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Hoofdstuk 7

Zandverstuivingen, zandsteentransport 
en hydrologische dynamiek in het Lutterzand 

tussen 1600 AD en heden
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7.1.  Inleiding en probleemstelling

Inleiding 

In het begin van de 19de eeuw was er in het binnenland bijna 80.000 hectare aan verstoven gronden aanwezig, waarvan 
tegenwoordig minder dan 1400 hectare over is (fig. 7.1).902 Bodemkundig gezien zijn stuifzanden te herkennen als 
duinvaaggronden. Wanneer 
er ook onverstoven terrein-
delen voorkomen kan zo’n 
gebied als associatie van stuif-
zanden zijn gekarteerd.903 
Nederland vormt vanuit 
internationaal perspectief 
een belangrijk refugium van 
het stuifzandlandschap.904 
Plekken die door stuifzand 
zijn overstoven vormen een 
bodemarchief en daarmee 
een onderzoeksobject om de 
historisch-landschapsecolo-
gische eigenschappen te re-
construeren.

Figuur 7.1. Overzicht van gebie-
den met verstoven bodems (duin-
vaaggronden; associatie van 
stuifzandgronden) en de ligging 
van het onderzoeksgebied. 

Stand van het onderzoek

Vorming en ouderdom - Wanneer de bodem droog, fijnzandig, goed gesorteerd zand bevat, is hij in potentie gevoelig 
voor verstuiving.905 Stuifzanden ontstaan als de vegetatiebedekking lager is dan 30%, over een afstand van minimaal 
500 m en bij een windsnelheid van meer dan 5,5 m/s.906 Uit recent overzicht van Holocene zandverstuivingen blij-
ken de oudste vanaf het midden neolithicum (rond 4000 v.C.) te hebben plaatsgevonden.907 Pierik maakte in zijn 
proefschrift een overzicht van de ouderdom zandverstuivingen op supraregionale schaal, gebaseerd op 14C-, OSL-, 
archeologische en historische dateringen. Hij concludeerde dat tussen 1000 v.C. en 1000 AD een lage, maar constante 
aanwezigheid van stuifzand heeft bestaan. Vanaf 900 AD zou vooral de hoge bevolkingsdichtheid en grote ontbossin-
gen langs routes de stuifzandintensiteit hebben vergroot. Hij stelde dat de koude en meer stormrijke “kleine ijstijd” in 
de periode tussen 1570 en 1850 AD ook van invloed was op de omvang van de verstuivingen.908

902  Koster, 1978, Bakker et al., 2003.
903  De Bakker & Schelling, 1989, p. 159.
904  Koomen et al., 2004.
905  Schelling, 1955; Koster, 1978.
906  Marzolf, 1988; Pye & Tsoar, 2008; Ash & Wasson, 1983; Steckhan, 1950; Livingstone & Warren, 1996; Pierik, 2017, p. 176.
907  Pierik, 2017, p. 177.
908  Pierik, 2017, p. 173.
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In de meeste studies worden verstuivingen toegeschreven aan ontbossing en een vervolgens een intensief landgebruik 
(begrazing, branden, plaggenwinning, wegen, vee- en schapendriften).909 Van Lanen werkte samen met onder andere 
Pierik aan de overzichtsstudie van stuifzanden. Hij stelde dat vanaf de vroege middeleeuwen de bodem als eerste 
degradeerde nabij nederzettingen en routes. Later werden ook de afgelegen gebieden geplagd, veelal de armste, 
droogste en daardoor meest verstuivingsgevoelige gronden.910 Pierik concludeerde dat vanaf de late middeleeuwen 
ook veengebieden werden ontgraven. Wanneer deze verstuivingsgevoelige gronden flankeerden, daalden de 
grondwaterstanden, in het voordeel van verstuiving. Net als Van Lanen verwacht ook Pierik dat de klimatologische 
afkoeling (kleine ijstijd 1570-1850 AD), de toename van stormen en de plaggenwinning de verstuivingen vanaf 1500 
AD versterkten (fig. 7.2).911

Figuur 7.2. Door Pierik opgesteld conceptueel 
diagram van factoren die Holocene 
zandverstuivingen beïnvloeden. Het stuifzand 
kan ontstaan wanneer specifieke abiotische 
omstandigheden aanwezig zijn en de gebruiksdruk 
toeneemt. Wanneer de druk van menselijk 
landgebruik samenvalt met natuurlijke druk op het 
ecosysteem kan de natuurlijke veerkracht worden 
doorbroken en ontstaan zandverstuivingen. Bron: 
Pierik, 2017, p. 176.

Lutterzand als opvallend studieobject - 
Het Lutterzand is een van de weinige 
stuifzandgebieden in Noordoost-Twente.912 
Het ligt aan de oostzijde van de Dinkel 

en ligt minstens een meter hoger dan de directe omgeving van het Lutterzand.913 Wijmstra en Schreve-Brinkman 
vermoedden dat het Lutterzand in de middeleeuwen is verstoven. Dit baseerden ze op de profielen in de stootoevers 
van de Dinkel, waarin het pollen van korenbloem (Centaurea cyanus) en boekweit zijn aangetroffen.914 Het stuifzand 
is vanuit de geologische nomenclatuur gerangschikt binnen de formatie van Boxtel als laagpakket van Kootwijk.915 
Vandenberghe et al. hebben de lithostratigrafische pakketten die door Van der Hammen en Van Huissteden zijn 
onderscheiden met OSL-dateringsonderzoek gedateerd. Hun conclusie was dat het stuifzand tussen de 200 en 400 
jaar oud was.916 Ebbers en Van het Loo beschrijven in de toelichting van de bodemkaart 1:50.000 dat er ten oosten van 
Almelo weinig stuifzand voorkomt. Ze wijten dit aan het overwegend natte gebied waar de schaarse droge gebieden 
als bouwland in gebruik zijn. Het Lutterzand en de Zandbergen bij Losser zijn de grootste stuifzanden, maar bij 
Reutum en Zenderen liggen kleinere arealen.917 Het Lutterzand bestaat uit duinvaaggronden gekenmerkt door een 
onregelmatig stuifzandreliëf van losgepakt, leemarm, matig fijn zand, met een hoogteverschil van een tot vijf meter.918 
Het is een overwegend opgestoven gebied, waar in laaggelegen delen fossiele podzolgronden met een vaste pakking 
voorkomen. Het goed gesorteerde stuifzand is laagsgewijs door de wind afgezet en is humusarm. Het humusgehalte 
van de verschillende lagen kan met tienden procenten verschillen. Tussen de opgestoven duinen komen grillig gelegen 
uitgestoven laagten voor, waarin micropodzolering kan voorkomen.919

Probleemstelling

Opvallend is de zuidwest-noordoost georiënteerde ligging en de overeenkomstige parallelle structuren van het 
voormalig stuifzandgebied Lutterzand. Het past niet bij de elders kenmerkende geomorfologische structuren, waaronder 
plateauduinen, kopjesduinen, kamduinen, haarspeldduinen en paraboolduinen, die overwegend west-oost gericht 
zijn (fig. 7.3).920 Zowel deze parallelle structuren als de genese daarvan heeft tot op heden niemands interesse gewekt. 

909  Heidinga 1984; Heidinga, 1987; Castel et al., 1989; Kozarski & Nowaczyk, 1991; Lascaris, 1999; Spek, 2004; Koster, 2009; 
            De Keyzer, 2016; Ebbers & van het Loo, 1992.
910  Van Lanen, 2017, p. 148.
911  Pierik, 2017, p. 173-201.
912  Ebbers & Van het Loo, 1992, p. 30.
913  Op basis van het AHN2.
914  Wijmstra & Schreve-Brinkman, 1971, p. 93-94, 98.
915  Schokker et al., 2005, p. 1-8. 
916  Vandenberghe et al., 2013, p. 96-113: 400±40; 200±20 jaar voor 2013; Dijkmans & Wintle, 1991.
917  Ebbers & Van het Loo, 1992, p. 30.
918  Ebbers & Van het Loo, 1992, p. 30.
919  Ebbers & Van het Loo, 1992, p. 32, 43, 60, 116.
920  Nijssen et al., 2011, p. 24-26.
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(especially above 5.5 m/s) can generate large-scale sand transport (Livingstone & Warren, 1996). 
Fine sands with non-cohesive grains are most easily transported by the wind (Bagnold, 1941; Pye & 
Tsoar, 2008).

Heidinga (1984ab) and Jungerius & Riksen (2010) suggested severe drought as a climatically 
facilitating condition that could have made the soil more prone to sand drifting. In the NW 
European sand belt, sand drifting has been linked to land-use changes such as deforestation and 
especially to the presence of bare soil in croplands from which sand can deflate (Figure 9.2 – 
e.g. Castel et al., 1989; Kozarski & Nowaczyk, 1991; Spek, 2004; Koster, 2009). The area of bare 
soil and the seasonal timing varies per region and crop and determines the risk of sand drifting. 
Overexploitation by grazing, burning practices and the use of plaggen (sods digging) from 
heathlands are also land-use practices associated with sand drifting (Lascaris, 1999; Koster, 2009). 
Also, roads and cattle and sheep drifts have been suggested as drift-sand nuclei (Heidinga, 1984a; 
Spek, 2004). The occurrence of these land-use practices can be influenced by socio-economic 
factors, as are prevention measures (e.g. use of hedges) that prevent drift-sands once formed (Figure 
9.2; e.g. Heidinga, 1987; De Keyzer, 2016).

Besides a research focus on facilitating controls that make the substrate more prone to sand 
drifting, much focus has been on the triggers causing it (Figure 9.2). Large-scale reactivation of both 
inland and coastal dune systems has been linked to climatic change, in particular to the frequency 
of intense storms (‘storminess’; Clemmensen et al., 2009; Costas et al., 2012; Sorrel et al., 2012). 
These periods seem to match reasonably well with colder climate episodes. Especially for the Little 
Ice Age (LIA, AD 1570-1850), which is associated with more severe storms in NW Europe (Clarcke 
& Rendell, 2009; Costas et al., 2012). Enhanced inland and coastal dune formation has been found 

natural substrate geomorphology

natural vegetation soil

Facilitating initial conditions

deforestation,
overexploitation,
presence of roads,
peat mining, etc.

Facilitating human
conditions

socio-economic
and political factors

Natural forcings
climate fluctuations changes in storminess

changes in soil

storms as
trigger

Drift-sand
activity

prevention measures

changes in surface wetness

changes in vegetation

Figure 9.2 | Conceptual diagram summarising the controls on Holocene drift-sand formation that are treated in 
this study, for explanation see text.
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Het algemene beeld over het ontstaan van zandverstuivingen wordt hoofdzakelijke toegeschreven aan bovenregionale 
factoren, zoals bevolkingsgroei, overbegrazing en een kouder en droger klimaat (kleine ijstijd). Tijdens een veldbezoek 
werd in het Lutterzand een grote brok zandsteen aangetroffen en vlak over de grens in Holt een boerenerf bezaaid met 
ruwe stukken zandsteen. Uit de spontane gesprekken die volgden ontstond een hypothese dat een oude transportrou-
te van de zandsteenhandel één van de sturende factoren achter de zandverstuivingen geweest kan zijn.921 Dit betekent 

dat voor het ontrafe-
len van de factoren 
achter de zandver-
stuivingen kennis uit 
diverse vakgebieden: 
fysische geografie; 
paleoecologie; histo-
rische geografie (soci-
aal-economische ont-
wikkeling, cultuur-
landschapsontwikke-
ling en landgebruiks-
ontwikkelingen) en 
het werken op ver-
schillende schaalni-
veaus (boring, gebied, 
microregio) nodig is. 

Figuur 7.3. Ligging 
van het Lutterzand in 
het zuidelijk deel van 
het studiegebied van 
Beuningen en De Lutte. 

Onderzoeksthema’s en onderzoeksvragen

Onderzoeksthema’s - De verstuivingen en hydrologische ontwikkelingen in het Lutterzand zijn aan de hand van vier 
onderzoeksthema’s uitgewerkt:

Thema A: Het Lutterzand: geologische en bodemkundige kenmerken - Tot op heden zijn er nauwelijks gegevens over 
de lithostratigrafische opbouw en ouderdom van het stuifzandpakket. Deze zijn nodig voor een richting aan het 
vervolgonderzoek naar de achterliggende factoren. Onderzoeksvragen zijn:

• Wat zijn de landschapsecologische eigenschappen van de paleosols onder het stuifzandgebied?
• Is er sprake van homogeen stuifzandpakket of zijn er lithostratigrafische verschillen?
• In welke periode is het gebied verstoven? 

Thema B: Transportroutes als mogelijke oorzaak van de verstuivingen: een historische analyse - In hoofdstuk 2 is vanuit 
het middeleeuws grondbezit een aantal routes gereconstrueerd. De oudste erven vormen een lijnvormig patroon 
tussen Oldenzaal en het Lutterzand dat gedeeltelijk aansloot op een laat-middeleeuwse Hanzeroute (paragraaf 2.1, 
2.3). In hoofdstuk 2 is beschreven dat deze route tot 1659 AD de hoofdroute tussen Oldenzaal en Hannover vormde. 
De exacte ligging van deze route is tot op heden onverklaard, evenmin de periode van gebruik en in hoeverre deze 
route voor zandsteenhandel werd gebruikt. Onderzoeksvragen zijn:

• Waar lag de interregionale handelsroute tussen Oldenzaal en Hannover precies?
• Zijn er vanuit historische gegevens aanwijzingen voor zandsteenhandel door het Lutterzand?
• Hoeveel zandsteen is er vervoerd?
• Is het aannemelijk dat het transport van zandsteen tot zandverstuivingen heeft geleid?

921  Interview Egbers op 30-01-2014, 18-02-2014; Scholten 27-01-2014.
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Thema C: Historisch landgebruik als sturende factor achter de verstuivingen: een historische en kartografische analyse -
In hoofdstuk 2 is een schatting gemaakt van de groei van het aantal erven als maat voor de bevolkingsgroei en 
daaruit voortvloeiende gebruiksdruk op de gemeenschappelijke markegronden (paragraaf 2.3). Het is onduidelijk of 
de zandverstuivingen vanuit een toenemende gebruiksdruk van de gemeenschappelijke gronden verklaard kunnen 
worden. Onderzoeksvragen zijn:

• Welke andere vormen van landgebruik speelden tijdens de periode van de zandsteenhandel?
• Welke factoren hebben de zandverstuivingen in de hand gewerkt?

Thema D: Ontwikkeling van het stuifzandlandschap rond het Lutterzand: een paleoecologische analyse - De invloed van 
de zandverstuivingen op de ecologische kenmerken van het landschap was vermoedelijk grillig, doordat veranderingen 
in het reliëf ook leidden tot veranderingen in de hydrologie en bodem. Volgens de ecosysteemtheorie van Jenny en het 
rangordemodel van Bakker, Klijn en Van Zadelhoff heeft dat consequenties voor de vegetatiesamenstelling (paragraaf 
1.3). Onderzoeksvragen zijn:

• Welke historisch-ecologische kenmerken had het landschap voorafgaand aan de zandverstuivingen?
• Wat veranderde aan het landschap tijdens de zandverstuivingen?
• Hoe ontwikkelde het landschap zich na de zandverstuivingen?

7.2. Bronnen en onderzoeksmethoden

Historisch bronnenonderzoek

De verwachting is dat er een complex van factoren achter de stuifzandvorming zit. Als eerste is aan de hand van 
schriftelijke bronnen onderzocht welke routes in dit gebied voorkwamen, want dat geeft inzicht over het landgebruik 
op bovenregionale schaal. Het historisch landgebruik op lokale schaal is afgeleid uit archiefstukken over de Marke De 
Lutte en Beuningen. 

Middeleeuwse routes- Bruns en Weçzerka gaven vanuit historisch bronnenonderzoek een ruimtelijk overzicht van laat-
middeleeuwse Hanzeroutes in Noordwest-Europa. Volgens deze onderzoekers lag er ten zuiden van het Lutterzand 
een belangrijke oost-west-verbinding.922 Ook Seyger wijst in diverse publicaties op de rol van de Hanze in Twente.923 
Naast sociaal-economische gegevens bieden de laat-middeleeuwse landweren een gidsfossiel om de ligging van oude 
routes ruimtelijk te kunnen duiden. In Noordoost-Twente zijn landweerstudies uitgevoerd door Olde Meierink 
en Brokamp.924 Een landweer is een langgerekte barrière die bestaat uit een of meerdere wallen, eventueel beplant 
met doornstruiken of hekken, waartussen greppels hebben gelegen. Ze vormden samen met rivieren of moerassen 
een afgrendeling van gebieden en gaven daarmee bescherming tegen vijandelijke soldaten.925 Uit het overzicht van 
Brokamp blijkt het zwaartepunt van de aanleg van landweren tussen circa 1325 en 1475 te liggen.926 Landweren werden 
ook gebruikt voor het heffen van tol- en weggeld en het controleren van in- en uitgaande personen en goederen.927 Dit 
betekent dat landweren een gidsfossiel kunnen vormen voor de ligging van oude routes. 
 
Historisch landgebruik op lokale tot microregionale schaal - De markeboeken van De Lutte en Beuningen zijn in het 
kader van dit onderzoek getranscribeerd en hertaald. Sommige onderdelen zijn in toelichtende tekstkaders uitgewerkt 
en vervolgens als boek uitgegeven.928 Daarnaast zijn relevante archiefstukken gevonden in het gemeentearchief van 
Oldenzaal, die door Koop zijn getranscribeerd.929 De gegevens van Slicher van Bath zijn gebruikt om een indruk 
te krijgen van de graasdruk op de ongecultiveerde gronden.930 De lokale veldnameninventarisaties vormden 
belangrijke brongegevens om gebiedsnamen uit historische bronnen te kunnen lokaliseren. De relevante veldnamen 
zijn gedigitaliseerd in GIS.931 Tenslotte zijn in het studiegebied 14 mensen geïnterviewd om inzicht te krijgen in het 
historisch landgebruik van de 20ste eeuw (paragraaf 1.7).

922  Bruns & Weçzerka, 1967.
923  Seyger, 1998; 2005, 2016.
924  Olde Meierink, 1980; Brokamp, 2007.
925  Brokamp, 2007, p. 42; Olde Meierink, 1980, p. 92-93.
926  Brokamp, 2007, p. 26-29.
927  Olde Meierink, 1980, p. 94.
928  Koop & Smeenge, 2016, verantwoording, inleiding.
929  Oude archieven van Oldenzaal 1296-1810, nr. 377, 6 stukken.
930  Slicher van Bath, 1957, p. 505-548.
931  Asma et al., 1991; Veldnamen DDM van Reimer et al. ongepubl. (Beuningen, De Lutte, Berghuizen).
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Historisch landgebruik op bovenregionale schaal - Van Voort gaf een interessante uiteenzetting over de zandsteenhandel 
tussen het Graafschap Bentheim en Nederland. Hij stelde dat de handel tussen 1646 en 1754 AD plaatsvond en dat er 
rond de 85.000 m3 zandsteen uit de Gildehauser groeves naar Nederland werd geëxporteerd.932 De stenen werden naar 
de Steenmaate, gelegen aan de Vechtoever bij Nordhorn, gebracht en vanaf daar overgeladen op schepen. Hij vermeldt 
ook dat de plaatsen ten westen en zuidwesten van Gildehaus zoals Oldenzaal, Enschede, Haaksbergen helemaal per 
“Asse” werden getransporteerd.933 Ook Nijhuis besteedde aandacht aan de zandsteenhandel en beschreef een aantal 
oude wegen die voor de transitohandel werden gebruikt en de belasting die over de zandsteenhandel werd geheven.934 
Data over de zandsteenhandel zijn aanwezig in het Fürstliches Archiv van Burgsteinfurt. Deze kunnen op verzoek 
worden geraadpleegd in het LKW-archivamt in Münster. De aanwezige stukken zijn gefotografeerd, waarna Koop 
deze dataset heeft geanalyseerd ten behoeve van dit onderzoek. De focus lag op de handel in zandsteen, waarvan het 
vervoer waarschijnlijk over de weg heeft plaatsvonden. 

Fysisch-geografisch onderzoek

In hoofdstuk 3 van dit proefschrift is geconcludeerd dat het Lutterzand in de basis een Laat-Pleniglaciale puinwaaier 
is en daarom hoog in het landschap ligt, in vergelijking met het Dinkeldal ten zuiden en noorden van dit gebied. 
Slechts lokaal bedekt een enkele dm tot circa 2 m dikke laag eolisch jong dekzand I en II deze Laat-Pleniglaciale 
puinwaaier.935 

Om de kenmerken van het fysisch-geografische verstuivingslandschap ruimtelijk te kunnen overzien, is begonnen 
met een geomorfologische analyse, waarvoor het AHN en het hillshade model van het AHN2 zijn gebruikt. Er zijn 
63 boringen met een Edelmanboor Ø 7 cm gedaan om te kunnen beoordelen of een profiel is overstoven, uitgestoven 
en eventueel later weer is overstoven. Bij het veldonderzoek hebben Klaver, Ernst, Gerrits en Koop op verschillende 
momenten bijgedragen, waarbij Klaver ook heeft meegedacht over de geogenese vanuit de lithologische kenmerken 
in de bodemprofielen.936 In het Lutterzand ligt de voormalige buurschap Zandhuizen als een bouwlandenclave in het 
stuifzand. De bouwlanden blijken plaggenbodems te bezitten, waaronder stuifzand en fossiele bodems zijn aangetroffen. 
Afhankelijk van de diversiteit van bodemlagen zijn nadere onderzoekslocaties aangewezen. Uiteindelijk is met het 
AHN2 een maaiveldprofiel gemaakt waarin de diepte van aangetroffen oud oppervlak is gepresenteerd. Hierdoor 
ontstond inzicht in zones waar overstuiving en uitstuiving hebben plaatsgevonden. Aan de hand van het patroon 
van erosie en overstuiving zijn de mechanismen achter de verstuivingen onderzocht. Omdat de afwijking in hoogte 
van het AHN2 maximaal 10 tot 15 cm bedraagt, is ingeschat dat dit voldoende betrouwbaar is om de fysieke opbouw 
vanuit AHN-maaiveldprofielen te kunnen verklaren.937 Het in hoofdstuk 3 beschreven profiel van de stootoever langs 
de Puntbeek is in samenwerking met Van Huissteden over een lengte van 15 m met een spade afgeschaafd, waarna er 
zeven lithostratigrafische lagen zijn onderscheiden en met een waterpasinstrument zijn ingemeten.938 In afstemming 
met Van Huissteden zijn deze in samenwerking met Reimann bemonsterd voor OSL-dateringsonderzoek.939 

Paleoecologisch onderzoek

Van Lanen maakte een inschatting van de landschappelijke openheid op basis van de verhouding tussen boompollen 
(AP) en niet-boompollen (NAP). Hij benutte paleoecologische gegevens uit de Nederlandse pollendatabase, waarbij 
alleen intacte veenprofielen zijn geselecteerd. De Engbertsdijkvenen is de enige locatie die tijdens zijn studie als 
paleoecologische referentie is gebruikt.940 Het is de vraag in hoeverre dit veengebied enige informatie geeft over 
de ver weg gelegen zandverstuivingen van Oost-Nederland. Tijdens voorliggend onderzoek zijn op twee plekken 
in het Lutterzand fossiele bodems gevonden uit de periode voorafgaand, tijdens en na de overstuiving. Deze zijn 
onderzocht, samen met het oud oppervlak van twee verschillende landweren op een grotere afstand van dit gebied. 
Dit gaf informatie over de gebruiksdruk en kenmerken van historische ecosystemen voorafgaand aan de verstuivingen 
op regionale schaal. Van Geel was bereid om de paleobodems op de pollensamenstelling te onderzoeken. De 
humushoudende zandlagen in het Puntbeekprofiel en op locatie Zandhuizen I zijn met plastic bakjes bemonsterd 
vanuit een profielkuil met de afmetingen 1 x 1 x 1,4 m.941 De fossiele bodem op locatie Zandhuizen II lag dieper, 
namelijk 1,7 m onder maaiveld, en is bemonsterd met behulp van een Edelmanboor Ø 14 cm.942 De landweren zijn 

932  3 miljoen kubieke Voet, aldus Voort.
933  Van Voort, 1970, p. 180.
934  Nijhuis 1998, p. 66-67.
935  Van Huissteden, 1990, p. 22, 29, 35, 44; Par. 3.3, locatie Puntbeek kamp.
936  Bas Klaver en Joris Ernst, werkzaam bij Provincie Gelderland; Gijs Gerrit, werkzaam bij Reinsdyr; Henk Koop, werkzaam bij Ecobus.
937  Van der Zon, 2013, p. 1-31; par. 1.7.
938  Oostelijk beginpunt van het transect ligt bij X-coördinaat 268575/Y-coördinaat 485175.
939  Reimann & Voskuilen, 2016.
940  Van Lanen, 2017, p. 142, bijlage 11.B.5.
941  Puntbeek, X: 268568/Y:485165, Zandhuizen I, X: 268022/Y:484342, met dank aan de familie Rolink (Erve Lutke Beverborg).
942  Zandhuizen II, X:268085/484514, met dank aan de familie Rolink (Erve Lutke Beverborg).
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ook bemonsterd met behulp van een Edelmanboor Ø 14 cm. Engels (Universiteit van Amsterdam) was bereid om 
de pollendiagrammen te maken. De ouderdom van de landweren is onderzocht met een OSL-dateringsonderzoek.943 
Hiervoor was het noodzakelijk om profielputjes van 0,4 x 0,4 m te graven.944 

7.3.  Resultaten 

Thema A: Het Lutterzand: geologische en bodemkundige kenmerken
In samenwerking met J. Van Huissteden (Vrije Universiteit van Amsterdam)

Het reliëf op het AHN bevat een zuidwest-noordoost-georiënteerd samenhangend patroon van hoge opgestoven 
ruggen en uitgestoven laagten. In de opgestoven ruggen ontbreken gleyverschijnselen, in tegenstelling tot de 
uitgestoven laagten. Deze zijn soms in een later stadium overstoven, te herkennen door een scherpe grens tussen 
wel of geen gleyverschijnselen. Uit de dwarsdoorsnede is afgeleid dat het oorspronkelijke maaiveld rond de 30 m 
boven N.A.P ligt en op een aantal plekken parallelle, circa 1 m diepe uitgestoven laagten aanwezig zijn (fig. 7.4). De 
overstoven paleobodems bestaan hoofdzakelijk uit haar- en veldpodzolgronden (paragraaf 3.3).

Figuur 7.4. Maaiveldreconstructie van het 
Lutterzand op basis van de diepte van de 
fossiele bodems onder de overstoven ruggen. 
Tussen circa 100 en 400 m zijn opgestoven 
ruggen en uitgestoven laagten aangetroffen, 
die volgens de hoogtekaart parallel aan elkaar 
liggen.

943  Olde Meierink, 1980, p. 91-93; Brokamp, 2007, p. 24-29.
944  Reimann & Voskuilen, 2016.
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Figuur 7.5. Overzicht van de diverse in het veld onderscheiden lithostratigrafische lagen van 
het Puntbeekprofiel (= locatie Puntbeek kamp: fig. 3.7 en 3.9). Het onderscheid tussen a en b 
is gemarkeerd met een stippellijn. Op de assen staat de ingemeten afstand in m. Compilatie 
van foto’s door Van Huissteden en Smeenge. 

Voorde Puntbeek - De nieuwe onderzoekslocatie op locatie Puntbeek bevat een 
circa 2 m dikke opvulling van stuifzand waarin talrijke grillige moerige en hu-
meuze afzettingen zijn aangetroffen. Op basis van textuur, kleur, organisch stof-
gehalte en mate van verstoring zijn zeven lagen onderscheiden (fig. 7.5). 

Laag 1a en 1b zijn gevormd door oud dekzand I en II, waarbij de tussenliggende 
Beuningenlaag slechts enkele korrels dik is (fig. 3.9).945 Het Beverborg-laagpakket 
van oud dekzand bestaat aan de top uit matig fijne lemige zanden in deze sectie. 
Het zand is licht van kleur, compact en vertoont cryoturbate structuren. Aan 
de linkerzijde van de sectie is ook enigszins vervormde horizontale gelaagdheid 
zichtbaar. Het Lutterzand-laagpakket gevormd door oud dekzand II vertoont de 
typische facies van matig fijn zand met lemige horizontale gelaagdheid, zoals die 
ook in het Lutterzand beschreven is.946 Lokaal wijzen ijzer en organische-stof-
fibers op resten van een podzol-B-horizont. Door recentere erosie of menselijke 
activiteiten is de podzol-B-horizont verdwenen.

Laag 2 bevat kenmerken van milieuveranderingen, omdat de opvulling in laag 
1 is ingesneden. Ze zijn typerend voor beeksedimenten van Laat-Glaciale tot 
Holocene ouderdom.947 Er is een steile oever te zien en een opvulling van humeus 
en lemig gelaagd zand. De opvulling lijkt, in vergelijking met de bovenliggende 
sedimenten, niet te zijn beïnvloed door latere verstoring. De ouderdom is 
onbekend en kan variëren tussen Laat Glaciaal en Holoceen. 

Laag 3 snijdt laag 1 en 2 af met een onregelmatige grens. De laag bestaat uit 
lichtgrijs, matig fijn zand en is bijna geheel gehomogeniseerd door vloeistructuren. 
Het materiaal lijkt grotendeels afkomstig uit laag 1 met bijmenging van gebleekt 
materiaal uit podzolbodems en humeus materiaal. Door de intense vervloeiing 
en de geringe kleurverschillen binnen de laag zijn de structuren niet duidelijk te 
onderscheiden. De vervloeiing wijst op sterke verstoring onder waterverzadigde 
omstandigheden. 

Laag 4 kent sterkere kleurverschillen dan laag 1 tot 3. De basis van deze laag heeft 
een OSL-datering van 1610 AD ± 22.948 humeus en niet-humeus zand wisselen 
zich af, wat zorgt voor sterke verschillen tussenlicht en donker materiaal. 
Ook deze laag is sterk verstoord door verschijnselen die op vervloeiing onder 
waterverzadigde omstandigheden wijzen. Hier zijn echter meer individuele 
structuren te onderscheiden dan bij laag 3 door de grotere kleurverschillen 
en de iets minder intense verstoring. Lokaal, bijvoorbeeld ter hoogte van 
1 m op de X-as, is weinig verstoord, horizontaal gelaagd materiaal te zien en 
zijn ook doorwortelingssporen zichtbaar. De verstoringen ter hoogte van 2,5 
m op de X-as geven de indruk dat het materiaal onder sterk waterverzadigde 
condities lokaal naar (sub)verticaal beneden gedrukt is, gevolgd door opvulling 
met ander materiaal (fig. 7.6). De zo ontstane ruimte is daarna opgevuld met 
doorgaans ander materiaal, vaak lichter gekleurd zand of humeuze donkere 
opvullingen. Verstoring en opvullingen lijken meerdere malen kort achter elkaar 
te hebben plaatsgevonden, waarbij oudere verstoringen doorgaans weer verder 
vervormd zijn. De ondergrens van de laag is scherp en volgt de verstoringen 
aan de bovenzijde, maar de onderliggende lagen zijn niet meegenomen in de 
verstoringen. Vanuit het horizontale vlak blijken de verstoringen min of meer 

945  De Beuningenlaag tussen 1a en 1b aangegeven met stippellijn.
946  Van Huissteden et al., 2001, p. 1-18; Bateman & Van Huissteden, 1999, p. 277-283; Vandenberghe et al., 2013, p. 96-113. 
947  Van Huissteden, 1990, p. 3-138.
948  NCL-71115203, TP-OSL4.
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een ronde vorm te hebben (fig. 7.6).

Gaande van 1 naar 14 m afstand is laag 4 minder sterk verstoord. Er verschijnt een sterk humeuze/venige basis tussen 
de 8 en 9,5 m afstand (fig. 7.5). Deze humeuze basis bevat brokken geelbruin zand van onbekende herkomst, is nog 
sterk verstoord en daarom opgedeeld in subzone 4a. Tussen de 8 en 13 m ligt de basis van laag 4 steeds lager en tussen 
13 en 14 m afstand gaat hij over in horizontaal gelaagd, sterk humeus geulsediment.

Laag 5 bestaat uit deels horizontaal gelaagd, deels weer sterk verstoord matig fijn zand met humeuze banden. De basis 
van deze laag heeft een OSL-datering van 1649 AD ± 27.949 De kleur verandert naar boven toe geleidelijk van grijs naar 
geelbruin. Ook hier lijkt de verstoring op dezelfde wijze te zijn ontstaan als bij laag 4. De verstoring is echter minder 
intens, en daardoor zijn individuele structuren beter te onderscheiden. Aan het begin van het profiel (afstand 1 m) is 
een inzakking waargenomen, die laat zien dat het materiaal onder waterverzadigde, plastisch vervormbare condities 
van bovenaf is ingedrukt met een voorwerp en daardoor naar beneden en zijdelings is weggedrukt. Het materiaal 
naast het voorwerp is daardoor weer enigszins omhoog gedrukt (fig. 7.6, 7.7). De horizontale doorsnede ter hoogte 
van 4,5 m op de X-as toont een andere verstoring, omdat dat deze een recht en geulvormig verloop heeft (fig. 7.7). 

Figuur 7.6. Verstoring met verschijnselen 
van neerwaartse en zijdelingse druk in 
lagen 3, 4 en 5, bezien vanuit het verticale 
(links) en horizontale vlak (rechts). Deze 
foto’s zijn afkomstig uit laag 5 op circa 4,5 
meter afstand op de X-as van fig. 7.5.

Aangezien in het bovenste deel van 
laag 5 de verstoringen in aantal 
en intensiteit afnemen, is dit als 
subzone 5b aangeduid. Subzone 5b 
lijkt een meer regelmatige, vloeiende 
vorm te hebben dan subzone 5a. Ten 
opzichte van laag 4 is de gelaagdheid 
grotendeels horizontaal en lijkt deze 
in fasen te zijn afgezet. Deze fasen 
hebben een doorgaans scherpe 
ondergrens waarbij onderliggende 
structuren vaak naar beneden zijn 
gedrukt. De sedimentatie begint in 
iedere fase met een laag van enkele 

cm tot een dm sterk humeus zand, gevolgd door minder humeus 
zand. Tussen de 10 en 12 m afstand op de X-as neemt laag 5 sterk 
in dikte toe, en worden de humeuze lagen ook dikker en sterker 
humeus (fig. 7.5). 

Laag 6 bestaat uit geelbruin, matig fijn zand met humeuze 
banden. De OSL-datering van de basis van deze laag is 1732 AD 
± 22.950 De gelaagdheid vertoont geen verstoringen zoals in de 
onderliggende lagen en lijkt onder droge omstandigheden te 
zijn afgezet, in tegenstelling tot laag 3 tot en met 5, waarin de 
verstoringen op een doorgaans waterverzadigde toestand wijzen. 

Laag 7 is een plaggendek van 45 centimeter dikte (hoofdstuk 6). 

Samenvattend wijst de onderzochte stootoever langs de Puntbeek 
duidelijk op een voorde, een plek waar het verkeer door de beek 
kon rijden. De aanwijzingen voor een voorde zijn af te leiden aan 
de vervormingen van de stratigrafie van laag 3, 4 en 5. Vervorming 
door vloei van met water verzadigd sediment kan op verschillende 

949  NCL-71115202, TP-OSL3.
950  NCL-71115201, TP-OSL2.
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manieren plaatsvinden. Convolute laminatie ontstaat wanneer het 
sediment zich zijdelings over een hoogtegradiënt, zoals een oever 
van een geul, kan verplaatsen. Loadcasts ontstaan wanneer vers 
afgezet, zwaarder sediment in een onderliggende waterverzadigde 
laag zakt onder invloed van een dichtheidsgradiënt door druk van 
boven.951 In afzettingen in de omgeving is meermalen convolute 
laminatie aangetroffen in geulopvullingen van Weichseliene 
ouderdom.952 Dergelijke processen leveren doorgaans minder 
onregelmatige vervormingen op dan wat in laag 3, 4 en 5 te zien is. 
Alleen aan de top van laag 5 zijn sedimentaire vervormingen te zien 
die lijken op convolute laminatie. Cryoturbaties, die ook veelvuldig 
voorkomen in de Twentse bodem, zijn eveneens regelmatiger en 
bovendien grootschaliger dan de verschijnselen die we in laag 3, 4 
en 5 zien.953 Ze kunnen bovendien worden uitgesloten vanwege de 
Holocene ouderdom van deze lagen. 

Figuur 7.7. Horizontaal vlak in laag 5 met daarin 2 parallelle zichtbare 
langwerpige verstoring door neerwaartse en zijdelingse druk. 

Voor de overige vervormingen moet een andere verklaring gezocht worden. Verstoring van het sediment door dieren 
of mensen is daarbij het meest waarschijnlijk. Aan de oevers van beken, rivieren en poelen is betreding door wild, vee 
of mensen een normaal verschijnsel. Er bestaat niet veel literatuur over de identificatie van dergelijke sporen in de 
verticale doorsnede.954 Holocene, subfossiele sporen van vee in de kwelders langs de Severn in Engeland zijn uitgebreid 
beschreven en daarmee zeer waardevol voor toepassing van gedegen experimenteel onderzoek naar vervorming van 
zacht sediment door druk van bovenaf door hoeven van vee.955 Uit deze proeven blijkt duidelijk het zijdelings en naar 
boven wegdrukken van materiaal (fig. 7.6). Het ± 10 cm brede rechte spoor (fig. 7.7) laat zich echter niet verklaren 
door betreding door dieren of mensen. Dit spoor suggereert meer een sleepspoor, of een spoor van een wiel. Het 
laatste lijkt bevestigd te worden door een iets minder duidelijk, eveneens recht spoor met dezelfde richting op 135 cm 
afstand hiervan. Laag 3 is relatief dun, komt slechts plaatselijk voor en is zeer sterk verstoord. Individuele sporen zijn 
niet zichtbaar. Laag 4 is dikker en hierin zijn ook meer individuele sporen zichtbaar, ook is de gelaagdheid plaatselijk 
weinig verstoord. In de dikkere laag 5 zijn de wagensporen minder frequent, waardoor de individuele verstoringen 
beter konden worden bestudeerd. In laag 5 is ook sprake van een duidelijke gelaagdheid in de afzetting en zijn deellagen 
dikker dan in laag 4. De herhaalde dynamiek van lagen, gevolgd door een laag met nieuwe sporen, laat zich verklaren 
door fasen met hoge waterstand van de beek en erosie, gevolgd door afzetting van nieuw sediment. Tussen de 9 en 14 
m zijn laag 4 en 5 dikker en humeuzer en daar bevond zich waarschijnlijk het centrum van de beek. Laag 6 vertoont 

sterke gelijkenis met stuifzandprofielen 
zoals die in het Lutterzand voorkomen. 
Waarschijnlijk is de voorde tijdens afzetting 
van laag 6 in onbruik geraakt of verplaatst en is 
door sterke verstuiving op deze locatie zand in 
de beek afgezet. De oorspronkelijke Puntbeek 
had slechts een breedte van 1 m en diepte 
van 40 cm (fig. 7.8). Dit is een groot verschil 
met de hedendaagse beek die 5 m breed en 
ten opzichte van de oever 2.2 m diep is. Deze 
fossiele beekloop is opgevuld met organisch 
sediment en stuifzand dat vervolgens is 
verstoord door hoeven en wagensporen.

Figuur 7.8. Een fossiele oever van de Puntbeek met 
stootoevertje langs een fossiele beekeerdgrond (rechts). 

951  Reineck & Sing, 2012, p. 551.
952  Van Huissteden, 1990, p. 3-138.
953  Van Huissteden, 1990, p. 3-138.
954  Laporte & Behrensmeyer, 1980, p. 1337-1346; Ashley, 2003, p. 23-32.
955  Allen, 1997, p. 481-518.
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Figuur 7.9. Bodemopbouw van Zandhuizen I en II en een deel van het Puntbeekprofiel met in rode pijlen aangegeven de diepten 
waar pollenmonsters zijn genomen. Zandhuizen I toont een overstoven moerpodzolgrond, waarop een plaggendek is aangelegd. 
Zandhuizen II toont een fossiele gooreerdgrond, waarbij de overstuiving leidde tot humeuze lagen op verspoeld zand (pijl verwijst 
naar diepte waaruit het detail in de hand van afkomstig is). Het plaggendek vormt een geheel met locatie Zandhuizen I. Het hiervoor 
beschreven Puntbeekprofiel is op circa 10 m afstand in het transect op 12 diepten bemonsterd voor paleoecologisch onderzoek, waarbij 
de geologische laagindeling in stippellijnen is aangegeven. 

Het Zandhuizen I en II profiel - Op locatie Zandhuizen I is een 65 cm dik plaggendek op stuifzand aangelegd. De 
oorspronkelijke bodem voorafgaand aan de overstuiving was een moerpodzolgrond met sterk verkit moedermateriaal. 
De paleobodem van Zandhuizen II was voorafgaand aan de overstuiving een gooreerdgrond. Deze bodems liggen op 
het kantelpunt tussen grondwatervoeding en infiltratie en zijn daardoor wisselvochtig van karakter (fig. 7.9; bijlage 
6.1).956 

We kunnen concluderen dat er voorafgaand aan de zandverstuivingen natte gebieden langs de randen van het 
Lutterzand aanwezig waren. Landschapsecologisch gezien wijzen de fossiele bodems op een vochtig tot nat 
heidelandschap, waarin de ruggen bestonden uit haar- en veldpodzolgronden, ondiepe wisselvochtige slenken 
uit gooreerdgronden, grondwatergevoede slenken uit beekeerdgronden en randen van vernattende veengebieden 
uit moerpodzolgronden. Het centrale deel blijkt grotendeels verstoord door karrensporen, waarbij dierhoeven en 
wagensporen wijzen op een intensief betreden route, waarbij de voorde door opvullingsprocessen steeds hoger in het 
landschap kwam te liggen. Het leidde tot vernatting van het Puntbeeksysteem dat uiteindelijk zijn watervoerendheid 
verloor door overstuivingsprocessen.

Thema B: Transportroutes als mogelijke oorzaak van de verstuivingen: een historische analyse
In samenwerking met H. Koop (Ecobus)

Route voorafgaand aan de verstuiving - De aardkundige resultaten uit dit onderzoek in het Puntbeekdal wijzen 
op de historische aanwezigheid van een voorde en intensief transport, dat bovendien een verklaring geeft van de 
geomorfologische structuren in het stuifzandgebied. OSL-dateringen uit dit onderzoek duiden op een 17de-eeuwse 
route.957 Historische bronnen geven aanwijzingen dat deze route echter veel ouder moet zijn. In de late middeleeuwen 

956  De Bakker & Schelling, 1989, p. 25, 90, 146.
957  Dit proefschrift; Reimann & Voskuilen, 2016.
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ontstond er een intensief Hanze-handelsnetwerk tussen de IJsselsteden, steden in Noord-Duitsland en steden langs 
de Oostzee.958 Hamburg, Bremen, Cloppenburg, Lingen, Ootmarsum, Oldenzaal, Deventer, Nijmegen, Antwerpen 
en Brugge waren door wegen verbonden. Die werden in 1240 AD gebruikt voor de handel in laken, maar ook 
voor het vervoer van boter, kaas en hout.959 Tussen 1343 en 1532 AD werd er diverse keren melding gemaakt van 
handelsverkeer tussen Rheine en Oldenzaal.960 Vermoedelijk vormde de Kribbenbrug een belangrijke schakel in het 
laat-middeleeuwse handelsnetwerk (fig. 7.10). 

De drie door Olde Meierink en Brokamp beschreven landweren in het studiegebied vormden een geleiding om de 
middeleeuwse cultuurgebieden in de west-oostelijk georiënteerde route. Ze worden de Mekkelhorsterlandweer of 
landweer Riekeman, de Beuninger landweer en de Bentheimerlandweer of de Witte weer genoemd (fig. 7.11).961 
De Beuninger landweer en Witte weer begrenzen de door Ten Have aangeduide route door het Lutterzand. De 
aanwezigheid van zoveel landweren is mogelijk ook aan de ligging van de Dinkel toe te schrijven, want deze rivier 
vormde een grens tussen diverse middeleeuwse machtshebbers, zoals de bisschop van Utrecht, de graaf van Bentheim, 
de hertog van Gelre en de bisschop van Munster.962 De OSL-dateringen van de landweer Riekeman en Beuninger 
landweer leverden onbetrouwbare dateringen door slechte korrelbleking.963 Desondanks is er voor de meest oostelijk 
gelegen landweer een schriftelijke bron over de aanleg beschikbaar. In 1377 AD verscheen er een regeling tussen 
bisschop Arnd van Hoern en de graaf Bernt van Bentheim. In de eerste bepaling staat: “noch en salde ryden laten 
dor sine bome” dat mogelijk verband houdt met de slagbomen in de landweren. Vervolgens is er op 29 augustus 1447 
AD een verzoening tot stand gekomen tussen de Utrechtse bisschop Rudolf van Diepholt en graaf Everwijn van 
Bentheim, waaruit Olde Meierink opmaakte dat alleen de graaf landweren, waaronder de Witte weer, langs de grens 
opwierp.964 De naam van deze landweer werd genoemd bij de grensinspectie tussen de marke Beuningen en De Lutte 
van 1652 en kon zodoende ruimtelijk worden geduid.965

Oude Nijhuis vond schriftelijk bewijs voor de eindfase van de middeleeuwse route over de Kribbenbrug, want deze is 
met toestemming van de Ridderschap en Steden op 15 juni 1659 verplaatst naar het zuidelijk gelegen Schepersvonder. 
“Om de Cribbenbrugge aende dinckel in oculaire inspectie te neemen, als mede de plaats bij het schepers fonder en dat 
bij voorschreven heeren eenparich is geoordeelt dat tot beter commoditeyt van passage en voortsettinge van commercie 
geseyde brugge behoorde bij het schepers fonder verlegt te worden, hetgeen aen Remonstranten is g’accordeert”. Naast het 
handelsbelang geeft deze bron ook bewijs over het interregionale belang, want ook de vernieuwde Schepersvonder 
komt in een slechte staat, waarover de magistraat van de stad Oldenzaal zich in 1680 bij de Ridderschap en Steden 
beklaagt “cunnende de postwagen en andere passagiers de selve qualyck gebruycken tot overgroote schade van ‘tgemeene 
welvaeren, doordien alle passagiers over Deventer en Swolle en vice versa uyt een groot gedeelte van Wesphalen en 
van verders dese passage moetten gebruycken en cunnen oock by hoog water als doorgans by nat sayson geweest, geen 
anderen wech neemen noch passeren”.966 Vanaf dat moment klopt de reconstructie van Bruns en Weçerka (1969) en 
Van Lanen (2017), die deze oudere route door het Lutterzand over het hoofd zagen. 

De kartografische gegevens maken duidelijk hoe de historische bronnen zich tot elkaar verhouden. Een van de 
vroegst bruikbare kaarten is de kaart van Ten Have uit 1648. Hij maakte in opdracht van de Provincie Overijssel de 
Transisalandia Provincia; Vulgo Over-yssel (fig. 7.10).967 De kaart van Blaeu is tussen 1635 en 1672 AD gemaakt en 
heet Commitatus Bentheim, et Steinfurt).968 Naast diverse erven en buurschappen worden ook de Kribben brugge en 
Schepers vonder langs twee oost-west-verbindingen vermeld. Ten Have toont ook twee galgen langs deze route, die 
Blaeu als Twentsch gericht en Benthems gerichte beschrijft.

Uit het veldnamenbestand kwam de galgenberg naar voren en deze is in het veld bezocht.969 Op 134 m ten zuiden 
van de huidige Kribbenbrug is een berg met een afmeting van 41 x 30 x 3 m aangetroffen. Vermoedelijk is op 
deze buitengewoon grote kunstmatige heuvel later een “showgalg” ingericht, want het misdadigers werden over 
het algemeen op het galgenveld in Oldenzaal terechtgesteld (fig. 7.10b).970 In 1660 is de galg, het Bentems gericht 

958  Bruns en Weçzerka, 1967; Seyger, 1998, p. 178-179.
959  Seyger, 1998, p. 182-184.
960  Seyger, 1998, p. 193-194.
961  Olde Meiereink, 1980, p. 84-114; Koop & Smeenge, 2016, p. 77, Laakgang, 28 augustus 1652.
962  Spiekhout, 2020, H3.
963  NCL-71115196-7115199; Reimann & Voskuilen, 2016, p. 6.
964  Olde Meierink, 1980, p. 88-89.
965  Koop & Smeenge, 2016, p. 77, Laakgang, 28 augustus 1652.
966  Oude Nijhuis, 1998, p. 68; HCO, 3.1, inv.nr. 3560, stukken over wegen, bruggen ea. 1650-1785.
967  Koeman, 1985; Van den Berg, 2012, p. 2.3.
968  Beeldbank Vrije Universiteit van Amsterdam; University of California.
969  Op basis van ruwe data veldnamenonderzoek Reimer et al. ongepubliceerd.
970  Versfelt, 2004, kaart 12; de galg is vanaf 1660 verplaatst naar grenspaal 16 bij de Poppe: Ahlers et al., 2002, p. 116.
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verplaatst naar grenspaal 16 bij De Poppe, zoals Blaeu laat zien.971 Het verplaatsen van de galg valt samen met de 
verplaatsing van de hoofdroute. 

Zandsteenhandel vanaf de Tachtigjarige oorlog -  De verplaatsing van de route naar het Schepersvonder rond 1650 
AD valt vrijwel samen met de OSL-dateringen van de verstuivingen. Desondanks wijst het geomorfologische patroon 
van ruggen en laagten op continuïteit van transport, vermoedelijk het vervoer van zandsteen uit Gildehaus en 
Bentheim. Tot 1400 AD werd Bentheimer zandsteen alleen gebruikt tot enkele tientallen km rondom de groeve en 
werd het voornamelijk over wegen getransporteerd. De oudste aanwijzingen voor transport over land zijn indirect 
afgeleid uit de recente opgravingen aan de St. Plechelmusbasiliek in Oldenzaal, waarbij zandsteen al voor 1150 AD 
bij de fundering is toegepast.972 Het onderzoek naar de Hunenborg wijst erop dat het zandsteen al rond 1050/1075 
is gebruikt (hoofdstuk 5).973 Deze beide locaties waren alleen over land bereikbaar, maar uit het dateringsonderzoek 
kan worden afgeleid dat het landschap voldoende veerkrachtig was om het zware transport te doorstaan. In het Lutter 
markeboek is de oudste aanwijzing over het vervoer van zandsteen in 1632 vermeld en blijkt dat er een gebruikte 
route was, waarlangs hout en stenen werden vervoerd.974 

Figuur 7.10. Boven: de kaart van Ten Have uit 
1648, hier opnieuw uitgegeven door Ten Have 
en De Wit in 1680 AD (Bron: Stadsarchief en 
Althenaeumbibliotheek SAB, toegangsnummer 1236, 
archiefstuk 253). Onder: De galgenberg (rode pijl op 
kaart) ligt tegenwoordig op 134 m ten zuiden van de 
westoever langs de Kribbenbrug. 

971  Ahlers et al., 2002, p. 116.
972  Williams, 2016, p. 57-58.
973  Scholte Lubberink et al., 2018, p. 77-86.
974  Olde Meierink, 1980, p. 94; Koop & Smeenge, 2016, De Lutte, p. 42-43.
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Figuur 7.11. Gereconstrueerde hoofdroutes voor 1648 AD op basis van de retrospectieve bezitsreconstructie van middeleeuwse erven, 
historische routes en geleidende landweren, geomorfologische kenmerken, schriftelijke bronnen en kartografische gegevens.

Uit de primaire gegevens van het Fürstliches Archiv Burgsteinfurt blijkt dat de zandsteenhandel in het midden van 
de 18de eeuw werd uitbesteed aan een zogenaamde Sociëteit, later Compagnie genoemd. Tot mei 1755 verplicht de 
Compagnie zich om tenminste 10.000 kubieke Rijnlandse voet steen (250 m3) af te nemen.975 In de daarop volgende 
zeven jaar leggen ze zich vast om tenminste 5.000 voet af te nemen. Dit onder de voorwaarde dat steen [in soorten 
maete, op eijgen kosten te laeten breken, tot Northorn an de Vegte te laeten vaeren, en van daer op Zwol afte schepen 
bij waeter of ook andersins direct van de kuilen nae het Hollansche territior, nae vereijsch en commoditeit te laeten 
vervaeren, verkopen en leveren, alswaer nodig en dienstig sullen vinden].976 

Van de hoeveelheden steen die verkocht zijn binnen de contracten met de Compagnie zijn voor de jaren 1753 tot 1771 
en 1781 lijsten gevonden. De lijsten dragen de kop [Von die durch particuliere abgelieferte blockstein; von 1mo juni … 
bis 1mo juni …]. De lijsten zijn gespecificeerd naar datum en naar bestemming.977 De lijsten zonder differentiatie naar 
steensoort, over de jaren 1763 t/m 1772 met uitzondering van 1770, vermelden bij de sommering van alles boven 
de streep meestal: “totaal per asse”. Soms staat dit niet vermeld, maar dan volgt onder de sommering een toevoeging 
als: [Noch komt beij von Bentheim uber Northorn p: wasser von 1mo junij 1770 bis junij 1771 nach Zwoll die Herm: 
Wenink abgelieferte steine ad 739 ¾ fuss]. Hieruit is af te leiden dat de boven deze tekst gesommeerde hoeveelheden 
niet over het water via Nordhorn zijn verscheept, maar per asse, dus over de weg zijn vervoerd. Voor de lijsten zonder 
directe aanwijzing over de wijze van vervoer, kan worden aangenomen dat de bestemmingen, waarvan uit andere 
lijsten bekend is dat ze over de weg werden bediend, over de weg zijn vervoerd. Voor de plaatsen aan de vaarroute 
over de Vecht, is dit echter niet zeker. Als de Vecht onbevaarbaar was vanwege onvoldoende water, vond immers het 
vervoer over land plaats [andersins direct van de kuilen nae het Hollansche territior].978 Zo gaan grote hoeveelheden 
naar Deventer, Ampsen, Zutphen, Zwolle en Koningsloo (Paleis het Loo bij Apeldoorn) over de weg, ondanks dat 
men voor die bestemmingen vervoer via de Vecht zou verwachten. De rest van dit hoofdstuk beperkt zich tot de 
zandsteenhandel die per wagen naar Twente plaats vond (bijlage 7.1).

975  Fürstliches Archiv Burgsteinfurt, inv.nr. Bentheim A, archiefstuk A3388, A1561. 1 Kubikfuß = 1728 Kubikzoll = 24,92 dm³ (liter), dus 
            ongeveer 25 liter steen. Bij een soortelijk gewicht van 2,62 is dat ca 65,3 kg in droge toestand. 10.000 m3 Rijnlandse voet steen komt 
            neer op 250 m3 = 653.000 kg.
976  Fürstliches Archiv Burgsteinfurt, inv.nr. Bentheim A, archiefstuk 1561.
977  Fürstliches Archiv Burgsteinfurt, inv.nr. Bentheim A 1573, Bentheim G1361.
978  Fürstliches Archiv Burgsteinfurt, inv.nr. Bentheim A, archiefstuk 1573 en Bentheim G1361: Voort, 1970, p. 180.
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Om een indruk te krijgen in hoeverre het transport van de zandsteenhandel een bijdrage kan hebben geleverd aan de 
verstuivingen in het Lutterzand, werd verder onderzoek verricht naar de verhoudingen tussen transport over water 
en over land, de hoeveelheden die per “asse” vervoerd werden en vervolgens op basis van de bestemming en fysieke 
kenmerken van het landschap een ruimtelijke inschatting van de vervoersdruk. Voor vijf seizoenen in de periode 

1764-1772 AD zijn de lijsten gespecificeerd 
over de aandelen per as, per water en het 
aandeel dat in Nordhorn bleef liggen, 
vanwege te weinig water in de Vecht. Voor 
deze periode bedroeg het aandeel van over 
de weg vervoerde steen 11%. De overige 
89% werd over de weg naar Nordhorn 
vervoerd en van daaruit verscheept naar 
Zwolle (fig. 7.12).979

Figuur 7.12. Verdeling over het transport van 
zandsteen in Twente uit archiefgegevens van 
vijf seizoenen (Fürstliches Archiv Burgsteinfurt, 
Bentheim A1573).

Een sommering van de hoeveelheden in de aangetroffen lijsten die per as werden vervoerd geeft blijk van een 
drietal piekjaren, die wijzen op verhoogde bouwactiviteit in Twente. De bestemmingen in deze topjaren liggen wel 
overwegend in Twente (tussen 84 en 96%), dat alleen over land bereikbaar is (bijlage 7.1). Het Lutter markeboek 
vermeldt al in 1638 AD overlast van zandsteentransport uit Gildehaus. Er werd bepaald dat de oude slagbomen 
gesloten zullen worden en dat de paarden in beslag worden genomen wanneer men ongebruikelijke wegen volgt.980 
Tegen dit besluit heeft de landdrost, het hoogste rechtsorgaan, een tegenorder gedaan. Ieder die stenen transporteert, 
mocht de weg door het Lutterbroek gebruiken, dit tot groot nadeel van de goedheren en de inwoners van deze marke 
(fig. 7.13).981

Figuur 7.13. Verdeling van de 
zandsteentransporten voor 
“Particuliers” per kalender-
jaar uitgedrukt in kubieke 
meter. Op basis van: Fürst-
liches Archiv Burgsteinfurt, 
inv.nr. Bentheim A, archief-
stuk 1573, met aanvulling 
voor de jaren 1760 en 1761 
uit Bentheim G archiefstuk 
1361, omgerekend vanuit ku-
bieke Rijnlandse voet; Voort, 
1970, p. 177. 

Het toponiem Lutterbroek is een verdwenen toponiem dat vrij eenvoudig vanuit de genoemde boerderijen in het 
markeboek kon worden gelokaliseerd. De inwoners van de erven Waelstede, Schasfoort, Duivendal en Dalkotte 
gebruikten in 1632 de Poelinckstegge als veeroute naar het Lutterbroek (fig. 7.14).982 Vanuit de geomorfologische 
kenmerken is vermoedelijk is Poelinckstegge een verwijzing naar een pad (steeg) gelegen in het droogdal, waarlangs 
het erf Polhuis op een hoogte (pol) ligt. Steghuis ligt langs het begin van het droogdal (fig. 7.14).983 Aangezien deze 
erven op de stuwwal liggen, is het vanuit de etymologie en fysisch-geografische kenmerken onwaarschijnlijk dat hier 
een broekgebied lag. De erosiedalen leidden naar de Groene Staart; het meest noordelijke deel van het voormalige 
Lutterbroek in de Dinkelvallei. Het markeboek gaf in 1644 AD ook al aanwijzingen voor dit broek, want het werd 

979  Fürstliches Archiv Burgsteinfurt, inv.nr. Bentheim A, archiefstuk 1573.
980  Olde Meierink, 1980, p. 94; Koop & Smeenge, 2016, De Lutte, p.46-47.
981  Koop & Smeenge, 2016, De Lutte, p. 46-47.
982  Koop & Smeenge, 2016, De Lutte, p. 42-43. 
983  Op basis van Woolderink, 2014a; Evenbestand Heemkunde De Dree Marken.
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Een sommering van de hoeveelheden in de aangetroffen lijsten die per as werden vervoerd geeft blijk van een 
drietal piekjaren, die wijzen op verhoogde bouwactiviteit in Twente. De bestemmingen in deze topjaren liggen 
wel overwegend in Twente (tussen 84 en 96%), dat alleen over land bereikbaar is (bijlage 7.1). Het Lutter 
markeboek vermeldt al in 1638 AD overlast van zandsteentransport uit Gildehaus. Er werd bepaald dat de oude 
slagbomen gesloten zullen worden en dat de paarden in beslag worden genomen wanneer men 
ongebruikelijke wegen volgt.980 Tegen dit besluit heeft de landdrost, het hoogste rechtsorgaan, een tegenorder 
gedaan. Ieder die stenen transporteert, mocht de weg door het Lutterbroek gebruiken, dit tot groot nadeel van 
de goedheren en de inwoners van deze marke (fig. 7.13).981 

Fig. 7.13. Verdeling van de zandsteentransporten voor “Particuliers” per kalenderjaar uitgedrukt in kubieke 
meter. Op basis van: Fürstliches Archiv Burgsteinfurt, inv.nr. Bentheim A, archiefstuk 1573, met aanvulling voor 
de jaren 1760 en 1761 uit Bentheim G archiefstuk 1361, omgerekend vanuit kubieke Rijnlandse voet; Voort, 
1970, p. 177.  

Het toponiem Lutterbroek is een verdwenen toponiem dat vrij eenvoudig vanuit de genoemde boerderijen in 
het markeboek kon worden gelokaliseerd. De inwoners van de erven Waelstede, Schasfoort, Duivendal en 
Dalkotte gebruikten in 1632 de Poelinckstegge als veeroute naar het Lutterbroek (fig. 7.14).982 Vanuit de 
geomorfologische kenmerken is vermoedelijk is Poelinckstegge een verwijzing naar een pad (steeg) gelegen in 
het droogdal, waarlangs het erf Polhuis op een hoogte (pol) ligt. Steghuis ligt langs het begin van het droogdal 
(fig. 7.14).983 Aangezien deze erven op de stuwwal liggen, is het vanuit de etymologie en fysisch-geografische 
kenmerken onwaarschijnlijk dat hier een broekgebied lag. De erosiedalen leidden naar de Groene Staart; het 
meest noordelijke deel van het voormalige Lutterbroek in de Dinkelvallei. Het markeboek gaf in 1644 AD ook al 
aanwijzingen voor dit broek, want het werd verboden om wilgentakken uit het broek te halen.984 We weten 
daarmee dat de stenen vanuit Gildehaus door de Groene Staart richting Oldenzaal werden vervoerd. 

De 79-jarige Egbers uit Holt (D) vertelde dat zijn vader het zandsteen met paard en wagen vervoerde via de 
oude weg van de Steenkuilen (Auf den Kuhlen) via de Gilderhauser Diek (in Gildehaus Holterdiek genoemd) 
naar hun erf. Daarna ging het verder naar het Zollhaus bij de Nederlandse grens.985 Hoe het verder ging kon 
Egberts niet vertellen, maar het verdwenen Zollhaus stond bij het Lutterzand vlak onder Punthuizen (fietspad 
over de oude Bentheimerdijk). Egbers vertelde dat de route over zijn erf liep en toonde in zijn boerderij een 
overblijfsel van de “schnaps schenkerij”, waar de zandsteenvervoerders even de “teugels lieten vieren” (fig. 
7.15).  

We kunnen concluderen dat de verplaatsing van de interregionale handelsroute vanaf 1659 AD samenvalt met 
de zandverstuivingen. Er zijn enkele bewijzen voor zandsteenhandel door het Lutterzand, maar een inschatting 
van de omvang is pas vanaf 1753 AD te maken. Een eenduidig verband tussen de zandsteenhandel en de 
zandverstuivingen is vanuit deze gegevens niet hard te maken. 

 
980 Olde Meierink, 1980, p. 94; Koop & Smeenge, 2016, De Lutte, p.46-47. 
981 Koop & Smeenge, 2016, De Lutte, p. 46-47. 
982 Koop & Smeenge, 2016, De Lutte, p. 42-43.  
983 Op basis van Woolderink, 2014a; Evenbestand Heemkunde De Dree Marken. 
984 Koop & Smeenge, 2016, De Lutte, p. 46-47, 90-91. 
985 Interview Egbers op 30-01-2014 en 18-02-2014. 
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verboden om wilgentakken uit het broek te halen.984 We weten daarmee dat de stenen vanuit Gildehaus door de 
Groene Staart richting Oldenzaal werden vervoerd.

Figuur 7.14. De reconstructie van de zandsteenhandel vanaf 1632 AD tot het begin van de 20ste eeuw op basis van schriftelijke bronnen, 
geomorfologische patronen en oral history.

De 79-jarige Egbers uit Holt (D) vertelde dat zijn vader het zandsteen met paard en wagen vervoerde via de oude 
weg van de Steenkuilen (Auf den Kuhlen) via de Gilderhauser Diek (in Gildehaus Holterdiek genoemd) naar hun erf. 
Daarna ging het verder naar het Zollhaus bij de Nederlandse grens.985 Hoe het verder ging kon Egberts niet vertellen, 
maar het verdwenen Zollhaus stond bij het Lutterzand vlak onder Punthuizen (fietspad over de oude Bentheimerdijk). 
Egbers vertelde dat de route over zijn erf liep en toonde in zijn boerderij een overblijfsel van de “schnaps schenkerij”, 
waar de zandsteenvervoerders even de “teugels lieten vieren” (fig. 7.15). 

We kunnen concluderen dat de verplaatsing van de interregionale handelsroute vanaf 1659 AD samenvalt met de 
zandverstuivingen. Er zijn enkele bewijzen voor zandsteenhandel door het Lutterzand, maar een inschatting van de 
omvang is pas vanaf 1753 AD te maken. Een eenduidig verband tussen de zandsteenhandel en de zandverstuivingen 
is vanuit deze gegevens niet hard te maken.

Thema C: Historisch landgebruik als sturende factor achter de verstuivingen: een historische 
en kartografische analyse

Uit de OSL-dateringen aan de westelijk gelegen stootoevers langs de Dinkel als ook de oostelijk gelegen Puntbeek 
blijkt dat het stuifzand op zijn vroegst rond 1600 AD is verstoven. Rond die tijd (1632 AD) kwam ook de eerste 
vermelding van overlast door het transport van zandsteen. Er zijn waarschijnlijk echter meerdere factoren die een 
rol speelden bij de verstuivingen, waaronder ook druk op de woeste gronden door lokale gebruikers. Doordat de 
ongecultiveerde gronden waaronder het Lutterzand onder de Luttermarke vielen, zijn de diverse onderwerpen van 
die markevergaderingen in een chronologisch overzicht geplaatst (tabel 7.1). 

Vanaf 1600 AD verschuiven conflicten over het landgebruik van bos naar het gebruik van veen. Omdat het 
hout schaars werd bood turfwinning een alternatieve brandstof. Doordat het Beuninger- en Lutterveen vrijwel 
aan het Lutterzand grensden is het aannemelijk dat tenminste vanaf 1638 AD turfwinning leidde tot dalende 

984  Koop & Smeenge, 2016, De Lutte, p. 46-47, 90-91.
985  Interview Egbers op 30-01-2014 en 18-02-2014.
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grondwaterstanden (hoofdstuk 3).986 Een tweede belangrijke factor is de toenemende gebruiksdruk, die deels vanuit 
markeschulden bij de goedsheren in de 80-jarige oorlog is ontstaan.987 Om deze schulden te kunnen aflossen werden 
delen van gemeenschappelijke gronden verkocht (verkoop van toeslagen) of kon men tegen betaling graasrechten 
kopen (uitdriften).988 Naast dat de lokale druk op het ecosysteem toenam vond het vanaf het midden van de 17de 
eeuw herstel van de interregionale handel plaats. De tol over de Dinkelbrug bij Beuningen (route richting Noord-
Duitsland) werd geheven op Hessenwagens en ander soortig interregionaal transport (fig. 7.16).989 Het intensiverend 
landgebruik leidde tot veranderingen in het watersysteem en het uitbreiden van zandverstuivingen. 

Figuur 7.15. De reconstructie van transportroutes van Bentheimer zandsteen op basis van geomorfologische patronen, schriftelijke 
bronnen, veldonderzoek en oral history. Linksboven: het erve Egbers in Holt (D), waar langs de oprijlaan van de boerderij muren van 
Bentheimer zandsteen aanwezig waren. Rechts: Vader en dochter Egbers tonen een loket bij de voormalige Schnapsschenkerij, waar 
in het begin van de 20ste eeuw de paarden en bestuurders konden rusten tijdens het zware transport. Linksonder: Een replica van 
een zandsteenwagen op de Oldenzaalse stuwwal nabij erve Polhuis, waar volgens overlevering de stenen richting Oldenzaal werden 
getransporteerd. 

Uit het markeboek (kader 7.1) blijkt dat schapen, koeien, andere dieren en de plaggenwinning de zandverstuivingen 
in de hand werkten. Opvallend is dat er niet alleen overlast was door zandverstuivingen, maar dat ook de waterafvoer 
door het stuifzand werd belemmerd. In het gemeentearchief van Oldenzaal zijn aanvullende aanwijzingen over de 
verstopping van het watersysteem en gepaard gaande wateroverlast in het dal van de Puntbeek gevonden. In 1753 AD 
ontstond er correspondentie tussen de drost van Bentheim en H.J. Bos Verwalter, richter van Oldenzaal, betreffende 
de “Punterbeek” bij De Lutte.990 De boerschap Holt (D) beklaagde zich over het feit dat de Puntbeek al lange tijd niet 
geschoond is, waardoor de laaggelegen landerijen in natte perioden volledig onder water stonden. Dit leidde elk jaar 
tot grote schade aan het hooi dat zelfs wegdreef en bedierf. Op 24 oktober 1753 werd teruggeschreven dat de Puntbeek 
en andere waterleidingen in Beuningen en De Lutte nog in dezelfde week werden geschoond en uitgegraven.991 In 
deze periode breidde het stuifzand zich verder uit (tabel 7.1, kader 7.1).

986  Koop & Smeenge, 2016, De Lutte, p. 42, 44, 49; 238, Koop & Smeenge, 2016, Beuningen, p. 39-41, 52-53, 139, 144, 175, 185, 187.
987  Koop & Smeenge, 2016, De Lutte vergaderingen op: 21-06-1638, 16-05-1675, 13-02-1685, 30-09-1684, 06-09-1690, 23-09-1691, 25-09-1693, 
            24-01-1694,06-02-1696, 11-09-1708, 02-12-1718, 25-01-1720, 13-10-1721, 16-10-1726, 07-10-1737, 12-10-1739. 
988  Koop & Smeenge, 2016, Beuningen vergaderingen op: 25-10-1984, 19-06-1685, 31-05-1686, 16-06-1690, 04-07-1694, 04-06-1703, 08-06-
            1705, 31-05-1706, 20-06-1707, 16-06-1710.
989  Koop & Smeenge, 2016, p. 25, 190-191, 199.
990  Oude archieven van Oldenzaal 1296-1810, nr. 377, 6 stukken.
991  Oude archieven van Oldenzaal 1296-1810, nr. 377, 6 stukken.
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Figuur 7.16. Een gevelsteen van een Hessenwagen in een 
voormalige herberg aan de Thomas A. Kempisstraat in 
Zwolle. 

Kader 7.1 Ontwikkeling van het Lutterzand op basis van het markeboek van De Lutte.

Op 29 april 1690 is er sprake van “het aangroeien van de zandverstuiving” en wordt het probleem door een 
commissie in ogenschouw genomen. Op 6 september doet de commissie verslag van “landerijen, die met zand 
zijn overstoven”. Ze constateert dat er iets aan moet worden gedaan, omdat de marke zelf het bestrijden van het 
verstuiven niet aankan. Men stelt voor de drost om assistentie te vragen uit het gericht Oldenzaal.992

Op 23 september 1691 blijkt de hulp uit het gericht Oldenzaal niet voldoende en wil men de drost ook vragen 
om assistentie uit het gericht Ootmarsum. Aangezien het net over de grens gelegen gehucht Holt ook door 
het zand wordt bedreigd, moet ook de hulp van de graaf van Bentheim worden gevraagd. Alle boeren uit het 
gericht van Oldenzaal en Ootmarsum moeten met paard en wagen ieder een voer plaggen en een voer takken 
naar de plaats van de zandverstuiving brengen. Daarnaast wordt op de landdag een verzoekschrift ingediend 
voor steun voor de arme mensen, die onder het stuiven van het zand te lijden hebben gehad.993

Op 25 september 1693 wordt opnieuw een verzoekschrift aan de drost gestuurd.

Op 6 februari 1696 wordt aan Christoffer Helmich een vergoeding betaald voor werkzaamheden aan 
de zandverstuiving volgens opdracht (maar liefst 47 gulden). Ook Venne Jan krijgt een vergoeding voor 
zorgtaken (14 gulden). De urgentie van verstuiving is duidelijk en er wordt besloten rijshout in te kopen. De 
drost van Twente wordt verzocht om de ingezetenen van andere gerichten en marken op te dragen met wagen 
en lijfdiensten te komen helpen. Ook de Graaf van Bentheim en zijn onderdanen wordt verzocht om te komen 
helpen om zo gezamenlijk de zandverstuiving te stoppen.994

Op 11 september 1708 wordt vastgesteld dat de zandverstuiving zich nog dagelijks uitbreidt. De Holtrichter 
en de afgevaardigden gaan de zandverstuiving persoonlijk inspecteren en ze zullen op de volgende 
holtingvergadering verslag doen. Ondertussen wordt het de boeren verboden schapen, koeien of nog andere 
dieren in de zandverstuiving te laten gaan, op een boete van twee goudgulden. Dit omdat deze dieren daar 
dikwijls worden aangetroffen. De schutters moeten hier nauwkeurig op letten.995 

Op 19 september 1709 wordt de regering van het graafschap Bentheim gevraagd na te denken over geschikte 
middelen om de zandverstuiving te stoppen en op afstand te houden en dit zo snel mogelijk uit te voeren.996

Op 5 juni 1714 wordt geklaagd dat de katerstede Venne Jan schade ondervindt door het zand en door water, 
omdat er in de omgeving geen plaggen meer zijn te krijgen. Door het graven van een greppel zou het water in 
de Dinkel kunnen wegstromen. In juni 1719 protesteert Heer Sloet tot Singraven hiertegen.997

992  Koop & Smeenge, 2016, De Lutte, p.137-138.
993  Koop & Smeenge, 2016, De Lutte, p.146-147.
994  Koop & Smeenge, 2016, De Lutte, p. 183-184.
995  Koop & Smeenge, 2016, De Lutte, p. 189.
996  Koop & Smeenge, 2016, De Lutte, p. 193.
997  Koop & Smeenge, 2016, De Lutte, p. 201, 209.

deel 2 kader op volgende pagina
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Tabel 7.1. Chronologisch overzicht van gebruiksconflicten in het Lutter markeboek, in grijs de periode van verstuiving volgens 
de OSL-dateringen 
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1443 x x x x x x x
1455 x x
1464 x x
1464 x x x
1465 x
1466 x x
1472 x
1480 x
1499
1530
1535
1550 x x x x
1619 x

01-06-1628 x x
23-07-1629 x
17-05-1632 x x x x x x x
21-06-1638 x x x x x x x
25-06-1644 x x x x x x x
23-04-1647 x x x x
16-05-1648 x x x
31-05-1649 x x
16-05-1550 x x
18-03-1651 x x x
4-05-1652 x x

12-07-1654 x x x x
08-08-1654 x x x x
22-05-1660 x x x x x x x x x
22-08-1664 x x x x x x x x x
13-12-1666 x x x x x x x x x
23-09-1668 x x x x x x
16-05-1676 x x x x x x x x
18-05-1682 x x
13-02-1683 x x x x x x x
30-09-1684 x x x
09-02-1686 x x
29-04-1690 x x x x x
06-09-1690 x x x x
23-09-1691 x x x x x x x
25-09-1693 x x x x x x x
24-01-1694 x x x x
06-02-1696 x x x x
11-09-1708 x x x x x x x x x
19-09-1709 x x x
05-06-1714 x x x x x
02-12-1718 x x
08-06-1719 x x x x x x x x
07-10-1719 x
25-04-1720 x x x x x x x
13-10-1721 x x x
16-10-1726 x x x x x x x x
12-10 -1734 x x x
07-10-1737 x x
12-10-1739 x x x x
24-08-1744 x
21-06-1747 x x x x
23-09-1749 x x x x
10-06-1761 x x x x x x x
06-10-1768 x x x x x x x x
09-05-1770 x
26-07-1776 x x x x x
20-01-1777 x
09-06-1781 x x x x x
21-07-1788 x
31-07-1788 x x
15-09-1788
01-10-1788
28-11-1788
10-11-1789 x x
22-03-1792
26-07-1793 x x
23-05-1797 x x x
05-06-1798 x
13-06-1798 x
29-06-1798 x
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18-04-1799 x
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18-06-1801
28-04-1803 x
02-10-1805 x
06-04-1806 x x x
10-12-1807
29-12-1807
19-12-1809 x x
01-08-1810 x x
17-11-1817 x x

Conflicttypen
Bossen Stuifzand en interregionale handel Periode van de OSL-gedateerde verstuivingen
Hoogveen & natte heide Watersysteem
Sociaal economische omstandigheden Privatisering ongecultiveerde gronden
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Op 25 april 1720 besluit de holtingvergadering dat iedere boer van een vol erve op de eerstvolgende maandag 
’s ochtends om acht uur op het Brandeveld een karrevracht takken  moet brengen. Keuterboeren of halve 
erven die over paarden beschikken, moeten samen een vracht takken brengen. Alle andere inwoners die geen 
paarden hebben moeten de takken in de grond komen steken. Bij verzuim worden stevige boetes opgelegd. 
Opnieuw wordt het weiden van schapen en het plaggen in de omgeving van de zandverstuiving verboden.998

Op 10 juni 1761 blijkt dat de zandverstuiving zich nog steeds uitbreidt. De markenrichter en de afgevaardigde 
goedheren worden opnieuw gemachtigd om voor het stoppen van zandverstuiving effectieve middelen te 
bedenken en in te zetten, in overeenstemming met de besluiten van de Drost.999

Op 6 oktober 1768 wordt de volmacht van de markenrichter en de afgevaardigde goedheren nog eens 
bevestigd. Voor het eerst wordt de oplossing van het planten van jonge dennen genoemd. Ook mogen met 
goedkeuring van de goedheren delen van de zandgrond verkocht worden om die te beplanten.1000

Op 9 juni 1781 wordt voorgesteld een deel van de zandverstuiving onder de goedheren en eigengeërfden te 
verdelen. De verdeelde gronden zouden dan met jonge dennen beplant moeten worden, om zo het verder 
verstuiven van het zand tegen te gaan. De plaatsvervangend markenrichter en de afgevaardigden worden 
gemachtigd om dit uit te werken en er op een volgenden holtingvergadering verslag van te doen, om er 
vervolgens een besluit over te nemen.1001 

Uit het markeboek blijkt een van de factoren achter zandverstuivingen overbeweiding te zijn. De markeboeken geven 
geen directe informatie over de graasdruk, maar hiervoor geven de registers uit eerdere onderzoeken inzicht. Het 
register van peerden, verckens, schapen ende ymen van 1602 vormt een belangrijke bron voor de graasdruk in het 
begin van de nieuwe tijd. De kohieren van het rundvee zijn verloren gegaan (tabel 7.2).1002

In 1800 kwamen er volgens de gegevens van Slicher van Bath 17.842 stuks vee op het Twentse platteland voor.1003 De 
richterambten Ootmarsum en Oldenzaal hadden het minste vee van Overijssel. Daar liepen gemiddeld 1-3 stuks vee 
per eigenaar, terwijl men in de “kop” en het westelijk deel van Overijssel 15-18 stuks vee per eigenaar had.1004 Het 
schaap wordt vaak geassocieerd met “de grote stille heide” op de veldgronden, maar wat dat betreft blijkt Twente een 
uitzondering te vormen. Daar is aldus Slicher van Bath het schaap aanvankelijk van weinig betekenis geweest, omdat 
er geen afzet richting de lakenindustrie aanwezig was (zie tabel 7.3).1005 

Vooral in de richterambten Oldenzaal en Ootmarsum nam het aantal schapen tussen de 17de en 19de eeuw sterk toe. 
Per 100 hectare woeste grond nam het aantal schapen toe van 15 in 1602 naar respectievelijk 27, 29 tot 30 stuks 
in 1812, 1844 en 1910 AD.1006 In De Lutte speelden conflicten over schapen vooral tussen 1708 en 1810 AD en in 
Beuningen tussen 1712 en 1809 AD. Het meest duidelijk is de verordening uit 1714 waarin werd gesteld dat er geen 
schapen meer aan de buurschapskant van de landweer mochten lopen.1007 Aangezien het Lutterzand ten oosten van de 
buurschapslandweren lag, is een verhoging van de graasdruk op het Lutterzand in de 18de eeuw aannemelijk.

Tabel 7.2. Het aantal paarden, varkens en schapen, exclusief runderen in 1602 AD per marke

Diersoort De Lutte Beuningen Denekamp Volthe Tilligte Agelo Hezingen Mander Vasse
Paarden* 288-366 114-133 144-168 72-84 78-95 114-133 48-56 84-98 90-105
Varkens 240 60 50 90 100 140 30 70 40
Schapen 100 400 500 600

*Omgerekend uit het gemiddeld aantal paarden per erf en het aantal belaste erven in 1602 AD
Bron: Slicher van Bath, 1957, p. 530; Vereniging Oudheidkamer Twente, 1985, p. 1-214.

998  Koop & Smeenge, 2016, De Lutte, p. 217-218.
999  Koop & Smeenge, 2016, De Lutte, p. 242.
1000  Koop & Smeenge, 2016, De Lutte, p. 248.
1001  Koop & Smeenge, 2016, De Lutte, p. 262-263.
1002  Slicher van Bath, 1957, p. 504-505.
1003  Slicher van Bath, 1957, p. 505.
1004  Slicher van Bath, 1957, p. 508-510.
1005  Slicher van Bath, 1957, p. 546.
1006  Slicher van Bath, 1957, p. 548.
1007  Koop & Smeenge, 2016, De Lutte, p. 201.
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Om het beeld over de graasdruk nog verder aan te scherpen zijn de ongecultiveerde gronden (eigenaar marke van 
Beuningen) uit het kadasterbestand van 1832 geselecteerd.1008 Complicerend hierbij is dat de marke De Lutte al onder 
de gewaarde boeren was verdeeld.1009 Op basis van het geografisch patroon is geconstateerd dat er in 1832 nog niet 
veel veldgronden in cultuur waren gebracht, waardoor naast de markegronden (Beuningen) ook de geprivatiseerde 
veldgronden (De Lutte) zijn geselecteerd.1010 Op basis van deze gegevens blijkt dat er in zowel de Lutte als Beuningen vier 
schapen per ha liepen. In gescheperde vorm heeft dit ingrijpende effecten op het landschap. Aangezien er in de 18de en 19de 
eeuw veel veldontginningen plaatsvonden, werd de concentratie schapen en hun invloed op het milieu steeds groter.1011 

Tabel 7.3. Aantal schapen tussen de 17de en 19de eeuw

Schapen 1602 AD 1844 AD
Sallandse steden 154 540
Sallandse akkerbouw 26.035 16.883
Sallandse veeteelt gebied 3.874 1.436
Twentse steden -- 482
Twente 4.405 11.067
Vollenhove 6.519 2.429

Bron: Slicher van Bath, 1957, p. 543, 547.

Tabel 7.4. Graasdruk van schapen op de ongecultiveerde gronden van Beuningen en De Lutte

Marke Markeareaal (ha) in 1832 Veldgrond (ha) in 1832 Schapen (n) in 1812 Geschatte graasdruk (n) ha-1

Beuningen 1897* 1080* 292 # 4
De Lutte 5404** 3326** 898 # 4

* Op basis van gedigitaliseerd kadasterbestand Koop
** Op basis van gedigitaliseerd kadasterbestand Fryske Akademie
# Slicher van Bath, 1957, p. 548

Na de privatisering van de gemeenschappelijke markegronden van De Lutte (1820 AD) en Beuningen (1843 AD) werd 
het Lutterzand tussen 1848 en 1901 AD bebost met naaldhout (fig. 7.17).1012 Waarschijnlijk werden de schaapskudden 
vanaf de privatisering geweerd om de bosaanplant te kunnen laten slagen.

Samenvattend zijn er aanwijzingen dat er vanaf het begin van de 17de eeuw en met name in de 18de eeuw een intensivering 
van het gemeenschappelijke grondgebruik was. Hierdoor raakten steeds meer delen van de markegronden overbelast, 
met conflicten tot gevolg. In vergelijking met de OSL-datering leverden de historische gegevens aanwijzingen voor 
zandverstuivingen tot tenminste 1780 AD. De ontwikkeling van het stuifzandlandschap bewijst dat de natuurlijke 
veerkracht van het landschap werd doorbroken.1013 Om een beeld te vormen over het landschap voorafgaand aan de 
zandverstuivingen wordt nu stilgestaan bij de paleoecologische ontwikkeling van het gebied. 

Thema D: Ontwikkeling van het stuifzandlandschap rond het Lutterzand: een paleoecologische 
analyse

Het landschap voorafgaand aan de zandverstuivingen - Uit het voorgaande zijn er aanwijzingen dat de diversiteit 
en intensiteit van stressfactoren vanaf de 80-jarige oorlog het historische ecosysteem uit evenwicht brachten. De 
landweren vormden niet alleen een begrenzing van de laat-middeleeuwse cultuurgebieden maar hadden ook tot 
gevolg dat er “drukpunten” op het historisch ecosysteem ontstonden. De oud oppervlakken onder de Beuninger 
landweer en Witte weer bieden daarmee een bodemarchief voor respectievelijk het noordelijk aangrenzende 
Beuninger Binnenveld en zuidelijk aangrenzende Dijkgoor (tabel 7.5; bijlage 7.2). 

1008  Brongegevens Fryske akademie.
1009  Demoed, 1987, p. 97.
1010  De sorteercode heide in het digitale kadastrale bestand bevat alle ongecultiveerde gronden.
1011  Slicher van Bath, 1957, p. 546-548.
1012  Demoed, 1987, p. 97,98.
1013  Lockwood & Lockwood 1993, p. 282-288; Davenport et al. 1998, p. 231-238; Scheffer et al., 2005, p. 1003-1012.
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Figuur 7.17. Links de nettetekening van de topografisch militaire kaart van omstreeks 1848 AD en de chromotopografische kaart van 
1901 AD. De buurschappen Punthuizen en Zandhuizen bevatten kleine loofbosjes en een akkercomplex. Het Lutterveen is niet meer 
zichtbaar op deze historische kaarten, maar het zuidelijke deel van het Dijkgoor is een duidelijk nat gebied. Het gebied is na 1848 AD 
beplant met naaldhout. 

Tabel 7.5. Overzicht van overstoven bodems (A-horizont) en pollenspectra uit fossiel maaiveld

Locatie Oud oppervlak Datering Spectra cm-mv
Beuninger landweer Veldpodzolgrond late middeleeuwen# 33
Witte weer Beekeerdgrond 1475 AD^ 103
Zandhuizen 1 Moerpodzolgrond 1613 ± 40*/1610 ±22 AD** 93-89
Zandhuizen II Gooreerdgrond 1613 ± 40*/1610 ± 22 AD** 170-150
Puntbeek, laag 4a Voorde 1610 ± 22 AD** 211-195

^ Schriftelijke bron Olde Meierink 1980, p. 88-89.
# Onbetrouwbare OSL-datering. Overige landweren hoofdzakelijk tussen 1325 en 1475 AD: Brokamp, 2007.
* Op basis van lithostratigrafie Lutterzand en bijbehorende OSL-datering Vandenberghe et al., 2013
**OSL-datering Puntbeekprofiel, laag 4a, par. 7.3.

Het laat-middeleeuwse landschap in de directe omgeving van het Lutterzand (landweren) bevatte vooral pollen van 
els, hazelaar, eik, grassenfamilie en heideachtigen (Ericales). Het Lutterzand was destijds al erg open, want er zijn 
nauwelijks verschillen met de fossiele bodems uit het nog overstoven Lutterzand uit de 17de eeuw. Het is vooral 
opvallend dat de laat-middeleeuwse taxa van akkers, graslanden en pioniermilieus minder sterk ontwikkeld zijn 
(bijlage 7.3, Beuninger landweer en Witte weer). 

Pilvaren (Pilularia globulifera), moeraswolfsklauw (Lycopodiella inundata), cypergrassen (Cyperaceae), veenmos 
(Sphagnum) en heideachtigen wijzen op een vrij open, natte tot wisselvochtige heide. Vooral de eerste twee soorten 
zijn kenmerkend voor heideplassen of gebieden die onder invloed staan van ijzerrijk of gebufferd grondwater.1014 Dit 
wordt ondersteund door de algen Zygnema (HdV-58), Botryococcus, Concentricystis en Closterium idiosporum (HdV-
60), die het voorkomen van ondiep stilstaand water met mesotrofe tot eutrofe kenmerken indiceren (bijlage 1.2).1015 
Het voorkomen van het schapenzuring-type (Rumex acetosella of R. acetosa), ganzerik-type (Potentilla) en smalle 
weegbree (Plantago lanceolata) wijzen op cultuurbeïnvloeding, vermoedelijk voor beweiding of plaggenwinning. 
Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum) bij de Witte weer geeft aanwijzingen voor bodemuitlogingsprocessen.1016 Het 
voorkomen van gewone eikvaren (Polypodium vulgare) bij de Beuninger landweer past bij het cultuurhistorisch 
karakter van de landweer. Het was een met hout beplant landschapselement, gelegen in een vrij open landschap.1017 

1014  Weeda et al., 1985, p. 52.
1015  Zygnema (HdV-58), Botryococcus, Concentricystis en Closterium idiosporum (HdV-60); bijlage 1.2.
1016  Weeda et al., 1985, p. 31.
1017  Weeda et al., 1985, p. 50; Brokamp, 2007, p. 42; Olde Meierink, 1980, p. 92-93.
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Figuur 7.18. Schematisch overzicht van de randen van het Lutterzand, voorafgaand aan de zandverstuivingen rond 1600 AD. In 
het Puntbeekdal kwamen blauwgraslandachtige kenmerken voor (zoals in reservaat Punthuizen, nr. 1). Op de drogere gronden zijn 
aanwijzingen voor zoomvegetaties met hengel (zoals in Mander, nr.2), maar was in hoofdzaak een open heidelandschap kenmerkend. 
In ondiepe slenken groeiden onder andere veenmossen en pilvaren (zoals op de Strabrechtse heide en de Zunasche heide, nr. 3 en 4). 

De fossiele bodems in het Lutterzand zelf geven aanwijzingen voor cultuurgraslanden in de directe omgeving 
aan het begin van de 17de eeuw. Blauwe knoop (Succisa pratensis), walstro (Galium), grassen (Poaceae), poelruit 
(Thalictrum flavum) en grote of ruige weegbree (Plantago major of P. media) wijzen onmiskenbaar op beweide en/of 
intensief betreden, matig voedselrijke, vochtige graslanden rijk aan structuur.1018 Aanvullend bewijs hiervoor leveren 
de mestschimmels Sporormiella (HdV-113) en Sordaria-type (HdV-55A) (bijlage 1.2). In vergelijking met de late 
middeleeuwen kunnen gewoon varkensgras (Polygonum aviculare), alsem (Artemisia) en perzikkruid (Persicaria 
maculosa) wijzen op verstoring door de interregionale route, want het is onzeker of de buurschappen Punthuizen en 
Zandhuizen en hun akkers toen al bestonden. Anderzijds is het verschijnen van het pollen van korenbloem, boekweit 
(Fagopyrum esculentum) en rogge (Secale) wel een aanwijzing voor akkers, mogelijk op grotere afstand van het al open 
gebied. In ieder geval is zeker dat het landgebruik intensiever was in vergelijking met de laat-middeleeuwse gegevens. 
Het verschijnen van zowel jeneverbes (Juniperus communis), hengel (Melampyrum pratense) en gewone eikvaren wijst 
op zoommilieus. Landschapsecologisch gezien wijzen de fossiele bodems op een nat heidelandschap, waarin de ruggen 
bestonden uit veldpodzolgronden, ondiepe wisselvochtige slenken uit gooreerdgronden, grondwatergevoede slenken 
uit beekeerdgronden en randen van vernattende veengebieden uit moerpodzolgronden (fig. 7.18). Qua historisch-
landschapsecologische kenmerken past het pollenbeeld bij zowel de historische route als de blauwgraslanden die in 
dit gebied kenmerkend zijn.1019

Het Lutterzand tijdens de zandverstuivingen 1600 AD- 1780 AD - Het stuifzandpakket bevat weinig pollen, maar in de 
tussenliggende humushoudende banden is pollenhoudend materiaal aangetroffen (tabel 7.6). 

1018  Weeda et al., 1988, p. 253-285-286.
1019  Hoofdstuk 3; Jansen, 2000, p. 87-107.
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Tabel 7.6. Overzicht van pollenspectra uit het stuifzandpakket

Locatie Voorde Datering Spectra cm-mv
Puntbeek, laag 5 Humushoudende fluvio-eolische opvulling 1649 ± 27 AD* 185-125
Puntbeek, laag 6 humushoudende eolische opvulling 1732 ± 22 AD* 99-70
Zandhuizen 2 humushoudende eolische opvulling 1732-1773 AD** 150-140

* OSL-datering Puntbeekprofiel, laag 5 en 6. Dit proefschrift.
** Historisch-geografische kenmerken Hottingerkaart 1773-1794 AD

Het verschijnen van de eutrafente soort grote lisdodde (Typha latifolia) op locatie Puntbeek valt samen met de 
opvulling met stuifzand in combinatie met verstoring in de voorde (fig. 7.19). Tijdens de overstuivingen verdwijnen 
de kenmerkende soorten van matig voedselrijke graslanden uit het pollenbeeld. Opvallend is de toename van 
heideachtigen ten koste van het aandeel els (Alnus) (bijlage 7.3, pollendiagram Zandhuizen 1 en II). Er vond ten 
opzichte van de fase voorafgaand aan de overstuiving oligotrofiëring plaats, vermoedelijk als gevolg van stagnerend 
water. De algen en schimmels HdV-160, Tilletia sphagni (HdV-27) en Galisinospora (HdV-1) wijzen op veenvorming 
deels onder droge omstandigheden (te zien aan verkoolde lagen) (bijlage 1.2). Spirogrya (HdV-315), Botryococcus en 
Zygnema (HdV-58) wijzen nog steeds op ondiep mesotroof water, wat goed aansluit bij het verschijnen van wilde gagel 
(Myrica gale), koningsvaren (Osmunda regalis) en gewone waternavel (Hydrocotyle vulgaris). De mestindicerende 
schimmel Sporormiella type (HdV-113) kan afkomstig zijn van de hoefdieren die de lading door de voorde trokken.1020 
De alg Pediastrum in de heideslenk Zandhuizen II en Gelasinospora (HdV-1) en Debarya glyptosperma op locatie 
Puntbeek wijzen op milieuveranderingen, een gevolg van instuivend zand.1021 

De rijkere soorten zoals iep (Ulmus), linde (Tilia), haagbeuk (Carpinus betulus), hazelaar (Corylus avellana) en hulst 
(Ilex aquifolia) zijn vooral kenmerkend voor het Puntbeekprofiel. De kaart van Ten Have uit 1648 toont in de omgeving 
van Holt nog een groot loofbos, dat waarschijnlijk net als het huidige Bentheimer Urwald en de Dinkelvallei nog 
rijke loofbossen bevatte. Lokaal gezien passen deze rijke soorten niet bij de landschapsecologische kenmerken. Op 
wallichamen in zowel Zandhuizen en Punthuizen komen tegenwoordig nog haagbeuk en hazelaar voor. 

Het Lutterzand vanaf 1780 AD - De basis van de plaggendek vertegenwoordigt een mix van de pollenneerslag vanuit 
de akkers en de pollenneerslag op de winlocaties van de plaggen (tabel 7.7). 

Tabel 7.7. Overzicht van pollenspectra na de overstuiving van het gebied

Locatie Plaggenbodem Datering Spectra cm-mv
Puntbeek Basis plaggendek 1732*-1773 AD** 42
Zandhuizen 1 Basis plaggendek 1732*-1773 AD** 62

*Op basis van jongste OSL-datering laag 6. Dit proefschrift.
** Historisch-geografische kenmerken Hottingerkaart 1773-1794 AD

1020  Bijlage 1.2.
1021  Bijlage 1.2.



271Zandverstuivingen, zandsteentransport en hydrologische dynamiek in het Lutterzand | 

Figuur 7.19. Schematisch overzicht van de randen van het Lutterzand, tijdens de zandverstuivingen tussen circa 1650 en 1780 
AD. Een analoge situatie voor een voorde in het gebied van de Berezina in Wit-Rusland (nr. 1), actieve zandverstuivingen in het 
Kootwijkerzand (nr. 2), gagelstruwelen in het blauwgrasland van Punthuizen en afgebrande vegetatie (nrs. 3, 4) en een extensieve 
graanakker met korenbloem en klaproos in Hezingen (nr. 5). 

Figuur 7.20. Postkaart van het Lutterzand in het 
begin van de 20ste eeuw. Vermoedelijke fotograaf 
Bernink.
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Indien we aannemen dat deze plaggen uit de directe omgeving afkomstig zijn dan is er ten opzichte van de stuifzandfa-
se alleen een verdere ontwikkeling van akkergemeenschappen zichtbaar. Driekleurig viooltje (Viola tricolor), gewone 
spurrie (Spergula arvenis), dovenetel (Lamium) en de mestschimmels Sordaria (HdV-55A) en Podospora type (HdV-
7A) zijn voor deze fase kenmerkende soorten. Aanvullend op de paloeecologische gegevens zijn de inventarisatiege-
gevens uit het begin van de 20ste eeuw. Het stuifzand in het Lutterzand was in de jaren ‘20 nog niet geheel vastgelegd 
(fig. 7.20). Bernink beschreef dat er in 1915 dennen waren gekapt, waardoor het stuifzand weer was aangewakkerd. 
Kenmerkend waren grove den (Pinus sylvestris), zeeden (Pinus pinaster), jeneverbes, voorjaarsspurrie (vermoedelijk 
heidespurrie: Spergula morisonii), helmgras (Ammophila arenaria), zandzegge (Carex arenaria), geel walstro (Galium 
verum), geelwitte strobloem (vermoedelijk bleekgele droogbloem, Gnaphalium luteo-album) en kleine tijm (Thymus 
serpyllum).1022 Waarschijnlijk zijn de zeeden en het helmgras ingevoerd om het stuifzand vast te leggen. Helmgras 
werd aan het begin van de 20ste eeuw nog op enkele heuvels aangetroffen, maar is ruim voor 1948 uitgestorven.1023 

7.4. Synthese en conclusies 

Het landschap voor de verstuivingen

Voor circa 1630 AD vormde de Pleistocene puinwaaier ter plekke van het huidige Lutterzand een hooggelegen rug in 
het Dinkeldal (fig. 7.11). Deze puinwaaier vormde een ideale oost-west passage in de laat-middeleeuwse interregionale 
handelsroute tussen Deventer, Oldenzaal en Hannover, want het ten noorden en zuiden gelegen Lutterveen en Dijkgoor 
waren ontoegankelijk. De landweren ter plekke vormden een geleiding om de cultuurgebieden, maar leidden onbewust 
tot een hoge druk op het routenetwerk en daarmee op het ecosysteem. De paleobodems en pollensamenstelling 
onder het stuifzandpakket wijzen op haarpodzolgronden, waarop voorafgaand aan de verstuivingen waarschijnlijk 
droge heide, jeneverbesstruwelen en zoomvegetaties met ondere andere hengel voorkwamen (tabel 7.8, fase A). Het 
centrale deel van de puinwaaier blijkt grotendeels verstoord, wat te zien is aan uitgestoven karrensporen. Dierhoeven, 
wagensporen en pollen van tredsoorten bij de Puntbeek wijzen op een intensief gebruikte route. Op de flanken van de 
puinwaaier, buiten deze route, kwamen ondiepe slenken voor met gooreerdgronden. Hierin kwamen zwakgebufferde 
vennen voor, waarschijnlijk als gevolg van plaggenwinning en beweiding. Ze lagen in een omgeving van veenmosrijke 
natte heide en blauwgrasland (tabel 7.8, fase A). In terreindepressies nog verder buiten de puinwaaier, het zuidelijk 
gelegen Dijkgoor, wijzen fossiele overstoven moerpodzolgronden op veenvormende processen en een vernattend 
landschap. De ouderdom van deze vernattingsfase is onbekend doordat de amorfe veenlaag niet te dateren was. Uit 
dit onderzoek is naar voren gekomen dat de route tussen Oldenzaal en Hannover via het Lutterzand is gegaan. Dit is 
noordelijker dan eerdere onderzoekers hebben verondersteld. 

Het landschap tijdens de verstuiving

Al vanaf het Subboreaal waren er zandverstuivingen langs de Dinkel, Regge en Overijsselse Vecht.1024 In hoofdstuk 
3 is beschreven dat stuifzand in de prehistorie een strikt lokaal fenomeen was en alleen in de omgeving van de 
nederzetting van Denekamp De Borchert is aangetoond. In eerder geologisch onderzoek en dit onderzoek wijzen 
OSL-dateringen op zandverstuivingen tussen 1600 ± 40 AD en 1649 ± 27 AD zowel aan de west- als oostzijde van het 
Lutterzand. De oorzaken en effecten van deze zandverstuivingen zijn uitgezocht op basis van sociaal-economische 
en archiefbronnen. De mensen hebben namelijk tussen 1690 en 1781 AD gewerkt aan het bestrijden van deze 
zandverstuiving.

In tegenstelling tot de visie van eerdere onderzoekers lijken de zandverstuivingen door een complex van regionale 
en lokale factoren te zijn ontstaan (tabel 7.8, fase B). Na de Tachtigjarige oorlog ontstond er bevolkingsgroei, 
economische ontwikkeling en werden schulden uit deze oorlog vereffend door de regels over het gebruik van 
gemeenschappelijke gronden te versoepelen (“nood breekt wet”). Tegen betaling werd het mogelijk om nieuwe 
ontginningen (nederzettingen) te stichten en ontstonden buurschappen met suffix “-huizen” (Stroothuizen, 
Punthuizen, Zandhuizen). In perifere gebieden ontstonden hierdoor ook permanente drukpunten op het ecosysteem. 
Dankzij de ontdekking van de plaggenlandbouw werd de natuurlijke bodemvruchtbaarheid van ondergeschikt belang. 
De druk op de “wingewesten”, de ongecultiveerde gronden, nam drastisch toe. Het gebruikshout raakte op, het veen 
vormde een alternatieve brandstof, maar leidde door bodemdaling en ontwatering tot dalende grondwaterstanden. 
De Pleistocene puinwaaier vormde de enige manier om zandsteen van de Bentheimergroeven naar Twente te krijgen. 
Door de hoge ligging, het fijne zand, het ontstaan van kale bodem door plaggenwinning, grazend vee, de belasting van 

1022  Bernink, 1926, 3de druk, p. 114.
1023  Dingeldein, 1948, p. 40-41.
1024  Willemse & Groenewoudt, 2012; Van Beek, 2009, p. 499-503; Pierik, 2017, p. 187.
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karrenvrachten zandsteen die via vaste sporen door het gebied werden getrokken en de dalende grondwaterstanden 
ontstonden zandverstuivingen rond 1600 AD. 

Vanaf 1632 AD ontstond er maatschappelijke weerstand over het vervoer van zandsteen. Dit sluit aan op de 
aardkundige begindatering van het stuifzand. Vanaf 1690 ontstond er maatschappelijke zorg over de omvang van 
de zandverstuiving (tabel 7.8, fase B). De verplaatsing van de middeleeuwse interregionale route van het Lutterzand 
naar het Schepersvonder in 1659 AD onderstreept het financiële belang van steden zoals Oldenzaal, die anders 
tolinkomsten gingen missen. De oude interregionale handelsroute door het Lutterzand werd vanaf dat moment alleen 
nog gebruikt voor het vervoer van zandsteen, waarbij in de 18de eeuw in sommige jaren circa 350 m3 zandsteen per 
jaar door het gebied werd vervoerd. In de periode (1600-1700 AD) werd het Puntbeekdal overstoven maar wijst de 
parallelle spoorvorming in het reliëf op continuïteit van deze transportroute (fig. 7.14). 

De factoren die hebben geleid tot de zandverstuivingen waren een samenspel van regionale en lokale factoren. 
Onderzoek op verschillende schaalniveaus en naar zowel mens, de aarde en de natuur bleken nodig om de oorzaken 
van zandverstuivingen te vinden (tabel 7.8, fase B en C). De eindfase van de zandverstuivingen verliep grillig. Door 
de overstuiving van het Puntbeekdal was er regionale vernatting (tabel 7.8, fase C). De problemen die daarop volgden, 
werden op interregionaal niveau tussen de buurschappen Holt in de Graafschap Bentheim en De Lutte in Twente 
opgelost. De overstuiving van het watersysteem leidde tot een verslechterende waterafvoer, waaruit nieuwe sociaal-
maatschappelijke problemen voortkwamen. De Staten van Overijssel gingen zich met het waterbeheer bemoeien 
(paragraaf 3.3), want in 1770 AD moesten alle beken, waaronder de Puntbeek worden opgeschoond om een betere 
waterhuishouding mogelijk te maken. Uit een vergelijking tussen de fossiele beekbedding uit circa 1600 AD (1 m 
breed en 0,4 m diep, paragraaf 7.3.) en de oude beekrelicten in de buurschap Punthuizen uit circa 1850 AD (1,2-
2,2 m breed en 0,6-0,9 m diep, paragraaf 3.3) blijkt een verdubbeling van de afvoercapaciteit. Deze ingreep rond 
1770 AD valt samen met de eindfase van de zandverstuivingen en de uitbreiding van plaggendekken in de nieuwe 
buurschappen.

Het landschap na de verstuiving

Door privatisering van de marke De Lutte in 1820 kregen de nieuwe eigenaren een persoonlijk belang bij de ontsluiting 
en kwaliteit van hun nieuwe gronden. De bebossing van het stuifzand en verdere aanpassing van het watersysteem 
geven daar uiting van. Het heide- en stuifzandlandschap verdween en het aangrenzende venige moerasgebied 
Dijkgoor werd in cultuur gebracht. Opvallend is dat de particuliere eigenaren de eerste neofyten zeeden en helmgras 
in Twente introduceerden. 
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Tabel 7.8. Maatschappelijke factoren voor, tijdens en na de zandverstuiving met historisch-landschapsecologische effecten
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Tabel 7.8: Maatschappelijke factoren voor, tijdens en na de zandverstuiving met historisch-
landschapsecologische effecten 

Factoren Mens Aarde Natuur

Sociaal-economisch 

Fase A (<1630 AD)
Einde 80-jarige oorlog -Schuldendruk, verkoop 

gebruiksrechten van 
markegronden

-Differentiatie aan ecologische 
standplaatsen

-Toename mest en vraat in open 
heidelandschap met 
zoomvegetaties 
(jeneverbesstruwelen met 
hengel)

Bevolkingsgroei -Toenemende diversiteit van 
gebruiksconflicten in marken

-Erosie, bodemdegradatie -Divergente milieus met 
kenmerken van natte 
strooiselruigten, blauwgrasland, 
natte heide, zwakgebufferd ven

Herstel interregionale handel -Intensivering netwerk 
handelsroutes

-Erosie, sedimentatie -Intensief betreden zones 
(weegbreeklasse) met 
pioniersoorten van ruderale 
milieus

Sociaal-maatschappelijke 
ontwikkelingen 

Fase B (1630-1700 AD)
-Stichting van veldnederzettingen -Aanleg plaggendek, 

permanente aanwezigheid vee
-Antrosols (plaggendek) in 
perifere gebieden

-Akkergemeenschappen in het 
heidelandschap

-Overgebruik marke gronden:
      -plaggenwinning

-Geconcentreerde 
bodembeschadiging door 
zandsteenkarren en vee

-Ontstaan van kale bodem in 
natte tot wisselvochtige 
milieus.

-Van heide naar 
stuifzandlandschap

-begrazing met vee en schapen -Schaarste aan brandstof, 
meststof
-Verslechtering 
beweidingsgronden

-Erosie
-Eutrofiëring (beperkte schaal)

-Ontstaan van pioniermilieus 
(pilvarenassociatie)

-Veenontginning -Turf- en plaggenwinning -Maaivelddaling door 
ontgraving hoogveen
-Activering zandverstuivingen

-Einde hoogveenlandschap, 
afname regionaal grondwater
-Overstuiving ecosystemen

-Zandsteenhandel over land -Reliëfverandering -Overstuiving regionaal 
watersysteem

-Oligotrofiëring door isolatie:
gagelstruweel, natte heide, 
zwakgebufferd ven 

-Waterconflicten over afvoer 
Puntbeek:
hooiderving, derving 
plaggenwinning

Fase C (1700-1800 AD)
-Opkomst Provinciale waterstaat -Aanleg regionaal 

ontwateringssysteem
-Dalende grondwaterstanden -Zie fase B

-Interregionale samenwerking 
bestrijden zandverstuivingen

-Stuifscherm Puntbeek
Uitbouw bouwlandkampen

-Afname actief stuifzand

Fase D (1800-1900 AD)
-Privatisering markegronden -Bebossing stuifzand- en 

heidegronden
-Verdwijnen actief stuifzand -Ontginning Dijkgoor

-Aanleg wegen- en waterlopenstelsel -Kanalisatie Puntbeek, 
beekverplaatsing westzijde 
buurschap Punthuizen

-Verdwijnen heide- en 
stuifzandlandschap
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De mens als veenvormende factor in het 
watermolenlandschap van het Mosbeekdal 

tussen 1300 en heden 

  
	

	 	


	Hoofdstuk 7



