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C.H. Edelman (1903-1964)



De Stichting voor Bodemkartering

• In 1945 opgericht door prof.dr. C.H. Edelman

• Doel: uitvoering bodemkarteringen

• Sterk interdisciplinaire opzet

(o.a. bodemkunde, geologie, geomorfologie,               

hydrologie, micromorfologie, bodemchemie, 

paleobotanie, vegetatiekunde, bosbouw, 

archeologie, historische geografie)



• interdisciplinaire grondhouding

• denken in diverse ruimtelijke 

schalen

• denken in diverse tijdschalen

• Intensieve wisselwerking tussen 

veldwerk, laboratorium-

onderzoek, bureaustudie en 

theorievorming 

• open houding

• grote passie voor bodem en 

landschap



Waterbolk, H.T., 1982: Mobilität von 

Dorf, Ackerflur und Gräberfeld in 

Drenthe. Siedlungsforschungen auf 

der nordniederländischen Geest.

In: Offa 39, 97-137.



Boekproject 1993 De Strubben-

Kniphorstbos (Sake Jager –

Hans Elerie – Theo Spek)







Holtingerveld



• interdisciplinaire grondhouding

• denken in diverse ruimtelijke 

schalen

• denken in diverse tijdschalen

• Intensieve wisselwerking tussen 

veldwerk, laboratorium-

onderzoek, bureustudie en 

theorievorming 

• open houding

• grote passie voor archeologie en 

landschap



Hoe kunnen we geïnspireerd door het werk van 

Tjalling Waterbolk het onderzoek naar de 

landschapsgeschiedenis van Noord-Nederland 

voortzetten?

• Interdisciplinair

• Diachroon

• Schakelen tussen diverse ruimtelijke 

schalen

• Empirisch gefundeerd, theoriegericht



Thema 1

Transitie en continuïteit:

dynamiek van landschap, locatiekeuze, 

territoriumvorming en  landgebruik in de 

pre- en protohistorie



Onderzoek en duiding van transitieperioden

• Vroeg-Neolithicum

• Midden-Bronstijd

• Midden- en Late IJzertijd

• Karolingische tijd

• Late Middeleeuwen – Vroege Nieuwe Tijd

Datering – Culturele veranderingen - Landschappelijke 

veranderingen - Maatschappelijke en/of ecologische 

verklaringen – Interne en/of externe aansturing 



Territoriumvorming



Thema 2

Het middeleeuwse dorp: 

verbinding van archeologie, middeleeuwse 

geschiedenis, historische geografie en 

sociale wetenschappen



• nederzettingsarcheologie in dorpskernen

• retrospectief onderzoek van vroeg- en 

volmiddeleeuwse bezitsverhoudingen

• Interdisciplinair landschapshistorische 

analyse (archiefonderzoek, morfogenese, 

toponymie, bodem, dorpsvorming)

• historisch-sociologische en antropologische 

analyse van de middeleeuwse 

dorpssamenlevingen 



Retrospectieve bezitsreconstructie

• integratie historische geografie met 

middeleeuwse geschiedenis en archeologie

• gelaagdheid van bezitsverhoudingen als 

sleutel tot de kolonisatie- en 

ontginningsgeschiedenis

• domeingoederen als gidsfossiel voor vroeg-

en vol-middeleeuwse ontginningskernen

• ijking tijdlagen door middel van 

archeologisch onderzoek 

Voorbeelden: Mol en Noomen (Friesland; Groningen); Van Bavel

(rivierengebied); Noomen / Spek (Drenthe); Spek (Raalte)



Thema 3

Historische ecologie: 

wisselwerking van mens en natuur 

in het verleden als inspiratiebron 

voor het landschapsbeheer van de 

toekomst



Historische ecologie 

• reconstructie historische ecosystemen

• reconstructie historische beheersvormen 

(bedrijfsstijlen)

• onderzoek naar wederzijdse beïnvloeding 

historisch beheer en historisch ecosysteem

• toepassing historisch-ecologische 

systeemkennis in actueel natuur- en 

landschapsbeheer 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Strubben-Kniphorstbos%2C_archeologisch_reservaat%2C_strubben_-_Anloo_-_20529571_-_RCE.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Strubben-Kniphorstbos%2C_archeologisch_reservaat%2C_strubben_-_Anloo_-_20529571_-_RCE.jpg


Dank voor je jarenlange inzet,  

betrokkenheid en inspiratie!



Landschapsbiografie van de Drentsche Aa

• boek van 514 pagina’s

• samenvatting van vijftig jaar 

onderzoek

• initiatiefnemers: Hans Elerie & 

Theo Spek

• team van 30 makers

• veel beeldmateriaal

• coördinatie: RUG-

Kenniscentrum Landschap 
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