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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

Question marks
During archaeological research, four so called ‘hearths’ have been mapped with clusters
of flint objects in the vicinity. This speaks to the imagination, these must have been places
where hunter-gatherers came together to eat, have meetings or to sleep. We know very
little about these tribes and this raises questions: who were these people, what did they do,
what were they thinking? We know that they did not stick to one place, like the generations
after them started doing, but we don’t know how often and at what moments they returned
to this place. Was their presence a consistent pattern or were their comings and goings
unpredictable? What led them to this area? Was this the only tribe that settled here or were
there many more?

proefsleuven en begrenzing archeologische vindplaats

clusters met vuursteenresten

Hearths
The four hearths found in Eschemarke are located in the north of the area, close to the
trees and scattered across an east-western strip of approximately 15 metres. In this design,
the hearths have been literally traced over from the archaeological rapport and have
been enlarged twice their size. These new hearths have a round to oval shape and are
approximately 1 to 1,5 kilometres in diameter. By picking up the hearths and move them
in a south-eastern direction, they can lean over the crest of the parabola-shaped dune, at a
high point for a good overview of the surroundings.
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sporen van haarden

VUUR-STEEN (FLINT)
The four hearths now form the heart of theVUUR-STEEN plan. The hearths are represented
as stone discs. Underneath every disc is a larger, slightly elongated surface that has been filled
with loose play sand. The hearths represent a smouldering fire. The four hearths now form
the foundation for the FLINT plan. The surface of the hearths consists of a stony material
(concrete) that seems to have been ‘cracked, torn and split by the heat’. The stony surfaces
contain relief patterns of various cores of flint. Between the hundreds of flint splinters and
shards a total of 29 artefacts were found. These are utensils purposely made by humans
according to the archaeologists of ARCbv.

THE HEARTH
The fire, the sparkling guest, comes from the gods, but we need to build a hearth to provide it with a place
to stay. This connection between flame and housing shaped the image of home for centuries: home and
hearth. The flaming fire in the hearth is the symbol of the living centre of the family, the community, despite
the fact that we are no longer dependent on it for warmth, light, protection, and food preparation.
This long connection to the fireside has left us with an impression that is more than just the reminder of
the actual physical construction. The concrete form of the hearth used to be no more than a stone surface
or earth pit in the middle of a cave or primitive shelter.
Even though the building and structure of the hearth has changed,
its spirit is still present when family and friends gather at a plated
table or in front of the television during a football match.
For thousands of years, the wooden kindled fire required constant
care, which lead to a feeling of a ghost of the hearth, something
at the head of a gathered family or community, something that
mediates and alleviates differences between members and
prepares for the gathering with great patience and dedication.
(from: The Book of Symbols, Taschen 2011)

example of graphicconcrete (www.graphicconcrete.com)

found artefacts (source ARC)

an example of a ‘Hearth’ with flint artefacts in its surface

WET OR DRY
The hunter-gatherers travelled from place to place and were therefore not always present in
this settlement, the fire did not burn continuously and this is still the case.
Measurements over the years show us that when the atmospheric pressure drops below
1013 hPa (hectopascal) the chances of rain increase. If the pressure rises above 1013 hPa,
the chances of stable weather are much higher. This 1013 hPa boundary dictates whether the
hearths burn or not. Our travellers settle down in Cascade when the weather is nice, and

Decadenormalen
1050

JAN
1 2

3

FEB
1 2

3

MRT
1 2

Twenthe
3

APR
1 2

3

MEI
1 2

3

JUN
1 2

3

JUL
1 2

Tijdvak 1981-2010
3

AUG
1 2

3

SEP
1 2

3

OKT
1 2

3

NOV
1 2

3

DEC
1 2

3

1050

1040

1040

1030

1030

1020

1020

1010

1010

1000

1000

990
980

990
980

970

970

30
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0
-3
-6
-9
-12
-15
160

30
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0
-3
-6
-9
-12
-15
160

140

140

120

120

100

100

80

80

60

60

40
20
0
80

LUCHTDRUK
(in hPa)
decadenormaal en
hoogste en laagste
decadegemiddelde

TEMPERATUUR
(in ˚C)
decadenormaal van de
gemiddelde-, de maximumen de minimumtemperatuur
hoogste decadegemidelde
van de maximumtemperatuur en
laagste decadegemidelde
van de minimumtemperatuur

HOEVEELHEID NEERSLAG
(in mm)
decadenormaal en
grootste decadesom

40
20
0
80

DUUR NEERSLAG
(in uren)

esdoorn

berk
esdoorn
berk
esdoorn

eik

esdoorn

berk

eik

berk

Mystery
The tribes travelled from place
to place. When they were in this
settlement we do not know, but
when they were present they would
ignite the fire. This will also be the
case in this plan. One morning the
fire has been extinguished, the
people have left. A sudden feeling of
loss encompasses the residents of
Cascade. But after a certain amount
a time the hearths are smouldering
again; our mysterious travellers have
returned.
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scherpe en rechte begrenzingen tussen trottoir en begroeiing
kunnen in de 3 zones rond de kruising worden ‘aangetast’ en doorbroken.

‘zegge en zompig’
meerstammige elzen

