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(O.a. de voorgaande 5 publicaties doorgelezen en voor kennisgeving aangenomen! Conclusies en aannames in die publicaties
worden gedaan met foute basisgegevens en zijn daarom niet betrouwbaar en mogen niet gebruikt worden.)
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”Nederland in het Holoceen”. Zagwijn 1986.
”Cultuurhistorisch onderzoek in het gebied van de Assendorperlure”. P.P.D. Burm, 1989.
”Overijssels Recht en Geschiedenis. R.V B., 1988.
“Geschiedenis van Zwolle”. Ten Hove, 2004.
“Het oer- poldercomplex bij Zwolle”. v/d Schrier.
”Landschap rondom Zwolle”
“Zwolse Regesten vanaf 1350”. F.C. Berkenvelder.
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Verder hebben wij gebruik gemaakt van de literatuur die in het Zwols Archeologisch Dagboek vermeld is.
In juni 2008, nog de volgende publicatie doorgeworsteld:1e; Geologisch onderzoek van het Nederlandse Waddengebied.
Rijksgeologische dienst. Haarlem 1977
2e; De agrarische-maritieme structuur van Terschelling omstreeks het midden van de negentiende eeuw. Groningen 1971.In
de 1e publicatie wordt o.a. het ontstaan van het landschap besproken en is aangegeven dat er tussen de verschillende
eilanden in de ondergrond vulkanische breuklijnen aanwezig zijn. Deze spleten/holtes zullen vanaf het begin al voor
waterafvoer gezorgd hebben.
In de 2e publicatie benadrukt de auteur waarom mensen in vroegere tijden zich op verhogingen in het
landschap gingen vestigen en dat ze bij het water gingen wonen.
Het kaartmateriaal.
Onze dank gaat uit naar Henri van Dijk†. In de periode dat hij werkzaam was bij het Rijksarchief heeft hij voor ons veel kopieën
gemaakt van kaarten en oude boeken waarin gegevens stonden die in de verschillende publicaties van nut waren. Op
verschillende sites stonden afbeeldingen en waar we die belangrijk vonden hebben we die gekopieerd en opgeslagen.
Daarvoor onze dank.
Historisch Centrum Overijssel.
Beschikbaar stellen van de bodemkaart van Terschelling door Gerard De Weerdt.
Luchtfoto’s: Behalve de bestaande zwart-wit foto’s leveren ook de in de 2e Wereldoorlog door de R.A.F. gemaakte foto’s weinig
gegevens door de vele kleiafzettingen.
De roodblauwe kaarten (Freitag Drabbe): regio Zwolle (op vier foto’s).
De bodemkaart, schaal 1 : 50.000, bijlage drie. Stichting voor bodemkartering. Wageningen 1969.
Blad 21 Zwolle Oost Stiboka Wageningen
Geomorfologische kaart Nederland. Wageningen UR/Alterra.
Geomorfologische kaart “Ruilverkaveling Salland West”.
Markenkaart. Geschiedkundige atlas Nederland
Alvast onze excuses als we iets vergeten zijn.
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