeleeuwse landschap

In dit hoofdstuk is de periode vanaf het einde van de Romeinse 
tijd tot aan de vorming van het middeleeuwse cultuurlandschap 
beschreven aan de hand van archeologische resten van verschil-
lende vindplaatsen uit Oost-Nederland en enkele korte historisch-
geografische schetsen. Doel was om patronen in de bewonings-
geschiedenis van het Oost-Nederlandse cultuurlandschap te 
duiden. Hierbij richtte het onderzoek zich op de overgang van de 
Romeinse tijd naar de Vroege Middeleeuwen met de vraag of er 
sprake is van breuk of continuïteit in de bewoningsgeschiedenis. 
Vervolgens werd de vraag gesteld hoe het vroegmiddeleeuwse 

kelo ook enige informatie heeft opgeleverd, zal ook dat hierin 
meegenomen worden.613 Het dekzandlandschap rondom Raalte 
vertoont veel gelijkenissen met dat van Colmschate. Zo is er spra-
ke van enkele grotere dekzandeilanden afgewisseld met veel klei-
nere dekzandruggen en kopjes. De omgeving van Neede en Mar-
kelo daarentegen wordt gedomineerd door stuwwalrestanten, 
waaromheen gordeldekzandruggen zijn ontstaan. 
 Uit het ondezoek bij Colmschate blijkt dat in de periode tussen 
800 en 1100 alle grotere dekzandruggen in gebruik genomen wor-
den. De Weteringenk kent aan de zuidrand de grootste clustering 
van boerderijen. In het gebied worden domeingoederen aange-
troffen, waarvan de meeste teruggaan tot in de 9e eeuw. Ook de 
wat kleinere (maar wel vruchtbare) dekzandruggen worden in cul-
tuur gebracht. Opvallend is dat zelfs de iets minder vruchtbare en 
perifeer gelegen dekzandruggen relatief vroeg in de Late Middel-
eeuwen worden ingericht als akkergrond. Mogelijk hangt dit samen 
met de nabije ligging van de stad Deventer.614 Evenals bij Raalte is 
ook hier vanaf de Late Middeleeuwen sprake van nieuwe ontgin-
ningsgolven die tot in de periferie van het onderzoeksgebied rei-
ken. De jongste ontginningen dateren uit de 19e eeuw. De ontwik-
kelingen lijken vergelijkbaar met die van het kerspel Raalte, al zijn 
de ‘schillen’ voor Colmschate moeilijker ruimtelijk te reconstrue-
ren. Hoewel ook de ontwikkeling van bewoning in Raalte in de 
loop van de Middeleeuwen steeds meer beïnvloed werd door 
Deventer, zal dit voor Colmschate nog sterker gegolden hebben.
 In Neede is sprake van een Karolingische kern op de dekzandrug-
gen in het dal van de Berkel ten zuiden van de stuwwal, ter hoog-
te van het buurschap Hoonte.615 Hier concentreerden zich verschil-
lende domeingoederen, waaronder een hof (het hof te Neede). 
Weliswaar zijn tussen 800 en 1100 de meeste dekzandruggen in 
gebruik genomen, de bewoning lijkt zich bescheiden te ontwik-
kelen. In eerste instantie is er sprake van verdichting. Grotere ont-
ginningen, zoals bij Noordijk, komen pas in de loop van de Late 
Middeleeuwen op gang. Vanaf die periode worden ook de klei-
nere dekzandverhogingen in de broekgebieden in cultuur gebracht. 
De meeste boerderijen uit de lager gelegen gebieden dateren uit 
de 18e en 19e eeuw. De ontwikkeling van bewoning in de omgeving 
van Neede lijkt sterk gerelateerd aan de ligging van gordeldekzan-
den rondom de stuwwal en de beekdalen, met name de Berkel. 
In plaats van de voor Raalte en Colmschate gereconstrueerde schil-
len, kan voor Neede eerder een fasering worden gemaakt op basis 
van verdichting van het aantal boerderijen, gekoppeld aan enkele 
nieuwe ontginningen. Een belangrijk verschil is de afwezigheid 
van een stad (zoals Deventer).616 Evenals bij Raalte en Colmschate 
geldt ook voor de omgeving van Neede dat het in cultuur brengen 
van de perifere gronden een relatief jong verschijnsel is. Hoewel 
de ontwikkelingen van de omgeving van Markelo veel minder 
gedetailleerd zijn onderzocht, lijken de voor Neede beschreven 
ontwikkelingen hiermee meer overeenkomsten te vertonen dan 
met die van Raalte. Gezien de landschappelijke gesteldheid is dit 
niet verwonderlijk. Vanaf de 9e eeuw lijkt sprake van een clustering 
van verschillende erven op de lager gelegen delen van de gordel-
dekzanden ten zuiden van de Noordachteres. Hier ontstond in de 
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is dat de oorsprong van een groot deel daarvan teruggaat tot eind 
7e eeuw.620 Opgravingen in het Midden-Nederlands rivierengebied 
tonen een vergelijkbaar beeld, maar dan minstens een halve eeuw 
later.621 Dit patroon vertoont overeenkomsten met de groeiende 
expansie van het Merovingische rijk gedurende de 7e en 8e eeuw in 
Zuid- en Midden-Nederland. 
In paragraaf 4.4.6 is gewezen op de verschillen in inrichting tussen 
de Frankische en Saksische gebieden. Met name de aanwezigheid 
van het koningsschap dat gebaseerd was op nauwe relaties met 
(delen van) de Frankische elite is een belangrijk element van het 
Merovingische en Karolingische koninkrijk. In de loop van de 7e, 
begin 8e, eeuw ontwikkelde zich een elitenetwerk in de vorm van 
een koninklijk Gefolgschaft.622 In ruil voor (militaire) diensten kreeg 
de elite gebruiksrechten over grond. Deze gebruiksrechten dienden 
als levensonderhoud van de edelman/militair en versterkten tege-
lijkertijd zijn machtsbasis. Dit stelsel staat ook wel bekend als 
domein- of hofstelsel en is een bepalend element geweest voor de 
inrichting van het middeleeuwse landschap.623 Vooral de nieuwe 
gebieden boden de elite grote mogelijkheden om hun macht en 
positie te vergroten en noopten zittende elites tot handelen om 
hun machtsbasis te behouden, door zich op te laten nemen in de 
koninklijke Gefolgschaft. De verkaveling van gronden leidde tot een 
institutionalisering (een juridisering) van het rurale landschap.624 
Dit werd het meest zichtbaar in de ligging van het hof zelf, het cen-
trum van het domeingoed waar de villicus (rentmeester) verbleef. 
Een ander belangrijk verschil betreft de sterke relatie tussen de chris-
telijke kerk in Rome en de Karolingers. Dit leidde tot een proces van 
christianisering in met name de geïncorporeerde gebieden.625 Deze 
christianisering uitte zich in de inrichting van een kerkelijk land-
schap waarvan de (niet verplaatsbare) kerkgebouwen en klooster-
goederen de meest in het oog springende elementen vormden. Beide 
processen kunnen niet los van elkaar beschouwd worden. De vroeg-
tijdige dood van Bonifatius bij Dokkum (754) toonde aan dat ker-
stening zonder ondersteuning van de landsheer geen blijvend 
karakter had. Aan de andere kant vergemakkelijkte de relatief goed 
georganiseerde kerkelijke organisatie, die in wezen grote overeen-
komsten vertoonde met het Frankische domaniale stelsel, de inrich-
ting van de nieuw verworven gebieden. Het is deze inrichting, een 
noodzakelijk gevolg van de introductie van het domaniale stelsel, 
die veranderingen teweegbracht. Grote stukken land werden in de 
vorm van domeinen aan kloosters (de kerk), militaire vazallen (homi-
nes franci?) en de leden van het aan de Franken gelieerde elitenetwerk 
van Saksen ter beschikking gesteld. Daarnaast werden in plaatsen 
als Wilp, Zelhem en Wichmond kerken gesticht. De kerk van Zelhem 
werd in 801 door Liudger gewijd en maakte sindsdien ook deel uit 
van het door Liudger gestichte bisdom Münster. 
 Als gevolg van de fixatie van nederzettingen en de introductie van 
het domeinstelsel ontstond een middeleeuws cultuurlandschap. 
Vanaf de 9e eeuw werden veel van de oude dorpsessen ingericht. 
Bevolkingsgroei zorgde voor de stichting van nieuwe boerderijen. 
Enerzijds werden de grote dekzandruggen (de oude dorpsessen) 
steeds intensiever in cultuur gebracht, anderzijds werden ook 
nieuwe dekzandruggen ontgonnen voor agrarisch gebruik. Tijdens 

bewoningslandschap gekarakteriseerd kan worden. Ten slotte is 
stilgestaan bij de Karolingische transformatie, hoe deze zich in de 
archeologische data laat herkennen en welke gevolgen dit heeft 
gehad voor het ontstaan van het middeleeuwse cultuurlandschap.
 Er is vastgesteld dat het einde van de Romeinse tijd gepaard gaat 
met het wegvallen van grotere nederzettingen. Niet alleen in Oost-
Nederland maar ook elders lijken Einzelhöfe de dominerende factor 
in het bewoningslandschap te zijn. Hoewel directe aanwijzingen 
voor continuïteit van bewoning schaars zijn, zijn er verschillende 
argumenten die eerder pleiten voor continuïteit dan breuk in de 
ontwikkeling van de materiële cultuur. Wanneer we echter naar 
de inrichting van het vroegmiddeleeuwse cultuurlandschap kijken, 
zijn er wel enkele verschillen aan te wijzen ten opzichte van de 
Romeinse tijd. Zo lijken er in Oost-Nederland geen omvangrijke 
nederzettingen voor te komen. Ook zijn nederzettingen minder 
plaatsvast dan hun voorgangers. Met betrekking tot de vroegmid-
deleeuwse nederzettingen weten we relatief veel over de materi-
ele cultuur. Zo is er in de loop van de 6e (maar vooral ook de 7e) 
eeuw sprake van een eigen culturele traditie die verwantschap ver-
toont met die van Noord-Nederland en Westfalen (vergelijkbaar 
aardewerk en huistypes, hoofdstuk 6). Over de ligging en aard van 
grafvelden, akkers en verkavelingssystemen weten we vrijwel niets. 
Zo is het goed mogelijk dat de omvangrijke grafvelden die we bui-
ten Oost-Nederland kennen, binnen het studiegebied niet de norm 
zijn geweest. Dit kan samenhangen met het versnipperde karakter 
van het zandlandschap. Ook lijkt het erop dat akkers slechts enke-
le generaties gebruikt werden en daarmee minder permanent 
waren dan gedurende de Romeinse tijd (hoofdstuk 7).
 In de loop van de 8e eeuw vinden grote veranderingen plaats. Er lijkt 
sprake van een fixatie van nederzettingen in het landschap. Hoe-
wel nog maar weinig onderzoek is uitgevoerd in de huidige dorps-
kernen van Oost-Nederland, is het aannemelijk dat juist daar de 
grotere nederzettingen gelokaliseerd moeten worden. In het archeo-
logisch beeld zijn enkele opvallende verschillen ten opzichte van 
de voorgaande periode. Zo komen alleen nog maar Einzelhöfe voor, 
waarbij opvalt dat voor een deel daarvan continuïteit van bewo-
ning tot in de historische periode vastgesteld kan worden. Opval-
lend is ook de introductie van de bootvormige huizen en het 
kogelpotaardewerk. Beide gaan vanaf de 9e eeuw het beeld van de 
materiële cultuur in Oost-Nederland bepalen. 
Dit transformatieproces is reeds door Waterbolk geconstateerd.618 
Latere onderzoekers hebben dit model verder uitgewerkt en vorm-
gegeven.619 Naar de achtergronden van dit veranderingsproces is 
nog maar weinig onderzoek gedaan. De resultaten van de toege-
nomen opgravingsactiviteiten in Oost-Nederland vertonen een 
sterke correlatie tussen de introductie van bootvormige boerde-
rijplattegronden, kogelpotaardewerk en de incorporatie van het 
Noordoost-Nederlandse dekzandlandschap in de Frankische 
invloedssfeer. In dat opzicht is de correlatie tussen het ontstaan 
van min of meer gefixeerde rurale nederzettingen en de aanwezig-
heid van Frankische invloed (instituties) nog wat verder te trekken. 
Archeologisch onderzoek in Zuid-Nederland heeft verscheidene 
vindplaatsen van volmiddeleeuwse erven opgeleverd. Intrigerend 
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Afb 5.42 a  Tijdens onderzoek naar bewoningssporen uit de 8e en 9e eeuw bij Hoefblad (Borne) werden resten van een erf uit de 9e eeuw opgegraven. Hieronder bevond zich een 
grafcontext uit het begin van de 9e eeuw.

Afb 5.42 b  Een krijgersgraf uit de opgraving Hoefblad (naar Verlinde 1989). Mogelijk betreft het een ruiter in Frankische dienst.
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vroeg (tussen de 9e en 13e eeuw). Archeologische resten ondersteu-
nen dit. Zo zijn aan de hand van archeologisch onderzoek in Raal-
te-Noord zowel de kampontginningen, als de latere inrichting en 
uitbreiding van de akkers zelf te reconstrueren. Archeologische 
resten van boerderijplattegronden tonen zowel voorbeelden van 
locaties van plaatsvaste erven die gedurende enkele eeuwen in 
gebruik blijven, als enkele fases van erven die daarna uit ons 
gezichtsveld verdwijnen. Van de eerste groep is enkele malen een 
relatie vastgesteld tussen de ligging van een opgegraven erf en die 
van een historisch bekend erf. De door Van Beek en Keunen ont-
wikkelde criteria kunnen bij dit type onderzoek uitkomst bieden. 
In de loop van de 13e eeuw verplaatsen deze erven zich verder naar 
de benedenflanken van de dekzandruggen.

archeologisch onderzoek zijn verschillende vindplaatsen onder-
zocht. De combinatie van de resultaten met historisch-geografisch 
onderzoek biedt inzicht in de wijze waarop de verdere ontwikke-
ling van het middeleeuwse cultuurlandschap plaatsgevonden 
heeft. Aan de hand van historisch-geografisch onderzoek wordt 
duidelijk dat zowel de mogelijkheden die het landschap bood, als 
de ligging ten opzichte van steden en infrastructuur belangrijke 
factoren zijn geweest. Afhankelijk van de groei van de bevolking 
en de daarmee gepaard gaande intensivering van de agrarische 
productie, is een proces van verdichting van bewoning op de gro-
tere dekzandruggen en een proces van ontginningen van kleinere 
verhogingen in het landschap zichtbaar. Voor bijvoorbeeld Colm-
schate en Raalte geschiedden veel van de ontginningen al relatief 
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6.1  Inleiding

In de vorige hoofdstukken is de langetermijngeschiedenis van 
bewoning en landgebruik geschetst vanuit een landschappelijke 
benadering. Dit resulteerde in enkele periodegebonden bijdragen. 
Het bood de mogelijkheid om ontwikkelingen te verbinden aan 
historische processen, zoals de nabijheid van de Romeinse limes 
of de introductie van middeleeuwse instituties in het rurale land-
schap. In dit hoofdstuk wordt aan de hand van een studie naar 
culturele netwerken onderzocht welke historische processen een 
rol speelden in de inrichting van het cultuurlandschap. De eerste 
vraag in dit hoofdstuk is: wat verstaan we onder materiële cul-
tuur? De tweede vraag hangt nauw samen met het onderzoek dat 
in hoofdstuk 3 en 4 is gepresenteerd: op welke wijze uiten de voor 
deze periode vastgestelde historische gebeurtenissen zich in ver-
anderingen in materiële cultuur? Veranderingen die mogelijk 
(indirect) veroorzaakt werden door de komst van het Romeinse 
leger en de inrichting van de Romeinse provincie Germania Inferior. 
De derde vraag relateert aan het einde van de Romeinse aanwezig-
heid; het ontstaan van de zogenaamde cultuurzones (Franken, 
Friezen en Saksen) en het proces van frankisering en of deze 
gebeurtenissen herkenbaar zijn in de materiële cultuur. 
 Het is geenszins het doel van deze studie om alle aspecten van de 
materiële cultuur van het studiegebied aan bod te laten komen. 
Zo is het einddoel van dit hoofdstuk niet het opstellen van typo-
logieën of een analyse van technische aspecten van de materiële 
cultuur. Hoewel ontwikkelingen binnen een materiële cultuur 
alleen onderling vergeleken kunnen worden wanneer individuele 
categorieën getypologiseerd worden, is dit eerder een middel om 
tot analyse te komen. Waar mogelijk wordt gebruikgemaakt van 
bestaande inzichten en typologieën. Dit kan omdat de beschik-
bare informatie met betrekking tot Oost-Nederland in hoog tempo 
toeneemt. Dit in tegenstelling tot de situatie van een tiental jaren 
geleden, toen wetenschappers zich moesten behelpen met mate-
riaalbeschrijvingen en boerderijtypologieën die vooral voor vind-
plaatsen buiten het onderzoeksgebied ontwikkeld waren. De stu-
die van de boerderijen heeft bijvoorbeeld aangetoond dat 
Oost-Nederland, wat betreft huisconstructies, weliswaar verwant-
schap vertoont met de voor Drenthe en Zuid-Nederland ontwik-
kelde typologieën, maar dat de specifieke invulling daarvan toch 
een regiogebonden verhaal blijkt te zijn.626 
 De term ‘materiële cultuur’ verwijst naar alle (culturele) neerslag 
die tijdens archeologisch onderzoek gedocumenteerd wordt. Het 
betreft dus zowel de studie naar vondstgroepen (objecten) als 
architectuur (gebouwplattegronden). Beide categorieën lenen 
zich immers voor studie van menselijke interactie. Zowel voor 
een boerderij als voor objecten van aardewerk en metaal geldt 
dat hun uiterlijke verschijningsvorm functionele en culturele 
elementen bevat. Dit biedt aanknopingspunten voor de recon-
structie van het dagelijks leven en analyse van ruimtelijke en cul-
turele ontwikkelingen binnen samenlevingen en hun functione-
ren in allerlei netwerken. In het inleidende hoofdstuk is al 
gewezen op de wetenschapstheoretische bezwaren van een te 

gemakkelijke interpretatie van deze vondstgroepen, vooral in emic 
context. Aan de andere kant levert de herkomst van vondsten en 
constructiestijlen wel veel kennis op met betrekking tot versprei-
ding van tradities, verwantschappen en culturele netwerken. In de 
volgende paragrafen wordt eerst stilgestaan bij de architectuur 
van de gebouwplattegronden, vervolgens worden enkele mate-
riaalcategorieën besproken. Deze materiaalcategorieën betreffen 
aardewerk en metaal. Het zijn met name deze vondstgroepen die 
door hun vormenrijkdom inzicht bieden in ontwikkelingen van 
culturele netwerken. 

6.2  Culturele implicaties van de 
typochronologie van 
boerderijplattegronden in  
Noordoost-Nederland

6.2.1  Inleiding

In deze paragraaf staat de rol van een huis als cultuurdrager cen-
traal. Samen met de vondsten vormen grondsporen immers het 
belangrijkste studiemateriaal voor een archeoloog. Er wordt wel-
iswaar vaak onderscheid gemaakt tussen de studie naar huisplat-
tegronden en vondstcomplexen, maar dat lijkt meer ingegeven 
door de verschillende onderzoekstradities binnen het vakgebied 
dan dat dit op basis van de materiële neerslag te verantwoorden 
is. Hoewel er wel degelijk onderscheid te maken is tussen de mobi-
lia (vondsten) en immobilia (plattegronden), maken de culturele 
dimensies (ideeën rondom bouwtraditie, productieproces en 
vormgeving) in wezen deel uit van eenzelfde materiële cultuur. 
Op zich is deze constatering niet nieuw. Tot in de jaren 60 van de 
vorige eeuw trachtten verscheidene onderzoekers aan de hand van 
boerderijplattegronden huislandschappen te typeren en deze het 
liefst nog etnisch te duiden.627 Dit gebruik is naar de achtergrond 
geraakt. De culturele implicaties van de resultaten van typochro-
nologische studies naar de ontwikkeling van boerderijplattegron-
den en de relatie daarvan tot die van studies naar de mobiele mate-
riële cultuur, zijn dan ook zelden onderwerp van studie. Evenals 
de studie naar mobilia biedt die van huisplattegronden inzicht in 
culturele netwerken. Weliswaar betreft de neerslag van plattegron-
den in de zandgronden vaak niet meer dan verkleuringen in de 
grond (dat wil zeggen een afgeleide van het daadwerkelijke object), 
maar het betreft wel een primaire vondstcontext. Anders dan bij 
mobiele vondstgroepen kan er geen discussie zijn over de herkomst 
van technische details met betrekking tot de architectuur (opbouw 
en inrichting) van huizen en kan dit gerelateerd worden aan loka-
le gemeenschappen.628 
 Het zogenaamde woonstalhuis is het meest kenmerkende element 
binnen de Nederlandse nederzettingsarcheologie; een boerderij 
waar mens en dier onder hetzelfde dak verbleven. Het ontstaan en 
de ontwikkeling gaat terug tot in het Neolithicum/Vroege Brons-
tijd.629 Het impliceert een gedachtegoed dat kan bogen op een 
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In de jaren 80 ontwikkelde H.T. Waterbolk een typologie voor de 
Drentse huisplattegronden. Deze is door C. Huijts gecatalogiseerd 
en van een bouwkundige beschrijving voorzien. Het is van belang 
te onderkennen dat de typologie van huisplattegronden die door 
Waterbolk werd opgesteld deels aan de basis staat van zijn conti-
nuïteitshypothese, maar dat er (geredeneerd vanuit de continuï-
teitsgedachte) ook huistypes gedateerd zijn (op vorm) waarvoor 
toentertijd de datering onvoldoende onderbouwd kon worden (zie 
onder). Het model van bewoningscontinuïteit is verder uitgewerkt 
door onderzoekers van het BAI en richtinggevend geweest voor 
veel opgravingen die door dat instituut zijn uitgevoerd.632 Het 
hoofddoel leek om de continuïteit in de ontwikkeling van huis-
plattegronden te onderbouwen, evenals de bewoning binnen de 
latere dorpsterritoria. In 2009 publiceerde Waterbolk een revisie 
op zijn eerdere typologie. In zijn visie op de langetermijngeschie-
denis van het dekzandlandschap (in ieder geval gebaseerd op de 
ontwikkeling van de boerderij) is weinig veranderd. Wel onder-
scheidt Waterbolk verschillende regionale bouwtradities. Het 
gevolg is dat een aantal types een andere naam en soms een aan-
gescherpte datering gekregen heeft en enkele nieuwe types zijn 
geïntroduceerd (tabel 6.1).
Uit het overzicht komt naar voren dat de grootste veranderingen 
(en herinterpretatie) binnen de naamgeving van types betrekking 
hebben op de Brons- en IJzertijd. Aanvullingen uit de Romeinse 
tijd en Middeleeuwen betreffen regiogebonden types met het 
voornaamste verspreidingsgebied veelal buiten Drenthe. In de 
volgende paragrafen wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van de 
boerderijvorm binnen het studiegebied. Deels volgt deze de 
gedachtegang van Waterbolk, deels wordt ook een alternatieve 

lange traditie, het is immers niet vanzelfsprekend dat mens en dier 
onder één dak verbleven. Het onderzoek naar vorm en functie van 
huisplattegronden in Noordoost-Nederland is van betrekkelijk 
recente datum.630 Weliswaar waren archeologen als J. Holwerda er 
vanaf het begin van de 20e eeuw mee bezig, maar de opgraving die 
A.E. van Giffen in de jaren 30 van de vorige eeuw uitvoerde in 
Ezinge, geldt als het begin van de onderzoekstraditie.631 Tot in de 
jaren 60 leek de studie naar huisplattegronden vooral uitgevoerd 
te worden door archeologen van het voormalige Biologisch Archeo-
logisch Instituut (BAI) in Groningen. Pas vanaf het moment dat 
werd ingezet op grootschalig (regionaal) nederzettingsonderzoek, 
ontstond er bredere belangstelling voor. Nog steeds echter ontbe-
ren verscheidene regio’s studies met betrekking tot de typochro-
nologie van huisplattegronden. 
Het opzetten van een typologie betreft een noodzakelijke stap om 
ordening aan te brengen in de gegevens. Met betrekking tot de 
studie naar huisarchitectuur gedurende de pre- en protohistorie 
is het belangrijk te onderkennen dat de huizen gebouwd zijn door 
en op initiatief van lokale gemeenschappen. Hoewel de bouw van 
huizen moet voldoen aan de technische voorwaarden van een 
specifiek type, is bij de invulling daarvan sprake van een grote 
variëteit. Voor zover deze variëteit geen culturele implicaties heeft, 
is het niet wenselijk om deze tot in detail te willen typologiseren. 
Een typologie van huisplattegronden biedt aanknopingspunten 
voor de chronologie van nederzettingen, omdat aan specifieke 
types dateringen worden toegekend (typochronologie). Binnen 
de Nederlandse archeologie speelt dit onderzoek een hoofdrol. 
Een andere mogelijkheid is om de typologieën te gebruiken voor 
een studie naar culturele netwerken. 

type (Waterbolk 2009) type (Huijts 1992) datering (Waterbolk 2009) verspreiding

Hesel A/B - (variant type Elp) Laat-Neolithicum-Midden-Bronstijd Noordoost-Nederland/Westfalen

Emmerhout Emmerhout Midden-Bronstijd Noordoost-/ Midden- en Zuid-Nederland/Westfalen

Elp Elp Late Bronstijd Noordoost-Nederland

Borger A/B Elp Late Bronstijd Noord- en Midden-Nederland

Een Overgangstype Hijken Vroege IJzertijd Nederland/Westfalen

Wachtum Overgangstype Hijken Vroege IJzertijd Nederland/Westfalen

Hatzum - Midden-IJzertijd Noord-Nederland (kustgebied)

Hijken Hijken Midden-/Late IJzertijd Noordoost-Nederland

Dalen - Midden-/Late IJzertijd Midden- en Oost-Nederland/Westfalen

Diphoorn Variant Hijken Midden-/Late IJzertijd Midden- en Noordoost-Nederland/Westfalen

Colmschate - Late IJzertijd Midden- en Oost-Nederland

Fochteloo A Fochteloo A Late IJzertijd Noord-Nederland (incl kustgebied)

Zeijen - Late IJzertijd/Vroeg-Romeinse tijd Noord-Nederland

Midlaren - Romeinse tijd Noord-Nederland

Fochteloo B Fochteloo B Vroeg-Romeinse tijd Noord-Nederland

Noordbarge Noordbarge Vroeg-Romeinse tijd Noordoost-Nederland/Westfalen

Wijster A Wijster A Vroeg-Romeinse tijd Midden- en Noordoost-Nederland/Westfalen

Peelo A Peelo A Laat-Romeinse tijd Midden- en Noordoost-Nederland/Westfalen

Wijster B Wijster B Laat-Romeinse tijd Midden- en Noordoost-Nederland/Westfalen

Peelo B Peelo B 5e eeuw Midden- en Noordoost-Nederland/Westfalen

Eursinge Eursinge 6e eeuw Noordoost-Nederland

Odoorn A/C Odoorn A/C (incl Odoorn 
B’ en variant Odoorn C)

6e (A)/7e (B) en 8e eeuw (C) Midden- en Noordoost-Nederland/West-Nederlandse kustgebied/ 
Westfalen

Leens - 6e-8e eeuw Noord-Nederland (kustgebied)

Zelhem Odoorn C’ 8e eeuw Midden- en Oost-Nederland/ Westfalen

Odoorn C’ Odoorn C’ 9e eeuw Nederland ten noorden van het rivierengebied/Westfalen

Gasselte A Gasselte A 10e eeuw Nederland ten noorden van het rivierengebied/Westfalen

Gasselte B/B’ Gasselte B/B’ 11e t/m 14e eeuw Nederland ten noorden van het rivierengebied/Westfalen

Pesse - Volle Middeleeuwen mogelijk Nederland ten noorden van het rivierengebied/Westfalen

Tabel 6.1  Overzicht van de nieuwe huistypologie van Waterbolk (2009) in vergelijking tot die van Huijts (1992).
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grote sociale veranderingen. Behalve het ontstaan van het eerder 
geformuleerde model van urnenvelden, celtic fields en daarin zwer-
vende erven, zou de inperking van de leefruimte ook het einde van 
de ‘extended family’ betekend kunnen hebben. Bovendien heeft het 
verdwijnen van de omvangrijke stalruimte in nieuwe huistypen 
gevolgen gehad voor de betekenis van veeteelt binnen de lokale 
gemeenschappen.635 
Recentelijk is door S. Arnoldussen geconcludeerd dat huisplaatsen 
uit de Midden-/Late Bronstijd plaatsvaster waren dan voordien 
werd aangenomen.636 De vele verbouwingen en verlengingen bin-
nen de plattegronden wijzen op een langduriger gebruik van 
dezelfde locatie. Overeenkomsten met veranderingen in huisty-
pologie en nederzettingslocatie gedurende de Late IJzertijd/Vroeg-
Romeinse tijd dringen zich op (zie onder). Ook daar lijkt sprake 
van grote(re) woonstalhuizen en een (ver)groot belang van vee-
teelt, onder andere gericht op bemesting van het akkerland.
De typologische veranderingen binnen de huizenbouw culmineer-
den in het ontstaan van boerderijen van het type Wachtum en Een. 
Ze worden gekenmerkt door een vierbeukige binnenconstructie, 
een lichte wandconstructie waarvan vaak niet meer dan een wand-
greppel of paalsporen zijn teruggevonden, en buitenstijlen. Het 
betreft een architectuur die goed aansluit bij het systeem van zwer-
vende erven binnen een celtic field. De plattegronden zijn klein van 
formaat en bieden nauwelijks volwaardige stalruimte. H. Zimmer-
mann heeft erop gewezen dat vee niet noodzakelijkerwijs gestald 

visie op de ontwikkeling en datering en herkomst van specifieke 
typen geformuleerd. Hoewel het nieuwe overzicht van Waterbolk 
wel enige nuancering aanbrengt, blijft de daarin gepresenteerde 
typologie een poging om alle plattegronden in een chronologische 
volgorde te zetten. Hierdoor is de synchrone en diachrone variatie 
in huizenbouw onderbelicht gebleven. 

6.2.2  De ontwikkeling van de boerderijplattegronden 
gedurende de IJzertijd 

Kenmerkend voor de uitleg van boerderijplattegronden uit de Mid-
den- en het begin van de Late Bronstijd zijn de omvangrijke struc-
turen van het type Elp, Emmerhout en Borger. Deze boerderijen 
worden gekenmerkt door grote stalgedeeltes die lijken te wijzen 
op een bestaanseconomie waarin vee een belangrijke rol speel-
de.633 In een overzichtsartikel met betrekking tot de Bronstijd en 
de overgang naar de IJzertijd poneert H. Fokkens het volgende 
beeld: ‘Vanaf 800 v.Chr. komen geen lange huizen meer voor en 
zijn alle plattegronden veranderd in het overgangstype Hijken (nu 
type Wachtum en Een) of het type Oss-Ussen 2 en 3. De ontwikke-
ling van dit huistype moet in de eeuwen daarvoor tot stand geko-
men zijn, vermoedelijk tussen 1000 en 800 v.Chr.’634 Daaruit kan 
worden afgeleid, zo schetst niet alleen Fokkens, dat de Late Brons-
tijd en het begin van de Vroege IJzertijd ook een periode is van 

Afb 6.2  Typologie van boerderijplattegronden uit Zuid- en Noord-Nederland voor de IJzertijd (naar Huijts 1992 en Schinkel 1998). a: Oss-Ussen 2A (Late Bronstijd),  
b: Oss-Ussen 2B (Vroege IJzertijd), c: Oss-Ussen 3A (Vroege/Midden IJzertijd), d: Oss-Ussen 4a (Midden-IJzertijd), e: Oss-Ussen 4B (Late IJzertijd en Vroeg-Romeinse tijd), 
f: Oss-Ussen 5A (Late IJzertijd en Vroeg-Romeinse tijd), g: Wachtum (Vroege IJzertijd), h: Hijken (Midden- en Late IJzertijd), i: Fochteloo (Late IJzertijd en Vroeg-Romeinse 
tijd), j: Noordbarge (Romeinse tijd).  Schaal 1 : 400.
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is, blijkt uit de resultaten van een opgraving op de nabijgelegen 
Elferinkes (Enschede). Daar werd een bijna gelijktijdig erf onder-
zocht, waarvan het hoofdgebouw behoorde tot het type 
Wachtum.641 Ook in Colmschate zijn diverse boerderijplattegron-
den van zowel het type Wachtum opgegraven als enkele platte-
gronden die ogenschijnlijk veel minder goed in de strakke typo-
chronologische indeling van Waterbolk onder te brengen zijn.642 
In Centraal-Salland zijn enkele plattegronden opgegraven waarin 
geen sprake lijkt van de aanwezigheid van een stalgedeelte. Wel is 
in de nabijheid ervan meestal een grote schuur aangetroffen.643 
Hoewel de constructie lastig te herleiden is, het geheel oogt erg 
slordig, lijkt de bouwwijze geïnspireerd op de plattegronden van 
het type Een. Ze dateren in de Vroege en Midden-IJzertijd.
Plattegronden van het type Hijken zijn door Waterbolk en Huijts in 
de Midden-IJzertijd geplaatst. Een boerderij van dit type is opgegra-
ven in Raalte-De Berkte.644 Recentelijk heeft Waterbolk de datering 
aangepast tot in de Late IJzertijd (zie onder). Enige moeite moest 
gedaan worden om een boerderijtype te benoemen voor de Late 
IJzertijd en de Vroeg-Romeinse tijd. Naar aanleiding van het onder-
zoek bij Wachtum, Zwinderen en Holsloot is vastgesteld dat het type 
tot in de Romeinse tijd voorkomt. Wel vindt vanaf de Late IJzertijd 
een opvallende toename plaats van de lengte van plattegronden van 

hoefde te worden. Stallen onder een dak bracht zelfs allerlei nade-
len met zich mee.637 Vormen de tijdens het archeologisch onder-
zoek bij Hijken aangetroffen paalzettingen een verklaring? Deze 
palenrijen zijn wel geïnterpreteerd als omgrenzingen van de indi-
viduele akkers van celtic fields, in een periode waarin nog geen 
sprake zou zijn geweest van de aanwezigheid van lage wallen.638 
Het lijken ideale locaties om het vee bijeen te houden, zodat de 
akkers (extensief ) bemest konden worden. Een omvangrijk stal-
gedeelte lijkt dan niet nodig. 
Het onderzoek in Deventer (Colmschate), Raalte (Jonge Raan en 
de Boetelerenk), Heeten, Enschede (Josinkes) en Dalfsen (Welsum) 
toont aan dat de ontwikkeling van boerderijplattegronden in Over-
ijssel weliswaar overeenkomsten vertoont met die van Drenthe 
,maar ook een eigen dynamiek kent.639 Waterbolk heeft boerde-
rijen uit deze overgangsfase getypeerd als type Borger A/B. Ook de 
plattegronden van De Josinkes (Enschede), een boerderijplatte-
grond uit Raalte-Jonge Raan en huis 2 van Raalte-Boetelerenk 
(Zegge VI) moeten tot het type Borger gerekend worden. Ze tonen, 
in vergelijking tot de types Een en Wachtum, een beeld van grote 
driebeukige plattegronden die tot in de Vroege IJzertijd dateren.640 
Bij deze boerderijvormen is sprake van een bouwtraditie met een 
groter stalvolume, net zoals dat bij de boerderijen in de voorgaan-
de periode al het geval was. Dat de synchrone variatie aanzienlijk 

a

b

c

d

e

Afb 6.3  Plattegronden uit de Midden-IJzertijd tot in de Vroeg-Romeinse tijd in het 
studiegebied. a: Raalte-Jonge-Raan, b: Wachtum, c: Laren-Zutphenseweg, 
d: Ede-De Vallei, e: Epse-Gorssel.  Schaal 1 : 400.

Enschede Josink Es

Zutphen Looërenk 

schaal 1:400

Afb 6.4  In Oost-Nederland komen gedurende de Vroege IJzertijd ook plattegronden 
voor die omvangrijker zijn dan plattegronden van het type Wachtum of Een 
zoals bij Enschede (Josinkes) en Zutphen (Looerenk).  Schaal 1 : 400.

Afb 6.5  Boerderijplattegrond van de opgraving bij Fochteloo (naar Van Giffen 1959).
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ge rekend werden wel erg veel overeenkomsten met die van het type 
Wijster.647 Ten tweede blijkt dat ook het vondstmateriaal van de 
opgraving zelf grotendeels in de 2e eeuw na Chr. gedateerd moet 
worden.648 Op basis van een inventarisatie van Verlinde, opgravin-
gen bij Raalte-Jonge Raan, Wachtum en Holsloot, kan geconclu-
deerd worden dat boerderijen van het type Hijken zelfs doorlopen 
tot in de Vroeg-Romeinse tijd.649 Plattegronden van het type Hijken 
kennen een ruime verspreiding. Ze zijn buiten Noord-Nederland 
ook in grote delen van Oost-Nederland aangetroffen. Het meest 
zuidelijk aangetroffen voorbeeld van een boerderij van het type 
Hijken is opgegraven in Vreden (Westfalen).650 Door Waterbolk is 
de laatste plattegrond gerekend tot het type Diphoorn. De inter-
pretatie van dit type is niet eenvoudig en enigszins arbitrair. Bij 
nadere beschouwing kan getwijfeld worden of de plattegronden 
die tot dit type gerekend worden ook niet ondergebracht kunnen 
worden bij andere types. Weliswaar vertonen veel plattegronden 
zowel invloeden van tweebeukige als driebeukige constructies, tot 
een uitontwikkeld type zoals in het Midden-Nederlandse rivieren-
gebied komt het niet.651 De plattegrond uit Vreden vertoont alle 
kenmerken van het type Hijken, met als extra enkele nokpalen. 
De plattegronden van Colmschate (G33) en Raalte (Jonge Raan 3) 
moeten eerder gerekend worden tot het type Dalen.652 Tot op 
zekere hoogte speelt deze discussie ook rondom het type Colm-
schate. Zo zijn er verschillende plattegronden van het type Oss-
Ussen 5A in Midden- en Oost-Nederland opgegraven (onder ande-
re Colmschate G29). 

dit type. Dit uit zich met name in het stalgedeelte (afb 6.6).645 
Waterbolk onderscheidt (behalve het type Hijken) voor Noordoost-
Nederland nog verschillende types voor de Late IJzertijd en Vroeg-
Romeinse tijd: die van Fochteloo, Noordbarge, Colmschate, Dip-
hoorn en Dalen. Vanaf de 1e eeuw na Chr., maar vooral na 100, is de 
ontwikkeling weer goed te traceren aan de hand van de vele plat-
tegronden uit onder andere Wijster en Peelo, plattegronden van het 
type Wijster A. Een kenmerkend verschil tussen plattegronden van 
het type Hijken en Wijster is het gebruik van buitenstijlen. 
In de plattegronden uit Fochteloo zagen Waterbolk en Huijts een 
soort van tussenvorm. Dit resulteerde in de aanwijzing van het 
type Fochteloo voor de Late IJzertijd/Vroeg-Romeinse tijd. Een 
buitenbeentje binnen de Drentse typologie zijn de plattegronden 
van het type Noordbarge. Het betreft wandgreppelhuizen die voor-
namelijk in Noordbarge zijn aangetroffen. Ze komen voor rond de 
jaartelling (100 voor tot 100 na Chr.). De binnenconstructie lijkt 
een eerste poging om meer ruimte te creëren. Hoewel er ook bui-
ten Drenthe (Noord-Duitsland, West-Nederland maar ook in Win-
terswijk en Blerick) vergelijkbare plattegronden zijn opgegraven, 
lijkt dit type geen verdere rol gespeeld te hebben in de ontwikke-
ling van de Drentse typologie.646 Het type Dalen representeert de 
tweebeukige huisbouwtraditie uit het Midden- en Oost-Nederland-
se rivierengebied (zie onder). 
Bij nadere beschouwing blijkt het type Fochteloo buiten de typo-
logie van Overijssel en Zuid-Drenthe te vallen. Ten eerste vertonen 
veel plattegronden die in het verleden tot het type Fochteloo 

De verhouding tussen de lengte en breedte van boerderijplattegronden
gedurende de IJzertijd en Vroeg-Romeinse tijd
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Afb 6.6  De verhouding tussen de lengte en breedte van boerderijplattegronden gedurende de IJzertijd en Vroeg-Romeinse tijd in Oost- en Noord-Nederland.
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de Rijn en onder de IJssel is de combinatie van tweebeukige boer-
derijconstructies, zoals Haps, met een wandconstructie, inclusief 
wandstijlen en versterkte ingangspartij, die veel overeenkomsten 
vertoont met de wandconstructies van het type Hijken. Behalve 
huis 1 van Laren-Zutphenseweg kan ook gerefereerd worden aan 
enkele plattegronden van Ede-De Vallei en Barneveld-Harselaar. 
Een ander voorbeeld van zo’n mengvorm zijn de deels twee-, deels 
driebeukige plattegronden uit de Romeinse tijd en die regelmatig 
in het Midden-Nederlandse rivierengebied worden opgegraven.657

Het is een interessant gegeven dat dit overgangsgebied, waar tij-
dens de Late IJzertijd en Vroeg-Romeinse tijd zuidelijke invloeden 
een belangrijke rol spelen in huisconstructie en materiële cultuur, 
gedurende de Midden-Romeinse tijd een meer noordelijk gezicht 
toont.

6.2.3  De ontwikkeling van de boerderijplattegronden 
gedurende de Romeinse tijd

In de vorige paragraaf is erop gewezen dat het door Waterbolk (en 
Huijts) beschreven type Hijken tot in de Vroeg-Romeinse tijd in 
gebruik is geweest. Vanaf de 2e eeuw (Midden-Romeinse tijd) ont-
staat een nieuwe constructie (Wijster A). Opmerkelijk is echter wel 
dat op een enkele plaats (Raalte-Telgen) boerderijplattegronden van 

Er is wel eens gesuggereerd dat in de IJzertijd en Romeinse tijd 
sprake was van een tweebeukige bouwtraditie ten zuiden van de 
grote rivieren en een driebeukige traditie ten noorden ervan.653 

Gedurende de Midden-IJzertijd zouden in het noorden van Neder-
land de plattegronden van het noordelijke type Hijken overheer-
sen. Ten zuiden van de Maas zou het tweebeukige type Haps (Oss-
Ussen 4/5) het meest voorkomen. Een nadere beschouwing leert 
echter dat ook het gebied ten zuidwesten van de IJssel gekenmerkt 
wordt door tweebeukige constructies van het type Haps en Oss-
Ussen 5A (afb 6.7).654 Intrigerend is dat de ontwikkeling die in Zuid-
Nederland herkenbaar is van het type Oss-Ussen 4, dat gedurende 
de Midden- en het begin van de Late IJzertijd overheerst, naar het 
type Oss-Ussen 5, dat dateert tegen het einde van de Late IJzertijd 
en een deel van de Romeinse tijd, ook terug te vinden is in enkele 
plattegronden in Midden- en Oost-Nederland (Amersfoort-Katten-
broek, Deventer-Colmschate en Epse-Gorssel).655 Aan de andere 
kant zijn er talloze voorbeelden van opgravingen uit de nabije 
omgeving waar de driebeukige constructies overheersen of zelfs 
naast de tweebeukige constructies voorkomen (Raalte- Jonge Raan, 
Deventer-Colmschate en Haaksbergen-Buurse).656 
Het is dus duidelijk dat het gebied tussen de Maas en de IJssel gezien 
moet worden als een overgangszone tussen de tweebeukige en 
driebeukige bouwtraditie. Veel plattegronden vertonen dan ook 
elementen van beide bouwstijlen. Typerend voor het gebied boven 
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Verspreiding 2-schepig type Dalen en Colmschate

Verspreiding 3-schepig type Hijken en Dipkoorn

Legenda

Afb 6.7  Verhouding van twee- en driebeukige boerderijtypen in Oost en Noord-Nederland vanaf de Midden-IJzertijd tot in de Vroeg-Romeinse tijd.
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Afb 6.8  Kenmerkende boerderijplattegronden uit 
Oost-Nederland voor de Romeinse tijd. 
a: Wijster A, b: Peelo A, c: Wijster B, d: 
Wijster C, e: Noordbarge, f –h: een- en 
tweebeukige plattegronden uit Denekamp, 
Wehl en Didam.  Schaal 1 : 400.
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belangrijkere functie krijgen in het ondersteunen van het dak-
gewicht. Op een gegeven moment kan beter gesproken worden over 
dubbelstijlen in de wanden dan dat nog duidelijke middenstijlen 
herkenbaar zijn. Waterbolk ziet hierin een doorgaande trend richting 
de Vroege Middeleeuwen (type Odoorn) die uiteindelijk culmineert 
in de bootvormige constructies van het type Gasselte.662 
De Drentse typologie vangt aan met het type Wijster A, een tweede-
lige plattegrond die zich van het voorafgaande type (Hijken) onder-
scheidt door het ontbreken van buitenstijlen. In het type Peelo A 
(3e eeuw) worden voor het eerst middenstijlen vervangen door dub-
belstijlen in de wand, en wel rondom de ingangspartijen. Dit type 
betreft bovendien een driedelige constructie (stal, woon- en 
ambacht/opslagruimte). De types Wijster B en C tonen een verdere 
ontwikkeling, waarbij ook in het voorhuis steeds meer dubbelstijlen 
in de wand worden toegepast. Bij het type Wijster C is echter nog 
maar één ingangspaar in het middendeel overgebleven, maar dit 
type is vermoedelijk gelijktijdig aan en daarmee een variant op zijn 
grote broer, type Wijster B. Beide dateren in de 4e eeuw na Chr. Door 
deze ontwikkelingen is de huisplattegrond van een volledig driebeu-
kige indeling gedurende de IJzertijd en Vroeg-Romeinse tijd, naar een 
deels driebeukige (stalgedeelte), deels één- of soms ook tweebeukige 
constructie in de Laat-Romeinse tijd overgegaan. Hierna volgen op 
de overgang naar de Vroege Middeleeuwen in de typochronologie 
de typen Peelo B (5e eeuw), Eursinge (5e/6e eeuw) en Odoorn (6e eeuw). 
Ze worden gekenmerkt door een kern van zes palen, die diep ingegra-
ven zijn in het middenhuis. Deze kern draagt het dak samen met de 
dubbelstijlen die in het voorhuis én de stal uiteindelijk de naar buiten 
geplaatste middenstijlen geheel vervangen.
Slechts een klein deel van de plattegronden van de nederzettingen 
in het voorland van de limes (Ede, Wehl en Didam) is gepubliceerd. 
Een belangrijk regionaal verschil tussen de Drentse typologie en 
de ontwikkeling van de plattegronden in het Gelderse gebied boven 
de limes, is dat veel plattegronden eenbeukig (dus zonder midden-
stijlen) lijken te zijn uitgevoerd.663 Het eenbeukige karakter uit zich 
in ca. 40% van alle plattegronden. De constructie van de overige 
60% biedt wel veel overeenkomsten met het Drentse beeld. We moe-
ten er echter rekening mee houden dat dit verschil ook te herleiden 
kan zijn tot een verschil in het funderen van de middenstijlen, bij-
voorbeeld op stiepen.664 Een extra argument voor dit laatste kan 
zijn dat met name in dit gebied gedurende de 6e t/m de 8e eeuw 
langer vastgehouden wordt aan het gebruik van middenstijlen in 
het woonvertrek, de zogenaamde ‘zes-palenkern’, als variant op de 
typologie van Odoorn (type Zelhem).665 Opvallend is dat de omvang 
van veel woonstalhuizen beduidend groter is (lengtes tot wel 70 m 

het type Hijken zelfs tot in de 2e eeuw gedateerd kunnen worden. 
Hoewel het hier misschien eerder uitzondering dan regel betreft, 
moet geconcludeerd worden dat deze bouwstijl nog gedurende vrij-
wel de gehele 2e eeuw in zwang is geweest in Heeten. 
Het was Van Es die in zijn beschrijving van de opgraving Wijster 
een eerste systematische analyse maakte van boerderijplattegron-
den uit de Romeinse tijd in Noordoost-Nederland.658 De door hem 
ontwikkelde typologie is later door P. Kooi en Waterbolk aangepast 
en van scherpere dateringen voorzien.659 In 1999 heeft H.A. Hid-
dink, op basis van recentere vondsten, een alternatieve datering 
voorgesteld.660 Hierboven is al op de verrassend jonge datering van 
het type Hijken gewezen. Het onderstreept de noodzaak om de 
studie naar de typologische achtergronden van huisconstructies 
vanuit een regionaal kader, en dus niet enkel met een ‘Drentse’ 
bril, te benaderen. De studies van Zimmermann (Flögeln, Nie-
dersachsen), E. Taayke (Ede en Wehl) maar ook van J. Nicolay en 
Waterbolk (Midlaren) wijzen hierop.661 Ze bieden een referentie-
kader voor een regionale typologie voor respectievelijk Oost-Fries-
land, Oost-Nederland bezuiden de IJssel, en Noord-Drenthe in 
samenhang met het Fries-Groningse terpengebied. 
Hoewel verschillend in uitleg, kunnen in het gebied boven de 
rivieren twee trends onderscheiden worden. In de eerste plaats zet 
de omvang, met name de lengteontwikkeling zich door. Voor een 
klein deel wordt dit veroorzaakt door een toename van het stalge-
deelte. Het onderzoek van de laatste jaren naar de ontwikkeling 
van de boerderijplattegronden gedurende de Late IJzertijd/ Vroeg-
Romeinse tijd heeft echter wel aangetoond dat dit fenomeen zijn 
oorsprong vindt in die periode. Belangrijker is dat die groei ver-
oorzaakt wordt door het opnemen van een extra ruimte in de con-
structie. In plaats van een onderscheid in woon- en stalruimte (een 
tweedeling) is vanaf het einde van de 2e eeuw steeds vaker sprake 
van een driedeling waarbij het woongedeelte centraal gelegen is, 
met een stal- en ambachts- of opslagruimte aan weerszijden. Deze 
ontwikkeling uit zich bovendien in constructietechnische aanpas-
singen, zoals de aanwezigheid van meerdere ingangspartijen. 
Behalve lange huizen, soms met lengtes tussen de 50 en 70 m, 
komen ook steeds vaker korte huizen voor, de zogenaamde Wijster-
shorthouses, die één enkel vertrek bevatten. Het lijkt erop dat een 
toegenomen complexiteit binnen de samenleving zich uit in een 
diversifiëring van de omvang van huisstructuren. 
In de tweede plaats is een ontwikkeling zichtbaar waarbij de bouwers 
steeds nadrukkelijk proberen om met name het woonvertrek te ont-
doen van een binnenconstructie. De middenstaanderparen worden 
steeds vaker richting de wanden verplaatst, die daardoor een steeds 

plattegrondtype datering naar Kooi 1991/2 (Waterbolk/Huijts) datering naar Hiddink 1999 datering op basis van gegevens Heeten

Hijken Midden-IJzertijd (MIJ) idem MIJ-2e eeuw na Chr.

Wijster A (Fochteloo B) 100-250 na Chr. 2e/3e eeuw 2e/3e eeuw

Peelo A 200-350 3e eeuw 250-350

Wijster B 4e eeuw idem 250-350

Wijster C 4e eeuw idem 250-450

Tabel 6.9  Datering van plattegrondtypes op basis van analyses van Huijts (1992), met opmerkingen van Kooi (1991/2), Hiddink (1999) en de verzamelde gegevens van de 
drie opgravingen te Heeten.
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de binnenindeling bestaan grote overeenkomsten met de voor 
Drenthe opgestelde typologie. De oudste plattegronden zijn twee-
beukig en tweedelig uitgevoerd, type Wijster A. In de loop van de 
ontwikkeling ontstaan steeds vaker eenbeukige ruimtes, dit door-
dat de daklast verplaatst wordt richting de wanden. Daarnaast 
neemt ook het aantal vertrekken toe. 
Naar aanleiding van de opgraving bij Midlaren-De Bloemert heb-
ben Nicolay en Waterbolk de uit de Romeinse tijd daterende plat-
tegronden vergeleken met oudere opgravingsgegevens uit Noord-
Drenthe en het Fries-Groningse kustgebied. Op basis daarvan 
reconstrueerden ze een Noord-Drentse bouwtraditie die waarschijn-
lijk ook het terpengebied heeft omvat (type Midlaren). De platte-
gronden verschillen met die van de Wijster/Peelo typologie wat 
betreft de wand- en de binnenconstructie. De wandconstructie 
bestaat uit zeer dicht op elkaar geplaatste palen. De binnencon-
structie lijkt deels drie-, deels tweebeukig. Wandgreppels en een-
beukige binnenruimtes ontbreken. Interessant is dat ook de neder-
zetting bij Rhee, die tot voor kort gedateerd werd in de Late IJzertijd 
maar naar aanleiding van nieuw onderzoek eerder in de Midden-
Romeinse tijd geplaatst moet worden, qua gebouwconstructie goed 
in te passen is in deze typochronologie.670 Op basis van een verge-
lijking met plattegronden uit de Vroege Middeleeuwen uit Midlaren 
en de rest van Drenthe lijkt het alsof de bouwtradities gedurende 
die periode weer bij elkaar komen.

en breedtes tot 8 m) dan bij veel Overijsselse en Drentse plattegron-
den.666 Een ander fenomeen, dat deels aansluit bij ontwikkelingen 
in het Duitse gebied en waar de plattegronden van het type Noord-
barge een representant van zijn, betreft de aanwezigheid van struc-
turen waarvan de wandgreppels een belangrijk constructietech-
nisch element vormen. Plattegronden met wandgreppels zijn 
opgegraven bij Zutphen-Leesten en Didam-Kollenberg.667 
In dit opzicht is het interessant om de plattegronden uit de omge-
ving van Emmen te bezien. Evenals de wandgreppelhuizen van 
Noordbarge, blijken ook verscheidene plattegronden van de Fries-
landweg (Emmen) constructietechnische overeenkomsten te ver-
tonen met de huizentypologie in het aangrenzende Duitse gebied 
en voort te borduren op de voor Noordbarge geschetste ontwik-
keling.668 Op basis hi   ervan moet zelfs geconcludeerd worden dat 
het type Noordbarge niet tot 100 maar tot in de 3e eeuw na Chr. 
doorloopt. Ook deze plattegronden kenmerken zich door smalle 
maar zeer langwerpige constructies. 
De resultaten van het onderzoek bij Flögeln (Eekhöltjen, Nie-
dersachsen) bieden aanknopingspunten voor een nadere duiding 
van de plattegronden van het type Noordbarge.669 Ook verschei-
dene van deze plattegronden zijn extreem lang, tot bijna 70 m, en 
relatief smal, tot ca. 6 m. Opvallende overeenkomsten betreffen 
de wanden die in veel gevallen middels het graven van wandgrep-
pels geconstrueerd zijn. Buitenstijlen ontbreken en ook wat betreft 

Salland

Twente

Buurserbeek

Dortherbeek

Slinge

Vecht

Regge

IJss
el

Dalfsen

Achterhoek

Oude IJssel

Dinkel

Berkel

Borne

Denekamp

Losser

Winterswijk

Emmen

Wijster

Verspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspeiding huistype NoordbargeVerspreiding huistype Noordbarge

Afb 6.10  Verspreiding van boerderijplattegronden van het type Noordbarge in Oost-Nederland.
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Afb 6.11  Kenmerkende boerderijplattegronden uit de Late IJzertijd/
Romeinse tijd in het rivierengebied (naar Vos 2009). 
Schaal 1 : 400.    
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komsten met de tweebeukige huizenbouwtraditie in het Midden-
Nederlandse rivierengebied.673 Er zijn eerder parallellen aanwijsbaar 
met de nederzettingen direct boven de limes, zoals Ede, Wehl en 
Didam, waar eenbeukige constructies een belangrijke factor blijven. 
Een andere vergelijkbare constructie zou in Heek (Westfalen) zijn 
opgegraven.674 De plattegronden uit Colmschate worden vanaf de 
tweede helft 2e tot in de 3e eeuw gedateerd. Evenals bij het culturele 
vondstmateriaal oriënteert ook de huizenbouw zich vanaf het einde 
van de 1e eeuw voornamelijk op het noorden.
Het aantal nederzettingen uit Gelderland, boven de limes, toont 
een beeld dat zowel overeenkomsten als verschillen bevat ten 
opzichte van de nederzettingen in Overijssel en Drenthe. De voor 
het onderzoek in Heeten meest belangwekkende parallel betreft 
het grootschalig nederzettingsonderzoek bij Leesten en Eme (Zut-
phen) en dan met name de opgravingen bij Ooyerhoek en het 
Laaksche veld.675 De plattegronden uit de oudste fase vertonen 
slechts gedeeltelijk overeenkomsten met de Drentse typologie 
(Peelo B en Eursinge). Enkele plattegronden (huis 12) kenmerken 
zich door een kernconstructie. De overige vertrekken zijn eenbeu-
kig uitgevoerd. Andere plattegronden (huis 11) zijn heel anders van 
opzet. De een- of tweebeukige constructie sluit meer aan bij het 
Midden-Nederlandse rivierengebied. De wandconstructie met 
behulp van wandgreppels vertoont weer eerder verwantschap met 
het aangrenzende Duitse gebied.676 

6.2.4  De ontwikkeling van de boerderijplattegronden 
gedurende de Vroege en Volle Middeleeuwen

In de vorige paragraaf is al gewezen op de ontwikkeling waarbij de 
middenstijlen uit de basisconstructie verdwijnen. Binnen de Drent-
se typologie gebeurt dat eerst door het toepassen van de zespalige 
kernconstructie (type Peelo B en Eursinge) en vervolgens door de 
constructie middels dubbelstijlen (type Odoorn A t/m C, 700-900). 
De verschuiving van de draagconstructie naar de wanden vertaalt 
zich in dit type naar een toename van het aantal dubbelstijlen. Bij 
de meeste wandpalen wordt nu ook een buitenstijl geplaatst. Con-
structietechnisch verandert bovendien de rol van de buitenstijl. 
In plaats van dat de dubbelstijlen gezamenlijk een dwarsligger 
ondersteunen, wordt de buitenstijl nu schuin tegen de dwarsligger 
aan geplaatst, waardoor de wand geschoord wordt.677

De data uit de 6e en het begin van de 7e eeuw (Merovingische peri-
ode) bestaat uit plattegronden van Zelhem-Hummeloseweg, Raal-
te-Boetelerenk, Zutphen-Eme, Vreden (Westfalen), Soest (Westfa-
len), Enschede-Elferinkes, Kootwijk en Hoog-Buurlo. De 
7e/8e-eeuwse gegevens (Karolingische periode) zijn afkomstig uit 
Zelhem-Soerlant, Kootwijk, Deventer-Colmschate, Telgte-Wöste 
(Westfalen) en Vreden. De 9e- en 10e-eeuwse plattegronden ( Ottoonse 
periode) zijn opgegraven bij Zelhem-provinciale rondweg, 
 vindplaats 1, Zutphen-Leesten, Baalder, Bathmen, Kootwijk, Bor-
ne-Hoefblad, Telgte-Wöste en Warnsveld.
Het beeld dat uit Oost-Nederland naar voren komt, is divers. Ener-
zijds zijn er plattegronden aangetroffen die grote overeenkomsten 

Uit de vorige paragrafen kwam naar voren dat gedurende de Late 
IJzertijd binnen Oost-Nederland, met name bezuiden de IJssel, 
sprake was van twee verschillende culturele invloeden. Het is inte-
ressant om te constateren dat, hoewel er wel degelijk verschillen 
aanwijsbaar zijn, de ‘culturele’ invloed vanuit het Midden-Neder-
landse rivierengebied vanaf de Midden-Romeinse tijd zo goed als 
afwezig is. Huis 7 van Heeten-Hordelman 2003 en enkele boerderij-
plattegronden uit Deventer-Colmschate lijken wat dat betreft een 
uitzondering. Als we inderdaad uit mogen gaan van een interpreta-
tie van de constructie uit Heeten, die is voorzien van een omgang, 
een soort pseudo-porticus, dan moet dit eerder in verband gebracht 
worden met bijzondere contacten, mogelijk in de sfeer van lokale 
elite, dan met regelmatige culturele invloeden.671 Bovendien lijkt 
de basisconstructie zelf vooral van inheemse (regio nale) herkomst 
te zijn. De interpretatie van A.D. Verlinde met betrekking tot enkele 
plattegronden uit Colmschate als ‘Romeinse’ huizen kan genuan-
ceerd worden. Uit de opgravingstekeningen uit 1986/7 destilleerde 
hij enkele eenbeukige structuren die volgens Romeinse bouwprin-
cipes geconstrueerd zouden zijn.672 Tijdens het onderzoek in 2003/4 
werd een derde constructie opgegraven. In de eerste plaats is het de 
vraag of hier sprake is van woonstalhuizen, onder andere in het licht 
van de in Heeten aangetroffen omvangrijke (bij)gebouwen. In de 
tweede plaats vertoont de constructie opmerkelijk weinig overeen-

Afb 6.12  Kenmerkende boerderijplattegronden uit Noord en Oost-Nederland 
gedurende de Vroege Middeleeuwen (naar Waterbolk 1999). Odoorn A, 
Odoorn B, Odoorn C, Odoorn C’, Gasselte A. Schaal 1 : 400.
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huis 4 (fase 1) met een afgeronde buitenwand nog een moeilijk te 
plaatsen plattegrond, de uitleg van fase 2 vertoont grote overeenkom-
sten met het basistype aangeduid als type Zelhem. Het zijn platte-
gronden die ook wel gelijkenis vertonen met het type Odoorn, maar 
gemiddeld wat breder lijken te zijn (afb 6.14).686 Een terugkerend 
fenomeen voor plattegronden uit Oost-Nederland van het type Zel-
hem zijn de plankachtige wandstijlen. Op basis van de wandafwerking 
van verscheidene huizen van Zelhem-Soerlant, Raalte-Boetelerenk 
(Zegge VI) en Laren-Zutphenseweg, mogen we voorzichtig conclu-
deren dat het een lokale trend betreft uit de 7e en 8e eeuw.
In het Drentse beeld wordt de huizenbouw gedurende de Karolin-
gische periode gedomineerd door plattegronden van het type 
Odoorn C (700-900). De verschuiving van de draagconstructie naar 
de wanden vertaalt zich in dit type naar een toename van het aantal 
dubbelstijlen. Bij de meeste wandpalen wordt nu ook een buitenstijl 
geplaatst. Constructietechnisch verandert bovendien de rol van de 
buitenstijl. In plaats van dat de dubbelstijlen gezamenlijk een dwars-
ligger ondersteunen, wordt de buitenstijl nu schuin tegen de dwars-
ligger aan geplaatst, waardoor de wand geschoord wordt.687 Wat 
betreft de latere types valt op dat pas in de Karolingische tijd de aan-
zet tot een bootvormige plattegrond plaatsvindt (type Odoorn C’). 
In tegenstelling tot de datering die Huijts geeft aan het type Gas-
selte A, 800-1000, komen in ieder geval in Oost-Nederland ook al in 
de 8e eeuw plattegronden voor die, althans volgens Huijts, tot het-
zelfde type behoren.688 De verwarring wordt waarschijnlijk veroor-
zaakt doordat de oorsprong van de bootvorm ten zuiden van Dren-
the gezocht moet worden en eerder op de Veluwe voorkomt dan in 
Drenthe.689 Hierdoor ontstaan regionale variaties in onder andere 
Kootwijk die zowel kenmerken van huizen van het type Gasselte A 
als van het type Odoorn C vertonen. De bootvorm wordt lange tijd 
beeldbepalend voor een groot deel van het Noordwest-Europese 
huizenlandschap. Het ontstaansgebied en de verspreiding van deze 
huisvorm blijft vooralsnog een onbeantwoorde vraag. De vorm 
kwam incidenteel voor in Westfalen in de IJzertijd en in Scandinavië 
vanaf de Romeinse tijd en de Volksverhuizingperiode. Plattegronden 
uit Midden-Nederland (onder andere huis 30 uit de Zanderij in Kat-
wijk) suggereren dat bootvormige constructies vanaf het begin van 
de 8e eeuw hun intrede deden in Nederland.690 Onderzoek bij het 
Swormink (Deventer) resulteerde in de vondst van een bootvormige 
plattegrond (Gasselte A) die dendrochronologisch in 750 gedateerd 
kon worden.691 De verspreiding van dit type richting Noordoost-
Nederland moet in de tweede helft van de 8e eeuw gezocht worden. 
Dit uit zich bij verschillende plattegronden in mengvormen zoals in 
onder andere Zelhem, Laren-Zutphenseweg en Kootwijk die zowel 

vertonen met het Drentse beeld. Anderzijds komen we ook meer 
lokale varianten tegen. Zo is een deels overgeleverde plattegrond 
uit Soest, qua wandconstructie, te typeren als een type Odoorn B.678 
Tijdens onderzoek bij de Elferinkes te Enschede werd een platte-
grond ontdekt die overeenkomsten vertoont met het type Odoorn, 
maar tegelijkertijd past het zowel qua constructie als indeling in 
een groep plattegronden uit Zelhem en Hoog-Buurlo (type Zelhem). 
Vermoedelijk hebben de middenstaanders nog wel degelijk een 
dragende functie gehad.679  
De plattegronden die in Zutphen-Eme (350-700 na Chr.) zijn opge-
graven, vertonen, op een enkel type na, alle sterke overeenkomsten 
met de types Peelo-B en Odoorn A/B (hoofdstuk 5). Bouwmeester 
constateert dat enkele plattegronden, die qua wandconstructie 
grote overeenkomsten vertonen met de types Odoorn A/B, nog wel 
degelijk driebeukige elementen bevatten.680 Een andere platte-
grond, waarvan in Zutphen verschillende voorbeelden zijn aange-
troffen, betreft een wandgreppelhuis.681 Twee plattegronden zijn 
tweebeukig uitgevoerd. Bij de andere twee rust het dak vrijwel vol-
ledig op de wanden, waardoor een eenbeukige ruimte ontstaan is. 
Zowel in Vreden als Zelhem-Hummeloseweg zijn vergelijkbare hui-
zen opgegraven. De plattegronden uit Vreden zijn eenbeukig uit-
gevoerd, al zijn in de binnenruimte wel enkele ondersteunde paal-
zettingen herkenbaar.682 Van de twee plattegronden van Zelhem is 
er één twee- en één eenbeukig gebouwd.683 De tweebeukigheid van 
de plattegronden is opmerkelijk. In het zuiden en het midden van 
Nederland zijn dergelijke constructies veel meer ingeburgerd. Paral-
lellen voor deze plattegronden uit de Romeinse tijd zijn o.a. gevon-
den in Grave-Escharen, maar bijvoorbeeld ook in Kootwijk.684 Wat 
betreft binnenindeling is het onduidelijk of we deze plattegronden 
als een woonstalhuis moeten beschouwen, of dat het woon/
ambachtshuizen betreft. De plattegronden van Zutphen zijn relatief 
klein, 5 bij 12 m. Hetzelfde geldt voor een van de huizen van Vre-
den.685 Alleen bij een plattegrond uit Zelhem (huis 4) zijn twee 
vertrekken aan te wijzen. Ook het grotere huis van Vreden zal een 
woonstalhuis zijn geweest. Dat geldt niet voor de andere platte-
gronden. Een deel van deze plattegronden betreft bijgebouwen 
waarbij dezelfde interpretatieproblemen spelen als bij de bijge-
bouwen uit de Romeinse tijd (Wijster-shorthouses, zie boven). 
De constructie van enkele boerderijen uit Hoog-Buurlo en Zelhem-
Hummeloseweg is interessant, omdat het de vroegste plattegronden 
betreft van een variant die ook in de Karolingische periode veel voor-
komt (type Zelhem). De plattegronden vertonen veel overeenkom-
sten. De constructie van dubbele staanderparen in combinatie met 
een standgreppel lijkt specifiek te zijn. Is Zelhem-Hummeloseweg 

 
 

5m0
Afb 6.13  Boerderij van het type Zelhem (naar 

Van der Velde en Kenemans 2002b). 
Schaal 1 : 200.
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kenmerken van huizen van het type Gasselte A als van het type 
Odoorn C vertonen.692 
De 9e en 10e eeuw in Drenthe worden gedomineerd door de bouw 
van de hierboven beschreven huizen van het type Gasselte A en de 
overgang naar het type Gasselte B vindt plaats in de loop van de 
10e eeuw. 
Het type Gasselte B is een bootvormig gebouw met een relatief forse 
constructie ten opzichte van het type Gasselte A dat daarvoor in 
gebruik was. Bijna alle gebouwen van dit type hebben een aange-
bouwde zijruimte, zijbeuk of kubbing genaamd. De grootte van de 
paalkuilen van de kernconstructie is toegenomen bij het Gasselte 
B type ten opzichte van de periode ervoor. Bij het type Gasselte A 
hebben deze nog een diameter van 25 tot 50 cm, bij het type Gas-
selte B is een diameter van een meter geen uitzondering.693 Type 
Gasselte A wordt door Huijts gedateerd tussen 800 en 1000 en Gas-
selte B in de periode 900 tot 1300 na Chr. Afgaande op de grootte 
van de paalsporen zouden de type Gasselte B-plattegronden van 
Markelo mogelijk eerder aan het einde van de 10e of begin 11e eeuw 
kunnen worden gedateerd dan in de 12e of 13e eeuw. Een kenmer-
kend element voor de plattegronden van het type Gasselte A is de 
indeling in een woon-, een werk- of opslagruimte en een stal-
gedeelte.694 Deels als gevolg van de vele elkaar overlappende plat-
tegronden en waterputten, is het niet mogelijk om met zekerheid 
uitspraken te doen over de indeling van de boerderijen. Met het 
ontstaan van zijbeuken verandert dit echter, omdat deze kubbingen 
bestemd blijken te zijn voor het vee. Vergelijkbare bootvormige 

plattegronden zijn teruggevonden in Kootwijk en Horst: Kootwijk 
40, 51, 52 en Horst 15.695 In de ontwikkeling van de boerderijplat-
tegronden van Bathmen is de verschuiving van lichte naar steeds 
zwaardere constructies goed te volgen. Het grondplan van een 
boerderij uit Baalder sluit goed aan bij het inmiddels verkregen 
beeld van de bootvormige boerderijen.696 Dat boerderijen van het 
type Gasselte A tot ver in Westfalen voorkomen, is te concluderen 
uit plattegronden uit Telgte-Wöste (Kr. Warendorf ).697 
Opmerkelijk zijn de boerderijplattegronden uit twee vondstcom-
plexen in de gemeente Zutphen; zij zijn eerder rechthoekig dan 
bootvormig te noemen. De enige mogelijke 9e/10e-eeuwse plat-
tegrond uit Leesten heeft een rechthoekige uitleg in plaats van een 
bootvormige.698 Ook de 9e-eeuwse plattegronden van Warnsveld 
zijn moeilijk in het beeld te passen. Constructietechnisch lijken 
zij op het type Gasselte A, maar het betreft echter geen bootvorm.699 

Deze gegevens sluiten aan bij de huizen 4 en 6 van Markelo-Noord-
achteres. Deze worden gedateerd in de 10/11e eeuw, waarmee ze 
iets jonger zijn dan de bovenstaande voorbeelden.700 

6.2.5  Een typologie voor Oost-Nederland: regionale 
ontwikkelingen en synchroniteit

In de voorgaande paragrafen is de ontwikkeling van huisplatte-
gronden geschetst vanaf de IJzertijd tot in de Volle Middeleeuwen. 
Als referentiekader is de typologie uit Drenthe gebruikt in combi-

Afb 6.14  Lengte-breedte verhouding van plattegronden uit regio’s in Oost- en Noord-Nederland gedurende de Vroege Middeleeuwen. 
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beperken. Overeenkomsten met plattegronden uit het rivierenge-
bied zijn minder aanwezig dan gedurende de periode daarvoor. 
Wanneer de limes verandert in een open grenszone (hoofdstuk 5) 
lijkt er eerder sprake van een doorzetting van noordelijke tradities 
naar het zuiden dan andersom.
 Vanaf de Vroege Middeleeuwen lijkt het erop dat de grote rivieren 
voor een duidelijke cultuurscheiding zorgen tussen Noord- en 
Zuid-Nederland met betrekking tot bouwtradities. Over de ontwik-
keling van boerderijen in de Vroege Middeleeuwen in het rivieren-
gebied weten we betrekkelijk weinig. Voor huisplattegronden uit 
de iets beter bekende Late Middeleeuwen is vastgesteld dat deze 
aansluiten bij de Noord-Nederlandse traditie, zij het dat ze over 
het algemeen een wat geringere omvang hebben.702 
De plattegronden uit de Vroege Middeleeuwen zijn gevonden in 
Dorestad (Wijk bij Duurstede), Oud-Leusden en Stenen Kamer/
Linge (Kerk-Avezaath). Helaas zijn er nog weinig gegevens beschik-
baar, zodat een samenhangend beeld ontbreekt. De meeste plat-
tegronden dateren uit het einde van de 8e en 9e/10e eeuw. De plat-
tegronden uit Oud-Leusden en Stenen Kamer-Linge behoren tot 
het type Gasselte A.703 De bekende plattegronden uit Dorestad 
vertonen op enkele punten overeenkomsten met de plattegron-
den uit Kootwijk.704 Ook hier is sprake van grote bootvormige 
boerderijen met dubbele wandpalen. Anders dan bij enkele plat-
tegronden uit Zelhem-Soerlant en Kootwijk het geval is, ontbreekt 
hier de binnenconstructie. De boerderijen zijn dus eenbeukig 
geweest. Plattegronden, vergelijkbaar met Beers-Gassel of wand-
greppelhuizen, zoals uit Zutphen, Vreden en Zelhem zijn voorals-
nog niet aangetroffen in het rivierengebied. De variatiebreedte 

natie met typologieën uit Zuid-Nederland, het middennederlandse 
rivierengebied en Westfalen/Niedersachsen. Een eerste belang-
rijke constatering betreft het gebruik en de betekenis van het huis. 
Hoewel Noord- en Zuid-Nederland wat betreft gebouwconstructies 
veel van elkaar verschillen, zijn de overeenkomsten eigenlijk veel 
groter. Zo betreft het in alle gevallen woonstalhuizen. Gedurende 
de Midden-Bronstijd zijn het vooral de grotere (met een veronder-
steld groter stalgedeelte) en vanaf de Late Bronstijd/Vroege IJzertijd 
komen daar de kleinere huizen voor in de plaats. De Late IJzertijd 
kenmerkt zich weer door toenemende stalgroottes. Ook de uitleg 
van bootvormige plattegronden uit de Middeleeuwen vertoont 
weinig verschillen met die uit het zuiden.
 Een andere constatering is dat, wanneer in detail naar de datering 
van de verschillende Drentse en Oost-Nederlandse typen gekeken 
wordt, de datering van individuele plattegronden sterk kan wis-
selen. De typologie van Drentse huisplattegronden is gebaseerd 
op elkaar opvolgende types. Weliswaar benoemt Waterbolk al ver-
schillende types die gelijktijdig voorkomen, maar de praktijk blijkt 
nog weerbarstiger. Tegelijkertijd biedt deze lokale variatie juist 
mogelijkheden voor de studie naar culturele netwerken.
 Ten slotte is uit het bovenstaande te concluderen dat de ontwik-
keling van de huisconstructie in Oost-Nederland een eigen lokale 
invulling heeft gekregen. Het betreft een invulling die samenhangt 
met ontwikkelingen rondom het studiegebied (Drenthe, Westfalen 
en het rivierengebied).701 Wanneer alle lokale variaties worden 
gecatalogiseerd lijkt er sprake van een regionale ontwikkeling 
waarvan de hoofdlijnen hieronder geschetst worden.
Gedurende de Late Bronstijd en Vroege IJzertijd lijken in Oost-
Nederland nog regelmatig boerderijen voor te komen die veel 
groter zijn dan die van het type Wachtum of Een. Ze sluiten qua 
bouwtraditie eerder aan bij plattegronden van het type Elp. Moge-
lijk is hier een relatie te leggen met verschillen in locatiekeuze 
tussen Drenthe en het versnipperde dekzandlandschap van grote 
delen van Oost-Nederland (hoofdstuk 2). 
In de Midden- en Late IJzertijd komen in het zuiden van het stu-
diegebied veel tweebeukige boerderijen voor. Ook plattegronden 
waarvan de oorsprong in Zuid-Nederland ligt (bijvoorbeeld Oss-
Ussen 5A), zijn in Oost-Nederland aangetroffen. Het bestaan van 
een tweebeukige traditie leidt ook tot enkele mengvormen. Bin-
nen de typologie van Waterbolk zijn deze bekend als type Dalen, 
Colmschate en Diphoorn. Kan bij de laatste getwijfeld worden of 
het een apart type betreft, de noordelijke naamgeving van de 
andere types doet geen recht aan de zuidelijke herkomst van de 
bouwtraditie. Vergelijkbaar is het voorkomen van wandgreppel-
huizen van het type Noordbarge waarvan de herkomst in Westfa-
len/Niedersachsen gezocht kan worden.
 In de Romeinse tijd gaan noordelijke invloeden overheersen. 
De constructieprincipes van het type Wijster en Peelo worden dan 
in grote delen van Oost-Nederland toegepast. Toch wordt hier ook 
van afgeweken. Met name de grote groep eenbeukige plattegron-
den in het zuiden van het onderzoekgebied contrasteert met het 
Drentse beeld. De aanwezigheid van de limes lijkt de uitwisseling 
van ideeën met betrekking tot architectuur met het zuiden te 

Afb 6.15  Ontwikkeling van de bootvormige plattegrond bij Laren-Zutphenseweg 
(naar Van der Velde en Ploegaert 2005). Schaal 1 : 400.

11782_BW_NAR 40.indd   207 24-01-11   16:08



208 Wonen in een grensgebied

6.3  De studie van vondstcategorieën

Evenals architectuur vormen ook culturele vondstgroepen als aar-
dewerk, metaal, glas en overige ambachtelijke producten een 
belangrijke informatiebron voor de studie naar culturele relaties 
(uitwisselingsnetwerken) tussen groepen. 
De resultaten van archeologisch onderzoek op de pleistocene 
zandgronden zijn dikwijls karig wanneer het de studie naar vonds-
ten betreft. Het overgrote deel is immers al verdwenen. Vondst-
contexten zijn verploegd en materiaal aan de oppervlakte degra-
deert snel. Hoewel veel van de aan de nederzettingen gerelateerde 
vondsten is verdwenen, biedt de analyse van de vondstcomplexen 
nog wel voldoende aanknopingspunten. In deze bijdrage wordt 
stilgestaan bij het aardewerk, het metaal en de ambachtelijke pro-
ductie (met name van metaal) op de vindplaatsen. De keuze voor 
deze vondstcategorieën is gebaseerd op de mogelijkheden die dit 
materiaal biedt tot analyse van culturele netwerken.705 Het aarde-
werk dat geproduceerd is in het studiegebied is in vrijwel alle geval-
len met de hand vervaardigd. Getracht wordt om de bevindingen 
van de verschillende specialisten te combineren en in een ruim-
telijk kader te plaatsen. Vertrekpunt voor deze paragraaf is de Late 
IJzertijd. Naar aanleiding van de analyse van de boerderijplatte-
gronden kan geconcludeerd worden dat een deel van Oost-Neder-
land, met name bezuiden de IJssel, gedurende de IJzertijd onder 
sterke culturele invloed staat vanuit het Midden-Nederlandse rivie-
rengebied. Deze invloed lijkt vanaf het begin van de 2e eeuw na 
Chr. te marginaliseren. In plaats daarvan wordt de blik eerder op 
het noorden en oosten gericht. 

tussen lokale bouwstijlen lijkt kleiner te zijn aan het eind van de 
Vroege Middeleeuwen. De constructieprincipes van het type Gas-
selte A (en B) worden dan in het hele gebied vergelijkbaar toege-
past. Wel lijkt het erop dat in ieder geval de plattegronden uit de 
Volle Middeleeuwen in het rivierengebied iets kleiner zijn ten 
opzichte van de Drentse plattegronden. De periode tussen de 6e 
en de 9e eeuw in Oost-Nederland toont een iets ander beeld dan 
dat we uit Drenthe kennen. Het meest gebruikte constructieprin-
cipe tot dan toe is die van het type Odoorn. In de loop van de 7e 
en 8e eeuw zien we echter dat daar in Oost-Nederland een eigen 
invulling aan gegeven wordt (type Zelhem). Dit vertaalt zich niet 
direct in de lengte van de plattegronden, maar vooral in de breed-
te. Om de gemiddelde breedte van 7 m te kunnen overspannen 
worden daarom toch nog middenstaanders geplaatst in het mid-
dengedeelte van de woonstalhuizen. Een andere ontwikkeling, 
die zich veel eerder voordoet in Oost- dan in Noord-Nederland, is 
het ontstaan van bootvormige huizen. 
In eerste instantie lijkt dit, aangezien het basisconstructieprincipe 
van de rechthoekige huizen overgenomen wordt, eerder een trend 
dan een constructietechnische noodzaak. Het is echter wel moge-
lijk dat deze ontwikkeling het ontstaan van de constructie van 
eenbeukige bootvormige huizen van het type Gasselte A gefacili-
teerd heeft. Plattegronden zoals het wandgreppelhuis en het Beers-
Gasseltype tonen aan dat Oost-Nederland meer dan het noorden 
in een grensgebied gelegen is, waar invloeden van buitenaf voet 
aan de grond kunnen krijgen. Deze komen mogelijk zowel uit het 
noordoosten, de wandgreppelhuizen, als uit het zuiden, het Beers-
Gasseltype.
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Afb 6.16  Verspreiding van La Tène glasfragmenten in Oost-Nederland.
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vormd aardewerk (onder andere het zogenaamde Marne-aardewerk) 
en de introductie van La Tène-armbanden. N. Roymans spreekt in 
dit verband ook wel van een proces van latènisering.707 
Vanaf de 1e eeuw v.Chr. is de Romeinse invloed op de regio voelbaar 
geweest. Als we op Caesar’s berichtgeving moeten afgaan, heeft hij 
stevig ingegrepen in de machtsverhoudingen tussen de stammen 
langs de Rijn. Als gevolg van het treffen met de Eburones raakte het 
gebied deels ontvolkt, waardoor er zich nieuwe stammen konden 
vestigen. Dit proces lijkt deels door de Romeinen gecontroleerd te 
zijn geweest.708 Voorbeelden van deze bewegingen zijn de komst van 
de Bataven en de Ubiërs, stammen waarvan de elite zich verbond met 
de Romeinen en waarvan verondersteld mag worden dat hun vesti-
ging (actief ) ondersteund werd. In het licht van deze ontwikkelingen 
is het interessant om nog eens naar het gebied boven de Rijn te kij-

6.3.1  Culturele tradities uit het Midden-Nederlandse 
rivierengebied gedurende de Late IJzertijd/
Vroeg-Romeinse tijd en ‘noordelijke’ invloeden 
gedurende de Vroeg-Romeinse tijd 

Gedurende de Late IJzertijd was geen sprake van de aanwezigheid 
van een grens (limes). De stammen ten noorden van de Rijn zullen 
evenveel contacten met de noorder- als de zuiderburen hebben 
gehad. Gedurende de Late IJzertijd zijn voor Noordwest-Europa twee 
culturele zones te onderscheiden: de La Tène-groep in het zuiden en 
de Jastorf-cultuur in het noorden.706 Het gebied daartussen betreft 
een diffuse (contact)zone. In de loop van de Late IJzertijd nemen de 
invloeden vanuit de La Tène-cultuurgroep toe in Zuid-Nederland. 
Dit is onder meer af te leiden uit de stijlontwikkeling van handge-
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Afb 6.17  Keltische munten en zogenaamd Fries aardewerk in Oost-Nederland.
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210 Wonen in een grensgebied

Lippemondingsgebied (D).712 Hoewel het te ver gaat om van het 
dichten van een gat te spreken, ligt het voor de hand te veronderstel-
len dat glaswerk vanuit het rivierengebied in het studiegebied terecht 
is gekomen. Verder noordelijk zijn wel een paar vondsten gemeld 
(onder andere de regio rond Zutphen, Deventer en Denekamp) maar 
deze zijn eerder het gevolg van minder frequente contacten (te den-
ken valt aan huwelijken).713 Vrijwel alle vindplaatsen dateren (voor 
zover te achterhalen) uit de Late IJzertijd/Vroeg-Romeinse tijd. Het 
voorkomen van hoeveelheden La Tène-glas geeft aan dat nederzet-
tingen uit de Achterhoek deel uitmaakten van uitwisselingsnetwer-
ken uit het Midden-Nederlandse rivierengebied.
De verspreiding van Keltische munten toont aan dat vrijwel het 
gehele studiegebied buiten het bereik van deze vondstcategorie 
valt.714 Alleen in de directe nabijheid van de IJssel (Deventer, Epse, 
Zutphen) en in Oldenzaal zijn enkele exemplaren gevonden. Voor de 
rest zijn munten in het vondstspectrum afwezig. Dateren we de cir-
culatie van deze munten in een latere fase (vanaf de tweede helft van 
de 1e eeuw v.Chr.), dan kunnen we concluderen dat de relaties tussen 
groepen aan beide zijden van de Rijn minder intensief werden.
In zijn dissertatie schetst E. Taayke een levendig beeld van de 
gebeurtenissen rond de jaartelling. Hoewel hij zelf aangeeft dat 
voorzichtigheid betracht moet worden bij het leggen van relaties 
tussen materiaalcomplexen en etnische groepen, zoals stammen, 
kent hij vervolgens wel veel gewicht toe aan door hem geconsta-
teerde veranderingen in vorm, stijl en vervaardigingswijzen in het 
aardewerk.715 Hij constateert grote veranderingen gedurende de 
1e eeuw na Chr., voornamelijk veroorzaakt door de komst van de 
Romeinse troepen. De Friese stammen raakten in de verdrukking 

ken. Enerzijds is het maar de vraag of de ‘Eburoonse invloedssfeer’ 
zich beperkte tot de Rijn, anderzijds hoeft het geen verbazing te wek-
ken wanneer het ontstaan van een ‘machtsvacuüm’ in Midden-/Zuid-
Nederland niet alleen leidde tot stammenbewegingen vanuit het 
zuiden, maar ook tot onrust ten noorden van de grote rivieren.
In zijn studie naar de etnogenese van de Bataven benoemt Roy-
mans twee vondstgroepen die in samenhang gezien moeten wor-
den met de identiteit van het gebied: La Tène-armbanden en Kel-
tische munten.709 De eerste groep wordt als kenmerkend 
beschouwd voor het rivierengebied en de regio direct ten zuiden 
daarvan. De armbanden komen voor vanaf de 3e eeuw v.Chr. tot in 
het begin van de Romeinse tijd.710 Hun verspreiding dateert gro-
tendeels voor die van de tweede groep, de Keltische munten. Het 
betreft met name enkele specifieke muntslagen (de triquetrum mun-
ten) die zouden passen in de etnogenese van het Bataafse stam-
verband, vanaf de tweede helft van de 1e eeuw v.Chr.711 
Een verspreidingskaart voor beide vondstgroepen kan derhalve 
inzicht bieden in de uitwisselingsnetwerken en sociale relaties tus-
sen het Eburoonse gebied en (delen van) Oost-Nederland (afb 6.16). 
In eerste instantie valt het aantal fragmenten (er zijn er ongeveer 100 
bekend) van La Tène-glas tegen. Afgezet tegen de ruim 4000 beken-
de exemplaren uit Midden- en Zuid-Nederland (met meer dan 3000 
exemplaren in het Oostelijk rivierengebied) zijn de bijna honderd 
exemplaren uit Oost-Nederland niet veelzeggend. Wanneer we ech-
ter het aantal bekende nederzettingen beschouwen, dan kunnen er 
toch wel wat conclusies uit worden getrokken. De grootste concen-
tratie bevindt zich in de Achterhoek. Dit is niet verwonderlijk. De con-
centratie sluit aan bij die van het oostelijk rivierengebied en het 

 
 

Afb 6.18  Een aardewerkcomplex uit de Late 
IJzertijd bij Winterswijk-Eelinkes 
(naar Van der Velde en Taayke 
1999).
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6 De studie van de materiële cultuur: een langetermijn perspectief  211

Het is niet uit te sluiten dat deze vondsten verwijzen naar kleine 
groepen Germanen die gedurende de 1e eeuw na Chr. in zuidelijke 
richting trekken. Vermeldenswaard is daarnaast de ligging van een 
‘noordelijke’ huisplaats, hutkommen en kenmerkend noordelijk 
aardewerk bij de vindplaatsen Blerick-Heierhoeve (L) en Jülich 
(Duitsland). De begeleidende waterput uit Blerick dateerde rond 
96 na Chr. Het complex lijkt te wijzen op een kleine groep noor-
delijke immigranten die zich in Romeins Limburg vestigden.720  
Op zichzelf niets nieuws, mobiliteit is geen onbekend verschijnsel 
bij Germaanse groepen (zie hoofdstuk 4).
Binnen de archeologie van Nordrhein-Westfalen wordt een zoge-
naamde Elbegermaanse horizont onderscheiden.721 Er wordt gedoeld 
op aardewerkvormen, maar ook fibulae, die (qua stijlontwikkeling) 
aansluiten bij noordelijke cultuurgroepen uit het mondingsgebied 
van de Elbe. Deze horizont wordt gedateerd in de 1e eeuw v.Chr, met 
name de tweede helft daarvan. Cf. Reichmann stelde dat deze vonds-
ten een aanwijzing zijn voor migraties van groepen uit het Elbege-
bied. Latere onderzoekers hebben dit denkbeeld (van migratie) 
genuanceerd. Zo stelde R. Halpaap dat er inderdaad een instroom 

door agressie vanuit het noorden en oosten, met name van de 
Chauken.716 Ook in het centrale rivierengebied (Wijk bij Duur-
stede, Vleuten) constateert Taayke veranderingen in de samenstel-
ling van aardewerkcomplexen die hij voor de 1e eeuw typeert als 
van Fries-Chaukische herkomst.717 Wat betreft het laatste kan uiter-
aard ook aan een herkomstgebied in West-Nederland (bijvoorbeeld 
Noord-Holland) gedacht worden. 
Toch zijn er ook voor Oost-Nederland aanwijzingen dat vanaf de 
Late IJzertijd, en met name vanaf de 1e eeuw na Chr., sprake is van 
een toename van vondsten van de NordseeKüstenNähe (NKN) groep 
(zie onder). Het gaat om potten van het type De Horden C, voor-
zien van oren. Ze worden zowel in een holoceen baksel als in een 
lokaal baksel aangetroffen. Een verspreidingskaart laat zien dat 
het weliswaar niet om grote aantallen gaat maar dat de versprei-
ding toch vrij algemeen is. Binnen Raalte zijn deze vormen aan-
getroffen tijdens de opgravingen Raalte-Jonge Raan en De Boete-
lerenk (Zegge VI).718 Andere vondsten uit de regio betreffen 
Zwolle-Bikkenrade, Zwolle-De Bese, Zutphen-Leesten, Borne en 
Denekamp-De Borchert.719 

Afb 6.19  Een aardewerkcomplex uit de Late IJzertijd/Vroeg-Romeinse tijd uit Borne (naar Scholte Lubberink en Willemse 2009).
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212 Wonen in een grensgebied

Denekamp (hoofdstuk 4). De aanwezigheid van zogenaamd Fries 
aardewerk (zie boven) is echter een aanwijzing dat ook hier sprake 
is van relaties met noordelijke groepen.

6.3.2  Aardewerkstijlen in Noordoost-Nederland

Binnen het studiegebied en de gekozen tijdshorizont zijn ruwweg 
acht aardewerktradities (of stijlen) te onderscheiden:

 – Het aardewerkcomplex uit de Midden-/Late IJzertijd.
 – Het aardewerk uit de Rijn-Wezer-Germaanse (RWG) traditie 
vanaf eind 1e eeuw na Chr. tot in de 4e eeuw.

was van aardewerk uit een Elbegermaanse traditie, maar dat dit niet 
geleid heeft tot een breuk in de nederzettingsontwikkeling.722 Inven-
tarisaties van het Lippemondingsgebied en Noordoost-Westfalen 
tonen bovendien aan dat dit aardewerk altijd in relatie voorkomt 
met lokale producten.723 Van grootschalige immigraties lijkt geen 
sprake. Wat wel duidelijk wordt, zijn de toegenomen culturele con-
tacten tussen Westfalen en het noordelijke kustgebied, waarbij 
migraties van kleine Germaanse groepen niet uit te sluiten zijn. Het 
is een aanwijzing voor veranderende culturele verbanden en uitwis-
selingsnetwerken die zich verleggen ten gevolge van de komst van 
de Romeinen. Binnen Oost-Nederland zijn tot op heden geen vonds-
ten met een Elbegermaanse herkomst gedaan, met uitzondering van 

Afb 6.20  Een aardewerkcomplex uit de Late IJzertijd/Vroeg-Romeinse tijd uit Raalte-Jonge Raan (naar Groenewoudt et al. 1998).
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6 De studie van de materiële cultuur: een langetermijn perspectief  213

Deze stijlen representeren de ontwikkeling die de materiële cul-
tuur heeft doorgemaakt vanaf de Midden-/Late IJzertijd tot in de 
Volle Middeleeuwen. Studie naar herkomst en verspreiding biedt 
ook inzichten in verschuivende zwaartepunten binnen uitwisse-
lingsnetwerken, gewijzigde machtsverhoudingen en onderlinge 
culturele beïnvloeding. In onderstaande paragrafen wordt per 
stijlgroep een korte impressie gegeven van de rol en betekenis voor 
het studiegebied. Het onderzoek naar handgevormd aardewerk in 
Oost-Nederland kent weliswaar een lange traditie die teruggaat op 
R. von Uslar (1938), maar een recentelijk overzichtswerk ontbreekt. 
Dit in tegenstelling tot Noord-Nederland, waar Taayke in 1996 pro-
moveerde op de ontwikkeling en typologie van het aardewerk uit 
de IJzertijd en Romeinse tijd. De informatie voor Oost-Nederland 
is daardoor noodgedwongen afkomstig uit opgravingsverslagen 
en vondstmeldingen.

Aardewerkcomplexen uit de Midden-/Late IJzertijd
Complexen uit deze periode zijn slechts een enkele maal onder-
werp van studie geweest. De belangrijkste complexen betreffen 

 – Het aardewerk uit een noordelijke regio (pleistocene zand-
gronden en het terpengebied), ook wel NordseeKüstenNahe 
Fundgruppe (NKN) genoemd, vanaf de 1e eeuw na Chr. tot in 
de 4e eeuw).

 – Aardewerk afkomstig uit de Romeinse provincies (draai-
schijfaardewerk).

 – Aardewerk afkomstig uit noordelijke (Saksische) gebieden 
dat gedurende de 5e/begin 6e eeuw circuleerde.

 – Een aardewerkgroep ontstaan uit een Laat-Romeins vor-
menspectrum dat in Noordoost-Nederland en aangrenzend 
 Duitsland circuleerde vanaf de 5e tot in de 9e eeuw. Het staat 
bekend als Hessen-Schortens (naar een eerste beschreven 
vindplaats). 

 – Vroegmiddeleeuws aardewerk uit de Rijnstreek dat vanaf de 
6e tot in de 9e eeuw in het studiegebied circuleerde.

 – Het middeleeuwse vormenspectrum uit Zuid- en Midden-
Nederland (Rijnlandse waar,met name kogelpotaardewerk) 
dat vanaf de 9e eeuw bepalend werd voor de samenstelling 
van de serviezen. 

Afb 6.21  Verspreiding van aardewerkstijlen in Noordoost-Nederland (naar Taayke 2006). Legenda 1: Fries aardewerk. 2: NordseeKüstenNahe (NKN) aardewerk.  
3: Rijn-Wezer-Germaans aardewerk.
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214 Wonen in een grensgebied

 relatief veel complexen (enkele) scherven worden aangetroffen 
uit de NKN-traditie (zogenaamd Fries aardewerk). Deze com-
plexen kunnen vrijwel altijd gedateerd worden in de 1e eeuw 
na Chr. Aardewerk uit een vondstcomplex uit Borne dat dateert 
tegen het einde van de Late IJzertijd volgt qua stijlontwikkeling 
deels die van Midden-/Zuid-Nederland maar kenmerkt zich  
ook door regio nale varianten daarop.726 Deze ontwikkeling 
sluit aan bij eerder geconstateerde ontwikkelingen van het 
nederzettingsbeeld.

Het aardewerk uit de Rijn-Wezer-Germaanse (RWG) traditie vanaf eind 
1e tot in de 4e eeuw.
De herkomst van deze stijlgroep moet in Duitsland (Westfalen) 
gezocht worden. Vanaf de tweede helft 1e eeuw wint aardewerk uit 
deze stijlgroep snel aan populariteit. In Oost-Nederland ontstaat 

Borne, Raalte-Jonge Raan, Winterswijk-Eelinkes, Zutphen-Ooyer-
hoek en Deventer-Colmschate.724 Het aardewerk sluit qua stijl-
ontwikkeling en baksel aan op dat van de voorafgaande periodes. 
Het volgt ook gedeeltelijk de stijlontwikkelingen zoals die zijn 
vastgesteld voor Zuid- en Midden-Nederland.725 Het is dan ook 
lang niet altijd goed herkenbaar ten opzichte van aardewerk  
uit voorgaande periodes. Bovendien blijken de meeste vondst-
complexen relatief arm te zijn aan aardewerk en het materiaal 
is over het algemeen weinig tot niet versierd. Een nieuw element 
ten opzichte van ouder aardewerk is de introductie van organi-
sche magering. In tegenstelling tot bij latere stijlgroepen (RWG 
en NKN) gaat het om slechts minimale percentages. Het aarde-
werk is vaak wat dunner dan dat uit de periode daarvoor. Veel 
vormen zijn besmeten. Een kleine groep betreft gereduceerd 
gebakken en glad gepolijste producten. Opvallend is dat in 

Afb 6.22  Vormen van Rijn-Wezer-Germaans (RWG) aardewerk in Oost-Nederland (naar Taayke 2006).
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6 De studie van de materiële cultuur: een langetermijn perspectief  215

 – Voorkomen van versiering bestaande uit verspreid aange-
brachte ondiepe, (deels) afgeronde indrukjes (Tupfen) in de 
eerste twee eeuwen van de Romeinse tijd.

 – Voorkomen van kamstreekversiering (Kamstrich).
 – Voorkomen van wrattenversiering (Warzen).
 – Voorkomen van korenaarversiering (Ahrenmuster).

In de 2e eeuw komt dit aardewerk voor in de pleistocene dekzand-
gebieden ten noorden van de limes en ten zuiden van Drenthe.728 

Intrigerend zijn veranderingen die in de loop van de 2e en 3e eeuw 
plaatsvinden. Wanneer de complexen van Zwolle-Bikkenrade, 
Heeten-Telgen, Heeten-Hordelman en Zutphen-Ooyerhoek met 
elkaar worden vergeleken, valt op dat de invloed van de noorde-
lijke stijlgroep steeds groter wordt. Vanaf de 3e eeuw beginnen deze 
vormen een overheersende rol te spelen in Bikkenrade.729 Is Telgen 
(met name 2e eeuw) nog een duidelijk complex in de RWG-traditie, 
op Hordelman (2003, 3e en 4e eeuw) zijn onmiskenbaar invloeden 
uit het noorden zichtbaar.730 Het 3e en 4e-eeuwse complex van 
Zutphen-Ooyerhoek is ook in de latere fases nog te karakteriseren 
als RWG.731 

een eigen regionale variant. De belangrijkste vondstcomplexen 
betreffen Zutphen-Ooyerhoek, Heeten-Telgen/Hordelman en 
Deventer-Colmschate. Voor dit aardewerk is door Von Uslar een 
typologie ontwikkeld. Hermsen omschrijft de kenmerken van dit 
aardewerk als volgt:727 

 – Regelmatig voorkomen van situlae vorm Uslar 1 gedurende de 
eerste twee eeuwen na Chr.

 – Regelmatig voorkomen van situlae vorm Uslar 2 in de periode 
vanaf de late 2e eeuw tot en met de 4e eeuw.

 – Regelmatig voorkomen van kommen vorm Uslar 4 in de 
tweede helft van de 3e en 4e eeuw.

 – Aanwezigheid van versiering op meer dan 5% van alle wand-
scherven.

 – Regelmatig voorkomen van vlakdekkende versiering (vaak 
indrukken) op het buikgedeelte.

 – Regelmatig voorkomen van versiering bestaande uit een 
omlopende rij vingertopindrukken ongeveer ter hoogte van 
de grootste wandomvang.

 – Frequent voorkomen van versiering bestaande uit indrukken 
met zijwaartse kleiophoping (Wulstgruben).

Afb 6.23 a  Een complex in Rijn-Wezer Germaanse-stijl van de opgravingen in Heeten (2e en 3e eeuw, naar Bouwmeester 2007).
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 – Voorkomen van versiering op het schoudergedeelte.
 – Regelmatig voorkomen van geometrische groevenversiering 

of omlopende groeven.
 – Regelmatig voorkomen van oren.

In kleine hoeveelheden komt dit aardewerk voor in Oost- en 
Midden- Nederland gedurende de 1e eeuw na Chr. Met name vanaf 
de 3e eeuw dringen steeds meer stijlelementen van deze aarde-
werktraditie door in vondstcomplexen in Noord-Overijssel (zie 
boven).

Het aardewerk uit een noordelijke regio (NKN) 
NKN uit zich door:

 – Sterk overheersen van drieledige aardewerkvormen met een 
duidelijke uitstaande hals of verdikte meervoudige afgestre-
ken rand (meer dan 80% van het aardewerk).

 – Regelmatig voorkomen van situlae vorm Wijster IB omstreeks 
de 3e eeuw na Chr.

 – Regelmatig voorkomen van nauwmondige potten.
 – Aanwezigheid van versiering op minder dan 1% van alle wand-

scherven.

Afb 6.23 b  Een complex in Rijn-Wezer Germaanse-stijl van de opgravingen in Heeten (2e en 3e eeuw, naar Bouwmeester 2007).
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maken in diverse regionale producties, zoals de lowlands ware (vroe-
ger ook wel kustaardewerk genoemd) en Batavian grey ware.735 Vanaf 
de 3e eeuw komt dit type aardewerk ook veelvuldig voor in com-
plexen in Noordoost-Nederland. In de 4e eeuw maakt het zelfs meer 
dan de helft van het totaal aan draaischijfaardewerk uit. Een gids-
vorm betreft een voetkom (Chenet 342). Onderzoek naar de ver-
spreiding van deze kommen leidde tot de verrassende conclusie 
dat deze zich met name concentreren in het gebied ten noorden 
van de limes en rondom Nijmegen.736 Hermsen maakt aannemelijk 
dat dit aardewerk geproduceerd is in de regio Salland (afb 6.24).737 
Hij doet dit onder andere aan de hand van de verspreiding van deze 
vormen, de aanwezigheid van enkele bijzondere overgangsvormen 
in Heeten en Colmschate en de vondst van enkele kleikuilen in 
laatstgenoemde opgravingen.738 De herkomst van de techniek 
moet waarschijnlijk gezocht worden in het oostelijke rivierenge-
bied.

Ontwikkelingen binnen het aardewerkcomplex van de nederzetting 
Heeten gedurende de Romeinse tijd
De wetenschappelijke waarde van de aardewerkcomplexen van 
Telgen, Hordelman 2003 en Hordelman 1994 ligt vooral in de date-
ring ervan. Anders dan voor bijvoorbeeld Wijster en Deventer-

Aardewerk uit de Romeinse tijd vervaardigd op de draaischijf
Binnen deze groep moet onderscheid gemaakt worden tussen twee 
groepen. De eerste groep betreft de importen van pottenbakke-
rijen uit het Romeinse Rijk. De tweede groep wordt ook gekarak-
teriseerd als terra nigra-achtig aardewerk. 
 Het aantal vondsten uit de Vroeg-Romeinse tijd is uitermate 
gering. Zo is bij Borculo-Industrieterrein Noord een scherf Itali-
sche sigillata aangetroffen.732 Een andere 1e-eeuwse vondst betreft 
een komvorm (Dragendorff 27) uit Haaksbergen-Buurse.733 Het 
aandeel aan op de draaischijf vervaardigd aardewerk neemt iets 
toe vanaf de 2e eeuw. Toch is dit voor de nederzettingen die op 
grotere afstand van de limes liggen (noordelijk Gelderland, Over-
ijssel en Drenthe) slechts een klein deel van het totale complex 
(tot 5%, zie onder). Luxe aardewerk (terra sigillata en geverfde 
waar) en kruiken overheersen. Alleen in de nederzettingen in de 
nabijheid van de limes worden regelmatig ruwwandige vormen 
aangetroffen. Het aandeel van draaischijfaardewerk ligt daar dan 
ook hoger (ca. 20%).
 Terra nigra-achtig aardewerk is een verzamelnaam voor producten 
in een blauwgrijs baksel die in grote delen van het grensgebied 
zijn geproduceerd. Traditioneel wordt dit aardewerk gerekend tot 
de Belgische waar.734 De laatste jaren is men onderscheid gaan 

Afb 6.24  Verspreiding van voetkommen van het type Chenet 342 (naar Hermsen 2007).
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Colmschate kan hier een onderscheid gemaakt worden tussen 
typisch 2e-, 3e- en 4e-eeuwse complexen. Dit is vooral van belang 
omdat slechts een gering deel van het aardewerk zich op het niveau 
van scherven laat dateren. Als gevolg van die constatering zou het 
mogelijk moeten zijn om enerzijds veranderingen in culturele 
beïnvloeding in kaart te brengen en anderzijds uitspraken te doen 
met betrekking tot het gebruik en de technologie van het aarde-
werk zelf. Wat betreft het gebruik is het, op basis van de materi-
aalcomplexen uit Heeten, maar moeilijk om verregaande conclu-

sies te trekken. Wel lijkt er in de loop van de 3e, maar vooral 
gedurende de 4e eeuw, sprake van een toegenomen belang van 
(luxe) drinkserviezen. Deze vinden we voor het belangrijkste deel 
terug in de bijzonder fraai afgewerkte vormen van terra nigra-achtig 
aardewerk en directe imitaties daarvan. Het vormenspectrum sluit 
aan bij dat van de RWG-stijl en impliceert dat deze technologische 
vernieuwing geïnitieerd is door de Germaanse samenleving ten 
noorden van de limes. Het past in een ontwikkeling waarin sprake 
is van een toegenomen belang van ambachtelijke activiteiten en 

 
 

Afb 6.25  Een bijzondere vorm van terra nigra-achtig aardewerk uit 
Heeten (naar Hermsen 2002).

Afb 6.26 a  Hessen-Schortens aardewerk: een complex uit Hellendoorn (naar Huisman 2009).
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op veel grotere schaal deelnemen in de regionale economie van 
de limes-zone.744 Het aardewerkcomplex van Wijster is te verge-
lijken met dat van Heeten en Colmschate. Hoewel het aantal op 
de draaischijf vervaardigde producten hoog is, wordt dat vooral 
bepaald door het hoge aandeel aan terra nigra-achtige waar (bijna 
de helft van het complex).745 

Hessen-Schortens aardewerk en de introductie van de kogelpot 
Vanaf de 5e eeuw is binnen Oost-Nederland geen sprake meer van 
de aanwezigheid van RWG- en NKN-aardewerk. Uit deze vormen-
complexen ontwikkelt zich een komvorm die binnen Noordoost-

daarmee gepaard gaande snelle technologische vernieuwingen 
gedurende de 3e en 4e eeuw. 
Op de draaischijf vervaardigd aardewerk kan voor de Romeinse 
tijd onderscheiden worden in een vormenspectrum dat vanuit 
het Romeinse Rijk zijn weg gevonden heeft richting de nederzet-
tingen ten noorden van de limes en een vormengroep (het terra 
nigra-achtige aardewerk) dat qua techniek gebaseerd is op 
Romeinse producten, maar wel regionaal geproduceerd is. 
De laatste groep wijst dus eerder op een kennisoverdracht tussen 
de Romeinse en Germaanse gebieden dan dat ze de neerslag vor-
men van uitwisselingsnetwerken. Het is dan ook niet verwon-
derlijk dat het aandeel terra nigra-achtig aardewerk met name 
vanaf de 4e eeuw snel toeneemt binnen de vondstcomplexen. 
Het aandeel importaardewerk binnen het vondstcomplex uit 
Heeten (Telgen/Hordelman 2003) is gering (ca. 1,5 %). Het past 
daarmee in een beeld dat voor grote delen van Overijssel/Zuid-
Drenthe is vastgesteld. Zwolle-Bikkenrade kent 4,1% (inclusief 
terra nigra-achtig), Emmen-Frieslandweg komt ook op iets meer 
dan een procent uit.739 Wanneer we echter de gegevens van de 
opgraving Hordelman (uit 1994) daarbij betrekken, dan komt het 
aandeel aanzienlijk hoger uit. Exclusief terra nigra-achtige vormen 
ligt het percentage voor de 4e eeuw hier op 5,1%, inclusief op 
13,5%.740 In Markelo-Elsen (4e eeuw) bedraagt het percentage 10% 
(waarvan 8% terra nigra-achtig).741 Het aandeel van Colmschate 
lijkt met 0,5% zelfs aan de lage kant.742 Voor Zutphen-Leesten is 
de verhouding alleen op basis van individuele vondstcomplexen 
te achterhalen, ca. 5%.743 Anders ligt dit voor de nederzettingen 
in de directe nabijheid van de limes. Didam-Kollenburg (12,5%) 
en Ede-Bennekom (14%) tonen een beeld van nederzettingen die 

Afb 6.25 b  Hessen-Schortens aardewerk: een complex uit Hellendoorn (naar Huisman 2009).

Afb 6.27  Hessen-Schortens aardewerk: een complex uit Warnsveld (naar Van 
Genabeek 2001).
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studie van de materiële cultuur toch mogelijkheden om uitspraken 
te doen over het eigen karakter van Oost-Nederland (en het aan-
grenzende Westfalen). Hierboven is reeds gewezen op de steeds 
sterker wordende noordelijke stijlinvloeden binnen de aardewerk-
complexen in Salland. Een andere ontwikkeling gedurende de 
Laat-Romeinse tijd is de snelle toename van het aandeel terra nigra-
achtig aardewerk. Hoewel deze materiaalcategorie voor een 
belangrijk deel in Oost-Nederland zelf vervaardigd werd, verwijzen 
de productietechnieken naar de toegenomen culturele relaties 
met het (voormalige) Romeinse Rijk. Het opende de deur voor 
aardewerkproducten uit het Rijnland, al vanaf de Romeinse tijd 
een van de belangrijkste aardewerkproducerende regio’s binnen 
Noordwest-Europa. Het toegenomen belang van het aandeel draai-
schijfaardewerk uit het Rijnland uit zich bijvoorbeeld in enkele 
6e-eeuwse materiaalcomplexen van Zelhem-Hummeloseweg. 
Ze maken er ca. 40% van uit.750 Een vergelijkbaar beeld is te distil-
leren uit enkele aardewerkcomplexen uit Zutphen-Ooyerhoek (tot 
begin/midden 7e eeuw) en Deventer-Kloosterlanden (begin 7e 
eeuw), zij het dat de percentages draaischijfaardewerk veel minder 
hoog liggen.751 
Opmerkelijk zijn de veranderingen die vanaf de 7e eeuw doorzet-
ten. In de vondstcomplexen uit Zelhem, maar ook uit Raalte-Boe-
telerenk, Zutphen, Odoorn en Dalfsen-Gernermarke, is het aandeel 
draaischijfaardewerk verwaarloosbaar.752 Vanuit het perspectief 
dat in het aangrenzende rivierengebied de kogelpot zijn intrede 
deed en binnen Oost-Nederland het regionale Hessen-Schortens 
bleef overheersen, is dit een indicatie voor veranderende sociale 
verhoudingen tussen Noordoost- en Zuid-Nederland. Intrigerend 
in dit kader zijn de resultaten van een inventarisatie van vroegmid-

Nederland vaak wordt aangeduid met de term Hessen-Schortens 
aardewerk (of Eitöpfe).746 Evenals het aardewerk van de RWG en NKN-
groep betreft het lokale producten. De vormen domineren tussen 
de 6e en 8e eeuw de samenstelling van de gebruiksserviezen. Tijdens 
verschillende onderzoeken is getracht om deze categorie nader te 
typologiseren om zodoende tot betere dateringen te komen, maar 
dat is tot op heden nog niet gelukt.747 Tegen het einde van de 8e 
eeuw doet de kogelpot zijn intrede (en dit geruime tijd na de intro-
ductie van dit aardewerktype in andere delen van Nederland) en 
krijgt het gebruik van dit serviesgoed steeds vaker de voorkeur boven 
het Hessen-Schortens.748 Juist de procentuele verhoudingen tussen 
beide aardewerkgroepen maakt een nauwkeuriger datering van 
9e-eeuwse vondstcomplexen mogelijk. Vanaf het begin van de 10e 
eeuw verdwijnt het Hessen-Schortens uit het aardewerkbeeld.
 Een kleine vondstcategorie betreft het zogenaamde Saksische aar-
dewerk, waarvan de Buckelurn het meest veelvuldig voorkomt. Dit 
uit Noord-Duitsland afkomstige aardewerk wordt mondjesmaat 
aangetroffen in vondstcomplexen en dateert vrijwel altijd uit de 
5e (vroeg 6e) eeuw.749 

Ontwikkelingen binnen de vroegmiddeleeuwse aardewerkcomplexen van 
Oost-Nederland
In hoofdstuk 5 is stilgestaan bij de vragen omtrent continuïteit van 
bewoning vanaf de Laat-Romeinse tijd tot in de Vroege Middel-
eeuwen. Daar is gewezen op enerzijds de ‘Frankische’ achterblijvers 
en anderzijds de ‘Saksische’ nieuwkomers. De problematiek rond-
om het begrip ethnische Deutung is al meerdere keren aan de orde 
gekomen. Daarom wordt in dit kader ook gekozen voor het per-
spectief van culturele invloedssferen. Aan de andere kant biedt de 
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Afb 6.28  Een 12e –eeuws complex van kogelpotaardewerk uit Markelo (naar Verhoeven 2005).
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Op basis van metaalvondsten konden uitspraken gedaan worden 
omtrent de aanwezigheid van lokale elites en uitwisselingsnet-
werken.757 Naar aanleiding van de hausse aan metaalvondsten 
van de afgelopen jaren moeten we concluderen dat metalen 
voorwerpen als fibulae en munten binnen de samenleving van 
een Romeinse provincie als Germania Inferior een alledaags 
verschijnsel vormden.
Omdat veel onderzoek zonder het gebruik van een metaaldetector 
is uitgevoerd, is het lastig om vondstcomplexen onderling te ver-
gelijken. Bovendien is het aantal amateurarcheologen dat in Oost-
Nederland met de metaaldetector actief is, gering (iets wat op 
zichzelf al indicatief is). De opgravingen van Wijster en Colmscha-
te uit de jaren 80 leverden slechts weinig vondsten op. De omvang 
van het vondstcomplex uit de campagnes van 2002 en 2003 doet 
vermoeden dat veel metaal uit Colmschate verloren is gegaan.758 
Ook de bodem geeft metaal slechts met moeite prijs. De conser-
veringsomstandigheden in het terpengebied en rivierengebied 
zijn veel beter.759 Betekent dit dan dat er slechts weinig metaal cir-
culeerde binnen nederzettingen gedurende de Romeinse tijd? 
Waarschijnlijk niet. Bij Herxen en Olst zijn enkele vindplaatsen 
bekend waar grote hoeveelheden metalen voorwerpen werden 
aangetroffen.760 Het betreft hier deels afgedekte rivierduinen, 
waarin de vondsten beter geconserveerd blijven. Vrijwel alle poten-
tiële vindplaatsen uit het onderzoeksgebied uit de Late IJzertijd 
tot en met de Vroege Middeleeuwen liggen verborgen onder de 
huidige essen. Voor de conservering van de archeologische resten 
is dat een goede zaak. Het betekent echter wel dat de trefkans op 
metaalvondsten gering is. 

deleeuwse grafvelden uit Münsterland.753 Aan de hand van grafori-
entatie en materiële cultuur signaleert Grünewald vanaf het mid-
den van de 7e eeuw veranderingen in het grafbestel. Deze zouden 
kunnen samenhangen met een veranderende politieke invloeds-
sfeer, van Frankisch naar Saksisch.754 In tegenstelling tot de com-
plexsamenstellingen van de hierboven beschreven nederzettingen 
bevatte de vondstcomplexen van de Veluwe (Hoog-Buurlo en Koot-
wijk) juist wel hoge aantallen draaischijfaardewerk. Heidinga ver-
onderstelt dan ook een hechte relatie tussen de Veluwe en het 
Midden-Nederlandse rivierengebied.755 De relatief vroege intro-
ductie van bootvormige boerderijplattegronden (in de 8e eeuw) in 
Kootwijk is een andere aanwijzing voor de door Heidinga veron-
derstelde relatie. De bootvormige huisplattegrond zou zich vanuit 
het rivierengebied verspreid hebben.756 

6.3.3  Gebruik en verspreiding van metalen 
voorwerpen

Veel archeologisch onderzoek op de noordoostelijke zandgron-
den heeft plaatsgevonden zonder de inzet van een metaaldetec-
tor. De stijging van het aantal metaalvondsten vanaf de jaren 90 
van de vorige eeuw is spectaculair geweest en noopte onderzoe-
kers hun visie op de betekenis van metalen voorwerpen binnen 
de materiële cultuur te herzien. Werd gedurende de eerste helft 
van de vorige eeuw metaal gebruikt als daterend middel, met 
name met betrekking tot grafcontexten, in de jaren 70 en 80 
begon sociale interpretatie een steeds grotere rol te spelen. 

Afb 6.29  Muntvondsten uit de opgraving in Heeten, waaronder een muntschat (naar Erdrich en Van der Velde 2007).
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fibulae.764 De weinige metaalvondsten betreffen vaak importen 
uit de Romeinse provincies (inclusief munten). Vanaf de 3e eeuw 
neemt het aantal voorwerpen fors toe.765 De vondsten kunnen 
in drie groepen verdeeld worden:

 – Voorwerpen die vanwege hun vorm of betekenis een rol heb-
ben gespeeld in een uitwisselingsnetwerk. Het betreft voor-
werpen waaraan lokale groepen in het studiegebied een bete-
kenis ontleenden. Dit kunnen zowel binnen Germania Magna 
geproduceerde voorwerpen zijn als voorwerpen van Romeinse 
herkomst.

 – Voorwerpen waarvan niet zeker is of lokale groepen binnen Ger-
mania Magna betekenis ontleenden aan de vorm of die slechts 

Er zijn vrijwel geen metaalvondsten bekend uit Oost-Nederland 
die dateren uit de Late IJzertijd/Vroeg-Romeinse tijd.761 Uitzon-
deringen zijn enkele muntdepots (Onna en Denekamp) en graf-
inventarissen uit Hoogeveen (Fluitenberg) en Barger-Ooster-
veld.762 Voor een deel kan dit samenhangen met de slechte 
conservering van metaalvondsten in de ondergrond. Hoewel 
vanaf het midden van de jaren 90 van de vorige eeuw opgravin-
gen niet meer zonder het gebruik van een metaaldetector worden 
uitgevoerd,valt echter ook een vergelijking ten opzichte van de 
Zuid-Nederlandse zandgronden onvoordelig uit.763 Pas vanaf het 
einde van de 1e eeuw na Chr. is sprake van het regelmatig voor-
komen van voorwerpen van brons of ijzer, met uitzondering van 

Afb 6.30  Metaalvondsten uit de opgraving in Heeten (naar Erdrich en Van der Velde 2007).
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van militaire uitrustingstukken in de Germaanse gebieden. Deze 
worden gezien als aanwijzing dat Germanen vanaf de 3e eeuw gere-
kruteerd werden in het Romeinse leger.
 Het aantal metalen voorwerpen uit de Vroege en Volle Middeleeu-
wen is zeer beperkt. In vergelijking met vondstcomplexen als Hee-
ten en Deventer-Colmschate zijn die van Dalfsen-Gernermarke, 
Zelhem, Zutphen-Ooyerhoek en Raalte-Boetelerenk vondstarm. 
Een uitzondering betreft enkele depotvondsten, zoals een munt-
schat nabij de Boetelerenk en een wapengraf uit Borne (beide 9e 
eeuw). De goudschatten bij Olst, Velp en een recentere vondst van 
een gouden armring uit Deventer vormen een bijzondere catego-
rie voorwerpen die mogelijk samenhangen met de aanwezigheid 
van interregionale elites in Oost-Nederland uit de overgangsperi-
ode van de Laat-Romeinse tijd naar de Vroege Middeleeuwen.770 
De makers moeten de beschikking hebben gehad over grote hoe-
veelheden solodi om dergelijke halsringen te produceren. 

6.3.4  Ambachtelijke productie

Aangenomen wordt dat het meeste handgevormde aardewerk 
gedurende de Late IJzertijd, de Romeinse tijd en de Vroege Mid-
deleeuwen lokaal (sommige producten regionaal) werd vervaar-
digd. Aan de hand van weefgewichten en spinklossen is ook vast-
gesteld dat op veel (mogelijk alle) nederzettingen textiel (kleding) 
werd geproduceerd. De aanwezigheid van maalstenen van basalt-
lava (waarschijnlijk afkomstig uit de Eiffel) die voor vrijwel elke 
nederzetting is vastgesteld, geeft aan dat er gedurende die periode 

gewaardeerd werden als grondstof voor eigen productie. Het 
gaat hier om voorwerpen die niet lokaal geproduceerd zijn. 

 – Productiemetaal (ook wel aangeduid als scrap metal) dat als 
grondstof kan worden beschouwd voor ambachtelijke produc-
tie binnen de nederzettingen. Metaal uit deze groep circuleer-
de alleen als grondstof binnen uitwisselingsnetwerken.

Met name het onderscheid tussen voorwerpen van de eerste en 
tweede groep is vaak moeilijk te maken. Er kan worden veronder-
steld dat meerdere categorieën voorwerpen een heel andere (of zelfs 
geen) betekenis hebben gehad voor Germaanse groepen buiten de 
limes. Behalve voor munten zou dat ook voor fibulae kunnen gelden. 
Het is niet zonder risico om verregaande conclusies te trekken met 
betrekking tot het overnemen van gebruiken uit de Romeinse pro-
vincies. Bij nadere beschouwing blijkt dat in vrijwel elke Germaan-
se nederzetting vanaf de 3e tot in de 5e eeuw brons bewerkt is (zie 
onder). Daarnaast zijn er voor verschillende nederzettingen aanwij-
zingen voor zilver- en/of goudproductie.766 Een groot deel van het 
vondstcomplex van Heeten bevat in de Germaanse gebieden ver-
vaardigde producten waarvoor waarschijnlijk Romeinse bronzen 
voorwerpen als grondstof dienden.767 Dat Romeinse voorwerpen 
wel degelijk een betekenis hadden voor de Germaanse groepen in 
Oost-Nederland is af te leiden uit verschillende deposities. Zo is in 
Deventer-Colmschate een Romeins godenbeeldje aangetroffen dat 
is geïnterpreteerd als bouwoffer.768 In een wandpaalkuil van een 
woonstalhuis uit de opgraving Heeten-Telgen is een verlatingsde-
positie aangetroffen bestaande uit tenminste 7 (waarschijnlijk 9) 
zilveren denarii.769 In hoofdstuk 4 is stilgestaan bij het voorkomen 

Afb 6.31  Metaalvondsten uit de opgraving Oldershove in Wehl (naar Prangsma 2003).
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enkele oven gestookt werd om te voorzien in huishoudelijk gebruik. 
Vergelijkbare contexten, zij het met typologisch jongere kuilovens, 
zijn aangetroffen op de Telgen, een gebied waar vooral bewoning 
uit de 2e eeuw is aangetroffen. Ook hier betreft het individuele ovens 
in combinatie met meilerkuilen. Daarnaast lagen op de Telgen ook 
enkele dumpkuilen die erop wijzen dat de gebruikers van het ter-
rein moeite hebben gedaan om de productieplaats enigszins op 
orde te houden. Dit laatste hangt ongetwijfeld samen met de nabij-
heid van nederzettingssporen. Deze productiewijze (solitaire erfge-
relateerde ovens) overheerst gedurende de 2e eeuw.774 
De verdere ontwikkeling van deze ambachtelijke activiteit is goed 
bestudeerd tijdens het onderzoek in Raalte-Oost en Heeten.775  
In plaats van enkelvoudig worden de ovens vanaf het einde van de 
2e en 3e eeuw paarsgewijs gestookt. Ook de meilerkuilen liggen vaak, 
en dat wordt bijvoorbeeld bij de productieplaats op de Boetelerenk 
duidelijk zichtbaar, meer gegroepeerd. De opvulling van enkele 
meilerkuilen hier liet zien dat men het terrein enigszins op orde 
probeerde te houden. De productieplaatsen lagen aan de rand van 
de nederzettingsterreinen en kunnen gerelateerd worden aan indi-
viduele huisplaatsen. Ten opzichte van de voorgaande periode is er 
in deze periode sprake van een substantieel hogere productie. De lig-
ging van het productieveld op de Boetelerenk is bijzonder. Op grond 
van de afwezigheid van een nederzetting in de nabije omgeving kan 
deze gekarakteriseerd worden als een off-site verschijnsel. 
De (voorlopige) eindfase van de ontwikkeling is binnen Oost-
Nederland alleen bij Hordelman aangetroffen en slechts gedeel-
telijk onderzocht. De wijze van produceren, paarsgewijs of in 
meerdere gelijktijdige aantallen, lijkt niet zoveel te verschillen van 
de voorafgaande periode, maar de locatie, tussen twee bewo-
ningskernen in, wijst op een toegenomen belang om het neder-
zettingsterrein in te richten. Dit heeft zijn weerslag gehad op de 
activiteiten die op deze, relatief weinig omvangrijke, productie-
plaats zijn ontplooid. Niet alleen was het aantal dumpkuilen groot, 
ook kon worden vastgesteld dat het merendeel van de in de onder-
kant van het plaggendek aangetroffen slakkenconcentraties van 
deze productieplaats afkomstig was. Als gevolg van latere land-
bouwwerkzaamheden is het materiaal verspreid geraakt over het 
lager gelegen nederzettingsterrein. Helaas is er te weinig onder-
zocht om betrouwbare uitspraken te doen over de omvang van de 
productie. Op basis van een waarderend booronderzoek van Groe-
newoudt en Van Nie wordt verondersteld dat het om substantiële 
aantallen ovens ging met een gezamenlijke productieomvang die 
de lokale vraag verre overschreed. Bovendien lijkt de productie 
veeleer nederzettingsgebonden plaats te hebben gevonden. 
De productie moet gedateerd worden tussen ca. 250 en 350 na Chr.
Behalve bij Heeten en Bathmen zijn op veel plaatsen in Oost-
Nederland aanwijzingen voor ijzerproductie gevonden: Deventer-
Colmschate, Zwolle-Bikkenrade, Dalfsen-Oosterdalfsen, Raalte-
Linderte, Wijster en Wesepe. Van de productieplaats bij 
Raalte-Pleegste is vast komen te staan dat deze uit de (Vroege) Mid-
deleeuwen dateert. Opvallend is de productieplaats op de Wese-
perenk. Hier lijkt een substantieel aandeel van de aangetroffen 
slakken herverhittingsslak te betreffen.776 Er is dan ook wel eens 

sprake was van uitwisseling van ambachtelijke producten, ook 
over lange afstanden. In de vorige paragraaf is reeds stilgestaan bij 
de mogelijke productie van terra nigra-achtig aardewerk in Centraal-
Salland.

IJzerproductie
Aanwijzingen voor metaalproductie tot aan de Vroeg-Romeinse 
tijd zijn uitermate schaars. De oudste aanwijzing voor de produc-
tie van ijzer betreft enkele vondsten bij Hengelo (O) en Olst-Wese-
pe.771 Uit Heeten is een enkele kuiloven bekend die (op basis van 
vorm) eind 1e /begin 2e eeuw na Chr. gedateerd wordt.772 
De productie van ijzer komt, in vergelijking met productieplaatsen 
uit Noord-Duitsland en Polen, in Nederland pas laat op gang. 
De technologie lijkt uit bovengenoemde gebieden afkomstig en 
de productie krijgt pas vanaf de 2e eeuw na Chr. echt gestalte. 
De productie van ijzer was mogelijk dankzij de grote voorraden 
moerasijzererts in de bodem van grote delen van het onderzoeks-
gebied. Naar aanleiding van het archeologisch onderzoek bij Bath-
men en Heeten (1994) is door M. van Nie en B. Groenewoudt gesug-
gereerd dat de productie op lokaal niveau begon en gedurende de 
3e eeuw uitgroeide tot een bijkans industrieel complex.773 Op basis 
van de aanvullende opgravingen bij Heeten en het onderzoek naar 
de productieplaats op de Boetelerenk (Zegge VI) is dit proces goed 
te volgen (afb 6.33). 
De typologisch oudste oven is aangetroffen op de locatie Hordel-
man 2003 en dateert vermoedelijk uit (het begin van) de 2e eeuw. 
Naast de oven lag een meilerkuil. Het geheel wijst op een eenvoudig 
productieproces, waarbij op enige afstand van de nederzetting een 

Afb 6.32  Een reconstructie van een oven voor ijzerproductie (naar Joosten 2004).
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Afb 6.33  De organisatie van de productie van ijzer veranderde in de loop van de Romeinse tijd van erfgebonden en enkelgestookte ovens (a) en dubbelgestookte ovens naar 
centrale productieplaatsen waar meerdere ovens tegelijkertijd gestookt werden (c).
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lijke als noordelijke richting een afzetmarkt genereerde. Het past 
in een materiële cultuur waarin zowel zuidelijke, maar in de loop 
der tijd steeds meer noordelijke invloeden herkenbaar zijn.
Gedurende de Vroege Middeleeuwen werd binnen Centraal-Sal-
land zowel op de Weseperenk als de Pleegsterenk ijzer geprodu-
ceerd. Over de precieze datering, omvang en aard van de produc-
tie is weinig bekend. Hiervoor zijn we aangewezen op 
vindplaatsen op de Veluwe, Montferland en de centrale Achter-
hoek (Zelhem).782  
 In de Laat-Romeinse tijd wordt een andere productietechniek 
geïntroduceerd. In plaats van het stoken in kuilovens wordt ijzer 
gewonnen met behulp van een aftapoven.783 Het verschil in tech-
niek is terug te vinden in de structuur van de ijzerslakken. Deze 
techniek is efficiënter. Opvallend is echter wel dat in tegenstel-
ling tot de voorgaande periode veel meer herverhittingsslakken 
aangetroffen worden. Nu kan dit toeval zijn; mogelijk zijn vind-
plaatsen uit de Romeinse tijd met daarin veel herverhittingsslak 
nog niet opgegraven. Boven is echter al betoogd dat het vooral 
samenhangt met de gebruikte stooktechniek. Productie in een 
kuiloven was mogelijk inefficiënter, maar de wolf was wel direct 
bruikbaar. Binnen Nederland werden aftapovens pas geïntrodu-
ceerd vanaf de Vroege Middeleeuwen. Voor de studie naar ijzer-
productie betekent het verschil in techniek dat de aan- of afwe-
zigheid van bepaalde typen slak (in hoofdzaak productie- en 
herverhittingsslak) een aanwijzing is voor de organisatie van de 
productie.
 De Veluwe valt buiten het bereik van deze studie,784 maar opmer-
kelijk hier is het grootschalige karakter van de ijzerproductie, 
waarvan de grote hopen slakafval ook tegenwoordig nog getui-
gen. Verondersteld wordt dat de productie (gedateerd in de 7e tot 
de 9e eeuw) door regionale elites gecontroleerd werd en een rela-
tie met het vroegmiddeleeuwse handelscentrum Dorestad, als 
belangrijke afnemer of distributeur, is zeker niet uit te sluiten.785 

gesuggereerd dat deze vindplaats in verband moet worden gebracht 
met die van Heeten, waar dit type slak grotendeels ontbreekt.777 
Hoewel dit een mogelijkheid is, moet deze hypothese enigszins 
genuanceerd worden. Het is opvallend dat op vrijwel elke vind-
plaats uit de Romeinse tijd voornamelijk productieslak wordt aan-
getroffen en dat herverhittingsslak voor een belangrijk deel in het 
spectrum ontbreekt. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat ook de 
ruwe wolf, dus zonder herverhitting, direct richting de afnemers 
is gegaan.778 Moeten we misschien, in tegenstelling tot het pro-
ductieproces gedurende de Vroege Middeleeuwen, concluderen 
dat de herverhittingsfase gedurende de Romeinse tijd een minder 
grote rol gespeeld heeft als tot voor kort werd aangenomen? Moet 
op basis daarvan de datering van de slakken van de Weseperenk 
nog eens kritisch geëvalueerd worden?779 Het biedt aanknopings-
punten voor toekomstig onderzoek.
Op basis van de sterk gestegen productiecapaciteit in de regio 
gedurende de 3e en 4e eeuw kan bovendien de vraag gesteld wor-
den waar al dat (ruwe) ijzer naartoe ging. Gezien de datering van 
de productie lijkt het te ver gaan om te veronderstellen dat de 
inwoners van Heeten zich voorbereidden op grootschalige inva-
sies in het Romeinse Rijk.780 Wel kan ditzelfde rijk, altijd honge-
rig naar grondstoffen, een belangrijke afzetmarkt zijn geweest. 
Juist gedurende de 3e en 4e eeuw ontstond een open grenszone 
waarin de aard en omvang van de onderlinge contacten toenam 
(hoofdstuk 5). Daarnaast is het, gezien het veranderende karak-
ter van het Romeinse leger, niet onwaarschijnlijk dat Germaan-
se eenheden, met behoud van eigen wapenrusting, dienst namen 
in het leger. Dit kan geleid hebben tot een verhoogde productie 
van ijzer. Ook lijkt de afzet zich gericht te hebben op de grote 
nederzettingen in het noordelijke gebied. Op de vindplaats Mid-
laren, maar ook op de verder weg gelegen vindplaatsen bij Flö-
geln en Feddersen Wierde komt vrijwel uitsluitend smeedslak 
voor.781 Het is niet onaannemelijk dat de regio zowel in zuide-

Afb 6.34  Tijdens een opgraving bij de Doetinchemseweg (Zelhem) werden resten van hrverhittingskuilen aangetroffen (naar Van der Velde en Kenemans 2002a).
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van een fibula. In het vondstcomplex van Hordelman 2003 bevindt 
zich een smeltkroesje, gebruikt voor bronsproductie. Hoewel niet 
zo veel als van andere (vergelijkbare) vindplaatsen is in het vondst-
complex van Hordelman ook schrootmetaal aangetroffen. Ver-
gelijkbare vondsten worden regelmatig geborgen en kunnen 
geïnterpreteerd worden als de neerslag van een metaalvoorraad 
van een smid. 
 Tijdens de laatste opgraving van de Romeinse nederzetting in 
Colmschate (Deventer) zijn veel resten van bronsproductie tevoor-
schijn gekomen.790 Het betreft smeltkroezen, smelthaardfragmen-
ten, bronsdruppels en bronsschroot. Gietmallen ontbreken. Het 
meeste materiaal concentreerde zich in een klein deel van de opge-
graven nederzetting, rondom enkele hutkommen en dateert waar-
schijnlijk uit de 4e eeuw of iets daarvoor. I. Hermsen vermoedt dat 
dit afval de neerslag betreft van een rondreizende smid.791 Ook in 
Bathmen werden veel bronsafval, smeltkroezen en diverse giet-
mallen aangetroffen.792 Dit bevond zich in de vulling van een hut-
kom in de nabijheid van twee boerderijplattegronden. Waarschijn-
lijk gaat het hier om erfgebonden activiteiten.
 Aanwijzingen voor metaalproductie vinden we ook nog in Mid-
laren-De Bloemert, Markelo-Elsen, Didam-Kollenburg, Wehl-
Oldenhove, Zutphen-Leesten en Putten-Husselerveld.793 De pro-
ductie op deze vindplaatsen wordt gedateerd tussen de 3e en 5e eeuw. 

Na het wegvallen van de productie op de Veluwe verplaatst het 
zwaartepunt zich richting de Achterhoek en Montferland en ver-
moedelijk het IJsseldal. De productie in Montferland en Zelhem 
wordt iets jonger gedateerd (9e tot 11e eeuw) en is kleinschaliger.786 
Voor de ijzerproductie van Montferland wordt vermoed dat deze 
onder controle stond van een aristocratische familie. De omvang 
en organisatie past in het feodale stelsel.787 Tijdens de opgraving 
van een deel van de provinciale weg bij Zelhem werden de resten 
van een huisplaats aangetroffen, met aan de rand van het erf 
resten van ijzerproductie (paragraaf 5.4.3). Het betrof echter maar 
een deel van het productieproces. Er werden alleen smeedslak-
ken en smeedhaarden aangetroffen. De hoeveelheid (gerecon-
strueerd 7800 kilo slak) geeft aan dat het een productie op huis-
houdniveau (met een klein surplus) betrof.788 Wel moest dit 
huishouden afhankelijk zijn geweest van een ander die weer 
zorgde voor de aanvoer van de wolf. Er was dus sprake van arbeids-
specialisatie. 

Bronsproductie
Bronsproductie uit de Romeinse tijd wordt vastgesteld vanaf de 
2e eeuw. Opmerkelijk genoeg ontbreken vondsten die verwijzen 
naar bronsproductie in het vondstcomplex van Heeten-Hordel-
man 1994.789 Uit een hutkom van de Telgen komt een halffabricaat 

Afb 6.35  Vondsten uit opgravingen uit Colmschate (a) en Bathmen (b) die samenhangen met de productie van bronzen voorwerpen (naar Groenewoudt en Erdrich 1997; Hermsen 2007).

a b
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6.4.1  Datering en verspreiding van huisplattegronden: 
naar een regionale typologie

Jarenlang heeft de huizenarcheologie van Noordoost-Nederland 
zich sterk gericht op het pionierswerk van Waterbolk (en later 
Huijts). Deze stelden een typologie op voor de Drentse huisplatte-
gronden. Kenmerk van deze typologie was een doorlopende en 
opvolgende reeks van boerderijtypes die een continuïteit van bouw-
traditie voorstonden vanaf de Bronstijd tot in de Volle Middeleeu-
wen. Onderzoekers uit Oost- en Midden-Nederland hebben lang 
geprobeerd om hun data in te passen in de bestaande Drentse typo-
logie. Door de veelheid aan opgegraven plattegronden blijkt dat 
niet meer realiseerbaar. Weliswaar biedt de voorgestelde typologie 
voor Drenthe inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen op hoofd-
lijnen, toch blijkt dat de invulling daarvan regionaal verschilt. 
Zo blijkt dat sommige plattegronden (zoals van het type Fochteloo) 
in Oost-Nederland nauwelijks voorkomen, dat tweebeukige plat-
tegronden vooral ten zuiden van de IJssel worden aangetroffen en 
dat de architectuur van de vroegmiddeleeuwse plattegronden ver-
schilt van die van de Drentse types. 
 Wat ook blijkt is dat de synchrone variatie veel groter is dan vaak 
werd aangenomen. Bovendien lopen ook de dateringen van verschil-
lende types regionaal uiteen. Een voorbeeld is de datering en het 
voorkomen van het type Hijken in Heeten (2e eeuw na Chr.). In feite 
verschilt een typologie van huisplattegronden niet veel van een wil-
lekeurige typologie van aardewerk. Door boerderijplattegronden 
regionaal te typologiseren op basis van uitleg, stijlkenmerken en 
datering ontstaat een databestand dat zich leent voor een studie naar 
onderlinge verschillen en overeenkomsten van regionale tradities. 

6.4.2  Veranderende culturele tradities gedurende de 
Late IJzertijd/Vroeg-Romeinse tijd 

In vergelijking tot het rivierengebied is nog relatief weinig onderzoek 
gedaan naar nederzettingen en materiële cultuur in Oost-Nederland. 
Aan de hand van de beschikbare data zijn wel enkele opvallende 
conclusies te trekken. Zo suggereert het voorkomen van tweebeu-
kige huisplattegronden (type Haps en type Colmschate) en platte-
gronden van het type Oss-Ussen 5A in grote delen van de Achterhoek 
en het zuiden van Overijssel sterkere culturele banden met het Mid-
den-Nederlandse rivierengebied dan voorheen werd aangenomen. 
Ook overeenkomsten tussen aardewerkvormen uit Midden- en Oost-
Nederland en stijlontwikkeling binnen aardewerkcomplexen (zoals 
te Borne-Grutterskamp) ondersteunen deze conclusie. 
De door de Romeinse troepen veroorzaakte onrust rond het mid-
den van de 1e eeuw v.Chr. in Zuid-Nederland is van invloed geweest 
op culturele ontwikkelingen in Oost-Nederland. Aan de hand van 
boerderijplattegronden is dit niet vast te stellen. De verspreiding 
van La Tène-glas en Keltische munten geeft wel aan dat het zuid-
oostelijk deel van het onderzoeksgebied geen deel uitgemaakt heeft 
van het territorium van de Bataven. De aanwezigheid van zoge-
naamd Fries aardewerk in veel nederzettingen in Oost-Nederland 

Dat bronsproductie een vast onderdeel vormde van een gemid-
delde Germaanse nederzetting gedurende de Laat-Romeinse tijd 
is ook op te maken uit de aanwijzingen voor bronsbewerking in 
Tiel-Passewaaij, Geldermalsen-Hondsgemet, Gennep en Holtum.794 

De ontwikkeling van de bronsproductie werd waarschijnlijk gesti-
muleerd doordat metaalschroot vanaf de 3e eeuw ruim voorhanden 
kwam (zie boven).
 Veel van de hierboven beschreven ambachtelijke activiteiten (ijzer- 
en bronsproductie) zijn te relateren aan de ligging van hutkom-
men. Een relatie met woonstalhuizen is veel moeilijker aantoon-
baar. W.A. van Es en Taayke veronderstellen dat de kleinere 
huisplattegronden zonder stalgedeelte, de zogenaamde Wijster-
shorthouses type BIIA, een belangrijke rol hebben gespeeld in deze 
activiteiten.795 Op basis van de architectuur van de gebouwen, hun 
ligging en gerelateerde vondsten beargumenteren zij dat deze 
gebouwen werkplaatsen waren. Zij vermoeden dat deze werkplaat-
sen gebruikt werden door een rondreizende smid.796 
 Aanwijzingen voor bronsproductie gedurende de Vroege Middel-
eeuwen in Oost-Nederland zijn schaars. Op basis van inventarisa-
ties is bekend dat bronsproductie gedurende de Vroege Middel-
eeuwen vaak werd aangetroffen in grotere rurale centra.797 Bij 
Midlaren zijn aanwijzingen voor bronsproductie gevonden uit de 
Vroege Middeleeuwen. Het betrof twee brandkuilen, een beschei-
den hoeveelheid in vergelijking met de voorgaande periode.798 
In Zelhem, Raalte-Boetelerenk, Deventer-Kloosterlanden, Dalfsen-
Gernermarke en Zutphen-Leesten zijn geen aanwijzingen voor 
bronsproductie aangetroffen. 

6.4  Conclusies: processen van continuïteit 
en transformatie op basis van het 
onderzoek naar de materiële cultuur

In dit hoofdstuk stond de reconstructie van de culturele netwerken 
in Oost-Nederland centraal, aan de hand van de materiële cultuur 
van vindplaatsen in dit gebied. De centrale vraag hierbij was welke 
bijdrage een analyse van deze netwerken kan geven aan de studie 
van langetermijnprocessen in het onderzoeksgebied. Om deze 
vraag te kunnen beantwoorden is eerst gekeken naar de definitie 
van materiële cultuur. Betoogd is dat we onder materiële cultuur 
niet alleen objecten moeten verstaan, maar ook de architectuur 
van gebouwen, zoals de boerderijplattegronden die bij vrijwel elke 
opgraving tevoorschijn komen. De materiële cultuur moet vervol-
gens niet bestudeerd worden om etnische groepen te reconstrue-
ren, maar een studie naar de langetermijnontwikkelingen in de 
materiële cultuur van een gebied biedt ons inzicht in de relaties 
die bewoners hadden met de wereld om hen heen. 
 Vervolgens zijn op hoofdlijnen de kenmerken beschreven van de 
materiële cultuur van Oost-Nederland vanaf de IJzertijd tot in de 
Volle Middeleeuwen. Aan de hand van deze beschrijving kunnen 
enkele conclusies getrokken worden over periodes van continuïteit 
en transformatie in het onderzoeksgebied. In onderstaande para-
grafen worden de conclusies gepresenteerd. 
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telijke doeleinden en opslag. Daarnaast zet de voor de 2e eeuw 
geconstateerde variëteit in gebouwplattegronden zich verder door. 
Interessant is de introductie van architectuurelementen uit de 
Romeinse provincies. Zo verschijnen in veel grote nederzettingen 
in Oost-Nederland negen- of twaalfpalige spiekers, ook wel aan-
geduid als horrea. Een plattegrond uit Heeten en enkele plattegron-
den uit Deventer-Colmschate wijzen qua constructietechniek op 
nauwere banden tussen Oost-Nederland en het Midden-Neder-
landse rivierengebied. De huizenbouwtraditie blijft zich echter 
vergelijkbaar ontwikkelen als die in Drenthe.
 De driedeling van boerderijplattegronden en de toegenomen vari-
eteit aan bijgebouwen wijst op een toegenomen belang van 
ambachtelijke activiteiten. Met name metaalbewerking lijkt een 
vaste plaats in te nemen tussen de dagelijkse bezigheden in een 
doorsnee Germaanse nederzetting. In Heeten krijgt de ijzerpro-
ductie een centrale plek binnen de nederzettingsuitleg; daar lijkt 
de ambachtelijke productie het niveau van een huishouden te zijn 
ontgroeid. De veel grotere hoeveelheden metaal (met name impor-
ten uit de Romeinse provincies) die in de nederzettingen zijn aan-
getroffen, wijzen op een grotere interactie tussen Germaanse 
groepen en het Romeinse Rijk. Deze interactie zien we ook terug 
in het toegenomen aandeel van op de draaischijf vervaardigd aar-
dewerk in de materiaalcomplexen. In een zone direct ten noorden 
van de limes wordt dit veroorzaakt door Romeinse importen en terra 
nigra-achtig aardewerk. Meer noordelijk blijven de hoeveelheden 
importaardewerk klein. Wel wordt de techniek van de draaischijf 
geïntroduceerd in onder andere Salland. De daar geproduceerde 
vormen leiden ertoe dat het aandeel van terra nigra-achtig aarde-
werk snel toeneemt gedurende de 4e eeuw. 
 In het noorden van Overijssel komt vanaf de 3e eeuw ook steeds 
meer aardewerk voor met noordelijke stijlkenmerken (het zoge-
naamde NKN-aardewerk). Terwijl het complex van nederzettingen 
als bij Zutphen en Didam beheerst wordt door RWG-aardewerk, 
bestaat dat van Wijster hoofdzakelijk uit vormen van de NKN-groep. 
Nederzettingen als Heeten en Deventer-Colmschate nemen hier 
een tussenpositie in. De aanwezigheid van veel NKN-aardewerk in 
met name de noordelijke delen van de in hoofdstuk 4 beschreven 
grenszone hangt mogelijk samen met toegenomen contacten tus-
sen de nederzettingen uit de grenszone en Germaanse groepen 
ten noorden daarvan. De toegenomen materiële rijkdom binnen 
de culturele netwerken in Oost-Nederland heeft waarschijnlijk 
aantrekkingskracht gehad op Germaanse groepen daarbuiten.

6.4.4  De overgang naar de Vroege Middeleeuwen: 
Saksen en het ontstaan van een eigen regionale 
traditie 

Tegen het einde van de 4e eeuw verandert de materiële cultuur in 
Oost-Nederland op verschillende punten. Met het wegvallen van de 
frontier zone neemt ook de hoeveelheid metaal dat binnen nederzet-
tingen circuleert af. Omvangrijke productie van ijzer (zoals in Heeten, 
Deventer-Colmschate en Wijster) verdwijnt en ook de omvang van 

en enkele vindplaatsen in het Midden-Nederlandse rivierengebied 
wijst op toegenomen culturele contacten (uitwisseling) met Noord-
Nederland. Het is niet uit te sluiten dat dit geleid heeft tot migraties 
van Germaanse groepen. Ook in Westfalen is een vergelijkbare ont-
wikkeling waarneembaar (Elbegermaanse horizont). Naar de ach-
terliggende oorzaken is het gissen, maar het is niet uit te sluiten 
dat een door de Romeinen gecreëerd machtsvacuüm (zoals het ver-
dwijnen van de Eburonen) niet alleen geleid heeft tot de groepen-
bewegingen van Bataven en Ubiërs die zich langs de Rijn vestigden, 
maar dat dit ook op noordoostelijk levende groepen Germanen 
grote aantrekkingskracht uitoefende. Het voorkomen van platte-
gronden van het type Noordbarge kan hier een afgeleide van zijn. 
 De ontwikkeling en voltooiing van de limes tegen het einde van de 
1e eeuw na Chr. brengt in ieder geval een kentering teweeg in de 
relaties tussen de groepen ten noorden en zuiden van deze demar-
catielijn. In de tweede helft van de 1e eeuw verspreidt RWG-aarde-
werk zich vanuit het oosten snel binnen het studiegebied. Vormen 
van dit aardewerk worden in de eerste helft van de 2e eeuw ook in 
Zuid- en Midden-Drenthe aangetroffen. Binnen de cultuurgroep 
van het RWG-aardewerk ontwikkelt zich in Oost-Nederland een 
regionale stijl. Vondsten uit het Romeinse Rijk (aardewerk, mun-
ten en metaal) komen mondjesmaat voor in nederzettingscon-
texten uit Oost-Nederland. Daarnaast verdwijnt de tweebeukige 
boerderijplattegrond uit het beeld. Hiervoor in de plaats komt de 
driebeukige bouwstijl van het type Wijster A, die zich snel over 
Oost-Nederland verspreidt. Deze noordelijke (boerderijplatte-
gronden) en de oostelijke culturele tradities (aardewerk) lijken de 
voorheen bestaande banden met het Midden-Nederlandse rivie-
rengebied te vervangen. Ook binnen de architectuur van de boer-
derijplattegrond ontwikkelt zich een regionale traditie. Met name 
in de Achterhoek en de zones direct ten noorden van de limes (zoals 
bij Ede en Leusden) ontstaat naast een driebeukige ook een een-
beukige variant van het woonstalhuis. 
De inrichting van nederzettingen verandert in de 2e eeuw. De Ein-
zelhöfe uit de Late IJzertijd/Vroeg-Romeinse tijd clusteren op de 
hogere delen in het landschap. De variëteit in omvang en het aan-
tal bijgebouwen neemt bovendien toe. Een enkele nederzetting 
(Wijster, mogelijk Noordbarge) is door greppels begrensd. Binnen 
deze nederzettingen ontstaan in de loop van de 2e eeuw steeds 
meer ambachtelijke activiteiten. Dit is onder meer af te leiden uit 
resten van ijzerbewerking en bronsproductie alsook de introduc-
tie van de zogenaamde Wijster shorthouses en de snelle verspreiding 
van hutkommen.

6.4.3  Invloeden uit het zuiden en noorden; het 
ontstaan van een frontier zone in de Laat-
Romeinse tijd

Grote veranderingen in de materiële cultuur van Oost-Nederland 
vinden plaats vanaf de 3e eeuw. Belangrijk is de introductie van de 
driedeling binnen de boerderijplattegronden; behalve een woon-
vertrek en stalruimte wordt ook een ruimte gecreëerd voor ambach-
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de nederzettingen en de variëteit aan gebouwvormen nemen af. 
Op basis van de ontwikkelingen in de bouwtraditie lijkt geen sprake 
te zijn van een breuk in de bewoning. Uit de bestaande aardewerktra-
dities van de Laat-Romeinse tijd ontwikkelt zich een nieuwe aarde-
werkgroep (Hessen-Schortens) met een verspreidingsgebied dat grote 
delen van Noord-Nederland, Westfalen en Niedersachsen omvat. 
In de weinige 5e-eeuwse complexen die bekend zijn, komt vrijwel 
geen aardewerk van buiten de regio voor. Aardewerkcomplexen uit 
de 6e en begin 7e eeuw (onder andere uit Deventer, Zelhem en Zut-
phen) laten zien dat gedurende die periode wel weer regelmatig 
uitwisseling plaatsvindt met Midden- en Zuid-Nederland. Het aan-
deel aan Rijnlandse importen is relatief hoog. Daarin komt in de 
loop van de 7e eeuw verandering. Het Hessen-Schortens aardewerk 
domineert binnen de vondstcomplexen. Er is sprake van regionali-
sering die in de tweede helft van de 7e eeuw optreedt binnen Oost-
Nederland en het aangrenzende Münsterland. De ontwikkeling van 
de boerderijplattegrond is hiermee in overeenstemming. In Oost-
Nederland ontstaat een eigen boerderijtype (type Zelhem) dat con-
structietechnisch verwant is aan het type Odoorn C.

6.4.5  Nieuwe tijden breken aan: de introductie van de 
bootvormige plattegrond en het 
kogelpotaardewerk

Vanaf de tweede helft van de 8e eeuw treden er grote veranderingen 
op binnen de materiële cultuur van Oost-Nederland. Vanuit Mid-
den-Nederland worden bootvormige huisplattegronden (type Gas-
selte) geïntroduceerd. De adaptatie van dit type plattegrond vindt 

niet overal gelijktijdig plaats. In Zelhem lijkt sprake van een schok-
effect aan het begin van de 9e eeuw, waarbij het oudste huis van 
het nieuw gestichte erf getypeerd kan worden als een vroege vorm 
van het type Gasselte. In Laren bijvoorbeeld ontwikkelt het type 
Gasselte zich over vier generaties gedurende de 9e en 10e eeuw van 
een type Zelhem naar een hybride Zelhem-Gasselte-type, richting 
een Gasselte-type met nog enkele kenmerken van het type Zelhem. 
Vanaf de 9e tot in de 13e eeuw gaat de architectuur van het boot-
vormige huis het beeld van de Noordoost-Nederlandse boerderij 
bepalen.
 Een ander fenomeen is de introductie van kogelpotaardewerk in 
dezelfde periode. In de oudste fases van enkele nederzettingen 
is dit aardewerk nog in een afwijkend baksel uitgevoerd (ten 
opzichte van het Hessen-Schortens). Latere producten tonen aan 
dat de nieuwe aardewerkvormen snel geïncorporeerd worden in 
het al bestaande spectrum. In de loop van twee eeuwen neemt 
het aandeel Hessen-Schortens af, totdat het aan het begin van 
de 10e eeuw volledig vervangen wordt door regionale varianten 
van het kogelpotaardewerk. Interessant is de constatering dat 
kogelpotaardewerk gedurende de tweede helft van de 8e en het 
begin van de 9e eeuw wel werd geïntroduceerd vanuit Midden-
Nederland, maar dat dit niet geleid heeft tot een groter aandeel 
van andere aardewerktypen uit het Rijnland en de Maasvallei. 
Vondstcomplexen van nederzettingen uit Oost-Nederland 
bestaan ook gedurende de 9e tot en met de 13e eeuw voor onge-
veer 95% uit regionale (lokale) producten. De introductie van 
bootvormige plattegronden en kogelpotaardewerk is te beschou-
wen als een afgeleide van de Frankische incorporatie van Oost-
Nederland (hoofdstuk 5).  
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ling van het landschap in kaart te brengen. Slechts enkele onder-
zoekers maakten de afgelopen decennia nog intensief gebruik van 
de zich snel opbouwende paleo-ecologische dataset.802 In schril 
contrast tot deze trend binnen de academische wereld is de ont-
wikkeling die de Maltagerelateerde archeologie in dit opzicht heeft 
doorgemaakt. Als gevolg van het zogenaamde ‘veroorzakersprin-
cipe’ kwam veel geld vrij voor opgraving en basisuitwerking van 
de daaruit voortvloeiende gegevens. In tegenstelling tot de peri-
ode daarvoor betekende dit dat ruim aandacht kon worden besteed 
aan fysisch-geografisch, bodemkundig, paleo-ecologisch of his-
torisch-geografisch onderzoek.803 Nog nooit zijn zoveel vindplaats-
gerelateerde data voorhanden als tegenwoordig. De kloof tussen 
de academische archeologie en die van de archeologische monu-
mentenzorg is deels veroorzaakt door verschillen in schaal (syn-
thetiserende studies versus lokale geschiedenis), maar is ook een 
voorbeeld van een andere theoretisch geïnspireerde benadering 
van het vak (zie boven). Microregionale studies, gericht op ont-
sluiting van deze gegevens, zijn dan ook belangrijk als basis voor 
verdere synthetiserende studies. In de dissertatie van R. van Beek 
zijn verschillende microregio’s beschreven.804 De beschrijving van 
de micro regio Centraal-Salland vormt hier een aanvulling op. 

7.2  De microregio Centraal-Salland: paleogeografie 
van het landschap805 

In dit deel staat het landschap van de microregio Centraal-Salland 
centraal. Eerst volgt een gedetailleerde beschrijving van het abioti-
sche landschap aan de hand van fysische-geografie, paleohydrologie, 
archeobotanie en resultaten van historisch-geografisch onderzoek. 
Daarna zal de relatie tussen landschapsontwikkeling en bewonings-
geschiedenis beschreven worden aan de hand van de opgravings-
gegevens die in de vorige hoofdstukken gepresenteerd zijn.
Tot op heden geldt de microregio Centraal-Salland als één van de 
best onderzochte in Oost-Nederland.806 In de loop der jaren is veel 
informatie verzameld over het landschap. In deze paragraaf wordt 
eerst stilgestaan bij de methodologie en de resultaten van een onder-
zoek om een gedetailleerde geomorfologische kaart te vervaardigen. 
Daarna komt de paleohydrologie aan bod. Aan de hand van onder-
zoek naar waterputten wordt getracht uitspraken te doen over his-
torische verschillen in grondwaterstanden; verschillen die van grote 
invloed kunnen zijn op bewoningsmogelijkheden in relatief vlakke 
landschappen. Vervolgens worden de archeobotanische gegevens 
gepresenteerd. Gezocht wordt naar de relatie tussen vegetatieont-
wikkeling en bewoningsmogelijkheden. Ten slotte wordt een schets 
gemaakt van de paleogeografie van het landschap. 

7.2.1  Naar een gedetailleerde geomorfologische kaart

In 1996 publiceerde TH. Spek een geomorfologische kaart van 
Centraal-Salland.807 Voor zijn kaart had hij niet alleen gebruikge-
maakt van verscheidene karteringen en bestaande kaarten, maar 

7.1  Inleiding

Hoofdstuk 7 bestaat uit twee delen. In het eerste deel staan de fysisch-
geografische, historisch-geografische en archeobotanische gegevens 
van de microregio Raalte centraal. Doelstelling is na te gaan wat een 
interdisciplinaire beschrijving van het fysieke landschap betekent 
voor de studie naar historische langetermijnprocessen. De voor de 
studie gekozen werkwijze laveert tussen die van een top down en een 
bottom up benadering (par 1.2). Waar in de vorige hoofdstukken geko-
zen is voor een modelmatige benadering met ruimte voor nuancering 
op basis van resultaten uit microregionaal onderzoek, worden in dit 
deel onderzoeksthema’s aangesneden die passen in een onderzoek 
waarin archeologie en landschap in de microregio centraal staat. 
In het tweede deel van dit hoofdstuk wordt vervolgens een inventa-
risatie gemaakt van de resultaten van microregionale studies op het 
gebied van paleo-ecologie (dat wil zeggen de gecombineerde gege-
vens van fysische-geografie, bodemkunde, archeobotanie en archeo-
zoölogie) en op welke wijze deze een bijdrage leveren aan de model-
vorming met betrekking tot de langetermijngeschiedenis van het 
cultuurlandschap.799 De centrale onderzoeksvraag in dit hoofdstuk 
is of en hoe paleo-ecologische gegevens, uit op het eerste gezicht 
niet altijd goed vergelijkbare gebieden, met elkaar vergeleken kun-
nen worden. Daarbij wordt aandacht besteed aan de langetermijn-
geschiedenis van het agrarische landschap. Geïnventariseerd wordt 
welke gegevens er voorhanden zijn. 
Wanneer de verschillende periodegebonden bewoningsmodellen 
met elkaar vergeleken worden, dan valt op dat de plaatsvastheid van 
nederzettingen wisselt. Dit heeft grote gevolgen voor de wijze waar-
op met name het agrarische landschap ingericht is. De hypothese is 
dat plaatsvastheid van nederzettingen in de zandgebieden alleen 
mogelijk is in combinatie met een systeem van akkerbouw dat erop 
gericht is degradatie van akkerbodems op de lange termijn te ver-
mijden en dat dit alleen kan door het toepassen van bemesting. 
Problematisch is echter dat, op een enkele uitzondering na, vrijwel 
geen directe aanwijzingen voor bemesting voorhanden zijn. Om deze 
hypothese te toetsen is daarom gezocht naar indirecte gegevens en 
wordt een methodiek gepresenteerd om op basis van de aanwezig-
heid van akkeronkruiden hierover toch uitspraken te kunnen doen. 
In het afgelopen decennium zijn veel studies gepubliceerd vanuit 
het perspectief van de culturele biografie van het landschap.800 
De meeste onderzoekers richtten zich daarin met name op de cul-
turele laag van het landschap. Voorbeelden hiervan zijn studies 
van N. Roymans (en later F. Gerritsen) met betrekking tot het ont-
staan van en de perceptie op urnenvelden, en de studie van Ger-
ritsen over de culturele biografie van het erf en de aandacht voor 
rituele deposities in zowel de huiselijke sfeer (stichtings- en 
verlatings offers) als in natuurlijke context (beekdalen en venen).801 
Hoewel enige nuancering uiteraard op zijn plaats is, kunnen deze 
studies gezien worden als een tussen- dan wel eindstadium in een 
ontwikkeling binnen het vakgebied, dat zich vanaf het begin van 
de jaren 80 van de vorige eeuw (althans binnen de Nederlandse 
archeologie) steeds minder bezig ging houden met paleo-ecolo-
gisch en fysisch-geografisch onderzoek met als doel de ontwikke-
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De paleogeografische kaart is gemaakt op basis van het AHN, de 
bodemkaart 1:50:000, de geomorfologische kaart 1:50.000, de 
geomorfologische kaart van Salland en de geologische kaart  
1: 50.000 uit 1920.809 Het AHN is gebruikt als basis voor de kaart 
en is aangevuld met gegevens uit de bovengenoemde kaarten. 
Het Actueel Hoogtebestand Nederland is een kaart met maaiveld-
hoogtes die zijn gemeten met een techniek genaamd laseraltri-
metrie.810 Voor dit onderzoek is een gridbestand gebruikt. Het 
gridbestand is gemaakt op basis van het basisbestand en bestaat 
uit een regelmatig raster waarin elke celwaarde de gemiddelde 

ook had hij aan de hand van historische veldnamen geprobeerd 
om de verschillende geomorfologische eenheden beter te kun-
nen typeren. Met een door hemzelf opgestart onderzoek naar de 
historische geografie van de gemeente Raalte en de beschikbaar-
heid van het Actuele Hoogtebestand Nederland (AHN) is getracht 
om het bestaande kaartmateriaal aan te vullen.808 Het resultaat 
is een eerste aanzet tot een paleogeografische kaart. Deze kaart 
heeft geen statisch karakter, maar bevat verschillende historische 
 elementen die de dynamiek van de genese van het landschap 
benadrukken. 
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Afb 7.1  Een geomorfologische kaart voor Centraal-Salland op basis van Spek 1996, aangevuld met onderzoek van het AHN en toponymie (naar Van der Velde 2007).
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moeten zijn; grondwaterstanden zijn immers afhankelijk van 
allerlei lokale factoren, zoals bijvoorbeeld capillaire opstijging. 
Ten slotte moet worden vastgesteld of de veronderstelde water-
standen op basis van gegevens uit waterputten ook daadwerkelijk 
een relatie kunnen hebben met een historische grondwaterstand. 
Zo bleek een vergelijkbare analyse voor waterputten uit Zelhem 
weinig bemoedigend. De in de ondergrond aanwezige leemlagen 
zorgden voor zoveel variatie in de diepte van uit graving (van de 
waterputten) dat er gerede twijfels zijn ontstaan aan het nut van 
dergelijk onderzoek voor dat specifieke landschapstype.814 
 Het onderzoek naar grondwaterstanden wordt gemaakt aan de 
hand van schattingen van de hoogte die het water ooit in opge-
graven waterputten gehad moet hebben (gemeten in Nieuw 
Amsterdams Peil, NAP). Er moet onderscheid worden gemaakt 
tussen een gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) en de 
gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG). Hiervoor zijn enke-
le aannames gemaakt: 

 – In de nazomer (oktober) zijn de huidige grondwaterstanden 
in de microregio het diepst.815 Aangenomen is dat de water-
putten minimaal tot enkele decimeters onder de gemiddeld 
laagste grondwaterstand zijn ingegraven, om gedurende het 
gehele jaar voorzien te zijn van drinkwater. De schatting van 
de paleo-GLG is daarom gebaseerd op de basis van de water-
putten plus 40 cm.816 Onderzoek in Kootwijk gaat uit van 
een minimale diepte van 30 cm onder de paleo-GLG.817 

 – Een indicatie van de GHG in het verleden kan geschat wor-
den door de huidige variatie in GHG en GLG te gebruiken. 
Echter de huidige variatie is waarschijnlijk beïnvloed door 
menselijk ingrijpen. Toch geeft het een grove indicatie en 
daardoor is het verschil tussen het huidige GHG en GLG  
ook als verschil tussen paleo-GHG en -GLG genomen. 
De huidige variatie in grondwaterstanden uit de dichtstbij-
zijnde peilbuizen uit het bestand van het NITG zijn hiervoor 
gebruikt.

 – Als indicator voor de huidige GLG zou de hoogte van de goed 
geconserveerde hout- of vlechtstructuur kunnen dienen. Dit 
lijkt echter een aanzienlijke overschatting, omdat dit sterk 
afhangt van de degradatiesnelheid van hout in zand. Waar-
schijnlijk is de huidige grondwaterstand sterk verlaagd (bijvoor-
beeld na de ruilverkaveling en ‘drooglegging’ van de lager gele-
gen delen) en loopt de degradatie als het ware een aantal 
decennia achter. 

Binnen de microregio Centraal-Salland zijn in totaal twintig water-
putten opgegraven: een enkele in Raalte-Noord, drie op de Boete-
lerenk (Raalte-Oost) en twaalf in Heeten (negen in Telgen en drie 
in Hordelman). In totaal konden elf waterputten dendrochronolo-
gisch gedateerd worden. De overige waterputten zijn bij benadering 
(14C op basis van vondstmateriaal of ligging) gedateerd. De afstan-
den tussen de drie vindplaatsen is te groot om op basis daarvan 

hoogte van een gebied van 5 x 5 m voorstelt. Om het AHN opti-
maal te gebruiken voor de kartering van Centraal-Salland is een 
aantal aanpassingen gedaan aan het hoogtebestand. Het gebied 
wordt gekenmerkt door een algemene helling in het reliëf van 
zuidoost naar noordwest. Op het gridbestand van de AHN zijn 
duidelijk de dekzandruggen en de laagten te zien. Echter het ver-
schil tussen hoge en lage dekzandruggen is niet duidelijk. Daar-
naast is geen goede vergelijking te maken tussen dekzandruggen 
in het oosten van het onderzoeksgebied en in het westen (van-
wege het algehele hoogteverschil tussen oost en west). Daarom 
is het beeldvlak gekanteld, zodat de hoogten in het gehele beeld 
op hetzelfde niveau komen te liggen.811 Vervolgens zijn de veni-
ge laagten van de bodemkaart overgenomen en verfijnd met 
behulp van het aangepaste hoogtebestand. De afvoerloze laagten 
zijn overgenomen van de geomorfologische kaart van Salland. 
In deze legenda-eenheid zijn ook de dobbes uit de bodemkaart 
inbegrepen. De dekzandlaagtes met komklei zijn overgenomen 
van de geomorfologische kaart van Salland. In de dekzandlaagtes 
en venige laagtes komt ijzeroer voor. De verspreiding van dit 
ijzeroer is overgenomen van de geologische kaart uit 1930. Dit 
laatste onder meer omdat sindsdien veel ijzeroerbanken zijn 
verdwenen als gevolg van veranderingen in landbouwmethodes 
en grondwaterspiegel. Het resultaat van de gebruikte methodiek 
is een basiskaart waarin verschillende landschapstypen voorko-
men (afb 7.1 en tabel 7.2). 

7.2.2  De dynamiek van het grondwater: 
paleohydrologie

Met een bijdrage van F.S. Zuidhoff

Inleiding 
In een landschap waarin slechts geringe hoogteverschillen voor-
komen, kunnen veranderingen in de grondwaterspiegel grote 
gevolgen hebben voor de gebruiksmogelijkheden van de bodem.812 
Zo heeft vernatting direct effect op de lagere gronden doordat het 
beweiding in de laagtes bemoeilijkt. Voor de reconstructie van 
grondwaterstanden kan gebruikgemaakt worden van gegevens uit 
waterputten.813 In deze bijdrage wordt nader ingegaan op de onder-
zoeksmethodiek. Vervolgens worden de gegevens uit Centraal-
Salland gepresenteerd en geëvalueerd.

Onderzoeksmethodiek en beschikbare gegevens
Om verantwoorde uitspraken te kunnen doen is een representa-
tief aantal (bij voorkeur dendrochronologisch) gedateerde water-
putten nodig. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld of de resul-
taten van het onderzoek naar de waterputten onderling 
vergelijkbaar zijn. Dat betekent dat de waterputten uit hetzelfde 
landschap, en bij voorkeur van dezelfde vindplaats, afkomstig 

Landschappelijke eenheid Bodemtype

stuwwal moderpodzolgrond (plateaus op de top en aan de voet), uitgespoelde haarpodzolgronden op de flanken

gordeldekzanden haar- en veldpodzolgronden, grotendeels bedekt met plaggendekken.

hoge dekzandruggen moderpodzolgronden (gedegradeerd tot humuspodzolgronden), bedekt met plaggendekken

lage dekzandruggen veldpodzolgronden, soms met plaggendekken (kampontginningen)

dekzandvlakte met Jong en Oud Dekzand veldpodzolgronden (hogergelegen) en goor- en beekeerdgronden (lager gelegen)

dalvormige laagte gedeeltelijk löss en beekklei
afvoerloze dekzandlaagte (inclusief dobbe) broek- en zeggeveen
dekzandlaagte met komklei komklei

Tabel 7.2  Overzicht van gereconstrueerde landschappelijke eenheden en hun bodems voor de geomorfologische kaart van Centraal-Salland.
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757 na Chr. 4,53 m +NAP. De huidige GLG op basis van het gecon-
serveerde hout is geschat op 5,20 m +NAP. Dit is waarschijnlijk de 
grondwaterstand in de vroege Nieuwe Tijd. Een grondwaterpeil 
van twee peilbuizen ten westen van de opgraving geven een GLG 
van 4,00 m +NAP. Dit is lager dan de grondwaterstanden uit de 
waterputten gedurende de Vroege Middeleeuwen.

Interpretatie van de gegevens
De resultaten van het onderzoek bieden slechts gedeeltelijk inzicht 
in de historische dynamiek van het grondwater. Dit hangt deels 
samen met de kwaliteit van de dataset; niet alle waterputten zijn 
afkomstig van dezelfde vindplaats en niet alle periodes zijn even 
goed vertegenwoordigd. Het wordt ook veroorzaakt door de aan-
names waarbij de variatie tussen gemiddelde hoogste en laagste 
waterstanden aanzienlijk is. Toch tekenen zich wel verschillen af. 
Uit de grafiek blijkt dat de grondwaterstand gedurende de Vroege 
en Midden-IJzertijd lager lag dan in de Romeinse tijd en dat die uit 
de Vroege Middeleeuwen weer iets gedaald lijkt ten opzichte van 
de periode daarvoor. Helemaal consistent is de grafiek niet. Zo wis-
selt de diepte van drie waterputten uit Heeten en de daaruit afge-
leide grondwaterstand. Zo lijkt tussen 174 en 242 na Chr. sprake 
van een grondwaterstijging van 40 cm, terwijl deze tussen 242 en 
336 weer 50 cm zakt. Een duidelijke verklaring voor dit fenomeen 
is er niet.
Ter vergelijking is ook onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van 
het grondwater bij Zutphen-Eme en Deventer-Colmschate. Gege-

verregaande uitspraken te doen over stijging of daling van grond-
waterstanden. Noodgedwongen moet daarom geaccepteerd worden 
dat de resultaten slechts een globale ontwikkeling in de microregio 
representeren. De bovenstaande grafiek geeft een overzicht van de 
verzamelde gegevens afgezet tegen de datering en relatieve diepte-
ligging op basis van de gereconstrueerde paleo-GLG.
In Jonge Raan zijn de grondwaterstanden tijdens de bewoning in 
de Vroege/Midden-IJzertijd geschat op basis van gegevens uit een 
waterput en die uit de Late IJzertijd en Vroeg-Romeinse tijd op 
basis van gegevens van een veenlaag, die gedateerd is in de Romein-
se tijd.818 Voor Heeten dateren de waterputten uit de Late IJzertijd 
en de Romeinse tijd.819 De diepte van de waterputten wisselt: de 
diepste put was 3,46 m ingegraven (datering 309 na Chr.), de diep-
te van de andere putten varieerde tussen 1,20 en 1,90 m. De hui-
dige GLG ligt rond de 5,20 m +NAP. De grondwaterstand in de 
vroege Nieuwe Tijd vóór de ruilverkaveling was hoger dan de hui-
dige grondwaterstand. De hoogte van het geconserveerde hout 
weerspiegelt waarschijnlijk de GLG uit die tijd en was 1,20 m hoger 
dan de huidige grondwaterstand. In een profiel op de opgraving 
in Hordelman is een venige zandlaag aangetroffen van circa 10 cm 
dik op een hoogte van circa 6,50 m + NAP. Het midden van deze 
laag (6,65 m + NAP) is gedateerd op circa 3500 v.Chr. Dit is bijna 
100 cm hoger dan de grondwaterstanden in de waterputten uit de 
Romeinse tijd. De waterputten op de Boetelerenk dateren uit de 
Vroege Middeleeuwen.820 Beide waterputten waren 2,00 m diep 
ingegraven. De geschatte GLG in 664 na Chr. is 4,75 m +NAP en in 
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Afb 7.3  Geschatte gemiddelde grondwaterstanden voor waterputten uit Raalte en Heeten afgezet tegen hun datering (naar Zuidhoff 2007).
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reconstructie van de gebruikte cultuurgewassen), maar dat hier-
door ook informatie verkregen zou kunnen worden over de recon-
structie van de vegetatie. Hierdoor is voor de microregio Centraal-
Salland een dataset ontstaan van palynologische monsters uit 
gedateerde waterputten, die het mogelijk maakt om uitspraken te 
doen over de ontwikkeling van de vegetatie in de directe omgeving 
van de onderzochte vindplaatsen vanaf de Midden-IJzertijd tot aan 
het einde van de Vroege Middeleeuwen.826 In deze paragraaf wor-
den de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd.
 Helaas is binnen de microregio geen gedetailleerd onderzoek 
gedaan naar profielen uit venige laagtes. Dergelijk onderzoek (zoals 
onder andere bij Denekamp en in Drenthe) levert veel gedetail-
leerdere informatie op.827 Aan de andere kant blijkt dat, met uit-
zondering van de gegevens uit Denekamp-De Borchert, informatie 
uit veenprofielen niet altijd bruikbaar is voor een reconstructie 
van de vegetatie in de nabijheid van vindplaatsen. De invang van 
pollen vindt meer lokaal plaats.828 Ook palynologisch onderzoek 
op basis van waterputten kent echter zijn beperkingen. De moge-
lijkheden en beperkingen zijn beschreven door B.J. Groenewoudt 
en H. van Haaster.829 Zij ontwikkelden hier een onderzoeksmetho-
diek voor en zetten de voor Oost-Nederland bekende resultaten 
op een rijtje (afb 7.4). 
Onder palynologen heerst over het algemeen het idee dat pollen-
onderzoek aan waterputten en waterkuilen minder betrouwbaar 
is dan onderzoek aan natuurlijke veenafzetingen. Omdat de dia-
meter van een waterput (officieel: pollenopvangbekken) vrij klein 
is in vergelijking met de diameter van een meer of ander groot 
waterbekken, is de zeggingskracht van pollenspectra uit waterput-
ten, in termen van afstand tot de waterput, vrij klein. Dit betekent 
dat betrouwbare uitspraken over vegetatieverhoudingen op een 
afstand groter dan ca. 500 m van een waterput niet mogelijk zijn. 
Een tweede beperking is het feit dat het formatieproces van water-
putvullingen sterk onder invloed staat van menselijk handelen; 
althans de kans daarop is zeer groot. Bovendien kan de aanwezig-
heid van één enkele boom of struik vlak bij een waterput het aan-
deel van boompollen in de waterput zodanig groot maken dat 
sprake lijkt van een bosrijke omgeving. Aan de andere kant kun-
nen lokale kruiden zo dominant zijn dat sprake lijkt van een zeer 
open landschap, terwijl langs de rand van de nederzetting wel 
degelijk bomen kunnen hebben gegroeid. Tot slot zijn er vaak 
dateringsproblemen met waterputinhouden en is er meestal geen 
sprake van een duidelijke chronostratigrafie, zoals dat in natuur-
lijke veenafzettingen wel het geval is. Al met al lijken er dus nogal 
wat problemen te kleven aan waterputonderzoek, maar wanneer 
resultaten uit onderzoek naar natuurlijke venige of humeuze afzet-
tingen in een onderzoeksgebied ontbreken, zijn het wel de enige 
bronnen van paleo-ecologische informatie.830 
Het oudste pollenspectrum dat relevant is voor deze studie is 
afkomstig uit een venige laagte uit de opgraving Hordelman (Hee-
ten). Omdat tijdens de opgraving de indruk bestond dat gegevens 
uit deze laagte meer informatie konden verschaffen over het pro-
ces van bodemdegradatie en daarbij behorende erosie, is een uit-
gebreid monsterprogramma uitgevoerd. Dateringen (14C) wezen 

vens van een drietal waterputten uit Deventer-Colmschate (locatie 
skibaan) lijken de geconstateerde trend van een gedaalde grond-
waterspiegel gedurende de Laat-Romeinse tijd te onderschrijven.821  
Een waterput uit de periode 175-250 na Chr. veronderstelt een GLG 
van 5,25 m +NAP. Twee waterputten uit de periode 320-350 kennen 
GLG’s van respectievelijk 3,80 m en 4,20 m + NAP. In het gebied 
ten oosten van Zutphen zijn tijdens opgravingen 36 waterputten 
gevonden met een datering tussen de 7e eeuw en de 14e eeuw.822 
In de 7e eeuw ligt de GLG op 540 cm + NAP. In de twee eeuwen 
daarna stijgt het grondwater een paar decimeter tot 5,65 m + NAP. 
Vanaf ca. 1100 na Chr. begint het grondwaterniveau te dalen tot 
een niveau van 5,00 m + NAP in de 14e eeuw. Omdat er zoveel water-
putten zijn gevonden en gedateerd, kan de variatie in diepte van 
de waterputten in dezelfde periode bepaald worden. In de 7e tot 
de vroege 12e eeuw was de variatie in eenzelfde periode ca. 30 cm. 
Na de 12e eeuw was er een grotere variatie (ca. 60 cm) in de diep-
teligging van de verschillende putten en dus in de grondwaterstan-
den.
De diepte van de waterputten in Eme geeft aan dat de grondwater-
spiegel in de Volle Middeleeuwen (1100 tot 1300) lager was dan in 
de Vroege Middeleeuwen (600 tot 1000). Daarnaast is de variatie 
in diepte van de waterputten binnen eenzelfde periode groter vanaf 
de 12e eeuw. 
 Met alle kanttekeningen die gemaakt kunnen worden omtrent de 
representativiteit van de data, blijkt uit de vergelijking tussen gege-
vens uit de microregio’s Centraal-Salland, Colmschate en Eme dat 
er grote fluctuaties in de grondwaterspiegel zijn geweest. Zo ver-
toont de verdroging van de Weteringenk gedurende de Laat-
Romeinse tijd overeenkomsten met de lagere grondwaterstanden 
in het laat-Romeinse Heeten. De vraag blijft welke factoren ver-
antwoordelijk zijn voor de geconstateerde verschillen. Spek legt 
sterk de nadruk op de relatie tussen vegetatieontwikkeling en 
paleohydrologie. Zo zou als gevolg van ontbossing van het Drents 
plateau, de grondwaterstand gestegen zijn. Op de hogere delen 
van het landschap leidde dit niet tot wateroverlast. Wel ontstonden 
daar bodemdegradatie, erosie en lokale zandverstuivingen.823 H. 
Scholte Lubberink en I. Hermsen hebben gewezen op de rol van 
klimaatsverandering als factor in de waterhuishouding.824 Ten 
aanzien van de gedaalde grondwaterstanden in Zutphen wees  
M. Groothedde destijds op grote veranderingen in de waterhuis-
houding van het IJsseldal in relatie tot ontginningsactiviteiten. 
Hierdoor daalde de grondwaterstand, omdat overtollig water 
gemakkelijk zijn weg naar de IJssel kon vinden.825 

7.2.3  Vegetatiereconstructie met behulp van 
archeobotanische gegevens

In het afgelopen decennium zijn bij verschillende opgravingen in 
Oost-Nederland gericht pollenmonsters verzameld uit waterput-
ten. De verwachting was dat een analyse van deze monsters niet 
alleen een belangrijke aanvulling zou kunnen zijn op de analyse 
van macroresten (een onderzoek dat traditioneel gericht is op een 
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Afb 7.4  Overzicht van de resultaten van palynologisch onderzoek uit waterputten uit Centraal-Salland (a) en Oost-Nederland (b, naar Groenewoudt et al. 2007).
1 Zutphen-Looerenk (Late Bronstijd). 2 Deventer-Colmschate (Holterweg). 3 Bathmen-Deventerweg. 4 Ypelo. 5 Hulsen-Overwater. 6 Heeten-Telgen.  
7 Heeten-Hprdelman. 8 Deventer-Colmschate (Skibaan). 9 Raalte-Boetelerenk. 10 Dalfsen-Gernermarke. 11 Zelhem-Soerlant. 12 Markelo-Noordachteres.  
13 Zutphen-Looerenk (Middeleeuwen).
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Zo lijkt er een merkwaardige discrepantie tussen de vele loo- en 
holt-namen op de hogere gronden en de resultaten van paleo-
ecologisch (met name palynologisch) onderzoek (par 7.2.5).
De plaatsnamen en veldnamen rond Raalte lijken erop te wijzen dat 
op de hogere dekzandeilanden rond Raalte ten tijde van de naam-
geving veel bos voorkwam. Deze bossen werden aangeduid met de 
namen loo en holt.838 Ramele en Boetele zijn hoogstwaarschijnlijk 
loo-namen, Jonge Raan en Linderte wijzen op het rooien van bos en 
ook Raalte is wellicht een bosnaam (holt-naam). Door het beperkte 
schriftelijke bronnenmateriaal kunnen we de ouderdom van deze 
bosnamen rond Raalte niet goed inschatten. Wel kunnen we op 
grond van soortgelijke vermeldingen in naburige gebieden aanne-
men dat deze bosnamen uit de Vroege Middeleeuwen dateren. 
De meeste middeleeuwse nederzettingen rond Raalte zijn dus 
genoemd naar bossen. Deze stonden vrijwel zeker op de hogere 
gronden, dat wil zeggen op de hoge dekzandruggen. Loo-namen 
komen in onze zandlandschappen namelijk vrijwel uitsluitend 
voor op lichte, droge zandgronden. Slechts in een enkel geval lig-
gen ze op wat vochtiger bodem, waarbij we bovendien de moge-
lijkheid niet moeten uitsluiten dat deze gebieden secundair vernat 
zijn.839 Vermoedelijk verwijzen de loo-namen rond Raalte dus naar 
bossen die op de hogere dekzandeilanden hebben gestaan. Ze ston-
den op de lemige moderpodzolgronden en op de wat minder 
lemige haarpodzolgronden.
Behalve looën waren er in het middeleeuwse landschap ook holten. 
Dit waren aanmerkelijk zwaardere bossen die uit hoogopgaand 
loofhout bestonden. Deze holten werden door de vroegere bewo-
ners niet in de eerste plaats gebruikt voor bosbeweiding, maar 
leverden vooral bouwhout voor boerderijen en omheiningen. Uit 
oude boerderijnamen kunnen we afleiden dat deze bossen niet 
alleen uit eiken en berken moeten hebben bestaan. De middel-
eeuwse namen Buckham (‘hoek met beuken’) en Linderte (‘lin-
denbos’) vormen aanwijzingen voor een wat rijker bostype op de 
dekzandruggen rond Raalte. Ook de bodem geeft aanleiding voor 
een dergelijke gedachte. De dekzandruggen bevatten immers sterk 
lemige, bruine verweringsgronden. 
Ten noorden van de zone van bewoonde ofwel bewoonbare dek-
zandeilanden lag in de marke Raalterwoold een immens gebied 
met laaggelegen veld-, mars- en broekgronden. Aangenomen mag 
worden dat de oorspronkelijke bosvegetatie zich in deze verafge-
legen gebieden veel langer heeft kunnen handhaven dan op de 
intensief gebruikte dekzandeilanden. Delen van deze broekbos-
sen, struwelen en heidevelden zullen zeker voor beweiding en 
houtwinning zijn gebruikt, maar deze activiteiten speelden zich 
vermoedelijk vooral in de omgeving van de hogere gronden af, in 
een zone rond de nederzettingen. Veldgronden zullen daarbij meer 
betreden zijn dan broek- en marsgebieden. Indien de veldgronden 
gedurende langere tijd regelmatig werden beweid, kon het land-
schap zich in de loop der eeuwen ontwikkelen tot een heide-
vegetatie. In de broeken en marsen zal echter nog lange tijd het 
moerasbos en halfnatuurlijk grasland hebben overheerst. 
In de Middeleeuwen noemde men een gebied dat begroeid was 
met moerasbossen en andersoortige moerasvegetaties vaak wold 

echter uit dat de opbouw van het profiel niet helemaal te vertrou-
wen was. Er werd daarom afgezien van verdere analyse. Een enkele 
pollentelling (die helaas niet nauwkeurig te dateren was) intrigeer-
de. Het betrof een monster dat op basis van samenstelling ergens 
in het Neolithicum/Vroege Bronstijd gedateerd zou moeten wor-
den.831 Het aandeel boompollen (70 tot 80%) verwijst naar een land-
schap waar sprake was van kleinschalige ontginningen in het bos. 
Op de open plaatsen groeiden grassen en struikhei. Hoewel niet 
precies gedateerd, betreft het een eerste aanwijzing voor het effect 
dat menselijk handelen heeft gehad op de natuurlijke vegetatie. 
 Het oudste monster uit Centraal-Salland uit een gedateerde con-
text is afkomstig van een waterput uit de Midden-IJzertijd (Raalte-
Jonge Raan).832 Uit Heeten-Telgen is een monster afkomstig dat 
uit de Late IJzertijd dateert.833 Dezelfde waterput uit Jonge Raan 
leverde ook informatie op uit de Vroeg-Romeinse tijd. Dit monster 
was afkomstig van een venige laagte. De resultaten van de analyses 
tonen ons een landschap waarin het aandeel boompollen sterk is 
teruggebracht naar percentages tussen de 30 en 40%. Opvallend 
in de monsters uit deze periode is het relatief grote aandeel aan 
pollen van struikheide (calluna). In monsters uit de Romeinse tijd 
is dit veel minder dominant aanwezig. 
De monsters uit waterputten uit de Romeinse tijd zijn afkomstig 
van de nederzetting uit Heeten. Opnieuw lijkt het aandeel boom-
pollen gedaald. In een waterput uit Heeten kwam zelfs een per-
centage van 11% boompollen. De overige monsters tonen ons 
percentages rond de 30%. De monsters uit de Vroege Middeleeu-
wen komen van waterputten van de Boetelerenk. De spectra date-
ren uit de 7e en 8e eeuw. Het aandeel boompollen ligt iets hoger 
(40 tot 54%), maar in hoeverre hier sprake is van een significant 
verschil ten opzichte van de Romeinse tijd is (zeker gezien het lage 
aantal geanalyseerde monsters) de vraag. Wel valt op dat in beide 
monsters hoge aantallen boompollen van struikheide voorkomen. 

7.2.4  Het (vroeg)middeleeuwse landschap 
weerspiegeld in toponiemen834 

Onderzoek (onder andere in Drenthe en de Achterhoek) heeft uit-
gewezen dat de studie van oude nederzettings-, veld- en waterna-
men (toponymie) veel informatie kan opleveren over het historische 
landschap.835 De namen kunnen verwijzen naar landschapstypen 
of vernattings- en verdrogingsverschijnselen die in de loop van de 
tijd verdwenen zijn. Bij een kritisch gebruik van deze bron moeten 
twee uitgangspunten centraal staan. In de eerste plaats geeft deze 
bron slechts een tijdsbeeld van de periode waarin een deel van een 
landschap een (veld)naam kreeg. Een continuïteit van het gebruik 
van veldnamen suggereert niet dat de aangeduide plek zelf onver-
anderd is gebleven.836 In de tweede plaats is het lang niet altijd te 
achterhalen hoe oud toponiemen zijn. Hoewel de meeste uit 
(vroeg)middeleeuwse context afkomstig zullen zijn, is niet uit te 
sluiten dat sommige ouder zijn.837 Het is immers lang niet altijd 
duidelijk wanneer een orale traditie aanvangt en in hoeverre nieu-
we gebruikers bestaande benamingen hebben overgenomen. 
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waterstand. Waar de hogere dekzandruggen altijd als ‘eilanden 
binnen een moerasgebied’ bewoonbaar blijven, heeft een stijging 
van de grondwaterspiegel veel effect op de bewoonbaarheid van 
de lagere dekzandruggen en die van de dekzandvlaktes. De ligging 
van meerdere vindplaatsen uit de Romeinse tijd en Vroege Mid-
deleeuwen met aanwijzingen voor ijzerproductie is een indicatie 
dat een groot deel van de lager gelegen gronden nat genoeg was 
om ijzeroer te laten ontstaan. Ondanks de methodologische kant-
tekeningen bij het onderzoek naar de reconstructie van grondwa-
terspiegels met behulp van waterputten, lijkt het dat de grondwa-
terspiegel gefluctueerd heeft tussen de Vroege IJzertijd en de 
Vroege Middeleeuwen. Daarbij lijkt het grondwater de hoogste 
stand te hebben gehad gedurende de Romeinse tijd. 
 Wanneer we hier de resultaten van het palynologisch onderzoek 
tegen afzetten, dan lijkt er een verband te bestaan tussen de gedu-
rende de Romeinse tijd gestegen grondwaterstand en de afname 
van het aandeel boompollen. Als gevolg van ontbossing stijgt de 
waterstand immers. Het ontstaan van nederzettingen als bij Hee-
ten in combinatie met de grootschalige ijzerproductie, een 
ambachtelijke activiteit waarvoor veel hout nodig is, heeft veel 
invloed gehad op de vegetatie van het omliggende landschap. Als 
we dit gegeven doortrekken naar de periode tussen het Laat-Neo-
lithicum/Vroege Bronstijd (de veronderstelde datering van het 
pollenmonster uit Heeten), dan valt op dat het landschap in de 
loop van de Bronstijd en IJzertijd een stuk opener geworden is. 
Een conclusie die ondersteund wordt door het onderzoek van 
Groenewoudt en Van Haaster.842 Bij een veronderstelde relatie tus-
sen de dichtheid aan bosvegetatie en de hoogte van de grondwa-
terstand zou het landschap gedurende de Bronstijd droger moeten 
zijn geweest dan in de periode daarna. In Centraal-Salland liggen 
nog enkele laagtes waarin veen is afgezet. Nader onderzoek naar 
de datering van die veenpakketten zou meer inzicht kunnen bie-
den in het moment van vernatting van de lagere gronden.
 Er zijn te weinig gegevens voor Centraal-Salland om vast te stellen 
op welke wijze het landschap gedurende de Brons- en IJzertijd ope-
ner werd. In eerste instantie zullen met name de hogere delen (de 
dekzandruggen), daar waar de nederzettingen en akkers lagen, in 
cultuur zijn gebracht. Hierbij zal veel van het oorspronkelijke bos 
verdwenen zijn. Er is een discussie of celtic fields wel voorkomen bin-
nen Oost-Nederland (par 7.3.2), maar op welke wijze akkers ook 
werden ingericht, wanneer we aannemen dat het een extensieve 
vorm van akkerbouw betreft (en er dus veel ruimte nodig is voor de 
ligging van de akkers), dan mogen we ervan uitgaan dat deze of een 
vergelijkbare vorm van akkerbouw grote gevolgen heeft gehad voor 
de oorspronkelijke vegetatie. Archeologische resten uit de IJzertijd 
zijn bij vrijwel elke opgraving in Centraal-Salland aangetroffen. Niet 
alleen op de grote dekzandruggen (de Heeter enk, Raalterenk, 
De Zegge en Boetelerenk), maar ook op de kleinere ruggen zoals in 
Raalte-Noord zijn erven opgegraven. Groenewoudt stelt dan ook dat 
de Vroege- en Midden-IJzertijd in Salland een periode van expansie 
is.843 In hoeverre het onder andere door L.M. Dupont geconstateer-
de klimaatoptimum tegen het einde van de IJzertijd en het begin van 
de Romeinse tijd van invloed is geweest op de bewoningsmogelijk-

of woold.840 Vaak gaat het om broekbossen met veel elzen en berken 
en om allerlei zeggevegetaties. Het is goed mogelijk dat de naam 
Raalterwoold in zijn oorspronkelijke betekenis sloeg op het uit-
gestrekte moerasgebied ten noorden van de zone van bewoon-
bare dekzandeilanden. De vroegere bewoners noemden het moei-
lijk doordringbare, ruige moerasgebied in de periferie van hun 
leefgebied ‘het Woold’. Toen in de Volle en Late Middeleeuwen de 
wildernis van het Woold steeds verder werd bedwongen door ont-
watering, ontginning en beweiding, en het gebied veranderde in 
een steeds opener heidelandschap, bleef de naam Woold toch in 
gebruik. Het werd de naam voor het uitgestrekte complex van hei-
develden, marsen en broeklanden ten noorden van de bewoon-
bare gronden, dat gemeenschappelijk werd beheerd door de bewo-
ners van de buurschappen rond Raalte. Toen dit beheer in de 13e 
eeuw strakker werd gereguleerd door de vorming van een marke-
organisatie met een eigen markerecht, was het niet meer dan 
logisch dat deze nieuwe institutie werd genoemd naar het uitge-
strekte gebied dat ze beheerde: Het Woold. De marke heette dan 
ook voortaan de marke Raalterwoold. 
Uit het bovenstaande kan afgeleid worden dat het landschap van 
Centraal-Salland vóór de volmiddeleeuwse ontginningsperiode een 
duidelijke tweedeling kende. Enerzijds lag er in het zuiden een zone 
van hooggelegen dekzandruggen met een mozaïek van cultuurland 
en gebruiksbossen, waar loo-namen domineerden, anderzijds lag 
in het noorden een laaggelegen moerasgebied gedomineerd door 
broekbossen, moerasvegetaties en natte heidevegetaties, dat woold 
werd genoemd. Loo en woold kunnen dan ook als een pars pro toto 
worden gezien voor het halfnatuurlijke landschap van deze streek 
in de latere prehistorie. Samen vormden ze de basis voor de vor-
ming van het vol- en laatmiddeleeuwse cultuurlandschap.

7.2.5  Evaluatie van de gegevens: de paleogeografie 
van het landschap van Centraal-Salland

In de bovenstaande paragrafen zijn vier onderzoeksmethodes aan 
bod gekomen die een bijdrage kunnen leveren aan de reconstruc-
tie van de paleogeografie van het landschap. In deze paragraaf 
worden de resultaten geëvalueerd en met elkaar vergeleken. Ook 
wordt een relatie gelegd met archeologische gegevens.
 De basis voor de beschrijving van het fysieke landschap is gelegd 
door Spek. In 1996 publiceerde hij een geomorfologische kaart 
van Salland waarin hij al een aanzet gaf tot een paleogeografische 
reconstructie. Zo maakte Spek destijds al gebruik van toponie-
men.841 Met behulp van het AHN kon een uitsnede van de kaart 
(Centraal-Salland) verfijnd worden. Het gevolg is een kaart waarin 
vooral de iets lagere en kleinere dekzandruggen duidelijker naar 
voren komen. De studie naar toponiemen in combinatie met het 
verwerken van gegevens uit een oudere geologische kaart van het 
gebied biedt inzicht in de geografie van de lagere delen. Zowel 
natte laagtes, zowel met veen als ijzeroer, bleken veel meer voor 
te komen dan gedacht. Tegelijkertijd wordt duidelijk hoe kwets-
baar een dergelijk landschap is voor schommelingen in de grond-
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er zoveel namen refereren aan de aanwezigheid van bos, terwijl in 
het bovenstaande is geconstateerd dat het landschap gedurende 
de Vroege Middeleeuwen juist een (half )open karakter had. Bos-
sen die gedurende de Middeleeuwen de benaming ‘loo’ kregen, 
moeten niet verward worden met de huidige betekenis van bos. 
Er was eerder sprake van een open parklandschap, gedomineerd 
door restanten van oude loofbossen.847 Deze constatering past in 
het beeld dat door Groenewoudt et al. is geschetst aan de hand van 
het onderzoek naar de inhoud van waterputten. Zij vergelijken de 
veranderingen van het landschap vanaf het Laat-Neolithicum tot 
in de Late Middeleeuwen als een negatief (‘reverse image’), waarbij 
gedurende de eerste periode boeren kleine open plekken in het 
bos in cultuur brachten en het bos in de Middeleeuwen terugge-
bracht blijkt tot enkele concentraties in een open landschap.848 
Wanneer we de bovengeschetste ontwikkelingen samenvatten 
levert dit een beeld op van het landschap van Centraal-Salland, 
gedurende de late prehistorie en Vroege Middeleeuwen, dat bestaat 
uit de volgende vier componenten:849 
1. Verspreid liggende nederzettingen met daaromheen kleine are-

alen cultuurland, bestaande uit permanent gebruikt bouwland 
op de bruine verweringsgronden en semipermanent gebruikt 
driesland op de armere podzolgronden.

2. Tussen deze cultuureilanden een halfopen parklandschap (loo), 
met een afwisseling van boomgroepen, struwelen en gras- en 
kruidenrijke heide, gebruikt voor begrazing.

3. Plaatselijk een wat zwaarder, hoogopgaand bos (holt) voor de 
productie van bouw- en timmerhout en het mesten van varkens.

4. Ten slotte aan de randen van het cultuurareaal de wildernis, 
bestaande uit delen van de laagtes tussen de dekzandeilanden, het 
moerasgebied ten noorden van Raalte en mogelijk de nog relatief 
dichtbeboste Oud-Dekzandvlakte ter hoogte van Schoonheeten.

 In hoofdstuk 5 is stilgestaan bij het historisch-geografische onder-
zoek dat voor Centraal-Salland is uitgevoerd (par 5.5). Hieruit komt 
naar voren dat gedurende de Late Middeleeuwen en de Nieuwe 
Tijd de lager gelegen woeste gronden steeds verder naar de randen 
van de microregio werden gedrongen. De ontginning van deze 
gronden ging gepaard met het graven van weteringen. Hierdoor 
werd de waterafvoer verbeterd, waardoor meer landbouwgronden 
beschikbaar kwamen.850 

7.3  Het agrarische cultuurlandschap in 
Oost-Nederland

7.3.1  Inleiding

Gedurende de gehele periode van studie was het boerenbedrijf het 
structurerende element van het cultuurlandschap. Tijdens archeolo-
gisch onderzoek wordt vaak veel aandacht besteed aan de materiële 
cultuur en de uitleg van de nederzetting zelf. Onderzoek naar de 
fysieke resten van de agrarische bedrijfsvoering, anders dan in de vorm 
van botanische en zoölogische resten, vindt slechts zelden plaats. Als 

heden in een natter wordend landschap, is onduidelijk.844 Met betrek-
king tot perifere landschappen zoals bij Borne-Bornschematen kan 
een relatief drogere periode van invloed zijn geweest op de moge-
lijkheden voor bewoning.845 Voor de bewoning in Centraal-Salland, 
die zich vooralsnog lijkt te hebben geconcentreerd in de hogere delen 
van het landschap, zullen de effecten minder groot geweest zijn. 
Mogelijk heeft het de verhoging van de grondwaterspiegel iets afge-
remd. Bewijzen voor deze veronderstelling ontbreken echter.
 Onduidelijk is wanneer en hoe de lager gelegen gronden verder in 
cultuur zijn gebracht en wat de invloed daarvan is geweest op de 
vegetatie. In de Late IJzertijd/Vroeg-Romeinse tijd liggen de erven 
van Raalte-Jonge Raan en Telgen aan de randen van de dekzandrug-
gen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat vanaf die periode vrijwel 
het gehele oppervlak van de dekzandruggen in meer of mindere mate 
in cultuur gebracht is. De aanwezigheid van heides in pollenprofie-
len uit deze periode duidt erop dat delen van het landschap weliswaar 
verlaten, maar nog wel in gebruik als graasgronden voor vee waren. 
De exploitatie van zowel de hogere als de lagere gronden zal als gevolg 
van het ontstaan van grotere plaatsvaste nederzettingen gedurende 
de Romeinse tijd alleen maar toegenomen zijn.
 Gegevens uit de Vroege Middeleeuwen zijn schaars uit Centraal-
Salland. Behalve het erf op de Boetelerenk wordt er ook een vroeg-
middeleeuwse nederzetting op de Pleegsterenk verondersteld. 
Op basis van historisch-geografisch onderzoek kan tevens vermoed 
worden dat ook op de Raalterenk en de Heeterenk vroegmiddel-
eeuwse nederzettingen lagen; beide enken maken namelijk deel uit 
van het oudste middeleeuwse cultuurlandschap in Centraal-Salland. 
Echter, dit is niet aangetoond aan de hand van archeologisch onder-
zoek. De sterkste aanwijzingen die hier toch voor pleiten, komen uit 
Heeten. De verplaatsing van de nederzetting uit de Romeinse tijd 
naar het noorden doet vermoeden dat onder het huidige dorpscen-
trum vroegmiddeleeuwse erven liggen. Daarnaast zijn tijdens de 
opgraving verschillende vroegmiddeleeuwse vondsten gedaan. Ten-
slotte is er een opmerkelijke overeenkomst tussen de ligging van het 
gereconstrueerde hof te Heeten en de begrenzing van de Romeinse 
vindplaats. Dit zou kunnen suggereren dat de ligging van het domein 
teruggaat op ouder grondbezit.846 Op basis van de schaarse gegevens 
die voor de Vroege Middeleeuwen voorhanden zijn, lijkt het dat de 
concentratie van bewoning, en de daarmee gepaard gaande nood-
zaak van agrarische exploitatie van de grond, minder groot geweest 
is dan gedurende de Romeinse tijd. De palynologische gegevens van 
Raalte-Boetelerenk suggereren zelfs dat er sprake is van enige rege-
neratie van bos. Ook de afname van de grondwaterspiegel kan hier 
mogelijk mee in verband gebracht worden. Aan de andere kant is 
het aandeel boompollen nu ook weer niet zo indrukwekkend ten 
opzichte van de periode daarvoor. Het aandeel heides is wel substan-
tieel groter. De heides kunnen afkomstig zijn van akkergronden die 
na de Romeinse tijd verlaten zijn. Deze kregen mogelijk niet de kans 
om te regenereren tot bossen, omdat ze in gebruik bleven als tijde-
lijke akkergronden en graasgronden voor vee.
 De toponiemen, waarvan het grootste deel vermoedelijk uit de 
Vroege en Volle Middeleeuwen dateert, dragen bij aan de recon-
structie van de paleogeografie van het landschap. Opvallend is dat 
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gevolg daarvan is er sprake van een kennisleemte. We weten relatief 
weinig over de inrichting en verkaveling van het agrarische landschap: 
de ligging en vorm van akkerpercelen en de extensief beheerde gron-
den voor het grazen van vee of om hooi van te verzamelen. 
In deze paragraaf staat het onderzoek naar de ligging en inrichting 
van akkergronden en verkavelingssystemen centraal. Aan de hand 
van de continuïteit en breuk in de nederzettingsontwikkeling in Oost-
Nederland vanaf de Midden-IJzertijd tot in de Volle Middeleeuwen, 
kan geconcludeerd worden dat ook de ligging en inrichting van akker-
gronden zich wijzigde. Een inventarisatie daarvan is methodologisch 
niet zonder problemen. In de eerste plaats is het aantal onderzochte 
akkers bijzonder laag. Daarbij komt dat in de pleistocene bodems 
van Oost-Nederland ondiepe sporen, zoals van verkavelingsystemen, 
wallen en akkerbedden, zelden bewaard gebleven zijn als gevolg van 
latere agrarische activiteiten. In de tweede plaats blijft organisch 
materiaal slecht geconserveerd. Behalve uit diepe vondstcontexten 
(zoals waterputten) worden bij opgravingen slechts verkoolde zaden 
en vruchten aangetroffen. Botmateriaal ontbreekt vrijwel altijd. In de 
derde plaats heeft binnen Oost-Nederland ook nagenoeg geen inter-
disciplinair onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijk wel aanwe-
zige aanwijzingen voor de ligging en inrichting van akkers.
In het agrarische cultuurlandschap zijn in principe twee typen akkers 
te onderscheiden. Het eerste type ontstaat als gevolg van extensief en 
tijdelijk gebruik van akkergronden. Een akker wordt dan geprepareerd 
(de vegetatie wordt verwijderd), ingericht en net zo lang gebruikt, 
totdat uitputting van de bodem ertoe leidt dat de akker verplaatst 
moet worden. Het tweede type is een plaatsvaste akker, gericht op 
permanent gebruik. Behalve dat deze wordt ingericht, doet de gebrui-
ker er ook alles aan om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden. 
Dit kan door het invoeren van een stelsel van dries en braak, maar ook 
regelmatig bemesten is hierbij van groot belang. Bemesting vraagt 
inspanning en een boerenbedrijf dat daarop is ingericht. Het biedt 
echter ook de mogelijkheid om langer op een locatie te verblijven. 
Om antwoorden te formuleren op de vraag op welke wijze het agra-
risch cultuurlandschap in Oost-Nederland zich heeft ontwikkeld, zul-
len de volgende stappen gezet worden. Eerst wordt een overzicht 
gegeven van de beschikbare archeologische gegevens uit Oost-Neder-
land en daarmee verwante landschappen. Daarbij zal aangehaakt 
worden bij de discussie over de rol van celtic fields in het agrarische land-
schap.851 Daarna wordt een overzicht gegeven van de beschikbare 
gegevens op basis van botanisch en archeozoölogisch onderzoek in 
Oost-Nederland. Tenslotte wordt een alternatieve onderzoeksmetho-
de gepresenteerd om vast te stellen of er voor bepaalde periodes aan-
wijzingen zijn voor de aanwezigheid van (intensief ) bemeste akkers.

7.3.2  Aanwijzingen voor bemeste akkers in de 
Bronstijd en het ontstaan en de ontwikkeling 
van celtic fields gedurende de IJzertijd

De oudste aanwijzingen voor bemesting dateren uit het Laat-Neo-
lithicum/Vroege Bronstijd.852 Ook voor de periode Midden-/Late 
Bronstijd is geconstateerd dat er bemest werd.853 Hoe groot de 

akkers waren en hoe ze waren ingericht is echter nooit vastgesteld. 
Wel is er een intrigerende relatie tussen de architectuur van het 
woonstalhuis en aanwijzingen voor bemesting. Plattegronden uit 
de Bronstijd (type Hesel, Emmerhout en Elp) worden gekenmerkt 
door grote stalgedeeltes. Verschillende plattegronden vertonen 
daarnaast sporen van verbouwing of zelfs van verplaatsing, waar-
bij gedeeltes van de vorige boerderij werden hergebruikt.854 Het 
suggereert dat de nederzettingen gedurende meerdere generaties 
op dezelfde plek bleven. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is 
het vruchtbaar houden van de akkers. De ogenschijnlijke nadruk 
op veeteelt (getuige de omvang van de stalgedeeltes in de platte-
gronden) is een aanwijzing dat vee niet alleen gewaardeerd werd 
als leverancier van vlees, melk en huiden, maar dat ook mest een 
belangrijk element vormde binnen de bestaanseconomie van de 
bewoners. Ook gedurende de Late IJzertijd is er samenhang tussen 
een vergrote stalruimte, plaatsvastheid van erven en aanwijzingen 
voor bemesting (zie onder).
 Binnen de nederzettingsarcheologie van de Noordwest-Europese 
laagvlakte is een belangrijke rol weggelegd voor het woonstalhuis 
(hoofdstuk 6). Het voorkomen van (herkenbare) stalgedeeltes sug-
gereert een relatie tussen de omvang van een stal en het belang 
dat aan veeteelt gehecht werd. Hoewel deze aanname voor de stu-
die naar het belang van veeteelt op de pleistocene zandgronden 
aanlokkelijk is, moet toch enige voorzichtigheid betracht worden. 
Bij gebrek aan zoölogische complexen uit het onderzoeksgebied 
is deze aanname niet toetsbaar. Afgezien van het mogelijk voor-
komen van losstaande onderkomens voor vee (op of buiten het 
erf ), is het maar de vraag in hoeverre een stal noodzakelijk is als 
onderkomen voor vee.855 In het relatief milde klimaat van de laag-
vlakte kan vee ook buiten een stalling overleven. H. Fokkens wijst 
op een combinatie van praktische voordelen (het verzamelen van 
mest en het gemak bij het melken) met sociale overwegingen (de 
waarde van vee binnen uitwisselingsnetwerken, bijvoorbeeld voor 
het aangaan van verbintenissen) als mogelijke verklaring voor het 
ontstaan van het woonstalhuis. Hieruit volgt dat de aanwezigheid 
van een stalruimte (van welke omvang dan ook) moet worden 
beschouwd als een cultureel beïnvloede keuze van de bewoners. 
Is het verschil tussen de omvang van stalgedeeltes van woonstal-
huizen uit de Bronstijd en Late IJzertijd ten opzichte van stalruim-
tes uit de Vroege en Midden-IJzertijd dan te verklaren vanuit een 
andere kijk op de sociale betekenis van vee, of spelen hier prakti-
sche overwegingen een grotere rol? Hoewel archeologisch niet te 
traceren, is er geen reden om aan te nemen dat de ideologische 
betekenis van rundvee veranderde gedurende de overgang van 
Brons- naar IJzertijd. Langs deze weg geredeneerd lijkt er een cor-
relatie te zijn tussen de ligging van min of meer plaatsvaste neder-
zettingen, grote stalruimtes en de inrichting van plaatsvaste 
bemeste akkers. De vraag of gedurende de Vroege- en Midden-
IJzertijd vee een kleiner aandeel had in de bestaanseconomie dan 
daarvoor kan zonder gedetailleerd archeozoölogisch onderzoek 
niet beantwoord worden. Juist binnen een celtic field lijken er vol-
doende mogelijkheden aanwezig te zijn om vee binnen de verschil-
lende percelen te laten grazen en zodoende de braakliggende 
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dat de aangroei van de wallen in het celtic field van het Noordseveld 
relatief laat plaatsgevonden heeft, namelijk gedurende de Late 
IJzertijd en Vroeg-Romeinse tijd. De wallen bleken waarschijnlijk 
opgehoogd met bemeste plaggen. Ook H. Zimmermann kwam tot 
de conclusie dat wallen van verscheidene celtic fields in Noord-
Duitsland sporen van bemesting hadden die uit dezelfde periode 
dateerden als bij het Noordseveld.863 
 In de visie van Th. Spek en collega’s zijn in de ontwikkeling van 
celtic fields twee fases te onderscheiden. Gedurende de eerste fase 
(Late Bronstijd tot en met Midden-IJzertijd) is sprake van extensief 
bemeste akkerpercelen. Deze akkerpercelen lagen bovendien lang 
braak (of waren in onbruik geraakt). Wanneer deze opnieuw in 
cultuur gebracht werden, werd een deel van de bovengrond ver-
plaatst naar de randen (die in Hijken gemarkeerd waren met sta-
kenrijen), waardoor kleine wallen ontstonden. Boerderijen zwier-
ven door het celtic field complex en namen iedere keer andere 
akkerpercelen in gebruik. Gedurende de tweede fase veranderde 
het karakter van het gebruik van de akkers radicaal. De wallen wer-
den onder andere opgehoogd met bemeste plaggen. Het lijkt erop 
dat eerder op de wallen werd geakkerd dan op de binnen de wal-
len gelegen percelen. De intensieve bemesting wijst op de inrich-
ting van plaatsvaste akkers. In dat verband moet een combinatie 
gezocht worden met het verdwijnen van boerderijen uit celtic fields 
in Drenthe. In plaats van te zwerven door het celtic field complex 
werden net daarbuiten nieuwe erven ingericht. Erven die boven-
dien plaatsvaster waren dan gedurende de periode daarvoor. Naar 
aanleiding van het onderzoek op het Hoolingerveld bij Holsloot, 
waar erven uit de Midden-/Late IJzertijd in de directe nabijheid van 
een celtic field werden aangetroffen (zie hoofdstuk 3.4.7), is de land-
schappelijke context van enkele vergelijkbare nederzettingen 
opnieuw onderzocht. Zo is vastgesteld dat ook bij de huisplaats 
uit de Late IJzertijd van Wachtum en die van Fochteloo celtic fields 
hebben gelegen.864 
 De vraag blijft echter open of op basis van een enkel onderzoek in 
Drenthe, dat weliswaar ondersteund wordt door de resultaten van 
het onderzoek rondom Flögeln, een algemeen toepasbaar verkla-
ringsmodel kan worden opgesteld met betrekking tot het ontstaan 
en de ontwikkeling van celtic fields. F. Gerritsen is hier kritisch over.865 
Behalve de hierboven aangehaalde hypothese onderscheidt hij 
nog twee andere verklaringsmodellen: een model waarbij de wal-
len direct aangelegd werden bij het in gebruik nemen van de akkers 
en een model waarbij wallen langzaam, als gevolg van veelvuldig 
gebruik gecombineerd met plaatselijke herinrichting van akker-
percelen, ontstonden. Waar hij het eerste alternatieve model min-
der geloofwaardig vindt, vermoedt hij dat het tweede model een 
belangrijke rol kan hebben gespeeld in de ontwikkeling van het 
akkersysteem.866 Gerritsen heeft een aantal argumenten waardoor 
in zijn visie geen sprake kan zijn van een eenduidige verklaring 
van de ontwikkeling van celtic fields zoals aan de hand van het onder-
zoek van Spek zou kunnen worden geconcludeerd. Zo heeft hij 
moeite met de conclusie dat alle celtic fields in gebruik zouden zijn 
geweest gedurende de Late IJzertijd/Vroeg-Romeinse tijd. In zijn 
visie worden binnen het Maas/Demer/Schelde (MDS)-gebied dan 

akkers extensief te bemesten. De aanwezigheid van een groot stal-
deel in de boerderijen uit die periode lijkt dan ook minder nood-
zakelijk. 
 Pas vanaf de Vroege IJzertijd krijgen we aanwijzingen voor de lig-
ging en uitleg van akkers. Het gaat dan vaak om uitgestrekte akker-
systemen die aangeduid worden als celtic fields. In hoofdstuk 3 is 
reeds stilgestaan bij het voorkomen van celtic fields en hun beteke-
nis voor de inrichting van het bewoningslandschap. In deze para-
graaf zal aandacht worden besteed aan het ontstaan, de inrichting 
en de veranderingen in de inrichting van het landschap als gevolg 
van de introductie van dit akkersysteem. Een celtic field bestaat uit 
meerdere kleine akkers die van elkaar gescheiden worden door 
hekwerken of wallen. De akkers hebben een rechthoekige vorm 
en meten gemiddeld 30 bij 40 m. Ondanks dat er in de literatuur 
veel aandacht voor celtic fields is, is het akkersysteem zelf nog maar 
zelden onderwerp van studie geweest.856 Archeologen hebben zich 
gericht op het herkennen van de walsystemen, eerst met behulp 
van luchtfoto’s en tegenwoordig met behulp van het AHN.857 Ana-
lyses met behulp van de laatstgenoemde techniek hebben ertoe 
geleid dat het aantal nog herkenbare celtic field complexen meer 
dan verdubbeld is. Hierdoor is nog duidelijker geworden dat de 
herkenbaarheid regionaal sterk verschilt. Zo hebben studies van 
de Veluwe, Utrechtse Heuvelrug, Drenthe en de Belgische Kempen 
de ligging van veel celtic fields aangetoond, terwijl deze in Zuid- en 
Oost-Nederland vrijwel ontbreken. Toch gaan de meeste onder-
zoekers er tegenwoordig van uit dat dit akkersysteem (zij het niet 
altijd in de nog huidige reconstrueerbare vorm) de agrarische eco-
nomie van het pleistocene zandlandschap heeft gedomineerd.858 

Hieronder worden de beschikbare onderzoeksgegevens geëvalu-
eerd. Daarbij draait het om de vraag welke elementen nu eigenlijk 
kenmerkend zijn voor een celtic field, wat de gebruiksgeschiedenis 
van dit type akker is en wat dit voor de interpretatie over de onge-
lijke huidige verspreiding binnen de Nederlandse zandgronden 
betekent. De analyse gebeurt aan de hand van beschikbare onder-
zoeksgegevens.
In Drenthe zijn verscheidene vindplaatsen onderzocht waar ook 
de ligging van een celtic field is vastgesteld. Zo zwierven erven uit de 
Late Bronstijd/Vroege IJzertijd in Hijken door een celtic field complex 
dat eerst met behulp van stakenrijen verkaveld lijkt te zijn geweest, 
waarna de karakteristieke wallen ontstonden.859 Andere voorbeel-
den van onderzoek in celtic field complexen zijn opgravingen bij 
Vaassen en het Noordseveld bij Zeijen.860 In alle gevallen werd een 
relatie vastgesteld tussen bewoningssporen uit de Vroege/Midden-
IJzertijd en akkerpercelen van een celtic field. Daarnaast heeft E. Taay-
ke gericht onderzoek gedaan naar vondsten uit de context van een 
celtic field. Hij kwam tot de conclusie dat in vondstcomlexen uit 
celtic fields aardewerk vanaf de Late IJzertijd ontbrak.861 Het enige 
onderzoek (binnen Nederland) dat zich primair richtte op het cel-
tic field als akkersysteem, betreft een proefsleuf in het Noordseveld 
bij Zeijen.862 Een geïntegreerd bodemkundig, paleo-ecologisch en 
micromorfologisch onderzoek leverde veel nieuwe resultaten op 
met betrekking tot het ontstaan, de ouderdom en het gebruik van 
de wallen in het systeem. De resultaten leidden tot de conclusie 
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verdwenen zijn, ook de ligging van plaggendekken kan ze aan het 
zicht onttrekken. Wanneer we de wallen als een laat verschijnsel 
interpreteren, is het bovendien niet uit te sluiten dat er in Zuid-
Nederland verschillende celtic fields liggen, maar dat deze nooit 
voorzien zijn geweest van de geprononceerde wallen die dit akker-
systeem zo herkenbaar maken. Binnen een versnipperd landschap 
als Oost-Nederland is het bovendien maar de vraag of kleinere 
dekzandruggen plaats kunnen bieden aan de grootschalige celtic 
fields. In kleinschalige zandlandschappen zullen celtic fields veel 
kleinschaliger zijn ingericht, iets wat de herkenbaarheid bemoei-
lijkt. Tenslotte is niet uit te sluiten dat dit type akker in een klein-
schalig landschap anders was ingericht. Zo is tijdens een onderzoek 
bij de Boetelerenk (Raalte) een dekzandrug opgegraven waarbij 
sporen van bewoning uit de Vroege en Midden-IJzertijd op de flan-
ken lagen (par 3.4.1). De top van de dekzandrug was leeg. Hoewel 
het altijd mogelijk is dat eventueel aanwezige sporen verdwenen 
zijn als gevolg van egalisatie, is het ook niet uit te sluiten dat juist 
daar de akkers lagen. Over de wijze van gebruik (naar alle waar-
schijnlijkheid extensief ) en verkaveling is echter niets bekend. 
Mogelijk betreft ook dit een variant van een celtic field systeem. 
Interessant is dat het aandeel heides (en grassen) in pollendiagram-
men uit de Vroege/Midden-IJzertijd in Oost-Nederland relatief laag 
is, terwijl dat tegen het einde van de IJzertijd en de Vroeg-Romein-
se tijd enorm toeneemt.873 Het is precies in deze periode dat een 
omslag plaatsvindt. De extensieve vorm van beakkering via het 
systeem van celtic fields wordt dan verlaten ten gunste van de inrich-
ting van plaatsvaste akkers (zie onder). De voormalige (gepodzo-
liseerde) akkers bieden plaats aan heides en grassen. Gezien het 
feit dat de waardes aan heides en grassen lang hoog blijven, mag 
worden aangenomen dat de voormalige akkerpercelen ook nog 
lang in gebruik blijven als weidegronden. 
Uit bovenstaande discussie blijkt dat een interpretatie over aard, 
verspreiding en gebruik van celtic fields al snel blijft steken in hypo-
theses. Mogelijk hangt dit samen met een veel grotere verschei-
denheid aan akkervormen dan wat de benaming celtic field lijkt te 
suggereren. Daarbij is de vraag wat de definitie van een celtic field 
eigenlijk is. De datering van de wallichamen aan het einde van de 
IJzertijd veronderstelt dat het voorkomen van een walsysteem geen 
onderscheidend vermogen meer is. Ook is het de vraag of dit type 
akkersystemen altijd grootschalig moet zijn. Bovendien zijn er ook 
uit de latere periodes voorbeelden van een rechthoekige verkave-
ling. Misschien wel het enige overgebleven criterium is dat het een 
systeem van extensief gebruik van landbouwgrond voorstaat. Voor-
alsnog echter blijven de grote door wallen omgeven complexen 
daarvan het enige zichtbare voorbeeld.

7.3.3  Plaatsvaste akkers gedurende de Late IJzertijd 
en Romeinse tijd

In de loop van de Midden-IJzertijd verandert de inrichting van het 
cultuurlandschap sterk. In hoofdstuk 3 is beargumenteerd dat 
urnenvelden uit het beeld verdwijnen en dat erven meer plaatsvast 

juist veel landschappen (met name de voormalige heidevelden) 
opgegeven als gevolg van een contractie van bewoning richting 
de leemrijke dekzanden. Ook constateert hij de ligging van ver-
scheidene grafheuvels uit de Midden-/Late IJzertijd op wallen bin-
nen Drentse celtic fields.867 Hij verklaart het voorkomen van grafmo-
numenten als een ritueel van verlating. Het onderstreepte de 
relatie tussen de dode en zijn erf. Een alternatieve verklaring lijkt 
aannemelijker. In hoofdstuk 3 is stilgestaan bij het voorkomen 
van huisplaatsen vanaf de tweede helft van de Midden-IJzertijd tot 
in de Vroeg-Romeinse tijd aan de randen van dekzandplateaus. 
Ook is gewezen op het belang van graven (urnenvelden) als terri-
torial marker die een gemeenschappelijke claim op een gebied repre-
senteren. De aanwijzingen voor de ligging van kleine grafvelden 
in de onmiddellijke nabijheid van enkele erven uit die periode is 
ook geïnterpreteerd als een meer individuele claim (richtpunt en 
territorial marker). In dit licht passen de grafmonumenten op de wal-
len van de genoemde celtic fields juist uitstekend in het verklarings-
model van Spek. Het is niet uit te sluiten dat in de onmiddellijke 
nabijheid daarvan gelijktijdige huisplaatsen hebben gelegen of 
liggen te wachten op nader onderzoek. 
Hoewel de beschikbare onderzoeksgegevens dus beperkt zijn, lijkt 
op basis van de bovenstaande discussie geconcludeerd te kunnen 
worden dat een celtic field een extensieve vorm van akkerbouw voor-
staat en dat gelijktijdige bewoning in de onmiddellijke nabijheid 
van de akkers plaatsvond. De datering van de aangetroffen wallen 
wijst erop dat het ontstaan een relatief laat fenomeen is en moge-
lijk zelfs niet meer samenhangt met het extensieve gebruik van dit 
akkersysteem. Wat dat laatste betreft, is het dan ook maar de vraag 
of we de aanwezigheid van wallichamen wel als kenmerkend voor 
celtic fields moeten beschouwen. 
 Het is opvallend dat de verschillen in conservering tussen celtic fields 
op de Drentse zandgronden, de Utrechtse heuvelrug en de Veluwe 
ten opzichte van Oost- en Zuid-Nederland zo groot zijn. Een inven-
tarisatie binnen Oost-Nederland heeft alleen aanwijzingen voor 
de ligging van celtic fields opgeleverd in de stuwwallandschappen 
van Twente.868 Een verkenning (onder meer met het AHN) van de 
stuwwal van Nijmegen heeft geen sporen van celtic fields opgele-
verd.869 Het aantal aanwijzingen voor celtic fields in het Nederland-
se deel van het Maas/Demer/Schelde (MDS)-gebied is gering.870 Dit 
laatste is overigens in tegenstelling tot Vlaanderen waar (onder 
andere in de Belgische Kempen) verscheidene celtic field complexen 
zijn waargenomen.871 Dit laatste zou kunnen betekenen dat het 
beeld voor Zuid-Nederland wat vertekend is. 
Er zijn enkele verklaringen aan te wijzen voor de mindere zicht-
baarheid van celtic fields in Zuid- en Oost-Nederland. Een verschil 
tussen beide zandlandschappen is dat in Zuid-Nederland sprake is 
van een verschuiving van bewoning van de leemarme richting de 
leemrijke zandgronden tegen het einde van de IJzertijd.872 In Oost-
Nederland is een vergelijkbare verschuiving veel lastiger aan te 
tonen (par 7.4.1). Er lijkt eerder sprake te zijn van een continue 
bewoning en gebruik van de dekzandruggen waar later ook de 
plaggendekken op zijn ontstaan. Niet alleen is de kans groot dat 
eventueel aanwezige wallen als gevolg van latere grondbewerking 
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Afb 7.5  Overzicht van bewoningssporen van de opgraving in Helpermaar, Groningen (naar Van der Velde et al. 2010).
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de nederzetting elders (op een hoger gelegen gedeelte in het land-
schap) lag. De resultaten van een palynologisch onderzoek uit de 
nabijgelegen restgeul van de Dinkel ondersteunen het vermoeden 
dat ter plaatse van de latere nederzetting gedurende de IJzertijd 
akkers waren ingericht. 
Hoewel iets buiten het studiegebied gelegen, biedt ook de opgra-
ving bij Helpermaar (Groningen) inzicht in de inrichting van het 
agrarische landschap gedurende de Vroege- en Midden-IJzertijd.874  
In twee campagnes werd hier een laagte aan de voet van de Honds-
rug in kaart gebracht. De laagte betreft een smeltwaterdal met 
daarin enkele lage dekzandruggen en vertoont landschappelijk 
gezien veel overeenkomsten met een beekdal. De grondsporen 
bleken goed geconserveerd te zijn. Zo werden verscheidene sta-
kenrijen en greppelsystemen opgegraven. Ook werden afdrukken 
van runderhoeven en ploegkrassen waargenomen. De aangetrof-
fen sporen dateren uit de IJzertijd tot in de Vroeg-Romeinse tijd. 
In totaal werden twee boerderijplattegronden blootgelegd (date-
rend uit de Late IJzertijd/Vroeg-Romeinse tijd) en een groot aan-
tal spiekers. Enkele daarvan kunnen gerekend worden tot één van 
de twee erven. De meeste lagen echter los (of in kleine clusters) 
in een landschap dat middels stakenrijen en greppels was opge-
deeld. De veelheid aan stakenrijen en greppels bemoeilijkte een 
reconstructie van de verkaveling. De oudste verkaveling betrof 
verscheidene stakenrijen die zich vanaf de dekzandwelving ori-
enteerden op het laagste deel van het smeltwaterdal. Hierdoor 
ontstonden smalle langgerekte percelen, waarvan de oriëntatie 
zich in de loop der eeuwen iets wijzigde. Deze (ontginnings)fase 
dateert uit de Vroege IJzertijd.875 Op de iets hogere delen zijn 
ploegsporen (eergetouw) aangetroffen en in de drassige delen 
hoefafdrukken. Tussen de akkers stonden spiekers en een enkele 
schuur. Boerderijplattegronden uit deze periode ontbreken. Ze lig-
gen waarschijnlijk op de hogere (niet opgegraven) delen in het 
landschap. Gedurende de Late IJzertijd werd het akkerareaal voor-
zien van een rechthoekig greppelsysteem dat zich oriënteerde op 
de huisplaatsen. Op welke wijze de akkers vervolgens ingericht 
werden en of er sprake was van intensieve bemesting kon niet 

in het landschap komen te liggen. Een groot deel van de erven 
heeft dan een afwijkende ligging in het landschap ten opzichte 
van de periode daarvoor. In plaats van op de top of bovenflanken 
van de dekzandruggen treffen we ze regelmatig aan op de onderflan-
ken daarvan. Ook de omvang van de boerderijplattegronden ver-
schilt met die van de periode daarvoor, dit als gevolg van een toe-
genomen stalvolume (par 6.2.2). In de vorige paragraaf is erop 
gewezen dat dit niet noodzakelijk hoeft te beteken dat vee daarmee 
een steeds prominentere rol krijgt in de bestaanseconomie, maar 
dat dit eerder in samenhang gezien moet worden met een toege-
nomen behoefte om de mestproductie te controleren. De toege-
nomen plaatsvastheid van de boerderijen suggereert bovendien 
een verandering van het agrarisch systeem: van een extensieve naar 
een meer intensieve benutting van akkergronden. 
In deze paragraaf worden de beschikbare archeologische gegevens 
geëvalueerd. Eerst wordt echter een uitstap gemaakt naar enkele 
opgravingen buiten het studiegebied. De ligging van erven aan de 
randen van de dekzandruggen betekent dat deze landschappelijke 
zones in cultuur gebracht zijn. Aan de hand van opgravingsgege-
vens uit Oost-Nederland is het moment waarop dit plaatsgevonden 
heeft niet met zekerheid vast te stellen. De resultaten van opgra-
vingen bij Denekamp-De Borchert, Holsloot-Hoolingerveld, Gro-
ningen-Helpermaar en Midlaren-De Bloemert bieden mogelijk 
inzicht in de wijze waarop deze laaggelegen landschappelijke zone 
in cultuur gebracht is. Hoewel een dergelijke vergelijking van gege-
vens van opgravingen uit diverse landschappelijke contexten het 
moeilijk maakt om hierover vergaande uitspraken te doen, is het 
toch interessant om te onderzoeken of hier een patroon uit te 
herleiden is.
 De opgraving bij Denekamp-De Borchert leverde vooral sporen op 
van een nederzetting uit de eerste eeuwen van de jaartelling (par. 
4.3.5). Deze lag op twee smalle dekzandruggen en een overstoven 
restgeul van de Dinkel. Onder het stuifzand werden echter ook 
sporen van akkers aangetroffen die gedateerd zijn in de Vroege/
Midden-IJzertijd. Sporen van bewoning uit deze periode ontbraken 
echter. Wel werden enkele urnen gevonden. Vermoed wordt dat 

Afb 7.6  Sporen van een keerploeg uit Denekamp-De Borchert (bron depot Overijssel), a: profiel  van een werkput, b: detailfoto van het opgravingsvlak.
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vaak zo sporadisch dat deze zich moeilijk tot kavelsystemen laten 
reconstrueren. Eenzelfde problematiek is ook bekend voor de 
Zuid-Nederlandse zandgronden.882 De meeste greppels en hek-
werken worden geïnterpreteerd als onderdeel van een erf- of 
nederzettingsomgrenzing. In enkele gevallen is sprake van een 
onderverdeling binnen nederzettingsterreinen. Zo zijn binnen de 
omheiningen van de 3e- en 4e-eeuwse nederzetting in Heeten kavels 
te reconstrueren waarvan verondersteld wordt dat deze waren 
ingericht als moestuin.883 Vergelijkbare kavels zijn ook aangetrof-
fen voor de nederzettingen bij Deventer-Colmschate en Wijster.884 

Ook zijn er voor verschillende omgreppelde nederzettingen uit de 
Midden- en Laat-Romeinse tijd aanwijzingen dat akkers en/of 
 weidegronden middels greppels verkaveld werden. Behalve dat de 
greppels nederzettingen als bij Heeten, Deventer-Colmschate, 
Wijster en Bennekom begrenzen, lopen er ook verschillende van 
de nederzettingen weg. Hoewel deze in geen enkel geval te volgen 
zijn, waardoor een reconstructie van de verkaveling van het omlig-
gende landschap niet mogelijk is, ligt een vergelijking met, ten 
aanzien van dit onderwerp, beter bestudeerde landschappen voor 
de hand.
 Archeobotanisch onderzoek heeft ook enkele aanwijzingen opge-
leverd die suggereren dat akkers gedurende de Late IJzertijd en 
Romeinse tijd bemest werden. Hierboven is al verwezen naar het 
onderzoek naar de walaangroei van het celtic field bij Zeijen. 
De opgraving bij Zwinderen-Kleine Esch heeft aanwijzingen opge-
leverd over de ligging van mesthopen op de erven.885 Naar aanlei-
ding van het onderzoek in Borne-Grutterskamp is verondersteld 
dat de bewoners heideplaggen staken.886 Aanwijzingen voor het 
bestaan van potstallen (zoals wel aangetroffen in 2e- en 3e-eeuwse 
boerderijplattegronden in Zuid-Nederland) ontbreken echter in 
het studiegebied. In paragraaf 7.3.6 wordt nader ingegaan op een 
methode om de aanwezigheid van bemeste akkers met behulp van 
archeobotanisch onderzoek aan te tonen.
 Samenvattend kan gesteld worden dat aanwijzingen voor de lig-
ging van akkers uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd schaars zijn. 
Uit het weinige dat we voorhanden hebben, lijken ze plaatsvast en 
gesitueerd op de hogere delen in het landschap. De aanwezigheid 
van een enkele akkerlaag en enkele archeobotanische aanwijzingen 
doen vermoeden dat de akkers bemest zijn geweest. 

7.3.4  Akkers, essen en kampontginningen gedurende 
de Vroege en Volle Middeleeuwen

Ook over de ligging en inrichting van akkers in het studiegebied 
gedurende de Vroege Middeleeuwen (ca. 400-800) is op archeologi-
sche gronden weinig bekend. Tijdens opgravingen zijn geen akker-
lagen aangetroffen die aan deze periode toegeschreven kunnen 
worden. Bovendien zijn er maar weinig grootschalige opgravingen 
uitgevoerd waarbij aandacht is besteed aan de ligging van verkave-
lingssystemen. Op basis van de ontwikkeling van de nederzettingen 
uit deze periode zijn er wel enkele verschillen aan te wijzen ten 
opzichte van de Romeinse tijd (hoofdstuk 5). In de eerste plaats 

worden vastgesteld. Na de Vroeg-Romeinse tijd wordt het gebied 
opgegeven. 
Zowel bij Denekamp-De Borchert als bij Groningen-Helpermaar 
werd de lagere grond eerst in cultuur gebracht door de inrichting 
van akkers en/of graasgronden en pas daarna bewoond. Aan de 
hand van een palynologisch onderzoek stellen P. Vos et al. vast dat 
de lagere delen van de rug waarop de nederzetting De Bloemert 
(Midlaren) lag in de loop van de IJzertijd in cultuur gebracht zijn.876  
Tijdens de opgraving bij Holsloot troffen onderzoekers behalve 
boerderijplattegronden uit de Midden- en Late IJzertijd ook enke-
le sporen (waaronder een waterkuil) aan die in de Vroege IJzertijd 
dateren.877 Het lijkt het er dus op dat de verplaatsing van erven 
tegen het einde van de IJzertijd naar de randen van de dekzand-
ruggen voorafgegaan wordt door het in cultuur brengen van deze 
zones in de periode daarvoor. Behalve dat extensieve vormen van 
landbouw zoals het celtic field systeem een groot ruimtelijk beslag 
leggen op de hogere delen in het landschap, lijken in de loop van 
de IJzertijd ook de lagere delen van de dekzandruggen bij het agra-
rische cultuurlandschap betrokken te worden. 
De ligging van plaatsvaste nederzettingen doet dus vermoeden dat 
er ook sprake is van plaatsvaste akkers. In hoeverre zijn die archeo-
logisch aantoonbaar? In de vorige paragraaf is gewezen op de 
snelle aangroei van de wallen van celtic fields zoals bij het Noordse-
veld bij Zeijen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat akkers die tijdelijk 
(voor de duur van een generatie) ingericht werden zo intensief zijn 
bemest als is vastgesteld voor de akkerwallen van dat celtic field. Het 
lijkt dus eerder om een plaatsvaste akker te gaan. Behalve bij de 
celtic fields bij Zeijen, is voor slechts twee andere locaties de ligging 
van een akkerlaag vastgesteld. Het betreft de opgravingen Raalte-
Jonge Raan en Zwinderen-Kleine Esch (hoofdstuk 3). In beide 
gevallen trof een bodemkundige (Th. Spek) onder het plaggendek 
een licht humeuze laag aan die gedateerd kon worden in de Late 
IJzertijd/Vroeg-Romeinse tijd. De akkerlaag van Raalte-Jonge Raan 
bleek bijzonder moeilijk te traceren.878 Aan de hand van boor-
residuen uit verschillende lokale depressies was de ligging echter 
te reconstrueren.879 De beide akkerlagen bevonden zich op de 
hoogste delen in het landschap (de dekzandkop) terwijl de erven 
op de flanken lagen. Tijdens een proefsleuvenonderzoek uit 1996 
in Heeten werd op een terrein ten noorden van de nederzettings-
resten van Telgen een cultuurlaag aangetroffen.880 Het zou hier om 
een akkerlaag kunnen gaan van de nederzetting uit de Midden- en 
Laat-Romeinse tijd. De akkerlaag is echter niet bodemkundig 
onderzocht en gedateerd. Tijdens de opgraving bij Denekamp-
De Borchert werden ook ploegsporen uit de Romeinse tijd aange-
troffen in de dichtgestoven arm van de Dinkel. Door het onderlig-
gende veen te mengen met het stuifzand ontstond daar een 
vruchtbare akker. 
Zowel voor de Late IJzertijd als voor de Romeinse tijd zijn er maar 
weinig aanwijzingen voor de uitleg van kavelsystemen, zoals die 
bijvoorbeeld wel zijn aangetroffen in het rivierengebied en West-
Nederland.881 Waarschijnlijk hangt dit ontbreken samen met de 
ondergrond (het pleistocene dekzand). Op verschillende nederzet-
tingsterreinen zijn wel resten van greppels aangetroffen, maar 
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 Het proces van frankisering had grote gevolgen voor de wijze 
waarop de bevolkingsgroepen binnen het studiegebied het agra-
rische landschap inrichtten (hoofdstuk 5). Hoewel dit proces 
niet overal gelijktijdig plaatsvond (de oudste aanwijzingen date-
ren uit het einde van de 8e en de jongste uit de 10e eeuw) kan 
gesteld worden dat er vanaf de 9e eeuw akkers werden ingericht 
op de locatie van de latere essen of kampen. Een onderscheid 
tussen de term es en kamp betreft het aantal gebruikers. Binnen 
escomplexen is sprake van meerdere gebruikers die ieder indi-
viduele akkers bewerken. Bij een kamp betreft het een enkele 
gebruiker. Het begrip es is (binnen Nederland) van toepassing 
op landbouwgronden in Drenthe en Twente. Vergelijkbare com-
plexen worden elders in Nederland ook wel aangeduid met ter-
men als enk (Salland en Achterhoek), eng (Midden-Nederland), 
veld (Limburg) en akker (Brabant). Het is daarnaast van belang 
het begrip es (of aanverwante termen) niet gelijk te stellen aan 
dat van een plaggendek. De laatste refereert aan een specifiek 
gebruik vanaf de Late Middeleeuwen, waarbij gebruikers mid-
dels intensieve bemesting essen vruchtbaar wilden maken (of 
houden). De inrichting van het middeleeuwse cultuurlandschap 
in Oost-Nederland is nauw verbonden met de invoering van het 
domaniale systeem. De aandacht voor bezitsverhoudingen maakt 
het aannemelijk dat er niet alleen sprake is van een fixatie van 
nederzettingen, maar ook van akkers in het landschap.
 Wanneer we echter op zoek gaan naar de archeologische gege-
vens over akkers, dan valt opnieuw op hoe weinig er eigenlijk 
voorhanden zijn. Ook nu weer moet vastgesteld worden dat de 
meeste opgravingen zich concentreren op de huisplaatsen en 
niet op de omgeving daarvan. Voor de periode tussen 800 en 
1300 zijn nauwelijks greppelsystemen bekend. Wel zijn er op 
enkele vindplaatsen (Bathmen-Enklaan en Markelo-Noordach-
teres) greppels aangetroffen die samenhangen met het laatmid-
deleeuwse verkavelings systeem (het moment waarop het erf 
zich al verplaatst had).889 Bij opgravingen in essen wordt regel-
matig een akkerlaag aangetroffen direct onder het plaggendek. 
Deze verwijst naar de ligging van vol- en laatmiddeleeuwse 
akkers. 
Th. Spek beschrijft de ontwikkeling van essen vanaf de Vroege 
tot in de Volle Middeleeuwen vanuit een historisch-geografische 
en etymologische invalshoek.890 De begrippen es en dries zouden 
met elkaar verbonden zijn en verwijzen naar het waarschijnlijk 
in gebruik zijnde tweeslagstelsel. Daarbij werd met de term es 
gedoeld op graanakker en met dries op een braakliggend stuk 
land.891 Pas vanaf de 13e eeuw zou de term in Drenthe de meer 
algemene betekenis (als pars pro toto) van akkerareaal gekregen 
hebben, wat suggereert dat het akkerareaal pas vanaf die tijd 
duidelijk herkenbaar moet zijn geweest als een aaneenrijging 
van individuele akkers.892 Het ontstaan en de inrichting van essen 
kan geschetst worden aan de hand van verschillende verkave-
lingsvormen. Zo wordt binnen de historische geografie ‘primair’ 
onderscheid gemaakt tussen blokvormige verkaveling en stro-
kenverkaveling. Daarbinnen kunnen nog onderverdelingen 
gemaakt worden. Spek definieert voor de Drentse essen zeven 

komen er geen grote plaatsvaste nederzettingen meer voor. De mees-
te nederzettingen bestaan uit Einzelhöfe of twee tot drie gelijktijdige 
erven. Deze zwerven over korte afstand door het landschap. Waar-
schijnlijk hebben er gedurende de Vroege Middeleeuwen dus minder 
mensen in Oost-Nederland gewoond dan in de periode daarvoor. 
Het gevolg hiervan zou kunnen zijn dat delen van het cultuurland-
schap minder intensief werden geëxploiteerd. Mogelijk maakten de 
bewoners deels gebruik van de akkers uit de Romeinse tijd.887 Aan 
de hand van de beschikbare bodemkundige gegevens kan veronder-
steld worden dat een van de dekzandhoogtes in de directe omgeving 
als akker was ingericht.888 In hoeverre deze bemest werd of dat er 
sprake was van een meer extensief gebruik van akkergrond is niet 
vast te stellen. De resultaten van verschillende palynologische ana-
lyses van waterputten uit de Vroege Middeleeuwen wijzen op het 
veelvuldig voorkomen van heides, met name uit iets jonger geda-
teerde contexten. Een mogelijke verklaring van dit fenomeen wordt 
in paragraaf 7.3.6 beargumenteerd.

Afb 7.7  Een combinatie van kadastrale kaarten en opgravingsgegevens van een 
vroegmiddeleeuwse nederzetting bij Odoorn (Drenthe) toont de ligging van 
de aangetroffen huisplaatsen binnen rechthoekig verkavelde percelen (naar 
Waterbolk 2009).
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aangetoond. Interessant is de relatie die Waterbolk legt tussen 
de nederzettingsresten van het vroegmiddeleeuwse Odoorn en 
de daar aanwezige blokverkaveling (afb 7.7).895 
Ook veel andere vroegmiddeleeuwse bewoningssporen in Dren-
the zijn aangetroffen op plaatsen waar sprake was van eenzelfde 
verkavelingssysteem.896 Het suggereert dat deze blokvormige 
verkaveling al in de Vroege Middeleeuwen gedateerd kan worden. 
Spek spreekt in dit opzicht van proto-essen. Vermeldenswaard is 
de laatste gebruiksfase bij Odoorn (9e eeuw) waarbij de boerde-

verkavelingstypes.893 Hoewel het niet mogelijk is om al deze ver-
kavelingstypes nauwkeurig te dateren, is er wel sprake van een 
zekere chronologie. Daarbij wordt een kleinschalig vierkant of 
rechthoekig ontginningsblok (ca. 0,75 tot 1,50 hectare) als het 
oudste verkavelingstype beschouwd. H.T. Waterbolk dateerde dit 
type al in de Romeinse tijd en zag overeenkomsten met de uitleg 
van celtic fields.894 De overeenkomst in vorm wijst er misschien op 
dat een blokvormige verkaveling vanaf de IJzertijd tot in de Vroe-
ge Middeleeuwen voorkomt. Archeologisch is dit echter niet 

Afb 7.8  De inrichting van het bouwlandkamp van Raalte-Jonge Raan vanaf de 11e tot in de 14e eeuw (naar Groenewoudt et al. 1998). 
1: akker uit de 10e eeuw. 2: uitbreidingen van het akkerareaal tussen 1200 en 1600.
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datasets van voorhanden zijn. Hierdoor zijn aanwijzingen voor het 
belang van veeteelt of de samenstelling van de veestapel mager of 
slechts een afgeleide van andere vondsten (zie boven). Ook met 
betrekking tot technologische ontwikkelingen is maar weinig 
bekend ten opzichte van de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. 
Historische bronnen ontbreken en het aantal aan akkerbouw gere-
lateerde vondsten (ploegsporen, ploegscharen etc.) is gering. Wel 
bieden de opgravingsresultaten datasets waarin vooral het onder-
zoek naar botanische macroresten goed vertegenwoordigd is. 
Vanaf de Late IJzertijd tot in de Volle Middeleeuwen is er sprake van 
een gemengde bedrijfsvoering, waarbij zowel landbouw als veeteelt 
noodzakelijk zijn om in de dagelijkse behoeftes te voorzien en om 
eventueel een surplus te produceren. Dit blijkt tenminste uit de 
aanwezigheid van staldelen in de boerderijplattegronden en de 
vondst van zaden en vruchten in neder zettings contexten. Wel is 
het mogelijk dat het belang van het ene aspect (landbouw of 
veeteelt) gedurende sommige periodes zwaarder woog dan het 
andere. Het is niet uitgesloten dat dit zowel cultureel als regio-
naal (op basis van de mogelijkheden die het landschap bood) 
bepaald werd. Aangezien voor de zandgronden niet alle data in 
het vondstspectrum vertegenwoordigd zijn, berusten dergelijke 
constateringen echter op aannames die niet of nauwelijks toets-
baar blijken.
 In het studiegebied zijn vanaf de (Late) IJzertijd aanwijzingen voor 
het gebruik van verschillende ploegtechnieken. Het beste voor-
beeld hiervan betreft de vindplaats Denekamp-De Borchert, waar 
zowel sporen van een eergetouw als van een keerploeg zijn vast-
gesteld.900 Sporen van een eergetouw dateren al vanaf het Neoli-
thicum. Een vernieuwing uit de IJzertijd betreft het aanbrengen 
van een ijzeren schoen, waardoor de houten eergetouwschaar 
beter beschermd werd. Dit maakte ook het ploegen van zwaar-
dere (leemrijke) gronden makkelijker. De introductie van de keer-
ploeg waarbij met behulp van een rister de zode gekeerd kon wor-
den, lijkt een innovatie uit de (Late) IJzertijd.901 Tot in de Volle 
Middeleeuwen werden beide technieken naast elkaar gebruikt, al 
lijken sporen van het eergetouw prominenter aanwezig te zijn. 
Voor Denekamp is gesuggereerd dat het eergetouw is ingezet op 
de makkelijker gronden, terwijl met de keerploeg juist de leem-
rijke gronden bewerkt konden worden.902 Deze hypothese is ech-
ter niet toetsbaar aan de hand van opgravingsresultaten elders. Uit 
zowel historisch als cultureel-antropologisch onderzoek blijkt dat 
de bestaansbasis van agrarische families in het pre-industriële 
tijdperk erg smal was. Tegenslagen zoals misoogsten konden tot 
acute problemen leiden. Risicospreiding speelde waarschijnlijk 
een belangrijke rol in de bedrijfsvoering, ook al gedurende de pre-
historie. Het gemengd bedrijf is op zichzelf daar al een voorbeeld 
van. Dit doet overigens niets af aan de mogelijkheden van deze 
agrarische samenlevingen tot surplusproductie.903 
In de afgelopen decennia is veel onderzoek gedaan naar verande-
ringen in bedrijfsvoering vanaf de prehistorie tot in de Late Mid-
deleeuwen. Vanuit de analyse van botanische macroresten (met 
name granen en akkeronkruiden) werd gepoogd uitspraken te doen 
over het bestaan van tweeslagstelsels, drieslagstelsels en rotatie-

rijen verplaatst waren (waarschijnlijk richting het huidige dorp) 
en slechts schuren achterbleven. Het wijst op een belangrijk ver-
schil tussen de inrichting van proto-essen en essen zelf, waarbij 
in de eerste groep bewoning plaatsvindt binnen de akkerverka-
veling en bij de tweede groep akkers en bewoning van elkaar 
gescheiden worden.
 Het historisch-geografische, en daaraan gekoppelde archeologische 
onderzoek uit Drenthe, biedt waardevolle inzichten in de wijze waar-
op daar de inrichting en ontwikkeling van akkers plaatsvond. Een 
directe vergelijking met de ontwikkeling van akkers in Oost-Nederland 
mag echter niet zomaar gemaakt worden. Vergelijkbare studies voor 
Oost-Nederland zijn op dit moment echter niet voorhanden.
Het onderzoek naar de ouderdom van plagendekken valt buiten het 
bereik van deze studie. Hier is in het afgelopen decennium veel aan-
dacht voor geweest. Waar in beginsel nog gedacht werd dat het ont-
staan van plaggendekken gelijktijdig was aan het ontstaan van de 
essen zelf, blijkt op basis van onderzoek naar opbouw en samenstel-
ling van plaggendekken dat deze pas ontstaan zijn vanaf de 14e tot 
in de 17e eeuw.897 Voor Oost-Nederland wordt het ontstaan gedateerd 
in de 16e eeuw. Wel worden onder plaggendekken regelmatig oude-
re akkerlagen geregistreerd. Slechts zelden wordt hier aandacht aan 
besteed. Aan de hand van vondstmateriaal worden deze lagen geda-
teerd tussen de 10e en 14e eeuw.898  
 Tijdens het onderzoek bij Raalte-Jonge Raan (hoofdstuk 5) is de 
ontginning van een bouwlandkamp in kaart gebracht. Aan de hand 
van aangetroffen sporen van afrasteringen en chronostratigrafisch 
onderzoek kon de ontwikkeling geschetst worden.899 Interessant 
is de constatering dat niet alleen op macroniveau (het dekzand-
landschap rondom het dorp Raalte) sprake was van een voortdu-
rende verdichting van bewoning, maar dat ook op microniveau 
(dat van een individuele ontginning) het landschap steeds verder 
werd ingericht. Zo bestond de kampontginning van Jonge Raan in 
de 10e eeuw uit niet meer dan de inrichting van het hoogste gedeel-
te van de dekzandkop als akkerland. Pas in de 14e eeuw was het 
gehele areaal in gebruik. Als deze ontwikkeling model staat voor 
de ontginningen van kampen en essen (en dat is op basis van een 
enkel voorbeeld nog lang niet bewezen), dan moeten we ons het 
rurale landschap van de Volle Middeleeuwen voorstellen als een 
lappendeken van akkers, van elkaar gescheiden door nauwelijks 
in cultuur gebrachte gronden (bedoeld als graaslanden?). Deze 
lappendekens werden op hun beurt weer omringd door gemene 
gronden.

7.3.5  De ontwikkeling van akkerbouw en veeteelt 
vanaf de late prehistorie tot in de Volle 
Middeleeuwen

In deze paragraaf zal een overzicht gegeven worden van verbouw-
de gewassen en veranderingen daarin in relatie met bodemkun-
dige of technologische ontwikkelingen binnen de landbouw. Ook 
zal stilgestaan worden bij de rol van veeteelt. Met name dat laatste 
is erg gecompliceerd voor het studiegebied, omdat er vrijwel geen 
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rogge in Zuid-Nederland hangt samen met de migraties van Ger-
maanse groepen en geldt in dat opzicht als een culturele indica-
tor.908 Emmertarwe en pluimgierst verdwijnen in de loop van de 
Romeinse tijd uit beeld. Haver lijkt als gewas pas vanaf de Vroege 
Middeleeuwen te zijn geïntroduceerd. Aangezien wilde haver ech-
ter een berucht akkeronkruid is en dus in kleine hoeveelheden ook 
uit oudere contexten bekend is, is de periode waarin deze soort 
als cultuurgewas geïntroduceerd werd niet met zekerheid vast te 
stellen. Aanwijzingen voor de verbouw van kruiden gedurende de 
Late IJzertijd/Romeinse tijd zijn minimaal, maar dat hangt waar-
schijnlijk samen met de conserveringsomstandigheden. Toch blijft 
het maar de vraag in hoeverre veranderingen in de Romeinse pro-
vincie (bijvoorbeeld de introductie van koriander) invloed heeft 
gehad op de agrarische bedrijfsvoering ten noorden van de rivie-
ren. De enige aanwijzing voor de ligging van een moestuin komt 
uit de opgraving Wijster. Het betreft een omheind stuk land met 
daarin akkerbedden die met de schop werden omgewerkt.909 
 Uit de opgraving bij Heeten (Laat-Romeinse tijd) kwam een pit van 
een wilde appel of peer tevoorschijn.910 Aanwijzingen voor fruit-
teelt ontbreken echter. Het lijkt erop dat deze vorm van tuinbouw 
pas vanaf de Volle Middeleeuwen een rol ging spelen in de agrari-
sche bedrijfsvoering.911 
 Uit de IJzertijd/Vroeg-Romeinse tijd zijn zo weinig zoölogische 
gegevens bekend, dat op basis daarvan geen betrouwbare uitspra-
ken gedaan kunnen worden. Aan de hand van de stalgrootte van 
boerderijplattegronden uit deze periode (zie boven) mag aange-
nomen worden dat runderen een belangrijke rol speelden binnen 
het gemengd bedrijf. Aan de hand van onderzoek van zoölogische 
complexen uit het holocene gebied (Midden- en Noord-Nederland) 
kunnen mogelijk uitspraken gedaan worden omtrent de schoft-
hoogteontwikkeling van individuele dieren (runderen lijken vrij 
klein van stuk te zijn geweest), maar vergelijking met betrekking 
tot de samenstelling van de veestapel lopen mank op landschap-
pelijke verschillen. Ondanks dat tegenwoordig algemeen erkend 
wordt dat ook in de kustgebieden sprake was van een gemengde 
bedrijfsvoering, lijkt daar toch de nadruk op veeteelt gelegen te 
hebben.912 Naar verwachting hebben ook schapen/geiten een sub-
stantiële rol gespeeld. Varkens lijken een minder groot aandeel te 
hebben gehad. Ook paarden moeten een rol hebben gespeeld. 
Hoewel de veronderstellingen zijn weerlegd dat paarden vanwege 
technologische veranderingen pas vanaf de Volle Middeleeuwen 
als trekkracht (bijvoorbeeld voor de ploeg) hebben gediend, lijken 

systemen waarin periodes van braak, dries en verbouw van winter- 
en zomergranen elkaar afwisselden.904 Waar in het verleden op basis 
van het voorkomen van specifieke akkeronkruiden gemeend werd 
om de aanwezigheid van zomer- of wintergraan aan te tonen, blijkt 
dit naar aanleiding van een herwaardering van akkeronkruiden in 
relatie tot hun voorkomen (in de zomer of winter), met betrekking 
tot het milde Nederlandse klimaat, veel complexer te liggen.905 
Daarnaast zijn vrijwel alle bekende data afkomstig uit nederzet-
tingscontext (zie boven). Hoewel een relatie tussen in de nederzet-
ting opgeslagen oogstgewassen en op akkers verbouwde producten 
aangenomen kan worden, is het niet vast te stellen of de aangetrof-
fen resten samenhangen met het proces van dorsen, opslag van 
zaai- of consumptiegraan of om de oogst (en bijproducten) van 
moestuinen. Binnen het huidige onderzoek werd tot nog toe te 
veel nadruk gelegd op resultaten uit nederzettingscontext en te 
weinig aandacht besteed aan de ligging en inrichting van akkers.
Ten slotte speelt de discussie over bevolkingsdichtheid en indivi-
duele of collectieve claims op grond een rol bij de gekozen land-
bouwstrategie. Intensieve bemesting is een agrarische techniek 
die wordt toegepast op plaatsvaste akkers, waarbij gestreefd wordt 
naar het verkorten van periodes van braak. Het veronderstelt een 
stevige relatie (eigendoms- of pachtverhouding) tot de grond. 
Gebrek aan historische data zorgt er echter voor dat voor de geko-
zen periode en het onderzoeksgebied wel veronderstellingen 
gemaakt kunnen worden, maar dat deze niet toetsbaar zijn. Met 
uitzondering voor de Volle Middeleeuwen, waar op basis van com-
peratief historisch onderzoek het bestaan van een drieslagstelsel 
verondersteld wordt, moet dan ook geconcludeerd worden dat er 
op basis van de huidige stand van kennis geen uitspraken gedaan 
kunnen worden over de inrichting en het gebruik van akkers.906 
 Op basis van paleo-ecologische resten zijn de verbouwde gewas-
sen vanaf de Late IJzertijd tot in de Volle Middeleeuwen uit Oost-
Nederland te benoemen (tabel 7.9). 
Gedurende de gehele onderzoeksperiode is sprake van een breed 
spectrum aan verbouwde gewassen. Een belangrijke verandering 
betreft de introductie van rogge, waarvan de oudste aanwijzingen 
teruggaan tot in de 1e eeuw na Chr. (Noordbarge), maar die pas 
vanaf de 2e eeuw een plaats in het spectrum gaat innemen.907 Rogge 
blijkt zich goed aan te passen aan de enigszins zure bodemom-
standigheden en betekende een belangrijke aanvulling voor de 
Germaanse boer. Het lijkt erop dat inwoners van de Romeinse 
provincie minder gesteld waren op dit gewas. De introductie van 

Periode/verbouwde gewassen Verbouwde gewassen akkers Verbouwde gewassen moestuinen

Late IJzertijd/Vroeg-Romeinse tijd emmertarwe (Triticum dicoccon), pluimgierst (Panicum miliaceum), 
huttentut (Camelina sativa), gerst (Hordeum vulgare), vlas (Linum 
usitatissimum), spelt (Triticum spelta)

erwt (Pisum sativum)

Midden-/Laat-Romeinse tijd pluimgierst, emmertarwe, gerst, rogge (Secale cereale)

Vroege Middeleeuwen haver (Avena sativa), rogge, gerst duivenboon (vicia faba var. minor), erwt, zwarte mosterd  
(Brassica nigra) 

Volle Middeleeuwen haver, rogge, gerst, broodtarwe, vlas, hennep, raapzaad, 
 maanzaad

duivenboon, erwt, dille (Anethum graveolens), bonenkruid 
 (Satureja hortensis), selderij (Apium graveolens), venkel  
(Foeniculum vulgare)

Tabel 7.9  Verbouwde gewassen in Oost-Nederland per periode (Bron: nationale archeobotanische database RADAR).
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Methodologische overwegingen
Bij het onderzoek naar de milieuomstandigheden op (pre)histo-
rische akkers geldt als uitgangspunt het gegeven dat de verschil-
lende plantensoorten (lees: akkeronkruiden) verschillende voor-
keuren hebben ten aanzien van abiotische standplaatsfactoren als 
vochtgehalte, stikstofgehalte, zuurgraad, temperatuur en zoutge-
halte. Uit de samenstelling van een bepaalde akkeronkruidflora 
kan dus in principe informatie worden gehaald over bijvoorbeeld 
de voedselrijkdom van de akkerbodem en, als meerdere elkaar in 
de tijd opvolgende onkruidassemblages beschikbaar zijn, de ver-
anderingen die zich daarin hebben voorgedaan.919 
 Om dit onderzoek mogelijk te maken, moet aan één belangrijke 
basisvoorwaarde worden voldaan: we moeten er zeker van zijn dat 
de resten van onkruiden die in een bepaalde archeologische con-
text worden aangetroffen van akkers afkomstig zijn. Helaas kan 
daar slechts in bijzondere gevallen absolute zekerheid over worden 
verkregen. Van onkruidzaden die in voorraden van akkerbouwpro-
ducten worden aangetroffen, kan in alle redelijkheid worden aan-
genomen dat deze onkruiden deel hebben uitgemaakt van de 
akkeronkruidvegetatie en met het akkerbouwproduct zijn meege-
oogst. Vooral onkruiden die tussen graan staan, hebben een grote 
kans om met het graan te worden meegeoogst, omdat granen 
meestal massaal, met het ertussen staande onkruid, worden 
geoogst.920 Ook van onkruidzaden die tussen dorsafval worden 
gevonden, kan worden aangenomen dat deze afkomstig zijn van 
planten die op de akkers gestaan hebben. Tijdens het zuiveren van 
de oogst (zeven, wannen) werden kafresten en onkruidzaden zoveel 
mogelijk uit de oogst verwijderd. Dit afval werd soms weggegooid 
of (vaker) als brandstof gebruikt. Voorraadvondsten van akker-
bouwproducten zijn echter bijzonder zeldzaam; hetzelfde geldt 
voor concentraties zuiver dorsafval.
 Op nederzettingsterreinen worden echter wel vaak ‘losse’ onkruid-
vondsten gedaan in uiteenlopende contexten als paalkuilen, paal-
gaten, greppels, waterputten, afvalkuilen en stookplaatsen. 
We kunnen ervan uitgaan dat veel van deze onkruidzaden afkom-
stig zijn van planten die op het nederzettingsterrein hebben 
gestaan. Met vrij grote zekerheid kan eveneens gesteld worden dat 
een deel van deze onkruiden van akkers afkomstig zal zijn. Samen 
met de oogst kwamen immers veel resten van akkeronkruiden in 
een nederzetting terecht. Een cruciale vraag is daarom: hoe komen 
we erachter welke onkruiden in en rond de nederzetting hebben 
gegroeid en welke onkruiden van de akkers afkomstig zijn? Met 
deze vraag houden archeobotanici zich al decennialang bezig. Al in 
de jaren 70 van de vorige eeuw werd gepostuleerd dat verkoolde 
onkruidzaden die op een voormalig nederzettingsterrein worden 
aangetroffen, waarschijnlijk van graanakkers afkomstig zijn.921 Het 
argument dat daarbij gehanteerd werd, is het feit dat graanakker-
onkruiden een veel grotere kans hebben om met vuur in aanraking 
te komen dan andere onkruiden. Dit komt omdat granen vaak 
werden geëest om het dorsen te vergemakkelijken en de opslag-
condities te verbeteren, omdat de kiem door het eesten wordt 
gedood. Bij eesten worden de nog door het kaf omgeven korrels 
licht geroosterd, waardoor het kaf bros wordt en makkelijker los-

gedurende het eerste millennium met name ossen deze rol te heb-
ben vervuld.913 Paarden moeten vooral als rijdier gebruikt zijn, en 
er zijn ook aanwijzingen dat paardenvlees gegeten werd.914 In dit 
verband is er een relatie tot de in de bronnen genoemde comitatus, 
de Gefolgschaft van Germaanse stamelites die (volgens de bronnen) 
een behoorlijke omvang kon omvatten.915 
 De weinige zoölogische complexen uit de Midden- en Laat-Romein-
se tijd zijn onvoldoende voor een verantwoorde reconstructie. Toch 
zijn op basis van met name de complexen van Heeten en Deventer-
Colmschate wel enkele interessante gevolgtrekkingen te maken.916 
In de loop van de Romeinse tijd ontstaat met betrekking tot het 
rundvee een tweedeling tussen het (Germaanse) noorden en het 
(Romeinse) zuiden. Waar de schofthoogtes van runderen uit com-
plexen uit de noordelijke holocene gebieden klein zijn, bevindt zich 
in die uit het rivierengebied een ras dat zich juist door zijn grootte 
onderscheidt van de inheemse soorten. Zowel in Deventer-Colm-
schate als Heeten zijn resten gevonden van inheemse (kleine) en 
provincaal-Romeinse (grote) runderen. De context van deze vondst-
complexen dateert uit de 3e/4e eeuw, de periode van de open grens-
zone (hoofdstuk 4). De vondsten hier suggereren dat ook agrarische 
producten (runderen in dit geval) betrokken werden uit de nieuwe 
culturele netwerken van de grenszone. Dit in tegenstelling tot vonds-
ten uit bijvoorbeeld het Fries-Groningse kustgebied. In de vele zoö-
logische complexen die onderzoekers daar tot hun beschikking 
hebben, is geen sprake van het voorkomen van runderen met een 
provinciaal-Romeinse schofthoogte.917 Helaas ontbreken (vroeg- en 
volmiddeleeuwse) zoölogische complexen uit het studiegebied.918 
Het botanisch onderzoek op een aantal vindplaatsen in het studie-
gebied heeft wel indirecte aanwijzingen voor veehouderij opgele-
verd in de vorm van extensief beheerde graslanden.

7.3.6  Het onderzoek naar akkeronkruiden

H. van Haaster en H.M. van der Velde

Inleiding
Uit bovenstaande verkenning wordt duidelijk dat het onderzoek 
naar de uiterlijke verschijningsvormen van het agrarische cultuur-
landschap (akkers, ploegsporen, verkavelingssystemen etc.) van 
Oost-Nederland nog grote kennisleemtes kent; de meeste opgravin-
gen richtten zich immers vooral op de nederzettingen zelf. Toch is 
een gebrek aan gericht onderzoek hier maar ten dele debet aan. Een 
andere oorzaak is het feit dat in het pleistocene landschap veel spo-
ren die met dit type landschap samenhangen, verloren zijn gegaan. 
Historisch-geografisch onderzoek biedt de mogelijkheid om een 
deel van deze kennisleemte op te vullen. In deze paragraaf wordt 
onderzocht in hoeverre aan de hand van archeobotanisch onderzoek 
aangetoond kan worden dat akkers bemest werden. Het onderzoek 
richt zich daarbij primair op een analyse van akkeronkruiden uit 
nederzettingsgerelateerde vondstcontexten. In het onderstaande 
zal eerst de onderzoeksmethodologie toegelicht worden. Vervolgens 
worden de resultaten gepresenteerd en geëvalueerd. 
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 – Het schoonmaken (uitbranden) van voorraadkuilen in 
 verband met hergebruik.

 – Het verbranden van geïnfecteerde of bedorven voedselvoorra-
den.

Van deze handelingen/processen is de eerstgenoemde verreweg 
het belangrijkste.925 
Een en ander betekent dat we voor het onderzoek naar de voed-
selrijkdom op de (pre)historische akkers uit mogen gaan van de 
standplaatspreferenties van de onkruidsoorten die in verkoolde 
vorm op de nederzett ingsterreinen in het onderzoeksgebied zijn 
aangetroff en.
Om de standplaatsvoorkeur van planten ten aanzien van een aan-
tal abiotische milieufactoren te typeren, is door de Duitse onder-
zoeker Ellenberg een systeem van Ökologischen Zeigerwerte opge-
zet.926 In dit systeem heeft  elke plantensoort een bepaalde waarde 
die zijn mate van voorkeur aangeeft  ten aanzien van licht, vocht, 
zuurgraad, stikstof, continentaliteit en temperatuur. Voor elk 
van deze parameters gaf Ellenberg plantensoorten waarden van 
1 tot 9 (of tot 12 voor vocht), waarbij 1 staat voor een lage voor-

laat. Bij deze werkzaamheden gebeurden wel eens ongelukjes, 
waardoor een hoeveelheid graan geheel of gedeeltelijk verkoolde. 
Bij oliehoudende landbouwgewassen zoals vlas, hennep, raapzaad 
en maanzaad is deze behandeling niet nodig en werkt eesten (even-
tueel om de kiem te doden) zelfs averechts, omdat de zaden door 
licht roosteren aan elkaar gaan kleven.922 Ook worden graanpro-
ducten (brood, koeken) vaak bij hoge temperaturen in nauw con-
tact met vuur bereid, hetgeen de kans op verkolen ook doet toe-
nemen. De kans dat bijvoorbeeld bieten, rapen, erwten, bonen en 
bladgroenten met open vuur in aanraking komen, is ook heel klein 
omdat deze producten meestal individueel geoogst worden, niet 
geëest hoeven te worden en bovendien niet geroosterd of gebak-
ken worden, maar meestal (in water) worden gekookt.
 De hierboven beschreven theorie over de herkomst van verkoolde 
onkruidzaden op nederzett ingsterreinen is recentelijk, onder 
andere door etnografi sch onderzoek en correspondentieanalyse 
bevestigd en genuanceerd.923 Veel archeobotanici zijn er tegen-
woordig van overtuigd dat het overgrote deel van de verkoolde 
onkruidzaden die op een voormalig nederzett ingsterrein worden 
gevonden, samen met graan in de nederzett ing terecht zijn geko-
men. Samen met graanproducten of het dorsafval zijn ze vervol-
gens verkoold geraakt. De kans dat onkruiden die tussen granen 
groeiden op deze manier verkoold raakten, is vele malen groter 
dan de kans dat onkruiden van erven, uit moestuinen of natuur-
lijke vegetaties verkoold raakten. Belangrijke doelbewust geplan-
de en terloopse handelingen en processen waarbij graanakkeron-
kruiden verkoold raakten, zijn de volgende:924 

 – Het gebruik van dorsafval als brandstof. Dit betrof zowel het 
verbranden van dorsafval (gepland of terloops) als het ver-
branden van dierlijke mest waarin zich dorsafval bevond. 

 – Voedsel (vooral graanproducten) dat per ongeluk verbrandde tij-
dens de voedselbereiding (bakken, eesten, roosteren of koken).

 – Voedselvoorraden die per ongeluk of bewust (tijdens vijande-
lijkheden) verbrandden.

waarde verklaring

1 zeer stikstofarme bodems

2 zeer stikstofarme tot stikstofarme bodems

3 stikstofarme bodems

4 stikstofarme tot matig stikstofrijke bodems

5 matig stikstofrijke bodems

6 matig stikstofrijke tot stikstofrijke bodems

7 stikstofrijke bodems

8 uitgesproken stikstofrijke bodems

9 zeer uitgesproken stikstofrijke bodems

x indiff  erent ten aanzien van stikstof

Tabel 7.10  Indicatorwaarden voor stikstof (naar Ellenberg 1974).

 
 

Afb  7.11  Ecodiagram voor stikstof van de 
vindplaats Hatt emerbroek (Vroege/
Middeleeuwen-Bronstijd.  x = 
indiff erent ten aanzien van stikstof.

11782_BW_NAR 40.indd   256 24-01-11   16:09



7 De studie van het fysieke landschap in relatie tot de langetermijn geschiedenis van Oost-Nederland  257

keuren 9 voor een hoge voorkeur van de soort voor een bepaalde 
parameter.
Voor het onderzoek naar de veranderingen in bodemvruchtbaar-
heid van de akkers in het studiegebied beperken we ons hier tot 
de parameter stikstof. De verklaringen van de indicatorwaarden 
voor stikstof worden in tabel 7.10 gegeven.
Hoewel het systeem van de Ellenberg-indicatorwaarden ontworpen 
is ten behoeve van huidig botanisch onderzoek, kan het ook wor-

den toegepast in de archeobotanie.927 In archeobotanisch onder-
zoek kan een vindplaats volgens het Ellenberg-systeem getypeerd 
worden door de frequentie waarmee soorten met een bepaalde 
voorkeur ten aanzien van een zekere parameter voorkomen weer 
te geven in een staafdiagram. Dergelijke diagrammen worden eco-
diagrammen genoemd.928 Als voorbeeld wordt (afb 7.11) het eco-
diagram voor stikstof van de vindplaats Hattemerbroek-Bedrijven-
terrein (Vroege/Midden-Bronstijd) afgebeeld. In het diagram is te 
zien dat de meeste op de vindplaats aangetroffen (verkoolde) 
onkruidsoorten stikstofliefhebbers zijn. Slechts een drietal soorten 
komt bij voorkeur op stikstofarme standplaatsen voor.
De selectie van vindplaatsen is gebaseerd op het archeobotanische 
informatiesysteem RADAR, gecombineerd met archeologische 
gegevens over de vindplaatsen zelf, op basis van ARCHIS en gepu-
bliceerde onderzoeksresultaten elders. Om betrouwbare uitspra-
ken te kunnen doen is het van belang om vindplaatsen te selecte-
ren die zijn aangetroffen in vergelijkbare bodems en waarvan de 
datering van de bemonsterde contexten bekend is. Het stikstof-
gehalte in bodems wordt immers niet alleen bepaald door bemes-
ting, maar kan ook het gevolg zijn van natuurlijke processen. 
Omdat uit Oost-Nederland zelf te weinig vindplaatsen aan deze 
criteria voldeden, is besloten om de steekproef uit te breiden. 
Daarop is een aantal vindplaatsen uit Drenthe toegevoegd. In Dren-
the zijn relatief veel goed gedateerde vindplaatsen onderzocht. 
Alle vindplaatsen zijn aangetroffen in het dekzand, al moet voor 
verschillende Drentse vindplaatsen de aanwezigheid van keileem 
op geringe diepte niet onderschat worden. 
 Ten behoeve van het onderzoek naar de veranderingen in bodem-
vruchtbaarheid van de (pre)historische akkers zijn vervolgens de 
Ellenberg-waarden voor stikstof van de verkoolde onkruidsoorten 
van 33 vindplaatsen verwerkt. Vindplaatsen waar minder dan vijf 
onkruidsoorten zijn aangetroffen, zijn buiten beschouwing gela-
ten. Het gaat om de volgende vindplaatsen (tabel 7.12).

Resultaten van de analyse
Om eventueel aanwezige chronologische trends in stikstofvoor-
keur van de akkeronkruiden zichtbaar te maken, is er niet voor 
gekozen om de indicatorwaarden in 33 afzonderlijke ecodiagram-
men weer te geven, maar de gegevens samen te vatten. Voor dit 
doel is de gemiddelde stikstofvoorkeur per vindplaats in een dia-
gram gezet (afb 7.13).
Een eerste blik op deze diagram leert dat er geen sprake lijkt van 
een chronologische ontwikkeling ten aanzien van stikstofvoorkeur. 
Een verondersteld verband tussen plaatsvastheid van nederzettin-
gen, de daarmee samenhangende intensivering van het grondge-
bruik en het daardoor noodzakelijk worden van het bemesten van 
akkers, is niet in het diagram te herkennen. Vanaf de Late IJzertijd 
zou in het diagram een intensivering in het gebruik van akkergrond 
zichtbaar moeten zijn in de vorm van hogere indicatorwaarden 
voor stikstof van de akkeronkruiden. Ook de veronderstelde afna-
me in de Vroege Middeleeuwen en de latere toename in de Volle 
Middeleeuwen (bevolkingsgroei, intensivering landbouw) zijn niet 
in het diagram te herkennen.

Vindplaats datering auteurs

Hattummerbroek Bronstijd VM Van Haaster 2009

Ittersummerbroek Bronstijd VM Bakels 1994

Rielerenk Bronstijd VM Buurman 1998

Dalen-de Spil Bronstijd De Roller 2003

Ittersummerbroek II Bronstijd L Bakels 1994

Wachtum  Bronstijd L Van der Velde et al. 2000

Noordbarge-Hoge 
Loo

Bronstijd L Van Zeist 1983

Colmschate I IJzertijd V Buurman 1986

Hengelo Roershoek IJzertijd De Man 1994

Peelo Kleuvenveld IJzertijd V Van Zeist en Palfenier-Vegter 1996

Bornsche Maten-
Grutterskamp

IJzertijd M Van Beurden 2009

Raalte Raan IJzertijd M De Man 1997

Holsloot IJzertijd L Van der Velde et al. 2003

Bornsche Maten-
Grutterskamp

IJzertijd L Van Beurden 2009

Wierden-Baanakkers IJzertijd L De Man 1998

Noordbarge-Hoge 
Loo

IJzertijd L Van Zeist 1983

Peelo-Haverland II IJzertijd ML Van Zeist en Palfenier-Vegter 1996

Peelo-de Es IJzertijd ML Van Zeist en Palfenier-Vegter 1994

Raalte-Heeten Romeinse tijd Lauwerier et al.1999, Van Haaster 
en Van Rijn 2005

Peelo-Haverland II Romeinse tijd Van Zeist en Palfenier-Vegter 1996

Peelo-de Es Romeins tijd Van Zeist en Palfenier-Vegter 1994

Odoorn Vroege Middeleeuwen Van Zeist 1968, Van Zeist et al. 
1986.

Peelo Derkinge Vroege Middeleeuwen Van Zeist en Palfenier-Vegter 1994

Peelo Hovinge Vroege Middeleeuwen Van Zeist en Palfenier-Vegter 1994

Zutphen Ooiershoek Vroege Middeleeuwen Van Beurden 2001

Zelhem-’t Soerlant Vroege Middeleeuwen Van Beurden en Van Smeerdijk 
2002

Pesse Vroege Middeleeuwen Van Zeist et al. 1986

Zelhem-’t Soerlant Vroege Middeleeuwen Van Beurden en Van Smeerdijk 
2002

Wierden-’t Huurne Volle Middeleeuwen Hänninen en De Vries 2005

Peelo Derkinge Volle Middeleeuwen Van Zeist en Palfenier-Vegter 1994

Pesse Volle Middeleeuwen Van Zeist et al. 1986

Dalfsen-Gerner 
Marke

Volle Middeleeuwen Van Haaster 2006

Gasselte  Volle Middeleeuwen Van Zeist en Palfenier-Vegter 1974

 Tabel 7.12  Overzicht van vindplaatsen in het Oost- en Noord-Nederlandse 
zandgebied waar tijdens archeobotanisch onderzoek meer dan vijf 
soorten verkoolde onkruiden zijn aangetroffen.929 
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 Binnen het recent afgesloten Oost-Nederland Project is een onder-
zoek gedaan naar de ontwikkeling van de vegetatie aan de hand 
van palynologisch onderzoek van de inhoud van waterputt en.930 
Aangezien het goed gedateerde vondstcontexten betreft , zouden 
de uitkomsten een aanvulling kunnen zijn, aangezien ze vooral 
informatie verschaff en over de aard van de vegetatie rondom de 
nederzett ingsterreinen, en dus niet alleen op of rondom de op dat 
moment in gebruik zijnde akkers. Wanneer we bijvoorbeeld de 
heidesoorten (Ericales) beschouwen als een indicatie voor bodem-
degradatie, dan vallen wel enkele patronen op (par. 7.2.3). Zo is in 
de monsters uit de tweede helft  van de Midden-IJzertijd en Late 
IJzertijd het aandeel aan struikhei (Calluna) opvallend hoger dan 
gedurende de Romeinse tijd. Ze bereiken een piek in de periode 
600 tot 1000, om vervolgens snel af te nemen. Nu zijn er verschil-
lende mogelijkheden om deze pieken te verklaren.931 Het lijkt er 
sterk op dat boeren uit de IJzertijd in een landschap verbleven 
waarvan de bodems van delen zo sterk waren verarmd dat daar 
struikheide ging groeien. Het is niet uit te sluiten dat het hier gaat 
om de voormalige extensief gebruikte akkers uit de periode daar-
voor. De afname van struikheide zou dan het gevolg kunnen zijn 
van een regeneratie van deze bodems in een periode dat akkerbouw 
zich vooral concentreerde op plaatsvaste en bemeste akkers. 
De hoge percentages gedurende de Vroege Middeleeuwen passen 
in een beeld waarin nederzett ingen minder plaatsvast lijken te 
zijn. De eertijds goed bemeste akkers uit de Romeinse tijd boden 
mogelijk in eerste instantie goede akkergronden, maar ook daar 
ging de bodem in de loop der tijd verarmen.
 In deze paragraaf is een poging gedaan om met behulp van een 
nieuwe onderzoeksmethodiek uitspraken te kunnen doen over de 
vruchtbaarheid van historische akkers wanneer de akkerlagen zelf 
ontbreken. De methode gaat ervan uit dat akkerbodems gedu-
rende het gebruik verarmen en dat deze verarming moet kunnen 
worden afgelezen aan een afname van het aantal stikstofi ndicators 
onder de akkeronkruiden. Bemesting van akkers kan deze afname 
tegengaan. De resultaten van dit onderzoek lijken in eerste instan-
tie nog weinig overtuigend. Het is echter de vraag of dit het resul-
taat is van een verkeerde aanname of dat de kwaliteit en omvang 
van de dataset niet toereikend is. Het is ook de vraag in hoeverre 
alleen het onderzoek naar akkeronkruiden in de toekomst tot 
overtuigende resultaten gaat leiden. De combinatie van het onder-
zoek van akkeronkruiden met dat van palynologisch onderzoek 

 Een intrigerende vraag is nu hoe we dit onverwachte, schijnbaar 
negatieve resultaat moeten verklaren. Een mogelijke verklaring is 
dat de gekozen benaderingswijze op te veel verkeerde aannames 
berust. Het zou kunnen dat zich tussen de verkoolde onkruid-
vondsten, ondanks de ‘bewezen’ theorie over de herkomst van 
verkoolde onkruiden op nederzett ingsterreinen, toch nog veel 
onkruiden bevinden die op het (stikstofrijke!) nederzett ingsterrein 
groeiden, en we dus geen zuiver beeld hebben van de akkeron-
kruidvegetatie. Een tweede mogelijke verklaring is het feit dat zich 
vroeger op of langs (pre)historische akkers waarschijnlijk stikstof-
rijke plekken bevonden, dit ondanks dat de akkers niet werden 
bemest. Te denken valt aan de directe omgeving van heggen of 
hekken of ‘verstorende elementen’ die zich in of vlak naast de 
akker bevonden, zoals bomen, opslagplaatsen en afvalhopen. 
Op dergelijke plekken hebben zonder twijfel stikstofminnende 
planten gestaan die profi teerden van de min of meer natuurlijke 
voedselrijkdom als gevolg van allerlei natuurlijke afb raakproces-
sen die op die standplaatsen plaatsvonden. Het lijkt reëel te ver-
onderstellen dat een aantal van deze planten met het graan werd 
meegeoogst en zo op het nederzett ingsterrein terechtkwam.
 Het is echter ook goed mogelijk dat we het diagram op een andere 
manier moeten lezen en dat we niet op zoek moeten gaan naar een 
toename van stikstofi ndicatoren, maar naar een afname. Als geen 
sprake was van bemesting in perioden van intensiever landgebruik, 
dan zou immers een afname in stikstofi ndicatorwaarden te ver-
wachten zijn. Uitputt ing van akkers leidt immers niet alleen tot 
een verminderde opbrengst, maar ook tot een verandering van de 
akkeronkruidvegetatie. De stikstofminnende akkeronkruiden ver-
liezen in zo’n situatie de concurrentie met soorten die met minder 
stikstof genoegen nemen. Het uitblijven van veranderingen in de 
samenstelling van akkeronkruiden is daarmee een indicatie voor 
gelijkblijvende bodemvruchtbaarheid. Een directe relatie tussen 
bemesting en de onveranderlijkheid van akkeronkruidvegetaties 
is er echter niet. Vondstcontexten uit de Vroege IJzertijd, een peri-
ode waarvan verondersteld wordt dat boerderijen regelmatig ver-
plaatst werden en telkens nieuwe akkerpercelen werden ingericht, 
zijn afk omstig van het moment dat een akker bewerkt werd en niet 
van een veronderstelde fase van uitputt ing. Op dat moment was 
het erf immers alweer verplaatst. Aanwijzingen voor een vermin-
derde vruchtbaarheid van bodems zou van een andere bron afk om-
stig moeten zijn. 

 
 

Afb  7.13  Gemiddelde Ellenberg-
indicatorwaarden voor stikstof per 
vindplaats. De vindplaatsen staan in 
chronologische volgorde van oud (l) 
naar jong (r).
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ging van urnenvelden en bewoning gedurende de IJzertijd en 
Romeinse tijd.935 Van Beek wijst bovendien op de grote variatie in 
omvang en gebruik van urnenvelden, in Oost-Nederland. Zo onder-
scheidt hij meerdere kleine urnenvelden waaruit opgemaakt zou 
kunnen worden dat dit type grafveld minder plaatsvast is als voor 
andere regio’s is gesuggereerd. Ook hoeven urnenvelden en neder-
zettingsresten niet op dezelfde dekzandrug te liggen, zoals het 
onderzoek bij Colmschate aantoont.936 Dit wordt nog eens onder-
steund door een vergelijking van de locatiekeuze voor urnenvelden 
uit drie regio’s: Drenthe, Zuidoost-Brabant en Oost-Nederland. Uit 
de grafiek blijkt dat het overgrote deel van de urnenvelden uit 
Zuidoost-Brabant inderdaad in de leemarme zandlandschappen 
ligt. De variatie in locatiekeuze binnen Oost-Nederland is juist heel 
opvallend (afb 7.14).937 Ook B. Groenewoudt en H. Scholte Lubbe-
rink wijzen op de continuïteit van bewoning van de grote dekzand-
ruggen in Oost-Nederland.938 De voorlopige conclusie moet dan 
ook zijn dat de voor Drenthe en Zuid-Nederland geschetste trans-
formatieprocessen zich niet, of in veel minder sterke mate, in 
Oost-Nederland gemanifesteerd hebben. Een verklaring voor dit 
verschil moet mogelijk gezocht worden in de aard van het Oost-
Nederlandse zandlandschap. Daarbij kan gewezen worden op zowel 
de verscheidenheid aan landschappen als het versnipperde en 
kleinschalige karakter ervan (hoofdstuk 2). In tegenstelling tot de 
grootschalige zandlandschappen in (delen van) Brabant en Dren-
the lijkt de bewoning zich in een kleinschalig landschap als in 
Oost-Nederland op dezelfde plaatsen te concentreren, ruimte voor 
verschuiving is er veel minder. Aan de andere kant maakt een 
nadere analyse van de urnenvelden in Twente duidelijk dat er ook 
grote verschillen zijn tussen patronen in locatiekeuzes binnen de 
verschillende regio’s. Een groot deel van de urnenvelden in Twen-
te liggen op de stuwwalafzettingen, een bodemtype dat latere 
landbouwers minder kon bekoren. In de 19e en 20e eeuw lagen ze 
daarom op de woeste gronden. Net als de urnenvelden in Brabant 
herkenbaar op de heidevelden lagen en vanaf de 19e eeuw arche-
ologische belangstelling kregen, vormden ook die in Twente de 
basis voor de eigen museale collecties. Veel van de urnenvelden 
zijn immers vooral door urnenprikkers opgespoord.939 
A.D. Verlinde heeft gewezen op het belang van routes in het land-
schap van Oost-Nederland als structurerende elementen.940 Belang-
rijke verkeersaders betroffen de IJssel, de Dinkel en de Vecht. Hier-
mee wordt niet zozeer gedoeld op de waterwegen zelf, maar eerder 
op de langgerekte ruggen (rivierduinen). Dit belang wordt ook 
door R. van Beek onderschreven.941 Bij deze grote verkeersaders 
kunnen daarnaast nog de routes langs de grote dekzandruggen in 
Centraal-Salland, het dal van de Regge en dat van de Berkel 
genoemd worden. In de analyse van de beschikbare archeologische 
gegevens heeft Van Beek veel nadruk gelegd op het belang van 
bewoning in het IJsseldal (resultaten van het archeologisch onder-
zoek uit de gemeentes Zutphen en Deventer). Het is echter op 
voorhand niet vast te stellen of deze nadruk terecht is of juist het 
gevolg van het intensieve onderzoek dat binnen de gemeentes 
plaatsgevonden heeft. De bewoningsintensiteit in Centraal-Salland 
deed bijvoorbeeld niet veel onder voor die in het IJsseldal. 

uit waterputten biedt in dit opzicht interessante aanknopingspun-
ten. Hoewel bemesting met behulp van deze onderzoeksmethode 
geenszins onomstotelijk is vastgesteld, lijken de resultaten eer-
dere aannames op basis van archeologische gegevens te onder-
steunen. 

7.4  De ruimtelijke ontwikkeling van 
bewoning en landgebruik vanaf de 
IJzertijd tot in de Volle Middeleeuwen

7.4.1  Modellen voor bewoning en landgebruik 

In deze paragraaf staan de verschillen en de overeenkomsten tus-
sen het Oost-Nederlandse zandlandschap en de zandlandschappen 
uit Zuid-Nederland en Drenthe centraal, en de wijze waarop deze 
tot uiting zijn gebracht in modellen voor de ontwikkeling van 
bewoningsgeschiedenis op de lange termijn. Eerst wordt ingegaan 
op de transformatieprocessen op supraregionaal niveau. Daarna 
wordt onderzocht op welke wijze de structuur van het Oost-Neder-
landse zandlandschap zich onderscheidt van die van de andere 
twee genoemde onderzoeksgebieden en wat de betekenis daarvan 
is voor de toepassing en ontwikkeling van modellen voor bewo-
ning en landgebruik.
Binnen de archeologie van zandlandschappen zijn in de afgelopen 
decennia verschillende modellen ontwikkeld om de langetermijn-
geschiedenis van bewoning en landschap te verklaren. H.T. Water-
bolk ontwikkelde voor Drenthe het zogenaamde continuïteitsmo-
del (hoofdstuk 2). Dit model heeft grote betekenis gehad voor de 
ontwikkeling van de landschapsarcheologie binnen Nederland, 
maar is in de afgelopen jaren sterk bekritiseerd. Zo betoogt Th. 
Spek in zijn analyse van de bewoningsgeschiedenis van Drenthe 
weliswaar een continuïteit van bewoning op macroniveau, in geen 
van de door Waterbolk onderscheidde markes lijkt sprake van dis-
continuïteit, maar op microregionaal niveau is sprake van ver-
scheidene transformatieprocessen, waardoor continuïteit van 
bewoningsterritoria twijfelachtig wordt.932 Een belangrijk trans-
formatieproces betreft de verplaatsing van bewoning van leemar-
me en gemakkelijk te bewerken zandgronden richting de leem-
rijke keileemplateaus gedurende de late prehistorie. Een ander 
element daarin is de verschuiving vanuit het centrum (de centrale 
delen van het dekzandeiland) naar de periferie tegen het einde van 
de IJzertijd. Dit sluit ook aan op de visie die onderzoekers voor 
Zuid-Nederland ontwikkelden op de wijze waarop de bewonings-
geschiedenis zich vanaf de IJzertijd ontwikkelde.933 Ook hier sig-
naleren ze een verplaatsing van de bewoning van de voormalige 
heidegronden naar de essen.934 
Op basis van de resultaten van archeologisch onderzoek in Oost-
Nederland kan een vergelijkbaar transformatieproces (van leemar-
me naar leemrijke gronden) niet worden vastgesteld. Zo consta-
teert R. van Beek dat binnen de microregio Colmschate sprake is 
van continuïteit van locatiekeuze, ook met betrekking tot de lig-
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Afb 7.14  De bodem-
kundige ligging 
van urnenvelden 
uit Drenthe, 
Brabant en 
Oost-Nederland 
(bron ARCHIS).  
Opvallend zijn 
de verschillen in 
ligging tussen 
Brabant en 
Drenthe/Oost 
Nederland.
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Nederland en die van Zuid- en Noord-Nederland is het van belang 
te onderkennen dat ook het MDS-gebied en Drenthe bestaan uit 
een grote verscheidenheid aan landschappen. Zo verschilt het 
landschap van de Brabantse Kempen van dat van de Peel en ver-
toont het ‘zandeilandenrijk’ van het land van Cuijk juist veel over-
eenkomsten met het versnipperde landschap dat in grote delen 
van Oost-Nederland voorkomt.945 In de verschillende bewonings-
modellen die in de afgelopen jaren gepubliceerd zijn en die zijn 
gebaseerd op onderzoek uit Brabant, komt die verscheidenheid 
veel minder naar voren, maar dat betekent nog niet dat deze er 
niet is.
Het enige model dat gebaseerd is op een analyse van een versnip-
perd zandlandschap is door B. Groenewoudt ontwikkeld en staat 
bekend als het model van expansie en contractie. In hoofdstuk 
3 is al stilgestaan bij dit model, dat naar aanleiding van onder-
zoek in Colmschate en Centraal-Salland is opgesteld.946 Het 
model is gebaseerd op een onderverdeling van het landschap in 
verschillende zones. Groenewoudt onderscheidt hierin vier cate-
gorieën die in twee groepen uiteenvallen; dit op basis van 
omvang, bodemtype en ligging in het landschap. De eerste groep 
(A-locaties) betreffen de dekzandeilanden die zich kenmerken 
door continue bewoning vanaf de Midden-Bronstijd. Daar ont-
stonden de latere dorpsessen. De tweede groep (B-, C- en D-loca-
ties) omvat de middelgrote en kleine dekzandverhogingen. Deze 
kenmerken zich juist door discontinue bewoning, waarbij de 
intensiteit van die bewoning afhankelijk is van de omvang en de 
nabijheid van de continu bewoonde locaties; zo betreffen de 
B-locaties middelgrote dekzandruggen in de onmiddellijke nabij-
heid van de A-locaties en zijn de D-locaties kleine verhogingen 

Binnen de archeologie van het Drentse zandlandschap speelt 
vooral de ligging van de Hondsrug in combinatie met het dal van 
de Drentse Aa een rol als de belangrijkste noord-zuidroute. De lig-
ging van grafheuvels, urnenvelden en celtic fields, maar ook die van 
de latere Hessenwegen, wijst op een langdurige continuïteit van 
gebruik van deze route en onderstreept de structurerende rol ervan 
in het landschap.942 Het belang van routes (water- of landwegen) 
speelt binnen het onderzoek naar de bewoning in het Maas/Demer/
Schelde (MDS)-gebied ogenschijnlijk een veel minder grote rol, 
ondanks dat (maar misschien wel juist omdat) het gebied door 
grote rivierdalen wordt begrensd. Het meeste onderzoek in dit 
gebied is geconcentreerd geweest op het zandlandschap zelf en 
niet op de rivierdalen. Toch lijkt de structurerende werking van 
water- en landroutes ook in Zuid-Nederland van groot belang te 
zijn geweest, al is daar, met uitzondering van het Maasdal, nog 
nauwelijks onderzoek naar gedaan.943 

7.4.2  Een versnipperd landschap vertaald in modellen 

In hoofdstuk 2 is het landschap van Oost-Nederland gekenschetst 
als grotendeels versnipperd en kleinschalig van karakter. Ook is 
gewezen op de grote verscheidenheid aan landschapstypes in het 
onderzoeksgebied.944 In vergelijking met de zandlandschappen 
van Zuid- en Noord-Nederland moet vooral het verschil tussen 
grootschalige en versnipperde zandlandschappen benadrukt wor-
den. Veel van de modellen voor bewoning en landgebruik zijn 
gebaseerd op onderzoek naar grootschalige zandlandschappen. 
Voor een vergelijking tussen de zandlandschappen van Oost-

Afb 7.15  Model van expansie en contractie zoals geformuleerd voor Salland (naar Groenewoudt en Scholte Lubberink 2006). 1 open landschap met bosrelicten (parklandschap). 
2 door houtkap en beweiding aangetast bos. 3 gesloten bosvegetatie. 4 akkers. 5 belangrijke graasgronden. 6 nederzetting. 7 voormalige nederzetting.
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gereconstrueerd worden. Ook hier geldt dat vanaf het moment 
dat bewoning voor het eerst geconstateerd wordt (Vroege IJzer-
tijd), de vindplaatsen in gebruik gebleven zijn.951 Met name de 
ligging van het grafveld op De Zegge is in dit verband intrigerend 
(par 3.4.1). Hier lijkt sprake van de ligging van een territorial marker. 
Dat lijkt te suggereren dat de bewoners zich niet (meer) richtten 
op de grote dekzandrug (Raalterenk) maar hun eigen bewonings-
landschap creëerden. Het is dan ook geenszins uit te sluiten dat 
verschillende kleinere dekzandeilanden gezamenlijk een Sied-
lungskammer vormden, waarbij eerder continuïteit dan disconti-
nuïteit de regel lijkt.
Van expansie en contractie kan ook op een ander niveau sprake 
zijn. Zo is vastgesteld dat de omvang van bewoningsterritoria 
kan wisselen. Oorzaak hiervan kan het in- of extensieve karakter 
van het akkersysteem zijn, maar ook de wijze waarop nederzet-
tingen het hun omringende landschap exploiteerden. Zo lijkt 
de Laat-Romeinse tijd een fase van expansie. Voor de nederzet-
ting bij Heeten wordt verondersteld dat specifieke activiteiten 
ver buiten de nederzetting plaatsvonden. Gedacht kan worden 
aan de ijzerproductie op de Boetelerenk of het veronderstelde 
houtmanagement ter hoogte van de Oud-Dekandvlakte bij 
Schoonheeten. 
Wat zijn nu verschillen en overeenkomsten met de voor Zuid-
Nederland ontwikkelde modellen en de bewoningsgechiedenis 
van Oost-Nederland? Van Beek ziet weliswaar enkele vergelijkbare 
ontwikkelingen, maar in zijn visie is variatie de norm.952 Binnen 
het MDS-gebied zijn verschillende modellen voor bewoning en 
landschap binnen een microregio geformuleerd (hoofdstuk 3). 
Het model van zwervende erven in combinatie met het ontstaan 
van celtic fields en de relatie met de ligging van urnenvelden als ter-
ritorial marker en focuspunt in de symbolische constructie van de 
lokale gemeenschap, poogt de bewoningsgeschiedenis vanaf de 
Late Bronstijd tot aan het begin van de Midden-IJzertijd te verkla-
ren. Met betrekking tot de Midden- en Late IJzertijd is gewezen op 
de toegenomen plaatsvastheid, het verdwijnen van urnenvelden, 
in combinatie met het opgeven van bewoningsterritoria op de 
leemarme gronden. In plaats van de urnenvelden komen nu klei-
nere grafvelden. F. Gerritsen benadrukt bovendien de grotere rol 
die plaatsvaste erven krijgen als richtpunt voor de bewoners, dit 
gedeeltelijk in de plaats van de rol die urnenvelden hadden gedu-
rende de periode daarvoor.953 Als gevolg van de Romeinse aanwe-
zigheid in Zuid-Nederland en de daaraan gerelateerde historische 
processen lijkt het op voorhand weinig zinvol om vergelijkingen 
te trekken met betrekking tot de Romeinse tijd en de Vroege Mid-
deleeuwen. 
De meeste van de bovengeschetste patronen in de bewonings-
geschiedenis van het MDS-gebied uit de Late Bronstijd tot in de 
Midden-IJzertijd, zijn ook voor dat van Oost-Nederland vastge-
steld. Ook in Oost-Nederland is sprake van een extensieve vorm 
van landbouw en een daaraan gekoppeld systeem van zwervende 
erven. Mogelijk waren celtic fields in de meer versnipperde en 
kleinschalige zandlandschappen van Oost-Nederland van een 
veel geringere omvang. Hetzelfde kan gelden voor de urnenvel-

in het landschap die meer in de periferie van de grote dekzand-
eilanden liggen. Aan de hand van de resultaten van het onder-
zoek sig naleert Groenewoudt periodes van expansie (bewonings-
sporen worden op vrijwel elke locatie aangetroffen) en 
contractie (bewoningssporen komen alleen op de A-locaties 
voor). Zo beschouwt hij de Vroege IJzertijd als een expansiefase, 
terwijl gedurende de Vroege Middeleeuwen eerder sprake is van 
contractie van bewoning.947 
 De kracht van het model is de wijze waarop het landschap als een 
ensemble wordt bestudeerd. Daarbij wordt niet alleen aandacht 
besteed aan de locatie van nederzettingen, maar ook aan de inrich-
ting van het agrarische landschap. Zo schetste Groenewoudt een 
bewoningsgeschiedenis van het dekzandgebied ten noorden van 
Raalte waarin de dekzandverhoging Jonge-Raan gedurende de 
IJzertijd wordt ingericht als bewoningslandschap, vervolgens 
dienstdoet als weidegebied voor vee, om vanaf de Volle Middel-
eeuwen in gebruik te worden genomen voor bewoning, maar 
vooral als bouwland.948 Al vanaf de Late Bronstijd wordt deze dek-
zandverhoging ingericht als woonplaats en vanaf die tijd heeft het 
eigenlijk altijd deel uitgemaakt van het agrarische cultuurland-
schap.
 Er zijn twee nuanceringen met betrekking tot de zeggingskracht 
van dit model als analysemedium van bewoning en landgebruik 
in versnipperde landschappen. In de eerste plaats is het model 
buiten Salland nog nauwelijks getest. In de tweede plaats zijn er 
ook aanwijzingen dat een bewoningslandschap ook kan functio-
neren zonder de ligging van een zogenaamde A-locatie. Van Beek 
constateert bijvoorbeeld dat resultaten uit regio’s waarvan het 
abiotische landschap afwijkt van dat van Salland (bijvoorbeeld het 
noordoosten van Twente) het model nog niet eenduidig bevesti-
gen.949 Voor de regio rondom Cuijk (plangebied Heeswijkse Kam-
pen en De Nielt) is een eerste poging gedaan om archeologische 
verschijningsvormen in een landschappelijk ensemble te analyse-
ren.950 Hierbij wordt geconstateerd dat de dateringen van verschil-
lende vindplaatsen elkaar aanvullen. In theorie zou het mogelijk 
kunnen zijn dat de individuele discontinue bewoningsgeschiede-
nissen van de afzonderlijke vindplaatsen met elkaar in verband 
gebracht kunnen worden, waardoor een continuïteit in de bewo-
ningsgeschiedenis van de microregio ontstaat, doordat bewoning 
zich periodiek verplaatst van de ene dekzandverhoging richting de 
andere. Daarbij is het maar de vraag in hoeverre de aanwezigheid 
van een grotere dekzandrug (ter hoogte van het plangebied 
De Nielt) geïnterpreteerd kan worden als A-locatie. Toekomstig 
onderzoek in deze microregio zal moeten laten zien of de boven-
beschreven hypothese standhoudt. 
Keren we terug naar Salland, dan kan aan de hand van het eerder-
genoemde voorbeeld van Raalte-Noord geconstateerd worden 
dat de bewoning zich weliswaar verplaatst, maar dat vanaf het 
moment dat de eerste bewoners zich op de dekzandrug vestigen 
geen sprake is van contractie, maar eerder van een wisselende 
invulling van het gebruik van het terrein. Op basis van de inter-
pretatie van de archeologische resten uit Raalte-Oost (De Zegge 
en de Boetelerenk) kan een vergelijkbare bewoningsgeschiedenis 
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twijfels ten aanzien van de bruikbaarheid van dit model als ana-
lysemedium voor het stuwwallandschap van Twente, is mogelijk 
verklaarbaar vanuit het karakter van dat landschap waarbinnen 
de hoofdelementen (de stuwwallen) eerder een groot- dan een 
kleinschalig karakter hebben. 
Ook de door Gerritsen gesignaleerde ontwikkelingen vanaf de 
Midden-IJzertijd zijn terug te vinden in het bewoningspatroon van 
Oost-Nederland. In Oost-Nederland raken de urnenvelden in 
onbruik. Daarvoor in de plaats komen kleinere grafvelden, waar-
van de ligging in relatie gebracht kan worden met die van de erven 
met een meer plaatsvast karakter. De voor Oost-Nederland gesig-
naleerde verplaatsing van erven richting de (lager gelegen) randen 
van de dekzandverhogingen, is binnen de modelvorming voor 
bewoning in Zuid-Nederland niet als zodanig benoemd. Hier zijn 
echter wel voorbeelden van bekend, zoals bij Venray-De Hulst.955 
In de vorige paragraaf is reeds gewezen op de voor Zuid-Nederland 
gesignaleerde verplaatsing van de leemarme naar de leemrijke 
zandgronden. Een vergelijkbare ontwikkeling is voor Oost-Neder-

den, waarvan er in Oost-Nederland wel verschillende zijn aange-
troffen, maar die geen evenwichtige verspreiding in het onder-
zoeksgebied hebben. De locatie van het urnenveld van de 
Weteringenk in Colmschate past in het door Gerritsen geformu-
leerde model van een focuspunt voor de lokale gemeenschap.954 
Hetzelfde geldt voor het grafveld van Raalte-De Zegge (zie boven). 
Een aanvulling op dit model is de vertaling van het door Groe-
newoudt geformuleerde model van expansie en contractie, 
omdat hierin het belang van ensembles (een combinatie van 
dekzandverhogingen) benadrukt wordt. Hiermee kunnen zowel 
de door Groenewoudt gesignaleerde expansie en contractiemo-
menten worden weergegeven, waarbij kleinere dekzandverho-
gingen (B- tot en met D-locaties) als overloopgebied fungeren, 
alsook de hierboven geformuleerde alternatieve invulling waar-
bij verschillende kleinere dekzandverhogingen gezamenlijk een 
bewoningsterritorium vormen. De hierboven aangehaalde ana-
lyse van het landschap van Cuijk geeft aan dat het ensemblemo-
del ook buiten Salland bruikbaar is. De door Van Beek geuite 
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zoek 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 worden door 
schommelingen in de grondwaterstand of dat er andere factoren 
in het spel zijn. Toch biedt het onderzoek wel inzicht in de wisse-
lingen 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. Dit onderzoek, dat geba-
seerd is op gedateerde waterputten van verschillende vindplaatsen, 
sluit aan bij een eerder uitgevoerd onderzoek van waterputten uit 
Oost-Nederland.958 Met betrekking tot de microregio Centraal-
Salland is vastgesteld dat het landschap steeds opener werd. Een 
vergelijking tussen pollenprofielen uit het Laat-Neolithicum, 
Midden-IJzertijd, Romeinse tijd en 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 bosregeneratie in de 
Vroege Middeleeuwen is niet erg groot. Wel opvallend is het veel-
vuldig voorkomen van pollen van struikheide (Calluna) in monsters 
uit de Late IJzertijd en Vroege Middeleeuwen. Het voorkomen 
daarvan is mogelijk het gevolg van extensieve akkerbouw gedu-
rende de Vroege en deels Midden-IJzertijd en een minder inten-
sieve bemesting gedurende de Vroege Middeleeuwen.
 In het tweede deel is onderzoek gedaan naar de uitleg en ontwik-
keling 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 uitgevoerd en deels door de 
slechte conservering van dit type archeologische resten in de pleis-
tocene ondergrond. Veel van de aanwijzingen zijn daardoor afkom-
stig van indirecte bronnen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen een extensieve vorm van landbouw en een intensieve vorm. 
Aangenomen wordt dat een langdurig intensief gebruik van akker-
grond in het pleistocene zandlandschap niet mogelijk is zonder 
bemesting. De laatste vorm van akkerbouw veronderstelt boven-
dien een plaatsvaste bewoning. De aanwijzingen voor de ligging 
en inrichting van akkers zijn:

 – Gedurende de Vroege IJzertijd en het begin van de Midden- 
IJzertijd wordt het agrarisch systeem gekenmerkt door een 
extensieve vorm van landbouw. Op basis van onderzoek naar 
celtic field complexen kan gesteld worden dat de akkergronden 
verkaveld waren in kleine rechthoekige percelen en met een 
eergetouw geploegd werden. In de huidige discussie wordt te 
veel de nadruk gelegd op een veronderstelde grote omvang 
van dit type complex en de aanwezigheid van wallen. Celtic 
fields kunnen echter in veel gedaantes voorkomen en veron-
dersteld wordt dat deze vorm van akkerbouw ook in Oost-
Nederland op grote schaal voorkwam. Gedurende de IJzertijd 
werden vooral emmertarwe, gerst en spelt verbouwd.

land niet vastgesteld. In paragraaf 7.3.3 is gerefereerd aan de wijze 
waarop de randzones vanaf de Vroege IJzertijd in cultuur gebracht 
worden, eerst als akkers en vervolgens als woonplaats. Bij gebrek 
aan paleo-ecologische gegevens is een vergelijkbaar proces voor 
Zuid-Nederland niet vast te stellen. Een bijzonder fenomeen ten 
slotte, betreft de ontginning van de laaggelegen (en nog volledig 
beboste) gronden in het bekken van Hengelo.956 Vergelijkbare 
ontginningsactiviteiten vinden in dezelfde periode plaats in het 
holocene kustgebied op het veen en de hoogveenranden.957 Bin-
nen Zuid-Nederland zijn dit soort ontginningen niet aangetroffen. 
Aan de hand van bovenstaande observaties kan dus geconcludeerd 
worden dat de ontwikkeling van bewoning en landschap in Oost-
Nederland in veel gevallen overeenkomsten vertoont met die van 
het MDS-gebied. Los van de invloed van de historische processen, 
de ontwikkelingen lopen vanaf de Romeinse tijd in beide regio’s 
langs andere lijnen, lijken modellen uit het MDS-gebied wel dege-
lijk bruikbaar. Wel moet een onderscheid gemaakt worden tussen 
grootschalige en kleinschalige zandlandschappen. Voor de laatste 
categorie biedt het model van expansie en contractie (en daaraan 
verwante alternatieve verklaringswijzen) een bruikbaar analyse-
medium. 

7.5  Conclusies

In dit hoofdstuk stond de ontwikkeling van het agrarische cultuur-
landschap van Oost-Nederland centraal. Het onderzoek richtte zich 
allereerst op welke wijze het landschap paleogeografisch te recon-
strueren is. Daarna zijn gegevens met betrekking tot de ligging van 
akkers, verkavelingssystemen en de ontwikkeling van het agrari-
sche landschap geëvalueerd. Ten slotte is onderzocht hoe de resul-
taten van dit onderzoek te vertalen zijn in modellen en of de 
geconstateerde ontwikkelingen overeenkomsten vertonen met 
die uit nabijgelegen zandlandschappen, of dat ze daar juist van 
verschillen.
 Het eerste deel van dit hoofdstuk betrof 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. Daarbij is aandacht besteed aan een gecom-
bineerde methodiek om met behulp van bestaand kaartmateriaal 
(inclusief historische kaarten), het AHN en onderzoek naar veld-
namen te komen tot een paleogeografische reconstructie. De gecom-
bineerde 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 ijzeroerhoudende laagtes 
reconstrueerbaar, bieden veldnamen veel aanknopingspunten 
voor de reconstructie van de historische vegetatie of landschap-
pelijke gesteldheid (zoals de ligging van veengebieden) en brengt 
een analyse van het AHN nog meer detaillering aan in de bestaan-
de kaartbeelden. Met behulp van de diepte van waterputten is 
vervolgens gepoogd om uitspraken te doen over paleohydrologi-
sche ontwikkelingen in de microregio. De resultaten van dit onder-
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Behalve de aanwijzingen vanuit 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 
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 het MDS-
gebied, 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 
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.

 – Vanaf de tweede helft van de Midden-IJzertijd wordt de bewo-
ning meer plaatsvast. Hetzelfde geldt voor akkers. Er zijn 
slechts enkele aanwijzingen voor de aanwezigheid van akker-
lagen. Het toegenomen stalvolume en resultaten van enkele 
archeobotanische onderzoeken suggereren dat er sprake was 
van bemesting. Er zijn geen aanwijzingen voor verkaveling uit 
deze periode. Vanaf deze periode lijkt de keerploeg in gebruik 
te zijn geweest. Zowel keerploeg als eergetouw bleven beide 
in gebruik.

 – Ook gedurende de Romeinse tijd blijven plaatsvaste akkers de 
norm. In plaats van kleinere akkers uit de periode daarvoor, 
werden nu akkersystemen ingericht die in de voedselbehoefte 
van grotere nederzettingen konden voorzien. Op een aanwij-
zing uit Heeten na, zijn deze akkercomplexen nooit opgegra-
ven. Wel lijkt er sprake van een verkaveling van het agrarische 
landschap. In veel nederzettingen vanaf de 2e eeuw, treffen we 
greppelsystemen aan. Enkele greppels lijken de nederzettin-
gen te verbinden met kavelsystemen in de omgeving daarvan. 
In de Romeinse tijd werd rogge geïntroduceerd als akkerge-
was.

 – Uit de Vroege Middeleeuwen zijn geen aanwijzingen bekend 
voor de ligging van akkers en kavelsystemen. Aan de hand van 
opgravingsresultaten wordt vermoed dat er in deze periode 
sprake was van een vorm van landbouw waarin bemesting een 
minder grote rol speelde. Afhankelijk van de vruchtbaarheid 
van akkers lijkt er sprake van meer of minder plaatsvaste 
bewoning. Resultaten van archeologisch en historisch-geo-
grafisch onderzoek in Drenthe suggereren dat de kavels recht-
hoekig van vorm waren. Mogelijk was dit in Oost-Nederland 
ook het geval. Gedurende de Vroege en Volle Middeleeuwen 
waren rogge en gerst de belangrijkste akkergewassen.

 – Na de Frankische incorporatie komen de akkers op de plaats 
van de latere essen te liggen. Er is sprake van plaatsvaste 
akkers. Er lijkt zowel sprake van een blokvormige als strook-
vormige verkaveling. Onder essen worden regelmatig akker-
lagen aangetroffen. Verondersteld wordt dat de akkers bemest 
werden. De vorming van plaggendekken vond echter groten-
deels vanaf de Nieuwe Tijd plaats. .
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onderzoeksgebied bestaat uit verschillende landschappen met 
ieder hun eigen bewoningsgeschiedenis. Als gevolg daarvan is hij 
bijzonder kritisch over het gebruik van modellen van elders als 
verklaring voor in Oost-Nederlandse microregio’s aangetroffen 
archeologische resten. Hij onderscheidt binnen Oost-Nederland 
verschillende dekzandlandschappen, enkele stuwwallandschap-
pen, een plateaulandschap en een rivierlandschap. Hoewel de 
meeste bodems in de plateau- en stuwwallandschappen uit dek-
zand bestaan, is de aanwezigheid van een plateau en stuwwallen 
een belangrijk structurerend element. Kenmerkend voor een groot 
deel van Oost-Nederland is dat het een versnipperd en vaak klein-
schalig landschap betreft.
 Wanneer we het Zuid-Nederlandse zandlandschap wat gedetail-
leerder in kaart brengen, valt echter op dat ook daar sprake is van 
een grote variatie in landschappen. Het is een thema dat, in tegen-
stelling tot Oost- en Noord-Nederland, in de huidige studies over 
de bewoningsgeschiedenis maar weinig aandacht krijgt. Het is dan 
ook de vraag in hoeverre de binnen Zuid-Nederland gehanteerde 
modellen en onderzoeksthema’s nu zoveel verschillen van die van 
Oost-Nederland, behalve dat er sprake lijkt van een verschil in 
onderzoekstraditie. Wel kan worden vastgesteld dat veel van de 
bestaande modellen in eerste instantie gebaseerd zijn op groot-
schalige dekzandgebieden. Met uitzondering van het (binnen 
Oost-Nederland ontwikkelde) model van expansie en contractie, 
ontbreken in Nederland synthetiserende studies naar de bewo-
ningsgeschiedenis van kleinschalige en versnipperde zandland-
schappen. In deze studie is dan ook vooral aandacht besteed aan 
het verschil tussen de bewoningsgeschiedenis van grootschalige 
en kleinschalige zandlandschappen. Daarbij stond een analyse van 
de onderzoeksresultaten van een groot aantal opgravingen uit of 
direct grenzend aan Oost-Nederland centraal. Het streven was om 
aan de hand daarvan vast te stellen welke patronen in de ontwik-
keling van bewoning en landschap te onderkennen zijn, of ze zich 
in alle landschappen op dezelfde wijze voordeden en in hoeverre 
deze patronen te vergelijken zijn met resultaten van onderzoeken 
elders. Daarbij is ook aandacht besteed aan de historische gebeur-
tenissen binnen en direct buiten het onderzoeksgebied. De bewo-
ningsgeschiedenis van Oost-Nederland gedurende de IJzertijd lijkt 
in dat opzicht goed te vergelijken met die van Zuid- en Noord-
Nederlandse zandgebieden. Vanaf de Romeinse tijd is er, als gevolg 
van de inrichting van een Romeinse provincie ten zuiden van de 
Rijn, sprake van verschillen in bewoningsgeschiedenis. Deze kun-
nen verklaard worden aan de hand van historische gebeurtenissen. 
Een vergelijking van bewoningspatronen tussen Oost- en Zuid-
Nederland ligt dan minder voor de hand.

8.3  Een onderzoekstraditie in  
Oost-Nederland

Evenals in de rest van Nederland gaat ook in het oosten van het 
land de belangstelling voor de archeologie enkele eeuwen terug. 
De 19e eeuw wordt gekenmerkt door het ontstaan van verschil-

8.1  Inleiding 

In deze studie staat de langetermijngeschiedenis van het Oost-
Nederlandse cultuurlandschap centraal. In de verschillende hoofd-
stukken zijn daar telkens deelaspecten van aan de orde gekomen. 
In dit hoofdstuk wordt nagegaan wat dit totale onderzoek toevoegt 
aan onze kennis hierover en wordt de bewoningsgeschiedenis van 
het onderzoeksgebied samengevat.
In het eerste hoofdstuk stond de methodologie van het onderzoek 
centraal en in hoofdstuk 2 is nagegaan op welke wijze het fysische 
landschap van Oost-Nederland is opgebouwd en in hoeverre er 
sprake is van een eigen onderzoekstraditie voor dit gebied. In de 
daaropvolgende hoofdstukken 3 tot en met 5 zijn recente onder-
zoeksresultaten per periode gepresenteerd en geëvalueerd ten 
opzichte van die van eerder onderzoek binnen of buiten het onder-
zoeksgebied. In hoofdstuk 6 stond de ontwikkeling van de mate-
riële cultuur vanaf de IJzertijd tot in de Volle Middeleeuwen cen-
traal. Daarbij is vooral aandacht besteed aan culturele netwerken 
en wat de relatie daarvan is tot de historische processen die bin-
nen of direct buiten Oost-Nederland plaatsvonden. In hoofdstuk 
7 is aandacht besteed aan de langetermijngeschiedenis van het 
agrarische cultuurlandschap. In het eerste deel hiervan zijn resul-
taten uit de microregio Centraal-Salland gepresenteerd, in het 
tweede deel kwamen onderzoeksgegevens met betrekking tot de 
ligging van akkers, de verkaveling van het landschap en de wijze 
waarop deze resultaten in modellen voor bewoning en landgebruik 
te vertalen zijn, aan bod. 

8.2  Oost-Nederland: een gevarieerd en 
versnipperd landschap 

Veel archeologen beschouwen de pleistocene landschappen van 
Nederland als tamelijk uniform en onveranderlijk. Waar het onder-
zoeksperspectief gedurende de laatste decennia van de vorige eeuw 
verschoof van een ecologische benadering van de aangetroffen 
archeologische resten naar historisch-antropologische theorie-
vorming, werd maar weinig aandacht besteed aan de verschillen 
in ligging, reliëf en bodemvorming tussen regio’s. De laatste jaren 
is hierin verandering gekomen. Dit uit zich onder meer in enkele 
studies waarbij uitdrukkelijk de relatie wordt gelegd tussen de 
fysisch-landschappelijke ontwikkeling van een regio en de arche-
ologische en historisch-geografische bronnen.959 Ook als gevolg 
van de implementatie van het verdrag van Malta in de Nederland-
se archeologie is juist veel lokaal en regionaal onderzoek verricht. 
De resultaten van de laatste onderzoeken worden nog maar weinig 
geïntegreerd in syntheses op academisch niveau. 
 Met betrekking tot Oost-Nederland volgt R. van Beek een eerder 
door Th. Spek ingeslagen weg, waarbij de nadruk ligt op een gede-
tailleerde beschrijving van enkele microregio’s, om vervolgens op 
zoek te gaan naar patronen in bewoning en landgebruik op regi-
onaal niveau. Zijn belangrijkste conclusie is dat er eigenlijk geen 
sprake kan zijn van het Oost-Nederlandse landschap, maar dat het 

11782_BW_NAR 40.indd   270 24-01-11   16:09



8 De langetermijn geschiedenis van het Oost-Nederlandse cultuurlandschap 271

dat de term (celtic field) niet alleen verwarring zaait wat betreft de 
betekenis (de connotatie met Kelten), maar ook wat betreft 
omvang en uiterlijke verschijningsvorm. In deze studie (hoofd-
stuk 7) is daarom de beschikbare informatie met betrekking tot 
pre- en protohistorische akkersystemen geïnventariseerd. Het 
resultaat leidt niet alleen tot de conclusie dat onze kennis van het 
agrarische landschap een belangrijke leemte kent, maar ook dat 
kleine rechthoekige akkerpercelen niet alleen voorkomen bin-
nen celtic field complexen, maar ook gedurende de Romeinse tijd 
en Vroege Middeleeuwen overheersen. Daarnaast wijzen de 
schaarse dateringen van de zo kenmerkende brede walstructuren 
er eerder op dat deze ontstaan na (Late IJzertijd/Vroeg-Romeinse 
tijd) dan tijdens het veronderstelde gebruik gedurende de Late 
Bronstijd tot in de Midden-IJzertijd. 
In de huidige discussie wordt, naast de aanwezigheid van wallen, 
ook te veel de nadruk gelegd op een aangenomen grote omvang 
van dit type complex. Daardoor leeft de gedachte dat celtic fields 
slechts op de zeer omvangrijke dekzandverhogingen gesitueerd 
kunnen worden. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs het geval te zijn; 
ook kleinere akkercomplexen kunnen voorkomen. De akkercom-
plexen uit de periode waarin erven zich over grotere afstand ver-
plaatsten (zogenaamde zwervende erven) kenmerkten zich door 
extensief gebruik. De door hekwerken omgeven akkers lagen ver-
moedelijk regelmatig braak (als ze al niet tijdelijk opgegeven 
waren) en werden door middel van beweiding extensief bemest. 
Ten slotte moet ook niet uitgesloten worden dat ook de lagere 
delen als (tijdelijke) akkergrond in gebruik genomen zijn 
geweest.962 Celtic fields kunnen dus in veel gedaantes voorkomen 
en verondersteld wordt dat deze vorm van akkerbouw ook in Oost-
Nederland op grote schaal voorkwam. 
Een extensieve vorm van akkerbouw veronderstelt dat erven peri-
odiek verplaatst worden. Evenals in Zuid- en Noord-Nederland zijn 
hiervoor ook in Oost-Nederland aanwijzingen voor. Het is in dit 
opzicht zelfs opmerkelijk dat de gedurende de periode overheer-
sende boerderijtypes uit alle Nederlandse zandlandschappen 
zoveel overeenkomsten vertonen wat betreft constructie en inde-
ling. De verspreiding van urnenvelden binnen Oost-Nederland is 
wat onevenwichtig.963 Dit kan samenhangen met de verschillen in 
onderzoeksintensiteit binnen dit gebied. In gebieden waar sprake 
is van continuïteit van bewoning is de kans groot dat urnenvelden 
onder de huidige essen gezocht moeten worden. Daarnaast kan 
het versnipperde en kleinschalige karakter van delen van het Oost-
Nederlandse landschap ertoe hebben geleid dat urnenvelden 
gemiddeld kleiner waren; iets wat de trefkans kan beïnvloeden. 
Er is geen reden om aan te nemen dat de rol die door onderzoekers 
uit Zuid-Nederland is toegekend aan urnenvelden als territorial mar-
kers en focuspunt van de lokale gemeenschappen, binnen de Oost-
Nederlandse landschappen anders is ingevuld. 
Op basis van de bovenstaande beschrijving kunnen we dan ook 
concluderen dat er grote overeenkomsten zijn tussen de Noord-, 
Zuid- en Oost-Nederlandse zandgronden in de wijze waarop het 
cultuurlandschap gedurende de IJzertijd vorm gekregen heeft. Wel 
moet er een duidelijke uitzondering gemaakt worden voor de ver-

lende initiatieven, zoals het ontstaan van oudheidkamers. Vanaf 
het moment dat de eerste professionele archeologen actief wor-
den, werd ook Oost-Nederland met enige regelmaat bezocht. 
Na de Tweede Wereldoorlog echter, raakte Oost-Nederland gro-
tendeels uit de belangstelling van de professionele, maar vooral 
ook de academische archeologie. Vanaf de jaren 70 van de vorige 
eeuw waren eigenlijk alleen archeologen van de Rijksdienst voor 
het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) in de regio actief. 
Hierdoor heeft relatief weinig onderzoek plaatsgevonden en 
ontbreekt ook synthetiserend onderzoek grotendeels. Deze ach-
terstand wordt de laatste 15 jaar in snel tempo ingelopen. Welis-
waar is het aantal synthetiserende studies nog beperkt, maar er 
zijn veel nieuwe gegevens verzameld. Ook wordt duidelijk dat 
zich geleidelijk een onderzoekstraditie heeft ontwikkeld. 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 in mindere mate voor histo-
risch-antropologische modelvorming. De sterke nadruk op het 
fysische landschap hangt waarschijnlijk samen met het versnip-
perde en gevarieerde karakter daarvan.

8.4  Bewoning en landgebruik in de 
overgang van de IJzertijd naar de 
Romeinse tijd 

Het startpunt van deze studie betreft de veranderingen in het bewo-
ningspatroon en landgebruik tegen het einde van de Midden-
IJzertijd. In de voorgaande periode hebben menselijke activiteiten 
al een duidelijk stempel gedrukt op de genese van het landschap. 
De ontwikkeling van bewoning en landbouwtechnieken heeft tot 
een landschap geleid waarin zowel vegetatie als culturele elemen-
ten de woonomgeving zichtbaar hebben veranderd. Analyses van 
pollenprofielen uit waterputten tonen aan dat de hogere delen in 
het dekzandlandschap gedurende de Vroege en Midden-IJzertijd 
een (half )open karakter hebben gekregen.960 Behalve enkele 
bomengroepen op de hoger gelegen delen, lijkt de wildernis ver-
schoven te zijn naar de perifere gebieden, de lager gelegen plateaus 
en beekdalen. Ook dat landschap wordt vanaf de Vroege IJzertijd 
verkend. Verschillende nederzettingsterreinen in deze gebieden 
uit de Late IJzertijd hebben ook sporen (met name waterkuilen en 
soms enkele bijgebouwen) opgeleverd uit de Vroege en/of Midden-
IJzertijd.961  
Kenmerkend voor de periode vanaf de Late Bronstijd tot en met 
de Midden-IJzertijd is een extensieve vorm van landbouw. 
De akkercomplexen uit deze tijdspanne staan bekend als celtic 
fields en hebben een grote invloed gehad op de inrichting van het 
landschap. Kenmerkend zijn de rechthoekige vormen en het 
regelmatig verplaatsen van bijbehorende huisplaatsen door het 
landschap. Hoewel gravend onderzoek naar deze akkercomplexen 
nog maar weinig heeft plaatsgevonden, kunnen we op basis van 
eerdere verkenningen wel een paar conclusies trekken over de 
uitleg en inrichting ervan. In de eerste plaats kan gesteld worden 
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snipperde en meer kleinschalige landschappen binnen het studie-
gebied. Daar lijkt eerder sprake van een bewoningslandschap 
gevormd door een ensemble van verschillende dekzandruggen. 
In de microregio Colmschate is sprake van een grote continu 
bewoonde dekzandrug (Weteringenk) en verschillende kleinere 
dekzandruggen die periodiek bewoond werden (model van expan-
sie en contractie). In Raalte-Oost en Raalte-Noord lijken de gege-
vens erop te wijzen dat verschillende kleinere dekzandverhogingen 
ook samen een Siedlungskammer kunnen vormen, waarbij sprake 
kan zijn van bewoningscontinuïteit. 
In de loop van de Midden-IJzertijd verandert de inrichting van het 
landschap. Dit wordt het best zichtbaar in de veranderde locatie-
keuze en de daaraan gekoppelde verschillen in uitleg van boerde-
rijplattegronden. Veel erven zoeken in deze periode de randen van 
de dekzandruggen op en liggen daardoor gemiddeld lager in het 
landschap dan in de voorafgaande periode. Deze verplaatsing lijkt 
daarmee een sluitstuk te zijn van een periode waarin op veel plaat-
sen de lagere delen van het landschap in cultuur gebracht werden. 
Binnen Oost-Nederland zijn daar nog niet veel voorbeelden van, 
maar onderzoek uit het Noord-Nederlandse zandgebied (Gronin-
gen-Helpermaar, Midlaren-De Bloemert, Holsloot-Hoolingerveld) 
toont aan dat de eerste agrarische activiteiten in de lagere zones 
van de dekzandruggen al in de loop van de Vroege IJzertijd plaats-
vonden. Zo zijn er aanwijzingen gevonden voor verkavelde land-
schappen en de ligging van akkers. Op sommige plaatsen gaat de 
inrichting van nieuw land zelfs nog verder. Onderzoek in Borne 
laat zien dat rond de jaartelling plekken in cultuur gebracht wor-
den waar nog niet eerder sprake was van menselijke aanwezig-
heid.964 Vergelijkbare ontginningsdrift treffen we ook elders in 
Nederland aan en net als in Borne is ook daar de bewoning maar 
van relatief korte duur.965 
Samenhangend met de veranderingen in locatiekeuze is de toege-
nomen plaatsvastheid van erven; nieuwe boerderijen worden op 
bijna dezelfde plek herbouwd. De inrichting van dit nieuwe bewo-
ningslandschap suggereert dat in deze periode juist de huisplaat-
sen (locatie en architectuur) zelf het meest zichtbare element in 
het landschap vormen.966 Grafvelden uit de Late IJzertijd zijn gerin-
ger van omvang en minder monumentaal ingericht. De locatie van 
grafvelden lijkt gerelateerd te kunnen worden aan die van erven.967 

De fixatie van erven lijkt samen te hangen met een veranderende 
perceptie op de betekenis van het huis voor de identiteit van de 
bewoners. 
Gedurende de Midden-IJzertijd komen plaatsvaste en intensief 
gebruikte akkers in de plaats van het celtic field-systeem. Deze 
fixatie heeft gevolgen voor de inrichting van de akkers. Het ont-
staan van akkerwallen in de celtic fields (Noordseveld bij Zeijen) in 
combinatie met het verplaatsen van de bewoning net daarbuiten 
(Holsloot) is hier een voorbeeld van. In een kleinschalig en ver-
snipperd landschap ontstaan akkers op de hoogste delen van 
dekzandverhogingen (Raalte-Jonge Raan en Zwinderen-Kleine 
Esch). Voor een groot deel van de boerderijen is vastgesteld dat 
het stalvolume gedurende de Midden- en Late IJzertijd toenam 
(hoofdstuk 6). Dit hangt vermoedelijk samen met het toegeno-

men belang om de mestproductie te controleren. Hoewel een 
onderzoek naar de rol van stikstofindicatoren van akkeronkrui-
den dit alleen niet overtuigend heeft kunnen bevestigen, is het 
op basis van gecombineerde onderzoeksgegevens aannemelijk 
dat akkers vanaf de Midden- en Late IJzertijd tot aan de Laat-
Romeinse tijd bemest werden.
Voor Zuid-Nederland en Drenthe is de verplaatsing van de bewo-
ningslocaties ook beschouwd als een verschuiving van bewoning 
van de leemarme naar de leemrijke dekzandgronden. In dit ver-
band wordt voor Zuid-Nederland nog wel eens het onderscheid 
gemaakt tussen de heidearcheologie (leemarme zandgronden) 
en de archeologie van de essen (de gronden die door hun rij-
kere bodems vanaf de (Late) Middeleeuwen plaats boden aan de 
akkers).968 Voor zover de resultaten van archeologisch onderzoek 
uit Oost-Nederland het toelaten, kan geconcludeerd worden dat 
een vergelijkbaar proces voor de Oost-Nederlandse landschap-
pen veel minder goed aantoonbaar is. Dit uit zich bijvoorbeeld 
in de verspreiding van urnenvelden, maar hangt ook samen met 
het versnipperde karakter van het landschap, waar eerder sprake 
lijkt van continuïteit van bewoning en landgebruik dan van een 
breuk. 
In deze studie is aandacht besteed aan de culturele netwerken 
waarin de nederzettingen uit Oost-Nederland functioneerden. 
Hieruit komt naar voren dat grote delen van het studiegebied 
gedurende de Midden- en Late IJzertijd sterke banden hadden met 
het Midden-Nederlandse rivierengebied. Alleen in Salland, de 
Vechtstreek en het noorden van Twente lijken de contacten meer 
op het noorden gericht. In deze periode lijkt Oost-Nederland deel 
uit te maken van een zone tussen twee grote cultuurgroepen: de 
La Tène-cultuur in het zuiden en de Jastorf-cultuur in het mondings-
gebied van de Elbe.969 
Vanaf de Vroeg-Romeinse tijd worden de culturele banden met het 
Midden-Nederlandse rivierengebied minder sterk, om in de 2e eeuw 
grotendeels te verdwijnen. Dit hangt samen met de komst en etno-
genese van de Bataven en de inrichting van de limes in de tweede 
helft van de 1e eeuw na Chr.
In retrospectief, met in het achterhoofd de latere ontwikkeling 
van de limes en daarmee gepaard gaande veranderingen in cultu-
rele netwerken, blijkt het voor veel onderzoekers moeilijk om de 
historische ontwikkelingen gedurende de 1e eeuw v.Chr. in Zuid-
Nederland en het rivierengebied in relatie te brengen met die in 
de gebieden benoorden de grote rivieren. Zo lijken de conflicten 
met onder andere de Eburonen in Zuid-Nederland rond het mid-
den van de 1e eeuw v.Chr. niet alleen geleid te hebben tot instabi-
liteit in het rivierengebied met als één van de gevolgen de komst 
van de Bataven, ook ten noorden van de grote rivieren vonden 
stammenbewegingen plaats. Zo wordt in het westen van Duitsland 
wel gesproken van de zogenaamde Elbergermaanse-horizont, een 
periode in de 1e eeuw v.Chr. Bij veel nederzettingen in Westfalen 
en Niedersachsen, uit de 1e eeuw v.Chr., worden objecten uit Noord-
Duitsland aangetroffen.970 Ook in Oost-Nederland zijn vondsten 
gedaan die samen kunnen hangen met toegenomen contacten 
met het noorden. Weliswaar zijn op een enkele uitzondering na 
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siever te benutten. Binnen enkele generaties werd consumptie (en 
verbouw) van rogge een kenmerkende traditie binnen het agrarisch 
systeem van de Germaanse stammen aan de overzijde van de limes. 
Toen groepen zich later gedurende de 4e en 5e eeuw in Limburg en 
Brabant vestigden namen ze hun rogge mee, ook in gebieden met 
vruchtbare bodems waar gemakkelijk spelt verbouwd kon wor-
den.972 
Het agrarische systeem uit deze tijd betreft niet alleen akkers. 
Rondom de nederzettingen liggen graslanden en mogelijk heide-
velden waar het vee kan grazen en waar mogelijk ook plaggen 
gestoken kunnen worden voor bemestingsdoeleinden.973 De wei-
degronden liggen niet alleen op de hogere gronden (zoals de ver-
laten dekzandkop Raalte-Jonge Raan) maar ook in de lager gelegen 
beekdalen en/of dekzandplateaus (zoals het zeggelandschap langs 
het Drostediep bij Holsloot). Aan de hand van houtskoolonderzoek 
uit Heeten is voorzichtig geconcludeerd dat er zeer waarschijnlijk 
ook hakhoutculturen voorkwamen in de onmiddellijke omgeving 
van de nederzettingen.
Het blijkt dat de Romeinse tijd ook een periode is waarin het land-
schap intensief geëxploreerd wordt en dit niet alleen in de onmid-
dellijke omgeving van de nederzettingen. Voor de nederzetting bij 
Heeten geldt dat moerasijzererts in grote hoeveelheden aanwezig 
was in de moerassen ten zuiden van het dorp. Over de wijze waar-
op de extractie precies verliep, tasten we nog grotendeels in het 
duister. Er zullen paden zijn uitgesleten en ondiepe kuilen gegra-
ven zijn. Zeer waarschijnlijk werd het materiaal ter plekke voorbe-
werkt, waardoor kleine afvalhopen ontstonden. Latere landbouw-
activiteiten hebben dergelijke sporen grotendeels vernietigd. Een 
gericht onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van sporen van 
ijzeroerwinning heeft nog nooit plaatsgevonden. 
Het is niet te verwachten dat de bestaande hakhoutculturen vol-
doende brandstof boden ten behoeve van grootschalige ambach-
telijke productie van ijzer. Hiertoe zullen (nog) bosrijkere gebieden 
zijn ontgonnen (ter hoogte van Heeten kan gedacht worden aan 
het uitgestrekte dekzandplateau waar tegenwoordig Schoonheeten 
is gesitueerd). Op deze wijze breidde de antropogene invloed (in 
de vorm van verdergaande ontbossing) zich tot in de periferie van 
het bewoningslandschap uit. De ligging van ovenvelden als op de 
Boetelerenk wijst erop dat gedurende de Romeinse tijd ook land-
schappelijke zones konden ontstaan waar alleen specifieke 
ambachtelijke activiteiten werden uitgevoerd. Behalve de resten 
van twee hutkommen werden hier slechts sporen van een derge-
lijke ambachtelijke zone aangetroffen. Aanvullend proefsleuven-
onderzoek heeft aangetoond dat ook op de zuidelijke flank van de 
Boetelerenk geen bewoningssporen uit de Romeinse tijd aanwezig 
zijn.974 
Het is niet eenvoudig een helder beeld te schetsen van de positie 
en ontwikkeling van grafvelden gedurende de Romeinse tijd. Even-
als de grafvelden uit de voorafgaande periode lijken de meeste in 
aanzet weinig monumentaal en gering van omvang te zijn. Het 
kleine familiegrafveld van Heeten roept overeenkomsten op met 
die van Zutphen-Leesten en Wehl-Hessenveld. De grafvelden van 
bijvoorbeeld Colmschate en Wijster waren weliswaar omvangrij-

(de opgraving Denekamp-De Borchert in de grensstreek) geen 
vondsten uit de Elbe-Wezer-driehoek aangetroffen, maar in ver-
schillende vindplaatsen is wel Fries aardewerk gevonden. 

8.5  De Romeinse tijd: nederzettingen 
verplaatsen zich en een nieuw 
bewoningslandschap krijgt vorm

Vanaf het begin van de 2e eeuw na Chr. verandert de inrichting van 
het landschap. Evenals in de periode ervoor is een hoofdrol weg-
gelegd voor de nederzettingen. Zij zijn het meest in het oog sprin-
gende element. Waar de periode daarvoor gekenmerkt wordt door 
het voorkomen van zogenaamde Einzelhöfe, is vanaf de 2e eeuw deze 
nederzettingsvorm in de minderheid. Verscheidene Einzelhöfe clus-
teren op de centrale (hogere) delen van de dekzandruggen. Enke-
le van deze nieuwe nederzettingen kenmerken zich door de aanleg 
van een kavelsysteem (zoals Heeten en Wijster). Bij de meeste is 
slechts de clustering en landschappelijke ligging in het oog sprin-
gend. Behalve een enkele gezamenlijke omheining lijkt er op het 
eerste gezicht weinig gemeenschappelijks binnen de nederzettin-
gen te zijn. Uit deze studie blijkt dat een nederzetting in feite slechts 
een verzameling bij elkaar liggende individuele erven is, ieder met 
eigen bijgebouwen, mogelijk een waterput en een eigen zone voor 
het verrichten van ambachtelijke activiteiten. Binnen de nederzet-
ting in Heeten bijvoorbeeld waren de individuele zones waar ijzer 
geproduceerd werd gemakkelijk te koppelen aan huisplaatsen. 
Boerderijen worden in deze periode bovendien plaatsvaster; er 
zijn verschillende voorbeelden bekend waar opvolgers bijna op 
dezelfde plek als hun voorgangers gebouwd waren, waarbij zelfs 
(delen van) oude wanden geïncorporeerd waren in de nieuwe 
gebouwen.
Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar de ligging en inrich-
ting van het akkerareaal vanaf het begin van de 2e eeuw. De akkers 
komen dan waarschijnlijk centraal op de dekzandruggen te liggen. 
Gezien hun vaste ligging zullen ze bemest zijn geweest. Bij de 
opgraving van Wijster zijn greppels herkend die meer dan alleen 
individuele huisplaatsen omvatten. Het is zeer wel mogelijk dat 
deze greppels de verbinding vormden tussen een verkaveld akker-
landschap en het ingerichte nederzettingsterrein. Dit beeld is met 
name bekend uit het Midden-Nederlandse rivierengebied en West-
Nederland, waar de inrichting van het agrarische landschap aan 
de hand van greppelsystemen in kaart gebracht is.971 In hoeverre 
in dit opzicht Wijster een uitzondering vormt, bijvoorbeeld door-
dat het gekozen verkavelingssysteem een veel prominentere plaats 
in het landschap innam, is aan de hand van een enkele nederzet-
ting niet te achterhalen. Wel zijn ook bij Heeten en Emmen-Fries-
landweg greppels aangetroffen die mogelijk een verbinding vorm-
den tussen de nederzetting en het omliggende agrarische gebied. 
Een nieuwe ontwikkeling in de agrarische economie is de intro-
ductie van rogge. Het is een relatief gemakkelijke graansoort die 
goed gedijt in zure bodems en daardoor (mogelijk in combinatie 
met gerst, emmertarwe en spelt) de kans biedt om akkers inten-
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einde van de 2e eeuw. Mogelijk hangen ze samen met roerige ont-
wikkelingen binnen het Romeinse Rijk (te denken valt aan de aan-
spraken die de gouverneur van Germania Inferior, Didius Julianus, 
begin jaren 90 van de 2e eeuw op het keizerschap maakte) waardoor 
veel meer Romeinse goederen (met name munten) binnen de 
Germaanse gebieden gaan circuleren.978 De onrustige tijden bin-
nen de grensprovincies hebben gevolgen voor de relaties tussen 
het Romeinse Rijk en de Germaanse gebieden in het huidige Oost-
Nederland. De limes zelf (de weg met daaraan gelegen castella) lijkt 
aan belang te hebben ingeboet. In plaats daarvan ontstaat een 
open grenszone, waarbij de Germaanse gebieden steeds meer deel 
gaan uitmaken van de culturele netwerken in de grensprovincies. 
Dit proces wordt in de loop van anderhalve eeuw nog eens versterkt 
doordat groepen Germanen zich in de Romeinse gebieden vesti-
gen. 
Ook binnen de nederzettingen in Oost-Nederland verandert de 
inrichting. Dit wordt onder meer duidelijk aan de hand van een 
toegenomen verscheidenheid aan plattegronden. Zo verandert de 
tweedelige indeling van woonstalhuizen (woon- en stalgedeelte) 
in een driedelige (woon-, stalgedeelte en ambachts- of opslag-
ruimte). Het aantal hutkommen, schuren en gebouwen zonder 
staldeel neemt bovendien fors toe. Het is ook tekenend voor de 
veranderde positie van ambachtelijke activiteiten binnen een 
nederzetting dat de productie van ijzer niet meer erfgebonden (en 
aan de rand van de nederzetting) plaatsvindt, maar centraal bin-
nen de nederzetting. Opmerkelijk is verder de planmatige inrich-
ting die veel grote nederzettingen vanaf de 3e eeuw krijgen. Met 
uitzondering van de nederzettingen bij Wijster en Noordbarge 
worden vanaf de 3e eeuw, onder andere, erven, ambachtszones en 
moestuinen ingedeeld in een rechthoekige verkaveling.
De 3e eeuw wordt gekenmerkt door een snelle groei van het aantal 
huishoudens binnen de nederzettingen. Einzelhöfe komen vrijwel 
niet meer voor. Deze groei leidt tot een intensiever ruimtegebruik 
(akkers, weidegebieden en hakhoutbossen). De verkaveling van 
het landschap waarvan enkele opgravingen slechts een glimp 
tonen (door middel van greppels die van nederzettingen af lopen), 
is hier waarschijnlijk een gevolg van. De groei zelf lijkt weer het 
gevolg van het ontstaan van de open grenszone. De geconstateer-
de afname van het aantal en de omvang van nederzettingen valt 
dan ook samen met het wegvallen van het Romeinse gezag (en 
bijhorende ‘militaire’ culturele netwerken) vanaf de tweede helft 
van de 4e /begin van de 5e eeuw.
Het ontstaan van de open grenszone kan gezien worden tegen de 
achtergrond van politieke en sociaaleconomische ontwikkelingen 
in de Romeinse provincies en de Bataafse civitas. De economische 
neergang die gevolgd lijkt te worden door teruglopende bevol-
kingsaantallen in de loop van de 3e eeuw in de civitas van de Bata-
ven, contrasteert met de bevolkingsgroei en economische bloei 
van de nederzettingen aan de andere zijde van de limes. Vanaf de 
3e en 4e eeuw is er sprake van migraties van kleine groepen Germa-
nen richting de Romeinse provincie (zoals bij Tiel-Passerwaaij). 
Meer nog lijkt de groei van nederzettingen samen te hangen met 
het grote aantal Germanen dat vanaf de 3e eeuw dienst neemt in 

ker, maar ook deze boden slechts plaats aan kleine gemeenschap-
pen.975 Interessant is daarnaast hun ligging. Het grafveld van Colm-
schate lag enkele honderden meters verwijderd van de 
veronderstelde, bijbehorende nederzetting. Het grafveld van het 
Hessenveld werd van de nederzetting gescheiden door een laagte. 
In feite lag het op een andere dekzandhoogte in het landschap. 
Het grafveld Looveen (Wijster) lag weliswaar in de directe omge-
ving van de nederzetting, maar werd daarvan wel gescheiden door 
een laagte. Onderzoek naar de ligging van grafvelden in Ostwest-
falen (Duitsland) bracht aan het licht dat grafvelden vaak op enige 
afstand lagen van de nederzetting.976 Ze zouden weliswaar voor de 
bewoners zichtbaar in het landschap gelegen moeten hebben, 
maar tegelijkertijd werd het grafveld fysiek gescheiden van de 
nederzetting door een beek(dal). 

8.6  Het ontstaan en de inrichting van een 
open grenszone gedurende de Laat-
Romeinse tijd

Hoewel vanaf de 2e eeuw al veel veranderingen in de inrichting van 
het bewoningslandschap worden ingezet, krijgen deze vanaf het 
begin van de 3e eeuw wel een steeds grotere dynamiek. In deze 
studie is deze ontwikkeling in verband gebracht met de gebeurte-
nissen binnen de limes-zone en de wijze waarop Germaanse groe-
pen hierop reageren. Vanaf het moment dat de Bataven zich ves-
tigen binnen het rivierengebied lijken de contacten tussen 
Midden- en Oost-Nederland af te nemen. We lezen dit onder ande-
re af aan de geringe verspreiding van Keltische munten (met name 
van het triquetrum-type) in het gebied. De verspreiding van bijvoor-
beeld Fries aardewerk wijst op toegenomen contacten met de 
noordelijke wereld. Toch tonen vindplaatsen als bij Borne (evenals 
verschillende vindplaatsen uit de Achterhoek) aan de hand van de 
materiële cultuur (aardewerk en tweebeukige huisplattegronden) 
nog wel culturele verwantschap aan met het rivierengebied. Vanaf 
het midden van de 1e eeuw na Chr. vindt het Rijn-Wezer-Germaans 
(RWG) aardewerk zijn weg naar Oost-Nederland. Dit benadrukt de 
steeds losser wordende culturele relaties tussen Oost- en Midden-
Nederland. De inrichting van de limes en de daarmee gepaard 
gaande controle op contacten tussen beide zijden van de grens, 
vormt in dat opzicht het sluitstuk in deze ontwikkeling. Hierbij 
blijven, naast de al genoemde introductie van RWG-aardewerk, de 
culturele invloeden vanuit het noorden toenemen. Dit blijkt onder 
andere uit de verspreiding van boerderijplattegronden van het type 
Wijster. Contacten met de Romeinse buur zijn er daarnaast ook 
nog wel degelijk. Deze uiten zich minder in alledaagse gebruiks-
voorwerpen, het aandeel aan draaischijfaardewerk binnen de 
vondstcomplexen is laag, maar veel meer in (alledaagse) metaal-
vondsten waarbij het niet duidelijk is of het metaal nu gewild was 
vanwege de grondstof (omsmelten) of vanwege het object.977 
Een opmerkelijk fenomeen (waar de muntvondst van Heeten-
Telgen ook aan te relateren is) vormt het grote aantal rijke depo-
sities uit de Germaanse gebieden, die gedateerd worden in het 
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cludeerd worden dat tegen het einde van de 7e eeuw een regiona-
lisering optreedt binnen Oost-Nederland en het aangrenzende 
Münsterland.
Het gevolg van deze (in vergelijking tot de vorige periode) scha-
mele dataset is dat de wijze waarop het cultuurlandschap wordt 
vormgegeven slechts bij benadering in kaart te brengen is. 
Zo bestaan de aanwijzingen voor continuïteit van bewoning in 
Heeten uit een enkele huisplaats in het noorden van de opgraving 
Hordelman en een historisch-geografische reconstructie van de 
oudste domeingoederen van het dorp. Op basis daarvan zou kun-
nen worden verondersteld dat de nederzetting uit de Romeinse 
tijd zich (in afgeslankte vorm) voortzet richting de huidige dorps-
kern. Het lijkt er in ieder geval op dat de nederzettingen minder 
plaatsvast worden dan gedurende de periode daarvoor. Er is (op 
basis van palynologisch onderzoek) sprake van enige regeneratie 
van de bosvegetatie, maar er zijn ook aanwijzingen dat gedurende 
de Vroege Middeleeuwen het aandeel aan heidesoorten toeneemt. 
Dat laatste kan een gevolg zijn van een veranderend agrarisch 
regime waarbij akkers minder intensief bemest worden, waardoor 
bodems gemakkelijker verzuren. Op basis van de combinatie van 
historisch-geografisch (verkaveling) en archeologisch onderzoek 
bij Odoorn wordt duidelijk dat de vroegmiddeleeuwse akkers een 
rechthoekige uitleg kennen en dat individuele akkers aan huis-
plaatsen te relateren zijn. Het aandeel rogge in de voedselecono-
mie lijkt nog iets toe te nemen. 

8.8  Saksen en Franken: de 
institutionalisering van het 
middeleeuwse landschap 

Vanaf de tweede helft van de 6e eeuw neemt het aantal archeolo-
gische vondsten toe. Met name van de materiële cultuur en neder-
zettingsuitleg vanaf de 7e eeuw is veel meer bekend. Anders staat 
het met onze kennis over de ligging (locatiekeuze) en inrichting 
van grafvelden. Het geringe aantal betreft voor het merendeel 
oudere vondstmeldingen of opgravingen, dit in tegenstelling tot 
het aangrenzende Duitsland (Münsterland). Er zijn verschillende 
aanwijzingen dat vanaf de 7e eeuw een zekere homogeniteit ont-
staat in de materiële cultuur. Behalve aan de in de vorige paragraaf 
beschreven inventarisatie van vondstcontexten uit grafvelden 
wordt dit zichtbaar aan de typologische ontwikkeling van boerde-
rijplattegronden (er ontstaat een regionaal type) en de verspreiding 
van Hessen-Schortens aardewerk. Of dit proces te koppelen is aan 
een vorm van ‘saksisering’ is niet eenduidig te beantwoorden. 
Cultureel is dit maar moeilijk te benoemen, behalve dat er duide-
lijk geen sprake lijkt van invloeden uit het noorden, westen (Fries) 
of zuiden (Frankisch) van Nederland. Het is niet uit te sluiten dat 
een en ander samenhangt met de ontwikkeling die ‘saksische’ eli-
tenetwerken doormaken, waarbij de positie van de lokale en regi-
onale elite versterkt wordt. Daar waar binnen de Frankische gebie-
den sprake is van een competitie tussen regionale elites, is een 
vergelijkbaar proces in Oost-Nederland niet of nauwelijks herken-

het Romeinse leger. De circulatie van metalen voorwerpen, maar 
ook de introductie van terra nigra-achtig aardewerk, is een voorbeeld 
van het ontstaan van nieuwe culturele netwerken. De migraties 
waarbij Germaanse groepen hun tradities meenemen (vergelijk de 
introductie van rogge in Zuid-Nederland, maar ook de sterke 
nadruk op ambachtelijke productie) staan aan de basis van een 
proces van acculturatie waarbij ook de Bataafse identiteit verdwijnt. 
Wat daarvoor in de plaats komt, is maar moeilijk te duiden. Onder-
zoek heeft uitgewezen dat we erg voorzichtig moeten zijn met het 
gebruik van het begrip identiteit en dat de etnische connotaties 
van benamingen van Friezen en Franken eerder een proces is dat 
in de loop van de 5e en 6e eeuw op gang kwam.979 Vanuit Romeins 
(strategisch) perspectief betekende het ontstaan van een open 
grenszone het opwerpen van een buffer tegen de veel lastiger te 
controleren Germaanse stammen daarbuiten. 

8.7  De overgang naar de Vroege 
Middeleeuwen

Wordt de Laat-Romeinse tijd gekenmerkt door de integratie van 
Germaanse groepen en gebieden in Germania Inferior, vanaf de 
5e eeuw verandert dit, omdat ook het Romeinse gezag wegvalt. 
Grote nederzettingen in Oost-Nederland krimpen tot een enkele 
huisplaats of worden opgegeven. Hoewel het aantal meldingen 
van vondsten uit de 5e eeuw van Germaanse groepen in Midden- 
en Zuid-Nederland wel is toegenomen, kan geconstateerd worden 
dat dit niet het resultaat is van een massale uittocht uit Oost-
Nederland zoals in het verleden wel eens is gesuggereerd. Ook 
stammenbewegingen vanuit het noordoosten (Duitsland) lijken 
beperkt geweest. In de weinige 5e-eeuwse complexen die bekend 
zijn, komt vrijwel geen aardewerk van buiten de regio voor. Ook 
het zogenaamde Saksische aardewerk (met als gidsvorm de Buckel-
urn) wordt zelden aangetroffen. Aan de hand van de materiële 
cultuur lijkt eerder sprake van continuïteit dan een breuk in de 
bewoningsgeschiedenis vanaf de Laat-Romeinse tijd tot in de 
Vroege Middeleeuwen. Behalve uit 5e-eeuwse vondsten van neder-
zettingsterreinen (Zutphen-Leesten) blijkt dit ook uit de gebruiks-
duur van enkele grotere grafvelden direct buiten het onderzoeks-
gebied (Wijster-Looveen, Rhenen-Donderberg en Wageningen). 
Ondanks deze nieuwe inzichten blijft het beeld echter onvolledig. 
Het meest opvallende element is het ontstaan van nieuwe Einzel-
höfe zoals bij Eursinge, Zwinderen-Kleine Esch en Enter-De Akkers. 
Uit de bestaande aardewerktradities van de Laat-Romeinse tijd 
ontwikkelt zich een nieuw vormenspectrum dat aangeduid wordt 
als Hessen-Schortens aardewerk. Aardewerkcomplexen uit de 6e 
en begin 7e eeuw (onder andere uit Deventer, Zelhem en Zutphen) 
laten zien dat gedurende die periode nog regelmatig uitwisseling 
plaatsvindt met Midden- en Zuid-Nederland. Het aandeel aan Rijn-
landse 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 samen-
stelling van aardewerkcomplexen en grafinventarissen kan gecon-
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vorm, richting een Gasselte-type met nog enkele kenmerken van 
het type Zelhem. Vanaf de 9e tot in de 13e eeuw gaat de architectuur 
van het bootvormige huis het beeld van de Noordoost-Nederland-
se boerderijbouw bepalen. Een ander fenomeen is de introductie 
van kogelpotaardewerk in dezelfde periode. In de oudste fases van 
enkele nederzettingen is dit aardewerk nog in een afwijkend bak-
sel uitgevoerd (ten opzichte van het Hessen-Schortens). Latere 
producten tonen aan dat de nieuwe aardewerkvormen snel geïn-
corporeerd worden in het al bestaande spectrum. In de loop van 
twee eeuwen neemt het aandeel Hessen-Schortens af, totdat het 
tegen het einde van de 10e eeuw volledig vervangen wordt door 
regionale varianten van het kogelpotaardewerk. Interessant is de 
constatering dat kogelpotaardewerk gedurende de tweede helft 
van de 8e en begin 9e eeuw wel wordt geïntroduceerd vanuit Mid-
den-Nederland, maar dat dit niet geleid heeft tot een groter aandeel 
van andere aardewerktypen uit het Rijnland en de Maasvallei. Het 
vondstcomplex bestaat ook gedurende de 9e tot en met de 13e eeuw 
voor ongeveer 95% uit regionale (lokale) producten.

8.9  Het ontstaan en de ontwikkeling van 
het middeleeuwse cultuurlandschap

In de vorige paragraaf is reeds aangegeven dat de wijze waarop het 
middeleeuwse cultuurlandschap vorm krijgt, een proces is dat niet 
overal gelijktijdig verloopt. In de regio rondom Deventer (Raalte), 
Zutphen, Zelhem en Winterswijk (beide laatste waren oerparochies 
in het bisdom Münster) start dit tegen het einde van de 8e of begin 
van de 9e eeuw. In gebieden die wat verder weg van de nieuwe cen-
tra liggen, komt het pas in de loop van de 9e of zelfs het begin van 
de 10e eeuw op gang. Met name in de noordelijke Achterhoek en 
Twente lijkt het een relatief laat verschijnsel te zijn geweest. 
De oudste kerken dateren hier uit de 10e eeuw.980 Zo dateert de 
eerste fase van het erf Groot Lammertinck uit Markelo uit het einde 
van de 9e eeuw. Los van deze verschillen lijkt de wijze waarop het 
middeleeuwse cultuurlandschap vorm krijgt, vanaf het moment 
dat nederzettingen zich in het landschap fixeren, een min of meer 
vast patroon te volgen. De oudste middeleeuwse bewoning con-
centreert zich op de landschappelijk gezien aantrekkelijkst gelegen 
gronden. Dit zijn voor de buurschappen Raalte en Colmschate de 
grotere dekzandruggen, voor die van Neede en Markelo de gordel-
dekzanden. Ook is er vrijwel altijd sprake van concentraties oud 
domeingoed op die plekken. In een eerste fase is sprake van ver-
dichting van bewoning, maar er zijn gebieden (Raalte en Colm-
schate) waar reeds vroeg ook de andere dekzandruggen in cultuur 
gebracht worden. De snelheid en intensiteit van deze verdichting 
en van de nieuwe ontginningen blijkt afhankelijk van de ligging 
van de (betere) gronden in een microregio, de agrarische moge-
lijkheden van die gronden en de ligging van de microregio ten 
opzichte van steden en transportmogelijkheden. Zo lijkt de ligging 
van Colmschate (onder de rook van Deventer) al in een heel vroeg 
stadium te leiden tot bevolkingsgroei en een daarmee gepaard 
gaande intensivering van het gebruik van het landschap voor agra-

baar. Alleen achteraf, gedurende het proces van frankisering, wordt 
duidelijk dat zich ook binnen Oost-Nederland regionale elites 
bevinden. Zo zijn er aanwijzingen voor de stichting van kerken in 
de 9e en 10e eeuw, waarbij ook Saksische edelen betrokken waren 
(bijvoorbeeld Zelhem) middels schenking van grond. Binnen 
Raalte kunnen enkele van de oudste domeingoederen (eind 8e/9e 
eeuw) mogelijk worden teruggevoerd tot pre-Frankisch (groot)
grondbezit. Dit zou impliceren dat er in ieder geval gedurende de 
8e eeuw sprake is van een (middels grootgrondbezit) verkaveld 
landschap.
 De inrichting van het landschap van Oost-Nederland verandert 
vanaf het begin van de 9e eeuw. In de loop van enkele generaties 
verdwijnen de nederzettingen uit het blikveld. De oudste neder-
zettingen lijken zich te fixeren in het landschap en daarmee de 
basis voor het ontstaan en de ontwikkeling van veel van de hui-
dige dorpen te vormen. Deze fixatie hangt samen met de institu-
tionele inrichting van het landschap door middel van de introduc-
tie van het domeinstelsel. Boerderijen clusteren zich rondom 
domeincentra en de eerste kerken. De introductie daarvan hangt 
samen met de incorporatie van Oost-Nederland in het Frankische 
rijk. Met de komst van het Frankische gezag worden ook tal van 
nieuwe instituties geïntroduceerd. De twee meest in het oog sprin-
gende zijn het domeinstelsel en de kerkelijke structuur. Hoewel 
er aanwijzingen zijn voor Saksische domeinen uit de periode daar-
voor, lijkt het landschap pas vanaf de 9e eeuw zodanig verkaveld 
te worden dat nederzettingen en nieuwe erven zich fixeren in het 
landschap. Gezien het grote aantal 9e-eeuwse domeingoederen 
dat bijvoorbeeld uit de marken Raalterwoold en Heeten bekend 
is, is het ook niet verwonderlijk dat huis en goed een vaste plaats 
gingen innemen. Behalve de domeinen van de enkele Frankische 
metgezellen van de koning (homines Franci) en die van dat deel van 
de Saksische elite dat zijn positie wist te bestendigen, zijn het 
vooral de kerkelijke goederen die opvallen. De nieuwe landsheren 
(bisschoppen van Utrecht en Münster) krijgen middels schenkin-
gen een stevige basis voor hun gezag in hun bisdommen, maar 
ook veel kloosters verkrijgen goederen. Met name rondom de 
vroegste kerken (zoals die van Zelhem) en de belangrijkste domein-
centra fixeren zich nederzettingen. Daarnaast creëren de belang-
rijkste landsheren steunpunten in de vorm van grotere nederzet-
tingen. Onder andere Deventer (bisschop) en Zutphen (graaf ) 
groeien in de loop van de Volle Middeleeuwen uit tot belangrijke 
(inter)regionale centra. 
 Uit deze studie blijkt dat de veranderingen in de inrichting van het 
landschap zich ook manifesteren in de materiële cultuur. Vanaf de 
tweede helft van de 8e eeuw treden hierin grote veranderingen op. 
Vanuit Midden-Nederland worden bootvormige huisplattegronden 
(type Gasselte) geïntroduceerd. De adaptatie van dit type platte-
grond vindt niet overal gelijktijdig plaats. In Zelhem lijkt sprake 
van een ‘schokeffect’ aan het begin van de 9e eeuw, waarbij het 
oudste huis van het nieuw gestichte erf getypeerd kan worden als 
een vroege vorm van het type Gasselte. In Laren bijvoorbeeld ont-
wikkelt het type Gasselte zich over vier generaties gedurende de 9e 
en 10e eeuw van een type Zelhem naar een hybride Zelhem-Gasselte 
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L. Keunen en R. van Beek is een tiental criteria opgezet op basis 
waarvan een relatie kan worden vastgesteld.981 Een probleem bij 
de interpretatie is immers dat er tussen de historische bronnen en 
archeologische gegevens vaak een verschil in datering is. De erven 
uit de 9e tot en met 12e/13e eeuw blijken vaak hoger op de dekzand-
flanken te liggen dan de nabijgelegen erven die we kunnen traceren 
aan de hand van kadastrale minuutplannen van begin 19e eeuw 
(vergelijk opnieuw het erf Groot Lammertinck uit Markelo). Klaar-
blijkelijk zijn de erven in de tussentijd over korte afstand in neer-
waartse richting verplaatst en moet dit proces worden gedateerd 
in de 12e/vroeg 13e eeuw (hoofdstuk 6). Op de kadastrale minuut-
plannen zien we in deze flankzone overigens vaak een kleinscha-
lige blokverkaveling (deels secundair in stroken verdeeld).

risch gebruik. Voor alle gebieden geldt dat de perifere delen pas 
vanaf de Nieuwe tijd ontgonnen worden. 
 De wijze van verdichting van bewoning is deels af te lezen uit de 
namen van individuele boerderijen. Zette de ene erfgenaam de 
boerderij voort, zijn broer stichtte een nieuwe boerderij. In een 
ander geval lijkt de oorspronkelijke boerderij opgegeven ten koste 
van twee nieuwe. Het verklaart mede waarom tijdens opgravingen 
regelmatig boerderijplattegronden worden blootgelegd die mid-
dels historisch-geografisch onderzoek nauwelijks te traceren zijn 
en ogenschijnlijk niet passen in de continuïteit van bewoning en 
landgebruik die voor veel andere boerderijen wel is vastgesteld. 
Toch lijkt er regelmatig een relatie te zijn tussen enkele opgegraven 
middeleeuwse erven en historisch bekende boerderijplaatsen. Door 
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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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professional archaeologists regularly displayed an interest in the 
Eastern Netherlands in the period leading up to World War II, it is 
clear that they largely avoided the region after the war. The lack of 
regional projects by Dutch universities, which had built up a con-
siderable reputation in this field, most notably in the 1970s and 
1980s, was only partially compensated for by the work of provincial 
archaeologists at the State Archaeological Service (ROB). As a con-
sequence, studies in the Eastern Netherlands were much less the-
oretically based than elsewhere. Not until the 1990s, in the wake 
of the Malta Convention, did this situation begin to change. Since 
then archaeological research in the Eastern Netherlands has rap-
idly made up for lost time and several sizeable research projects 
have laid the foundation for a research tradition. The focus of these 
projects is the relationship between landscape and settlement, 
with a particular emphasis on paleo-ecology and, where possible, 
historical geography; they are less concerned with developing 
historico-anthropological models.
The strong emphasis on the abiotic aspect of landscape is probably 
due to its fragmented and varied character. Of all Dutch sandy 
landscapes, the Eastern Netherlands is the most varied in compo-
sition and external manifestations. Although almost the entire 
area is covered with a layer of coversand, soil genesis studies allow 
us to distinguish between landscape regions in which old plateau 
and terrace remains, push moraines or coversands played a major 
formative role. In this respect these areas differ from regions where 
large scale coversand islands are the norm. This calls for a critical 
evaluation of the usefulness of models developed to interpret 
archaeological data from large-scale sandy landscapes. This is not 
to say, however, that it is impossible to develop models at the 
regional or supra-regional level within the Eastern Netherlands.
Chapters 3 to 5 present data and settlement histories for the fol-
lowing periods: from the Middle Iron Age until Early Roman times, 
from the Middle and Late Roman period, and from the Early and 
High Middle Ages. The introductory sections of each chapter exam-
ine the current state of knowledge for these periods. Find sites in 
the study region are then described in greater detail and we look 
at the implications of these findings for our picture of the Eastern 
Netherlands in the period in question.
 Chapter 3 explores the extent to which the general patterns in 
the settlement history of the landscape regions of the Eastern 
Netherlands resemble or differ from those of the sandy soil 
regions of the Southern and Northern Netherlands during late 
prehistory. For the Southern Netherlands we describe a model in 
which the cultural landscape is shaped by the location of urn-
fields, celtic fields and shifting farmsteads. The layout of the 
celtic field system (characterised by a large-scale form of agricul-
ture) and the system of shifting farmsteads put pressure on the 
available land. The claim made by local groups to this space is 
reflected in the emergence of urnfields that are seen as both a 
territorial marker and a reference point for the local community 
itself. The settlement landscape changed from the Middle Iron 
Age onwards. Urnfields were abandoned, settlement became 
more stable and celtic fields fell into disuse. In the lime-poor 

This study looks at the long-term history of the Eastern Netherlands 
cultural landscape, with a particular focus on the microregion of 
central Salland. A key question is how the study results can help 
us to better understand long-term historical processes in relation 
to transformations in the cultural landscape during the period of 
study. Excavations, most of them carried out in the past two dec-
ades, constitute the principal source material. Physical-geograph-
ical and historico-geographical studies have also been used. The 
study describes the long-term history – from the Middle Iron Age 
to the High Middle Ages – of the coversand areas known today as 
Salland, Twente and the Achterhoek (in the provinces of Overijssel 
and Gelderland). In many respects the Eastern Netherlands can be 
characterised as a frontier region. The study region was located in 
a frontier region from the Iron Age until the Early Middle Ages, 
initially wedged between two cultural groups and later occupying 
the periphery of the Roman empire. During the Early Middle Ages 
it lay on the fringes of the Saxon sphere of influence. 
 Chapter 1 places the research topic in context and examines the 
theoretical background. Our point of departure is a methodology 
that is midway between a top-down and a bottom-up approach. 
This is achieved by incorporating recently acquired insights from 
paleo-ecological studies of the physical landscape, where possible 
in conjunction with models designed to analyse the mental land-
scape. During the past fifty years archaeologists have arrived at 
different views of landscape development. Whereas the initial 
focus lay on the study of material culture (interpreting cultures on 
the basis of their material manifestations), the results of paleo-
ecological studies began to predominate in models from the 1970s. 
This ecological determinism offered little scope for changes of a 
more cultural nature elucidated through anthropological studies. 
From the late 1980s a mode of thinking known as the historico-
anthropological approach prevailed. It assigned considerable 
prominence to what landscape might mean to local groups and 
to continuity of meaning (including in terms of a landscape’s cul-
tural biography) but made little use of paleo-ecological research 
findings. This is regrettable because, if interpreted at a microre-
gional level, such findings are an indispensible supplement to the 
settlement models constructed in the previous period. It is par-
ticularly the many detailed studies relating to paleo-ecology and 
the physical sciences, carried out in the past decade by archaeolo-
gists under the Malta Convention, which provide enormous oppor-
tunities in this respect. A closer look at the abiotic landscape of 
the Eastern Netherlands reveals the great variation in composition 
and possibilities for use. We then ask to what extent it is possible 
to compare the settlement history of different pleistocene land-
scapes and whether models developed in connection with studies 
conducted elsewhere can be used to analyse data from the Eastern 
Netherlands. This is a key theme of the present study.
 Chapter 2 investigates the extent to which the Eastern Netherlands 
has developed its own research tradition and just what this entails. 
We present an overview of how archaeological research has evolved 
here since the 19th century. We then describe the development 
and make-up of the Eastern Netherlands sandy landscape. Although 
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sandy soils of both the Southern and Northern Netherlands, set-
tlement territories were abandoned. 
 This model is only partially confirmed by an analysis of the data 
available for the Eastern Netherlands. Although urnfields are 
known from the study region, their distribution is uneven and 
almost no traces have been found of celtic fields. However, the 
Eastern Netherlands does show a similar settlement pattern of 
shifting farmsteads. It is conspicuous that the coversand land-
scapes of the Eastern Netherlands in particular show a long conti-
nuity of habitation. The presumed settlement shift from lime-poor 
to lime-rich sandy soils is difficult to demonstrate. It is therefore 
quite possible that urnfields and celtic fields largely lie beneath 
the present-day essen, where they cannot be traced. Moreover, the 
greater part of the coversand landscape is fragmented and small-
scale, offering no place for an extensive celtic field system. There 
was an extensive form of agriculture, however. We may conclude 
from this that the settlement history corresponds by and large to 
that of the other sandy landscapes but that the layout of the set-
tlement landscape may have differed. 
In a small-scale, fragmented landscape, research should focus pri-
marily on designating ensembles of coversand ridges, which 
together could form a settlement landscape (Siedlungskammer). Parts 
of the settlement landscape of Salland have earlier been described 
in this way in an expansion and contraction model. In addition, 
research findings from Raalte appear to show that small coversand 
ridges can also jointly constitute a settlement landscape.
The data presented here shows that, within the study region too, 
the layout of the settlement landscape underwent major changes 
from the Middle Iron Age. The studies at Raalte-Jonge Raan and 
Zwinderen-Kleine Esch relate to small coversand ridges where dif-
ferent generations of an Einzelhof moved over short distances around 
a central field. The study at Hoolingerveld indicates that in the case 
of large celtic fields, settlement shifted outside the field complex 
from the Middle Iron Age, with the slopes remaining in use as fields. 
In all cases we see a peripheral location of Einzelhöfe vis-à-vis the 
preceding period. At Borne-Bornschematen, the previously unin-
habitable landscape was even cultivated as drier conditions made 
it exploitable for a time. The studies at Holsloot and Borne provide 
evidence for the location of small cemeteries on or near farmstead 
perimeters. What stands out is their very modest monumentality, 
which explains their lack of visibility in the current archaeological 
database. We note that many farmsteads, and in particular the ani-
mal quarters, increased in size during this period. This relates to a 
greater emphasis on manuring the fields. The material culture of 
the period is primarily pottery that was inspired partly by the typol-
ogies developed for the Northeastern Netherlands and partly (in 
the southern part of the study region) ties in with that of the Cen-
tral and Southern Netherlands. The link with these latter regions 
is not always recognised. As well as the pottery styles, we see a rela-
tionship in the tradition of two-aisled houses. In that respect the 
Eastern Netherlands was part of a transition zone between two 
material cultures: the Jastorf culture in the north (the mouth of the 
Elbe) and the La Tène culture in the south.

 Although settlement history essentially developed along similar 
lines here, we also observe differences vis-à-vis the coversand land-
scape of Southern and Northern Netherlands. There appears to be 
greater variation in urnfields in the Eastern Netherlands. In addi-
tion, it is much harder to establish discontinuity of choice of loca-
tion (from lime-poor to lime-rich soils) because already in the 
preceding period we do not see urnfields and settlements appear-
ing at the same time on the same coversand ridge due to the small-
scale nature of the landscape.
 The layout of the landscape changed once again in the Middle 
Roman period (2nd century AD) (chapter 4). Various researchers 
have pointed to the emergence of large settlements such as Wijster 
as a result of growing contacts (and hence influence) between 
Germanic groups and the Roman empire. These contacts are said 
to have led to the creation of large tribal polities (known as 
Großstämme) and increasing social hierarchy. This romano-centric 
view has already come under criticism. However, there was no 
comprehensive model concerning the changing layout of the land-
scape. A study of the available settlement data shows that Einzelhöfe 
moved away from the slopes from the beginning of the 2nd cen-
tury AD and became established in the central parts of the cover-
sand ridges, a process that was accompanied by increasing stabil-
ity of location. It also seems that Einzelhöfe ceased being the norm, 
becoming instead a minority as from the 2nd century. Individual 
farmsteads clustered together to form larger settlements. Where-
as the internal structure of these settlements still centred around 
the farmstead itself during the 2nd century and part of the 3rd cen-
tury (a settlement comprised a number of individual farmsteads), 
after that there was an increasing degree of integration as com-
munal enclosures, artisanal zones and cemeteries were created. 
The beginning of the 3rd century saw a rapid growth in the number 
of households in various settlements. This almost doubling in size 
vis-à-vis the preceding period persisted until the latter half of the 
4th century, after which both the size and number of settlements 
fell sharply. 
 The developments that led to changes in the ordering of the cul-
tural landscape in the Eastern Netherlands coincided with chang-
es in relations between Germanic groups and the Roman empire. 
There were regulated contacts between the Northern and Southern 
Netherlands from the 2nd century AD onwards, but changes in 
material culture (the spread of northern farmhouse types and 
Rhine-Weser-Germanic pottery) point above all to growing region-
alisation. Although this trend continued in the 3rd century, the 
influx of find material from the Roman empire added a new dimen-
sion. In the Central and Southern Netherlands we see an increasing 
quantity of material from above the limes, much of it connected 
with migrations of small Germanic groups. All of this must be seen 
against a background of changes within the Batavian civitas and 
the growing significance of recruiting young Germanic men for 
the Roman army. A frontier zone emerged at the beginning of the 
3rd century, encompassing – in addition to the Central Netherlands 
– large parts of the Eastern Netherlands. For Germanic groups this 
meant increased mobility and for settlements in the Eastern Neth-
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inorganic objects but also the way in which building traditions are 
reflected in house floorplans. 
 An inventory of floorplans from the Eastern Netherlands sheds 
considerable light on the network of relationships within which 
settlements operated. For example, large parts of the Eastern Neth-
erlands were characterised during the Late Iron Age/Early Roman 
period by the presence of two-aisled farmhouses, a tradition that 
points to contacts with the Central and Southern Netherlands. The 
Middle/Late Roman era shows a predominance of floorplans from 
the (northern) Wijster typology, although we also encounter floor-
plans with links to the building traditions of neighbouring Ger-
many (the Noordbarge type). It is intriguing to discover that this 
did not simply involve the adoption of new ideas but also led to 
the development of regional types, such as the floorplans of the 
Achterhoek and the Central Netherlands coversand landscape. The 
Early Middle Ages were also characterised by relations with the 
north and east and the emergence of a regional type of farmhouse 
(the Zelhem type). This Frankish influence on the landscape was 
again characterised by the introduction of the boat-shaped type 
of farmhouse that originated in the Central Netherlands river 
region.
 The study of archaeological objects supplements these observa-
tions. For example, various pottery complexes from the Achter-
hoek/Southern Twente show an affinity with the style development 
of pottery from the river region/Southern Netherlands. The distri-
bution of glass bracelets (La Tène) also fits this picture. The arrival 
of the Romans from about the beginning of the first millennium 
until the 1st century AD brought changes in these networks. ‘Fri-
sian’ pottery has been unearthed at many of the find sites; it is 
possibly the Dutch variant of the Elbe Germanic horizon found in 
Germany. Rhine-Weser Germanic pottery was introduced during 
the 1st century, with a regional style variant developing in the East-
ern Netherlands. There appear to have been minimal cultural rela-
tions with the Roman province of Germania Inferior during the 
1st and 2nd centuries AD. This picture changed rapidly from the 
3rd century onwards. With the emergence of a frontier zone, large 
parts of the Eastern Netherlands began to take part in exchange 
networks which also included the Roman areas. This does not 
mean, however, that all the products from the Roman empire 
began circulating in large numbers in the Eastern Netherlands. 
Although the proportion of wheel-turned pottery did increase, 
this mainly comprised regionally produced terra nigra-like pottery 
(for which the production technique did originate in the Roman 
Empire). Metal, however, did begin to circulate in larger quantities 
and artisanal activity rose sharply. An almost reverse trend appears 
to be the growing influence of pottery styles from the Northern 
Netherlands.
 In terms of tradition, material culture during the Early Middle Ages 
is linked to that of the Late Roman period. In addition to the fre-
quent presence of Hessen-Schortens pottery, several find com-
plexes (products from the Rhineland) demonstrate that exchange 
occurred with the Central Netherlands river region into the 6th 
century. A more regionally oriented style group developed during 

erlands it meant access to exchange networks that included the 
frontier zone. The ebbing of Roman authority in the northern 
provinces from the latter half of the 4th century onward led to the 
disintegration of this zone as large settlements lost their raison 
d’être. 
 Both settlement remains and cemetery studies tell us that conti-
nuity of settlement from the 4th to the 6th centuries was much 
more frequent than is often thought. The absence of a hiatus in 
the development of material culture (house floorplans and pottery 
styles) supports the view that the Roman era by no means ended 
in mass migrations from the Eastern Netherlands. Although this 
area was given the label ‘Saxon’ from the Early Middle Ages, it 
should perhaps be pointed out – certainly for the 5th to the early 
7th century – that this simply meant that the area displayed little 
kinship with the regions inhabited by the Frisians and Franks. Pot-
tery complexes from the 6th and early 7th century (e.g. in Devent-
er, Zelhem and Zutphen) show that exchange with the Central and 
Southern Netherlands still took place regularly during this period. 
The proportion of Rhineland imports is relatively high. This 
changed during the 7th century, when Hessen-Schortens pottery 
began to predominate. A study of the composition of pottery com-
plexes and grave inventories leads us to conclude that regionalisa-
tion arose within the Eastern Netherlands and the neighbouring 
Münsterland towards the end of the 7th century. Large settlements 
were not a feature of the Eastern Netherlands. Settlements were 
also less stable than in Roman times. A study of settlements in 
Zelhem presents a picture of farmsteads inhabited on average for 
three to four generations before being shifted.
 The latter half of the 8th century saw the beginning of a transfor-
mation process that lies behind the ordering of the present-day 
Eastern Netherlands cultural landscape. This process, which did 
not take place everywhere at the same time, is characterised by the 
disappearance of settlements, the emergence of fixed farmsteads 
in the landscape, and the introduction of globular pottery and the 
boat-shaped house type. These changes were triggered by the 
incorporation of the Eastern Netherlands into the Frankish empire 
following Charlemagne’s Saxon wars. The result was the institu-
tionalisation of the landscape through the founding of churches 
and the introduction of the manorial system. This meant in turn 
a fixation process (the forerunners of the oldest villages in the 
Eastern Netherlands date from this period) that now lends itself 
well to study by means of historico-geographical research. The 
subsequent period is characterised by essen and by individual enclo-
sures. Over the next few centuries the settlement landscape became 
denser. Many of the farmsteads moved closer to the edges of the 
essen in the 12th century. Tax registers plus historical maps allow 
excellent opportunities to chart this medieval landscape in detail.
 Chapter 6 explores the study of the long-term history of cultural 
relations. Quite deliberately, no link is made between ethnic 
groups and material culture. However, we do argue that a detailed 
study of distribution patterns in material culture is a good way to 
identify cultural networks. Material culture encompasses not only 
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the 7th century. The beginning of the 9th century saw major chang-
es occurring as a result of globular pots being introduced. Artisanal 
production seems to have played a much smaller role during the 
Early Middle Ages than in the preceding period.
Chapter 7 opens with an exploration of the central Salland micro-
region. Using a bottom-up approach, several research method-
ologies (aimed at a paleogeographical and paleo-ecological recon-
struction of the microregion) are presented and evaluated. 
Paleogeographical changes that can significantly alter the appear-
ance of pleistocene sandy landscapes are an important and fre-
quently underestimated factor within landscape-archaeological 
studies of these landscapes. Changes in groundwater levels, for 
example, have enormous consequences for settlement possibili-
ties. This study looks at a combined methodology that uses exist-
ing map material (including historical maps), airborne laser altim-
etry (AHN) and studies of field names in order to arrive at a 
paleogeographical reconstruction. The combined data have added 
many details to the existing picture. Thus the geological map of 
Salland from 1930 has made it possible to reconstruct the location 
of iron ore depressions, field names offer many clues for recon-
structing historical vegetation or the state of the landscape (such 
as the location of peat areas), and an analysis of the AHN adds yet 
more detail to existing map images. Well depths are then used to 
venture statements about paleohydrological developments in the 
microregion. The results of this study are not clear-cut, partly 
because of the small size of the dataset. Furthermore, it is not 
always clear if the depth measurements are the result of fluctua-
tions in the water table or whether other factors are at work. Nev-
ertheless, the study does offer insights into changes in historical 
groundwater levels. Central Salland appears to have been drier 
during the Iron Age, while the Late Roman era was a relatively wet 
period. The results of the palynological study of well contents sup-
port this trend. For the microregion of central Salland, we have 
been able to establish that the landscape became increasingly 
open. A comparison of pollen profiles from the Late Neolithic, the 
Middle Iron Age, the Roman era and the Early Middle Ages shows 
in particular the major changes up until Roman times. If we estab-
lish a connection between deforestation and the rise in the water 
table, we need to bear in mind that the landscape must have been 
drier during the Neolithic and the Bronze Age. The presumed for-
est regeneration in the Early Middle Ages was not particularly sub-
stantial.
The second part of chapter 7 examines the layout and development 
of fields and parcelling systems from the Iron Age to the High Mid-
dle Ages. An inventory highlights the gaps in our knowledge, which 
are caused in part by the manner in which excavations are carried 
out and in part by the poor conservation of this type of archaeo-
logical remains in the pleistocene substrate. For this reason, much 
of the evidence comes from indirect sources. A distinction is made 

here between extensive and intensive forms of agriculture. It is 
assumed that the long-term, intensive use of arable land in the 
pleistocene sandy landscape was not possible without manuring. 
Moreover, this form of agriculture presupposes stable settlement. 
Apart from the evidence from archaeology, we also examine the 
extent to which analysing field weeds from dated archeobotanical 
complexes can assist the study of manuring. While the outcomes 
are not clear-cut, in combination with targeted palynological 
research, they do offer clues for further research. 
 We then discuss how the results of this study can be translated into 
models relating to settlement and land use. We ask to what extent 
existing models (developed for studies on the sandy soils of the 
Southern and Northern Netherlands) can be used to analyse the 
long-term history of the Eastern Netherlands cultural landscape. 
We conclude that the continuity hypothesis, which H.T. Waterbolk 
formulated at the time, cannot be confirmed by means of the 
results of archaeological research in the Eastern Netherlands. 
Instead, there appear to be several breaks in the long-term his-
tory. Moreover, the shift in settlement from the lime-poor to the 
lime-rich sandy soils which has been identified in the Southern 
Netherlands (a process that can be placed in the Middle Iron Age) 
cannot simply be confirmed for the Eastern Netherlands. Instead, 
the same settlement locations appear to have been in continuous 
use, although the location of many individual farmsteads may have 
changed slightly (i.e. moved to the edges of the coversand ridges). 
It is important to make different interpretations for large-scale 
and small-scale (and often fragmented) sandy landscapes. Although 
the theoretical considerations underpinning different models from 
the Southern Netherlands are useful concepts for analysing both 
landscape types, the way this is translated into the ordering of the 
cultural landscape is different. The chief value of the models from 
the MDS area appears to lie in analysing large-scale landscapes. 
For small-scale landscapes, the expansion and contraction model 
offers a useful starting point because it is based on an analysis of 
archaeological remains from a landscape ensemble. An alternative 
to this model could be that continuity of settlement and land use 
could also occur in a settlement landscape consisting solely of 
several smaller sand ridges.
Finally, the conclusions drawn in previous chapters are brought 
together in chapter 8 in a number of themes that paint a picture 
of the long-term development of the Eastern Netherlands cover-
sand landscape. This development is in some respects unique 
thanks to the influence of the physical-geographical landscape (its 
fragmentary nature) and historical factors (such as the proximity 
of the Roman empire and later incorporation by the Franks during 
the Early Middle Ages). On the other hand, it also displays many 
similarities with developments in the sandy landscapes of the 
Southern and Northern Netherlands, which thus far have been 
described in much greater detail.
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