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Aanleiding

Achtergrond

De wijk Cascade is een deel van het plan Eschmarke in de gemeente Enschedé. Cascade
ligt op de flanken van een stuwwal die is ontstaan tijdens de voorlaatste ijstijd. Omdat hier
sporen zijn aangetroffen uit de middensteentijd, ofwel het mesolithicum, kunnen enkele
kavels in het stedenbouwkundige plan niet worden bebouwd.
Met dit ontwerp willen we het verhaal dat zich hier vlak onder het maaiveld bevindt
zichtbaar en beleefbaar maken voor de huidige bewoners van de wijk Cascade.

Geologie
Een reconstructie van het mesolithische landschap kan veel zeggen over de bewoning en
het landgebruik door de mens. De wijk Cascade ligt volgens de Geologische Kaart van
Nederland op een stuwwal bestaande uit keileem en lemig zand bedekt met dekzand. De
stuwwal is zo’n 200.000 tot130.000 jaar geleden ontstaan, toen dit gebied nog bedekt was
met ijs. Het dekzand is afgezet in de laatste ijstijd (115.000 –10.000 jaar geleden). Door een
lage zeespiegelstand ontstond in deze periode een koud en droog landklimaat, waardoor de
begroeiing vrijwel geheel verdween en op grote schaal verstuiving van zand kon optreden.
Dit zand werd afgezet in de vorm van paraboolvormige duinen.

Jagen en verzamelen

Het nederlandse landschap ten tijden van het mesolithicum.
Hoog en laag in het huidige Nederland, de stuwwal bij Eschmarke is goed herkenbaar
De stuwwal loopt hoofdzakelijk van noord naar zuid, maar Cascade ligt op een overgang met een oostwest oriëntatie.

Het grootste deel van de ca. 200.000 jaar dat de moderne mens (Homo sapiens) op aarde
leeft, leefde men als jager-verzamelaar. De jager-verzamelaar die destijds in deze gebieden
rondtrok, leefde van de jacht op dieren en het verzamelen van eetbare vruchten en planten.
De jager-verzamelaar had meestal geen vaste verblijfsplaats, maar trok als nomaden rond
in kleine groepen (20-50 personen), steeds op zoek naar nieuwe gebieden waar genoeg
voedsel te vinden was.

Klimaatverandering

Vuur

Zo’n 12.000 jaar geleden werd in deze streek het klimaat warmer en vochtiger en werd de
bodem door toenemende bebossing vastgelegd. Op de plaatsen waar de dichte bebossing
overging in struikgewas en open grasland was een grotere verscheidenheid aan insecten,
vissen, en zoogdieren en bessen, vruchten, noten.
De jagers en verzamelaars waren voor het verkrijgen van een groot deel van hun voeding
aangewezen op deze overgangszones die vaak samenvielen met de overgang van hogere
naar lagere gebieden, dus van droge naar vochtiger gronden. Beekjes en meertjes waren,
naast de aanwezigheid van de overgangszones, extra aantrekkelijk door de aanwezigheid van
drinkwater en de transportmogelijkheden over water en langs oevers.
Tot slot zijn sporen van jager-verzamelaars te verwachten op plaatsen waar door erosie van
de bodem vuursteen aan het oppervlak kwam, zoals langs beekoevers en afwatergeulen.

In de ontwikkeling van de moderne mens is de beheersing
van het vuur zeer bepalend geweest. In de tijd van
de jagers-verzamleaars werd vuur met grote moeite
verkregen en het kostte nog meer inspanning om
het te behouden, Vuur diende essentiële doelen zoals
koken, verwarming, licht, bescherming en bewerking van
materiaal (smeden, pottenbakken). Vuur was voor de
jager-verzamelaar heilig en met veel rituelen omgeven.

Vuursteen
Vuursteen vormde voor de jagers en verzamelaars een van de belangrijkste grondstoffen
voor gereedschappen en wapens. Het is een hard en glasachtig gesteente dat vrij eenvoudig
te bewerken is om gereedschappen en wapens van te maken. Met vuursteen konden veel
verschillende soorten gereedschap gemaakt worden, van bijl tot mes, van boor tot pijlpunt.
De term vuursteen slaat op de kleine vonkjes die vrijkomen bij het bewerken van het
gesteente.

6 vuurstenen werktuigen

Haarden
Bij mesolithische opgravingen treffen we op dekzandruggen en zandkopjes vaak resten
aan van zogenaamde haarden of haardkuilen, die zich door hun afwijkende verkleuring en
opvulling aftekenen tegen het geelachtige dekzand. Deze haarden markeren kampementen
van rondtrekkende groepen jagers-verzamelaars. Vaak vindt men in de onmiddellijke
omgeving van de haarden veel vuursteenafval en weggeworpen werktuigen.
In de haarden kon men op een efficiënte manier een vuurtje stoken en onderhouden. In de
haarden treft men temidden van houtskoolresten vaak zwerfstenen aan die vaak gebarsten
zijn en een typisch scheurenpatroon vertonen dat aan grof craquelé doet denken. We
hebben hier te maken met stenen die door de hitte van het vuur verbrand zijn.

Het ontwerp
De beschrijving van een stuwwal en paraboolvormige duinen die door de hoofdzakelijk
zuidwestelijke wind werden opgestuwd, in combinatie met een overgangszone naar
een lager gelegen en natter gebied, geeft in de wijk Cascade aanleiding voor een
paraboolvormige glooiing met een hoogteaccent in de noordoost hoek van het gebied.
De jagers-verzamelaars verbleven bij voorkeur in de overgangszones tussen dicht bebost
gebied en open terrein. Dat geeft hier voldoende aanleiding voor een beplantingsplan
dat vanuit de bomenrand (het Kattenbosje) geleidelijk overgaat in struikgewas en lagere
begroeiing naar schraal grasland uiteindelijk uitlopend in een drassige zone (waar dat nu
ook al zo is). De soorten begroeiing kan geselecteerd worden op basis van soorten die ook
voorkwamen in de periode van het mesolithicum.
De groene zones in de wijk die direct aansluiten op de T-kruising tussen Vuurjuffer en
Bosbeekjuffer, kunnen een gezamenlijke sfeer en uitstraling krijgen, waardoor een samenhang
ontstaat in het landschappelijke thema dat zich over de kruising voortzet.
De scherpe en harde begrenzingen tussen trottoir en begroeiing kunnen in de 3 zones rond
de kruising door het ‘ondergrondse verhaal’ als het ware worden aangetast en doorbroken.
eerste schets van het ruimtelijke plan

Vraagtekens
Bij het archeologisch onderzoek zijn 4 zogenaamde ‘haarden’ in kaart gebracht met in de
directe omgeving clusters van vuurstenen objecten. Dit spreekt tot de verbeelding, dit
moeten plekken zijn geweest waar men bijeen kwam om te eten, te vergaderen of te slapen.
We weten heel weinig van deze volkeren en dat roept vragen op; wie waren deze mensen,
wat deden ze de hele dag, wat dachten ze? We weten dat ze niet op één plek verbleven,
zoals enkele generaties na hen dat wel gingen doen, maar we weten niet hoe vaak en op
welke momenten ze terug kwamen op dit kamp. Had hun aanwezigheid een vast patroon of
was het onvoorspelbaar wanner ze kwamen en weer vertrokken? Waardoor lieten ze zich
leiden? Waren zij de enige stam die dit kampement bezocht of waren er meer?

proefsleuven en begrenzing archeologische vindplaats

clusters met vuursteenresten

Haarden
De 4 haarden die in de Eschemarke zijn aangetroffen liggen vrij noordelijk in het gebied,
dicht tegen de bomen en verspreid over een oost westelijk gerichte strook van ca. 15
meter. In dit ontwerp zijn deze haarden letterlijk overgetrokken uit het archeologisch
rapport en vervolgens met een factor 2 vergroot. Deze nieuwe haarden hebben
een afgeronde tot ovale vorm en zijn per stuk ongeveer één tot anderhalve meter in
doorsnede. Door de haarden ‘op te pakken’ en in zuidoostelijke richting te verschuiven
vleien ze zich op een prettige manier over de kam van het paraboolvormige duin,
op een hoog punt voor een goed overzicht op de omgeving.
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sporen van haarden

VUUR-STEEN
De haarden vormen het hart van het plan VUUR-STEEN De haarden worden verbeeld
als stenen schijven. Onder elke schijf bevindt zich een groter, enigszins langgerekt vlak dat
is gevuld met rul speelzand. De haarden verbeelden een ‘smeulend vuur’. Het oppervlak
bestaat uit een steenachtig materiaal (beton) dat is ‘gebarsten, gescheurd en gespleten door
de hitte’. In het stenige oppervlak van de haarden zitten reliefs van enkele vuursteenkernen.
Tussen de honderden vuurstenen splinters en scherven zijn in totaal zijn 29 artefacten
gevonden, dit zijn gebruiksvoorwerpen die volgens de archeologen van ARCbv doelbewust
door mensen zijn gemaakt.

DE HAARD
“Het vuur, de ‘fonkelende gast’ (ERE 6:561), komt van de goden, maar we moeten een haard bouwen
om het een plaats te bieden. Deze verbintenis van vlam en behuizing vormde door de eeuwen heen het
beeld van ‘thuis’: ‘huis en haard’, zoal we zeggen. Het vlammende vuur in de haard is het symbool van het
levende centrum – van het gezin, de gemeenschap – hoewel we er niet langer afhankelijk van zijn zoals
we eens waren voor warmte, licht, bescherming en voedselbereiding.
Deze lange verbinding met het haardvuur heeft een indruk bij ons achtergelaten die meer is dan de
herinnering aan het fysieke bouwwerk zelf. De concrete vorm van de haard was oorspronkelijk niet veel
meer dan een stenen vlak of aarden kuil in het midden van een grot of primitief onderkomen.”
“Hoewel de bouwwijze en structuur van de haard veranderde,
wordt haar geest nog steeds gevoeld wanneer familie en
vrienden zich verzamelen voor een opgediste tafel of bij een
voetbalwedstrijd op de televisie.
Duizenden jaren lang vereiste het met hout gestookte vuur in de
haard constante zorg, wat aanleiding gaf tot het gevoel van ‘een
geest van de haard’, iets wat aan het hoofd staat van een bij
elkaar gekomen gezin of gemeenschap, iets wat bemiddelt en de
verschillen tussen de leden opheft en de samenkomst geduldig en
toegewijdt voorbereidt en beschermt.”
(uit; Het Boek der Symbolen, Taschen 2011)

voorbeeld van graphicconcrete (www.graphicconcrete.com)

in het gebied aangetroffen vuursteenkernen (bron ARC)

een voorbeeld van een haard met een craquelépatroon
en vuursteenkernen in reliëf in het oppervlak

Nat of droog
De jagers-verzamelaars trokken van plek naar plek en waren daarom niet altijd aanwezig op
dit kampement, het vuur brandde hier dus niet altijd en dat is nu nog steeds zo.
Uit langjarige metingen blijkt dat als de luchtdruk onder1013 hPa (hectopascal) zakt de kans
op neerslag sterk toeneemt, stijgt de druk boven 1013 hPa dan neemt de regenkans sterk af.
De grens van 1013 pHa bepaalt hier of de haarden smeulen of niet. Onze reizigers strijken
met goed weer neer in Cascade, als het gaat regenen vertrekken ze.
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Mysterie
Het volk trok van plek naar plek.
Wanneer ze hier waren weten we
niet, maar als ze op het kamp waren
ontstaken ze het vuur.
In dit plan zal dat ook zo zijn.
Op een ochtend blijkt het vuur
ineens uit, het volk is vertrokken
naar elders. Een gevoel van gemis
daalt neer over de bewoners van
Cascade. Maar na een bepaalde
tijd smeulen de haarden weer,
onze mysterieuze reizigers zijn
teruggekeerd op het kampement.
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