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Woord vooraf

Aanleiding tothetontstaan vanditboekvormtdetenbehoeve vande
CursusBodemkunde samengestelde syllabusHistorische Geografie.Dezecursuswerd inde jaren 1980/81 en 1982/83onder auspiciënvandeafdeling
ScholingvandeDirectieBedrijfsstructureleAangelegenheden vanhet
Ministerie vanLandbouwenVisserijgehouden.Deoplagevande syllabus
wasechterbeperkt engeziendegrotebelangstelling leekhetverantwoord
eengedrukte uitgave teverzorgen.
De schrijver isdankbaar dathetPUDOCditmanuscript inzijnreeks
Landschapsstudies heeftwillenopnemen.Hopelijk zalditdeel zijnweg
vindenonderdegenendiegeïnteresseerd zijn inde historisch-geografische
achtergronden vanhetcultuurlandschap: landschapsarchitecten,cultuurtechnicienbodemkundigen.Het isbedoeld alseeneersteoriëntatie in
hetvak.Mogelijk kanhetvannut zijnomineenbredere kring inzichtte
geven indedynamiek vanhet landschap enindemaatschappelijkeprocessendiemede totdevormgeving vanhet landschap hebbenbijgedragen.
Gaarnewildeauteur iedereendankendieaande samenstelling vandit
boekhebbendeelgenomen,inhetbijzonderdeheerH.T.J. vandenAkker,
diederedactionele bewerkingvandeoorspronkelijketekstopzichheeft
genomen.Verderdeafdeling Tekstverwerking vanStiboka,inhetbijzonder
mevr.H.G.Meijnen-Roelofsenmevr.I.B.Scheerder-Nijenhuis,diehet
manuscript camera-ready hebben afgeleverd.Lastbutnot leastdegenendie
hettekenwerk aande illustraties hebbenverzorgd,deherenM.A.Claes,
K.Hulsteijn,M.C.NaterenB.vandenOosterkamp.

1 Inleiding

Dehistorische geografie isniet inruimekringbekend.Daaromeerst
ietsoverdeplaatsdieditvak inneemttenopzichte vananderetakkenvan
wetenschap eninhetbijzonder tenopzichtevandemeestverwantewetenschappen,degeografieendegeschiedenis.Dehistorische geografiewordt
weleensvoorgesteld alsopererend inhetgrensgebied tussengeografieen
geschiedenis,ofalseenmengvormvanbeidedisciplines,maarbeter ishet
deeigentaakvandeze jongetakvanwetenschapvast testellen.Immersde
historische geografie isthansmeerdaneengeïmproviseerd samenraapsel
vangeografische enhistorische zienswijzen.Het iseendisciplinemet
eeneigenconceptie,waarbinnenaangeografieengeschiedenis elkeen specifieke rol istoebedacht.Eenomschrijving dienauwaansluitbijhetarbeidsveld vandeactuelegeografie,luidt:dehistorische geografie iseen
vormvangeografiediezichbezighoudtmethetbestuderenvanderuimtelijkepatronen ophetaardoppervlak inhunontwikkeling indetijd,ofmet
het schetsenvandetoestandwaarinderuimtelijkepatronen zichbevonden
opeenbepaald tijdstip inhetverleden.
Dehistorische geografie onderscheidt zichdusuitsluitend vandeactuelegeografiedoorhaar gerichtheid ophetverleden.Menkandehistorischegeografie inanalogiemetdeactuele geografiedanook intweehoofdrichtingen opdelen:de sociale geografie ofmensgeografie,metalsstudieobjectderuimtelijke patronenvoor zover zijderesultaten zijnvanmenselijkhandelen,ende fysische geografie,metals studieobject deruimtelijkepatronen voor zover zijderesultaten zijnvannatuurlijkeprocessen.Bijdehistorischemensgeografieonderscheidtmenonder andere
historische politiekegeografie,historische economischegeografie,
historischebevolkmgsgeografie,historische godsdienstgeografie.Bijde
historische fysische geografie specialismen alshistorische diergeografie,
historischeplantengeografie,enhistorischebodemgeografie (eenvormvan
paleo-geografie).Toch isditbeeld nietgeheel inovereenstemmingmetde
werkelijkheid.Hetaantal specialismen datdehistorische geografieheeft
voortgebracht,isbeperkt,enverschillende specialismen dieeigenlijk tot
dehistorische geografiegerekend zoudenkunnenworden,houden inwerkelijkheid daarmee nauwelijksverband. Zijzijnnietuitofvanwegedehistorischegeografie ontstaan,maarhebben zichontwikkeld alsonderdelen
vananderetakkenvanwetenschap.Wijonderscheiden daarom slechtstwee
hoofdstromingen binnenhetvak,enweleendiegericht isophetbestuderenvanderuimtelijke patronen die inhetveldwaarneembaar zijn (waren),

eneendieruimtelijke patronenbestudeertdienietofnietdirect inhet
veldwaarneembaar zijn (waren).Inheteerstegeval ishet landschap
objectvanonderzoek; inhettweedegevalhetmaatschappelijkgebeuren,
deprocessendie zichbinnende samenleving afspelen (bevolkingsontwikkelingen studievandemenselijke bestaanswijzen).Ditboekhandeltvoornamelijk overdehistorische geografievanhet landschap ofweldehistorische landschapsgeografie.
Dehistorische landschapsgeografiehoudt zich inbeginselbezigmethet
landschap inzijntotaliteit,waarbij zoweldedoordenatuuralsdedoor
demensgevormde landschapsonderdelen bestudeerd worden.Inditboekbeperkenweonstotdetheoretische onderbouwvandehistorische geografie
vanhetcultuurlandschap.Eencultuurlandschap iseenlandschapwaarop
doordemenseen stempel isgedruktdooromvormingen en aanpassingen
aandiensbehoeften.Deze ingrepenhebbengeleid totveranderingen inhet
natuurlijk landschapsbeeld. Zohebbendeactiviteitenvandemensgevolgen
voorde indelingvanhetaardoppervlak.Elkehistorische periodevertoont
eigenkenmerken tenaanzienvanderuimtelijke indeling.Bijhetvoortschrijdenvandetijd zietmenhetzijgeleidelijke,hetzijschoksgewijze
veranderingen indecultuurlandschappen optreden:nieuweobjectenen
structuren liggenoveroudereobjectenenstructurenheen.Ditveranderingsproces heeftniet zeldengeleid tothetontstaanvan ingewikkeldeen
uiterstgevarieerde landschappelijkecomplexen.Dediverse cultuurlandschappen zijnopgebouwd uitonderdelen van zeeruiteenlopende ouderdom
(fig.1).
De totaalstructuur vaneen landschappelijkgeheelomvateenaantal duidelijkvanelkaar teonderscheiden deelstructuren.Hiervan-springendenederzettingsstructuur endepercelering ofkavelstructuur hetmeest inhet
oog.Minderopdevoorgrond tredende structurenvandijken,wegenenwaterlopen,diedanooktotde infrastructuurwordengerekend (tabel1).
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Fig.1.Devariatiedoordetijdheenvandeelementendieeencultuurlandschapsamenstellen.

Tabel1.Opdelingvandetotaalstructuurindriedeelstructuren,
dieweerzijnopgebouwduiteengrootaantalstructuurelementen
(individuelelandschapsobjecten).
Nederzettingsstructuur Percelering Infrastructuur
kerken
kastelen
woonhuizen
vestingwerken
boerderijen
molens
fabrieken
bruggen
sluizen

wallen
dijken
houtsingels wegen
sloten
waterlopen
greppels

Ondernederzettingsstructuur verstaatmenhetgeheelvanallebebouwingselementen (landschapsobjecten) instedenofophetplatteland inzijn
ruimtelijke samenhang (kerken,kastelen,woonhuizen,vestingswerken,boerderijen,molens,fabrieken,bruggen,sluizen).Dezedeelstructuur geeft
eenindruk vandewijzewaaropdemensaan zijnwonenenwerken ruimtelijk
vormheeftgegeven.Deperceleringbetrefthetgeheelvandeperceelsscheidingen inzijnruimtelijke samenhang (wallen,houtsingels,sloten,
greppels,diepercelenmarkeren).Dezedeelstructuur geefteen ruimtelijk
beeldvandeeigendoms-en/ofgrondgebruiksverhoudingen.Hetdikwijls ijle
netvandijken,wegenenwaterlopen,dat inveelgevallen niet losvande
nederzettingsstructuur enpercelering isteontleden,geefteenruimtelijk
beeldvandeinfrastructurelebehoeften.
De totaalstructuur endedeelstructuren vaneencultuurlandschap opeen
bepaald tijdstip indegeschiedenis zijnopgebouwd uit structuurelementen
(individuele landschapsobjecten) vanverschillende hoedanigheid enouderdom,ditalsgevolgvanhetaltijdvoortgaand procesvanverandering en
aanpassing.De stoffering vanhetcultuurlandschap vertoontduseenwisselendbeeld,afhankelijk vandevariërende eisendiedemenseraan steltof
gesteld heeft.Ervinden functieveranderingen plaats,die consequenties
hebbenvoorhetvoortbestaanvandestructuurelementen.Duidelijkevoorbeelden zijnhet functieverliesvankastelenofwindkorenmolens.Houdteen
structuurelement opte functioneren,danbrengtditmeestalmet zichmee
dathetwordt verwaarloosd.
Er zijndustweegroepen structuurelementen teonderscheiden:de
functionerende ende fossiele.Bijde functionerende elementen issprake
van landschapsonderdelen die indegewijzigde sociaal-economische omstandighedenkondenblijven functioneren.De fossiele elementen zijndielandschapsonderdelen diehunvroegere functie geheelofgrotendeels verloren
hebben.Ondervindt dit functioneren ernstigebelemmeringen,maarkanmen
tochnietvaneen fossielelement spreken,danheethetelementarchaïsch.
Archaïsche structuurelementen zijngekenmerktdoor eenverouderde (archa-

Tabel2.Structuurelementendieniet(-)of
wel(+)totderelictenwordengerekend.
Functionerend
recent oud

Archaïsch
oud

Fossiel
oud

+

ïsche)vormgeving (tabel 2 ) .Eenandereonderscheiding isdie inrecente
elementen enrelicten.Recente elementen zijnnogmaarpasofinhetnabijeverleden ontstaan. Zijvormendemeestvitaleonderdelenvanhethuidigecultuurlandschap.Hunvorm isnoggeheelophun functieafgestemd,en
zijbeantwoordenmaximaal aandeeisendestijds.Relicten zijnoverblijfselenuitvroegereperioden.Alleouderestructuurelementen, functionerend
archaïschof fossiel,wordenaangeduid alsrelicten.Ookbijhetonderzoek
vanhethuidige cultuurlandschap isdehistorisch-geograaf geïnteresseerd
inderelicten.Degrenstussen relicten enrecenteelementen isarbitrair,maar indepraktijk geeftdatweinigproblemen.

Onderzoeksmethoden

2.1 DERETROSPECTIEVE METHODE
Deretrospectievemethode trachthethuidige cultuurlandschap teverklarenvanuit zijnontstaansgeschiedenis.Bijdezevormvanhistorische
geografiebestudeertmendeoverblijfselenuithetverledenmetalsdoel
hethedenbeter tebegrijpen enteverklaren.Dezemethode isinhistorisch-geografische kringwijd verbreid. Zeeruitgesproken denkbeelden ten
aanzienvandezemethodehuldigdedeAmerikaanD.Wittlesey (1929),die
hetbegrip sequentoccupance introduceerde.Hijvond datdeopeenvolgende
occupatiefasen slechtsonderwerpvan studiemogen zijn,alsdaarvan inhet
actuele landschap nog sporen zichtbaar zijn (fig.2).
2.2DERETROGRESSIEVE METHODE
Ook inderetrogressieve methode gaatmenuitvanhethuidige landschap,echternietalsonderwerpvan studie,maar alsinformatiebron.Doel
isniethethedenvanuitdevoorgeschiedenis te lerenkennen,maardesituatievanhetcultuurlandschap teschetsenopeenbepaaldmoment inhet
verleden.Laagna laagwordt afgepeld.Systematisch ontdoetmenhetlandschapvan jongereelementen,zodateen steedsouderbeeld tevoorschijn
komt.Ditkangaantoteenreconstructie vandeuitgangssituatie:het
landschap innatuurlijke staat,ofhet landschap indeeerste fasevan
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Fig. 2. Schematische weergave van een retrospectief onderzoek. Bij de reconstructie
zijn alleen relicten inbeschouwing genomen.

zijnpermanente ingebruikneming doordemens (fig.3 ) .
Dezemethode isnatuurlijk hetvruchtbaarst bijcultuurlandschappen die
rijk zijnaanrelicten.Wanneer ineencultuurlandschap door recenteontwikkelingen (industrialisatie,wegenbouw,stadsuitbreiding enlandbouwmodernisering)weinig relictenmeervoorkomen,zalderetrogressieve methode
weinig succeshebben,immersdan isaanhetcultuurlandschap eenbelangrijkdeelvan zijnhistorische achtergrond ontnomen.Indatgevalmoetmen
wel zijnuitgangspunt kiezen inhetnabijeverleden:detoestand afgebeeld
opoude topografischekaartenuitde 18eofde 19eeeuw.Omallemoeilijkhedentevermijden gaan indepraktijk veelonderzoekers uitvandesituatieinhetpre-industriële tijdvak,de laatste fasevanhet traditionele
agrarische cultuurlandschap,circa 1750.Aangenomenwordtdatdelandschappelijke gesteldheid uitdattijdvak nogeenhogematevanhistorische
continuïteit vertoont,ondanksdeveranderingen die indaaraanvoorafgaandeperioden hebbenplaatsgevonden.
Eenretrogressief onderzoek kannogopverschillendemanierenworden
uitgevoerd,alnaargelangmenverofmindervermetreconstruerenwil
doorgaan.Menkan zichbeperken toteen systematisch afpellenvan steeds
oudereelementen endaarbijalleen relicten alsuitgangspunt latendienen.
Menverkrijgtdanalleeneenverspreidingsbeeld vanrelictenopeenbepaald tijdstip (fig.3 ) .Menkanechter tevensdethansverdwenenelementeninhetonderzoek betrekken.Danverkrijgtmeneen zovolledigmogelijkereconstructie vanhet landschap alsgeheel,alshetware eenhorizontaledoorsnede (crosssection) indetijd (fig.4 ) .
2.3 HORIZONTALE DOORSNEDEN INDETIJD
Eenhorizontaledoorsnede indetijd iseenpastgeography,eenvolledigeweergavevandegeografischewerkelijkheid opeenmoment inhetver-
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Fig. 3. Schematische weergave van een retrogressief onderzoek waarbij alleen relicten
bij de reconstructie inbeschouwing zijn genomen.
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Fig.4.Schematischeweergavevaneenretrogressiefonderzoekwaarbijbehalverelicten
ookverdwenenelementenbijdereconstructieinbeschouwingzijngenomen.

leden.Veelvandergelijkedoorsneden zijnhetresultaatvan retrogressief
onderzoek,maarookopanderewijzekanreconstructie wordenbeproefd.
Uitgangspuntvormendandeeigentijdsebronnenvanhettijdvakwaarvanmen
eenpastgeographywil samenstellen.Daarvoor iseenafzonderlijkebehandelingvandeproblemen,verband houdendemethorizontale doorsneden,te
prefererenboveneenbehandeling binnenhetkadervande retrogressieve
methode.
Dwarsdoorsneden zijnoverigens inmeerdanéénopzichtvanbelang.Zij
vormeneenbronvan informatie tenbehoevevandegeschiedenis (dehorizontaledoorsnede indetijd fungeert alshetruimtelijke kaderwaarbinnen
dehistorie zichafspeelt).Verderkunnen zij fungerenalsuitgangspunt
bijhetbestuderenvan sociaal-economische vraagstukken,waarvan zijde
ruimtelijke neerslagvormden.Ookverschaffen zij,mits ineenreeksachterelkaargeplaatst,eenindrukvandeontwikkelingen dieeencultuurlandschap inhetverleden doormaakte (fig.5 ) .
Hetweergeven vande landschapsontwikkeling doormiddelvanhorizontale
doorsneden indetijdheeft zijnbeperkingen.Debeeldendiemen oproept
zijn statisch.Heteigenlijkewordingsproces iserniet intevangen.Ook
weetmenniet inwelkemateeroverlappingen optreden:deevolutie vande
diverse landschapseenheden vindtniet inhetzelfde tempoplaats.Men
trachtaandezebezwaren tegemoet tekomendoornaastdehorizontaledoorsneden eenoverzicht tegevenvandekrachtendiedoordetijdheenwerkzaam zijngeweest.Opdezewijzewordendedoorsneden enigszinsmetelkaar
inverbandgebracht.
Opditpuntaangekomen ishetverleidelijk de landschappelijkeontwikkeling inzijngeheelchronologisch te schetsen:vanoudnaar jong,volgensde zogenaamde progressieve methode.Hetonderzoek isindatgeval
echter intheoretisch opzicht nauwelijksmeer eenvorm vanhistorische
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Fig.5.Schematischeweergavevanretrogressieveonderzoekenalshorizontaledoorsneden
indetijd.

geografie tenoemen,eerdereenvormvan landschapsgeschiedenis.Deze
scheidslijnwordtoverigens indepraktijk nietalseenbelemmeringgevoeld.
2.4 DETYPOLOGISCH-COMPARATIEVEMETHODE
Bijdedeelstructurenvaneencultuurlandschap kunnen,alnaargelang
deruimtelijke rangschikking vande structuurelementen (individuele landschapsobjecten),diversepatronenwordenonderscheiden dieweer intedelenzijn intypen.Metnamevoordenederzettingspatronen endepercelering zijnmeerofminderuitgesponnen typologieën uitgewerkt,diealsbasiskunnen fungerenvoorvergelijkend onderzoek,de typologisch-comparatievemethode.Deonderscheiden typen zijnnatuurlijk eenproduktvangeneralisatie.Menonderscheidtmonothematische enpolythematische typologieën.Monothematisch zijndetypologieënwaarbijéénaspectvanhetcultuurlandschap centraal staat,bijvoorbeeld depercelering. Polythematisch
zijndetypologieëndiehandelen overmeerdanéénaspect,ofdiebetrekkinghebbenopcultuurlandschappen inhuntotaliteit.
Bijdetypologisch-comparatieve methode staatdevormgeving vande
deelstructuren voorop.Mengaatdaarbijuitvantweevooronderstellingen,
namelijk datdevormgeving ietszegtoverdeontstaanswijzeendeouderdom,endatvormovereenkomst ookopeen identieke ontstaanswijzewijst.In
heteerstegevaltrektmenconclusiesuitdevormgeving als zodanig;naderonderzoekmoetdanuitwijzen inhoeverre dezeconclusies gewettigd
zijn.Debetrouwbaarheid vandetypologie,aanvankelijk verondersteld,
moet ineen later stadium naderwordenvastgesteld. Inhettweedegevalis
sprakevanvergelijking aandehandvanvormovereenkomst,nadateenaantal
malen isgeblekendatdeontwikkeling vaneenverschijnsel telkensopana-

logewijzeverloopt.
De typologisch-comparatieve methode leverteenaanzienlijke tijdsbesparingop,enkan leidentotgoede resultaten.Voorzichtigheid isechtergeboden,want identiekevormen zijnnietnoodzakelijk altijd opdezelfde
wijzeofophetzelfdemomentontstaan.Daarbijkomtnogdatdewordingsachtergronden ook inregionaalopzichtkunnenvariëren.Toetsingvangeijkte ideeënblijftdusnodig.

3 De vormende krachten b i j de wording van
de Nederlandse cultuurlandschappen

3.1 INLEIDING
Looptmendoorhetveld enkijktmenom zichheen,danwordtdeaandacht steedsweergerichtopanderedingen.Boerderijen,sloten,heggen,
akkers,weilanden,bossenenheideveldentrekkenaanhetoogvoorbij.Opvallend ishetdathetbeeldper streekverschilt.Hetmaaktveeluitof
men zichbevindt inhetFrieseterpengebied ofergens ineenNoordhollandsedroogmakerij;opdeVeluwe zietheterweerheelandersuitdanergens
inZuid-Limburg.Ditbetreftnietalleende stofferingmetobjecten (elementen).Ook inhetvisueelaspectalsgeheeltredengroteverschillenop.
Nueensoverheerstdewijdsheid,danweerkanmennauwelijksverderdan
enigehonderdenmetersom zichheenkijken,omdathetuitzichtwordtbenomendooreenhogedalrand,eenbosofeenhoutwal.Wie zichvoorheteerst
deopgave steltdezevormenrijkdomtebeschrijven,begrijptnauwelijkshoe
dat zoukunnen.Het lijkt immerseenvrijchaotisch geheel,elkplekjeis
weeranders,enmenmisthetoverzicht omhetontstaan ervanteverklaren.
Dechaos isechterslechts schijn.Erisweldegelijk sprakevan zekere
regelmaat.Alledingen staanmetelkaar inverband envoegen zichineen
rangschikking dienietoptoevalberust.
InNederland kanmeneengrootaantal landschappen onderscheiden.Deze
zijnontstaandoorhetoptredenvanbepaalde concentraties vangelijkvormigeverschijnselen (ofelementen) dieopeen specifiekewijze inhetveld
zijngegroepeerd. Ieder gebied dat zichdooreeneigen karakteristiek
voorkomen -inhoudelijk enwatbetreftverspreidingsbeeld -vannaburige
gebiedenonderscheidt,kanmeneen landschap noemen.Ruimopgevat gaathet
bijeen landschap omalleverschijnselendieaanhetaardoppervlakwaargenomenkunnenworden.Bij landschapdenktde landschapsgeograaf duszowel
aannatuurlijke alsaancultuurlijke verschijnselen.Bodemtypen enterreinvormendragen,samenmetde sporenvanexploitatie doordemens,bij
totdeaanblik dieeenlandschapbiedt.Ditboekhandeltverderalleen
overhetcultuurlandschap:denederzettingsstructuur,deperceleringof
kavelstructuur,de structuurvandijken,wegen enwaterlopen,enhet
bodemgebruik staan inhetmiddelpunt.Tussendenatuurlijke encultuurlijkeaspectenbestaatoverigenseenduidelijke samenhang.Dediverse
cultuurlandschappen vanNederlandworden inditboekgebaseerd opdedrie
bodemkundige hoofdeenhedendie inNederland onderscheidenworden,namelijk
de zand-enlössgebieden,dekleigebieden,endeveengebieden.Binnendeze
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hoofdeenhedenhebbendecultuurlandschappen eengemeenschappelijkeachtergrond,hetzelfde natuurlijk substraat.
Hethiervoor gezegdewilniet suggererendatde invloedvanhet fysisch
milieueenoverwegende zou zijn.Hetkarakter van cultuurlandschappen
vloeitnietnoodzakelijk voortuitdeeigenschappenvanhet fysisch
milieu.Bodem enreliëf zijnnietmeerdaneenuitgangspunt.Demensen
kunneneropuiteenlopendemanieren gebruik vanmaken.Wijgaanervanuit
dathetkaraktervaneencultuurlandschap hoofdzakelijkwordtbepaald door
watdemenservanmaakt.Deculturele factoren zijndevormende krachten
opdeachtergrond. Indithoofdstukwordt aandehandvanenigevoorbeelden inhetkort ingegaanopdezevormendekrachten.Dehistorisch-geografische schetsvandewordingvande landschappen zelfkomtaanbod inde
hoofdstukken 4,5en6.
Bijde landschapsvormende krachtenvanculturele aardonderscheidenwe
drieaspecten,namelijk het functionerenvande samenleving,detechnologischegrondslagen,endevolkskundige achtergronden.
3.2 HETFUNCTIONERENVANDE SAMENLEVING
Ditaspectbetreftvragen als:Welkegroepenhebbenhetvoorhetzeggen?Hoe isdewetgeving?Welke economische krachten zijnwerkzaam?Met
betrekking tothetontstaan endeontwikkeling van cultuurlandschappen
komt steedseenvijftalhoofdthema's aandeorde:
- erfrecht
- rechtenopdegrond
- sociale stratificatie
- economische omstandigheden
-bestuurlijk-administratieveverhoudingen.
3.2.1 Erfrecht
Dewijzevanvererving isspeciaalvanbelangvoordeverkaveling.Het
maaktveeluithoehetgrondbezit naoverlijdenvandeoudersonderde
kinderenwordtverdeeld.Kunnendekinderen allemaal rechtdoen geldenop
eengelijke portievanhetbezit,oferftalleenhetoudstekindofde
oudste zoon.Inheteerstegeval issprakevanvoortdurende splitsing.Dit
zalleidentotdevormingvankleinepercelen.Inhettweedegeval isde
kansopdelingvanpercelenveelkleinerenkunnendepercelenhunoorspronkelijke groottebehouden.IndeDuitse terminologiewordtgelijke
verdeling Realteilung,enovergangvanhetonroerende goedop slechtséén
gerechtigd kind geschlossene Hoffolge (ookwelAnerbenrecht) genoemd.
Naderomschrevenhoudtdit indatboerderij,veestapel enwerktuigen
gezamenlijkwordenbeschouwd alseenbedrijfseenheid,diewordt nagelaten
aandeeerstgeborene ofeendoordeerflater aantewijzen jongerkind.
Hoewelminderduidelijk,kanmen ervanuitgaandat inbepaaldegeval11

lenheterfrecht tevensgevolgen heeftgehad voordebewoningsvorm.Met
name inDuitslandmeentmendatdebewoningsdichtheid erdoorkan zijnbeinvloed.MensteltdatRealteilung zichnietalleenbeperkte totdeopsplitsingvanakkersofweilanden,maarookvandeboerenerven.Naastde
boerderijvandeouderswerdendoordekinderenboerderijen gebouwd.De
bebouwing verdichtte zichdus.Hetontstaanvangroteagrarischenederzettingenmeteenhogebebouwingsconcentratie eneen ingewikkelde structuur
(Haufendörfer)wordtmede aanRealteilung geweten.Naarhetverspreidingsbeeldvanditverschijnsel inNederland isslechtsweinig onderzoek
gedaan.OverRealteilung engeschlossene Hoffolge zijnslechts incidenteel
gegevensbekend. InDrenthewas inde 19eeeuwvoornamelijk sprakevangeschlosseneHoffolge;verder inhet IJsselgebied enindeAchterhoek.In
Brabantdaarentegen schijntdeRealteilung overheerst tehebben.Sluitmen
aanbijhetbeeld datwordtvertoond door aangrenzende gebieden inDuitsland,dan zoumendaaruitgrofwegkunnenconcluderen dathoog-Nederland
watbetreftheterfrechtverdeeld kanworden ineennoordelijk eneen zuidelijk gebied:tennoordenvandegroterivierenvoornamelijk geschlossene
Hoffolge;tenzuidenvoornamelijk Realteilung.Deze regel isalleentebeschouwen alseeneersteoriëntering.BinnengebiedenmetgeschlosseneHoffolgekunnengrotere enkleinere enclavesvoorkomendie zichkenmerken
doorRealteilung.Ookhetomgekeerde ismogelijk.Voorts isersprakevan
mengvormen.Ook zietmenbeide systemen naastelkaarvoorkomen inééngebied.Verderkunnennogverschillen optreden afhankelijk vandetijddie
menbestudeert.Hetisdenkbaardat ineenbepaald gebied inde 11eeeuw
geschlossene Hoffolgegebruikelijk was,maardat inde 19eeeuwRealteilungoverheerste.
3.2.2 Rechten opdegrond
Behalve heterfrecht zijnernogandere rechtsregels dievanbetekenis
zijnvoordevormgeving vanhetcultuurlandschap,namelijk diemetbetrekkingtotdeeigendomendeexploitatie vangronden:wiekon zicheigenaar
noemen,enwiekoneenclaim leggenophetgebruik ervan.Inderechtshistorische literatuurbestaathieromtrent bepaald geeneenheid vanopvattingen.Eenvande fundamentele vraagstukken betreftdekwestie ofde
grondenvanouds (sedertdeRomeinse tijdofdevroegemiddeleeuwen)gemeenschappelijkbezitwaren,enprivaateigendom duspasnaderhand is
ontstaan,ofdatprivaateigendom ook indevroegste tijdenalbestond.
Vooral indeoudere literatuurvindtmenuitgesproken voorstandersvande
eerste zienswijze:deGermanenkendeneenvormvancommunisme.Naderhand
werddetweede zienswijzemeeralgemeen aangehangen.Ditprobleem hangt
nauw samenmetdevisieophetontstaanvandemarken,rechtslichamen
waarbinnen hetbeheerwasgeregeld vandewoeste grondendiegemeenschappelijk eigendomvormden.
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3.2.2.1Demarken
Om hetontstaanvandemarkenteverklaren isvroegerdoorrechtshistorici herhaaldelijkteruggegrepen opbeschrijvingenvandemaatschappelijke toestandenbijdeGermanen doorenkeleklassiekeschrijvers.
Dikwijls citeerdemenJuliusCaesar,die inzijnboekDeBelloGallico
(OverdeGallische Oorlog),geschreven naaraanleiding vanzijnmilitaire
campagnes inGaliië (hethuidigeFrankrijk enBelgië) indeperiode58-52
v . C , meldingmaaktevangemeenschappelijk grondbezit.
"Zij (DeGermanen) zijngeenakkerbouwers.Hetgrootstedeelvanhunvoedselbestaatuitmelk,kaasenvlees.Niemand vanhenheefteenbepaalde
hoeveelheid akkerland ofgrondbezit.Magistraten enstamhoofdenwijzenelk
jaaraanclansengroepenbloedverwanten ofaananderendie sameneengemeenschapvormen,een stuk landtoe,degrootte ende ligging vaststellend
naarhungoeddunkt.Naeen jaarworden zijgedwongen zicheldersneerte
zetten" (BoekVI). Ookwerd herhaaldelijkverwezen naareenpassage m Tacitus'Germania (einde leeeuw n . C ) . "Land,uitverkorenvoordeakkerbouw,wordt,afhankelijk vanhetaantalbebouwers,geheelvoorhetalgemeennutopgeëist.Danverdelen zijhetonderelkaarnaarderangdiezij
hebben.Omdathetgaatomgroteoppervlakten,isdeverdeling nietmoeilijk.Bijhetbebouwenvanhetgerooideveldwisselen zijjaarlijksen
blijft ernog landbraak liggen.Maar zijbatendebeschikbare bodemrijkdomnietuitdooreenpassendebewerking,zoalshetplantenvanfruitbomen,hetomheinenvanweiden,ofhetbesproeienvantuinen.Menneemt
slechtswatdebodem geeft" (Hoofdstuk26).
Naar aanleiding vanrecentonderzoek ismen steeds sceptischer geworden
tenaanzienvaneenmogelijk verband tussendemarkegenootschappen ende
maatschappelijke toestanden,zoals zijzijnbeschreven doorCaesarenTacitus.Menheeftthansgoedegrondenomaantenemendatdemarkenpasin
delatemiddeleeuwen zijnontstaan.De situatie indeRomeinse tijd staat
hier losvan.Bovendienplaatstmenvraagtekens bijdewijzewaaropCaesar
enTacitusde situatie hebbenbeoordeeld.Dezebeideauteurshebbende
primitievenvanhuntijdwaarschijnlijkenigszinsgeïdealiseerd enhebben
depureGermanenmethunvrijheid engelijkheid totvoorbeeldwillen stellenaandeverdorven Romeinsewereld.
3.2.2.2Grondeigendom
Hoeenwanneerdegemeenschappelijkeenprivategrondeigendom ook
ontstaanmogen zijn,men isheterwelovereensdat zijalletweeopeen
eigenwijze bijdragen totdevormgeving vanhetcultuurlandschap.Zeerin
hetalgemeen kangesteldwordendatprivaat grondbezit hetontstaanvan
eenverkaveling bevordert,terwijlgemeenschappelijk eigendom verkaveling
tegengaat.Eeneigen stuk landwilmenafbakenen.Bijgemeenschappelijk
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bezitkandatniet zomaar,omdatdatopgevat zoukunnenwordenalseeninbreuk opderechtenvandegezamenlijke eigenaars ofexploitanten.Hoogstenswordendegemeenschappelijke gronden (tijdelijk)opgesplitst in
handzamereeenheden.Zoverdeeldemengemeenschappelijkeweidegrondenwel
ineenaantalparten tenbehoeve vaneenmeereconomischewijzevanbegrazing.
Behalve voordeverkavelinghebbendeeigendomsverhoudingen ookconsequentiesvoordeandereverschijnselendiedeeluitmaken vanhetcultuurlandschap.Zonderhetenehetanderedirectuitte laten sluiten,magmen
tochwel zeggendatprivaat grondbezit veelal samengaatmeteen zekerematevanbewoning ofontsluiting,terwijldezevoorzieningen bijgemeenschappelijk grondbezitvaakontbreken.Vanhet laatstegetuigen overduidelijk
dewoeste gronden,dietotver inde 19eeeuwgemeenschappelijk werdengeëxploiteerddoordemarkegenootschappen.Hoeweldezegrondenvanafhetmomentdataanderechtenvandemarkegenootschappen eeneind kwam,opgrote
schaal incultuurwerdengebracht,isnogaltijd eenonderscheid tussen
dezeendevanoudsgecultiveerde landerijenwaartenemen.Hetoudhoevige
cultuurlandschap kenmerkt zichdikwijls doorkleineofonregelmatigeperceleneneenonregelmatig gegroepeerde bewoning,terwijl inhetrecent
ontgonnen landdepercelenvaak groter zijnendeboerderijen ookregelmatigeroverhet landverspreid liggen.Hetzelfde iste zeggenvandewegen.
Indeoudhoevige gebiedenhebbenwegenvaakeenwatkronkeligverloop;de
dichtheid vanhetwegennetvarieert.Bijde jongereontginningen zijn
daarentegendewegenmeestal rechtenisde spreiding overhetgebiedveel
gelijkmatiger;soms zelfs zodanigdathetpatroondirect afgeleid lijkt
vanhet schaakbord.Deoorspronkelijkeverschillen ingrondeigendom kunnen
alduseeuwenlang doorwerken incultuurlandschappen (fig.6 ) .
Inde sfeervangrondeigendom engrondgebruiksrechten zijnverdernog
tallozeandere aspectenvoordevormgeving vaneencultuurlandschap van
betekenis.Eennietonbelangrijkekwestie isbijvoorbeeld devraagvanwie
degrondenwarenvoordatdeze incultuurwerdengebracht.Warendewoeste
grondenniemandsland enkonmenernaareigen goeddunkenmeehandelen,of
moestmenmetbepaalde rechthebbende instanties inonderhandeling treden,
voordatmendewildernis introk? Inheteerstegeval isdekansgrootop
hetontstaanvannederzettingenmeteenonregelmatig karakter.Inhet
tweedegevalmagmeneenmeerregelmatige opzetverwachten.
Menneemtaandat indevroegemiddeleeuwen,vooral aanvankelijk,ontginning ineentamelijk grotematevanvrijheid plaatsvond.Hoewelhet
land formeel aandestamofaanhogegezagsdragers toebehoorde,konmenin
depraktijk beginnen of zijnareaaluitbreidenwaarmenbeliefde.Daarwas
geentoezicht optehouden engrondwasergenoeg.Naderhandwistende
leidendegroepenhungreepopdewoeste gronden teversterken enwerdhet
particulier initiatief vande individuele ontginnerwaarmogelijk teruggedrongen.Eenenander zalwel samenhangenmethet feitdatnadevroege
14
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middeleeuwen deontginningsbelustheid zosterktoenamdatgrondeen
schaarsgoedwerd. Zijdiemeenden rechtenopdegrond tehebben,deden
meermoeite dietotgelding tebrengen,omdatdeze rechten zowelinklinkendemuntalsinmeer invloedkondenwordenomgezet,mitsnieuweontginningsactiviteiten volgenswelomschreven regelsverliepen.Kolonisatie
kreeg eengepland karakter enalsgevolgdaarvanontstondenminofmeer
regelmatige nederzettingen.Ookdoordekolonisten zelf ishetontstaan
vannederzettingenmeteenregelmatige structuurbevorderd:teneindebij
onderhandelingenvoordelen tekunnenbedingen,gingen zijgroepsgewijsoptreden.Hadmengezamenlijk een stukgrondontgonnen,danmoestditzo
rechtvaardigmogelijk onderdepartnerswordenverdeeld: iedereeneven
groot stuk.Het isduidelijk datookdituitgangspunt eenregelmatigeverkaveling indehand heeftgewerkt.
Eenanderaspectvandegrondeigendom isdeomvangvande eigendomscomplexen:grootgrondbezit leidttotandere landschapsvormendankleingrondbezit.Deze tegenstelling komtoverigenspasgeheel tot zijnrechtwanneer
aannogeenaantalbijkomende voorwaarden isvoldaan.Hetmaaktbijvoorbeeldveeluitofdegrondbezittershun land zelfexploiteren,ofhetgebruikoverlaten aaneengrootaantalanderen.Verder speeltdealdanniet
aaneengesloten ligging eenrol.Hierbijkunnenallerleinuancesoptreden.
Grootgrondbezit dat ingrotecomplexenbijeen ligt,maardoorvelepachterswordtbewerkt,vertoonteenanderbeeld dangrootgrondbezit datin
grote complexenbijeen ligtendoordeeigenaar zelfwordtgeëxploiteerd.
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Lokaalkanweereenafwijkend beeld ontstaan ingebieden die gekenmerkt
zijndoorkleingrondbezitmeteenverspreide liggingeneengrootaantal
gebruikers.Metnamebijdepercelering kunnen inditverband aanzienlijke
verschillen optreden.Bijgrootgrondbezit dat ingrotecomplexenbijeenligtendoordeeigenaar zelfgeëxploiteerd wordt,kandepercelering tot
eenminimumbeperktblijven.Alleendenatuurlijke grenzen zijnfunctioneel:een Steilwand,dehoogwaterlijn,eenbeekdalofeenbosrand vormen
deafbakeningenwaaraanmen zichhoudt.Depercelen zijndanvannature
onregelmatigvanvorm.Bijkleingrondbezit isdepercelering juisteenbelangrijkkenmerk.Overal zietmen zichgedwongen zijngrenzenaftebakenen,depercelen zijnkleinenvertonen inhoofdzaak eenkunstmatige,geometrischevorm.
3.2.3 Socialestratificatie
Met sociale stratificatiewordtbedoeld datde samenleving opgebouwd is
uitverschillende groepenmetverschillendebelangen entaken,hetgeengepaard gaatmetverschil instatus.Sociale stratificatieheefttemaken
metrangenenstanden,metaanzien,rijkdom enprestige,enmet onderlinge
afbakening vanmacht.Datde sociale stratificatieookvanbelang is (geweest)voordevormgevingvancultuurlandschappen,volgtuithet feitdat
iederegroep streeftnaareeninrichtingvanderuimtedieoptimaal aande
eigen specialeverlangenstegemoetkomt.Wilmeneenideekrijgenvande
ontstaanwijzevancultuurlandschappen,danmoetmen zichookopdehoogte
stellenvandezewerkzamekracht.Het isvanbelang teweten,wieopwelke
wijzeopeenbepaaldeplaatsenineenbepaaldeperiodehun stempelopde
landschapsontwikkeling hebbenwetentedrukken.Eigenlijk gaathethierom
demaatschappelijke achtergronden vanderechtenopdegrond.Eenbepaald
cultuurlandschap isindit lichtgeziennietandersdanderuimtelijkeafspiegeling vandewensendieeensbijbepaaldemaatschappelijke groepen
hebbengeleefd.Wijwillenditaandehand vaneentweetal opmerkelijke
voorbeelden toelichten,namelijk hethofstelselendemarken.
3.2.3.1Hethofstelsel
Hethofstelsel,éénvandeoudstenauwkeurig indehistorische bronnen
beschrevenvormenvanagrarisch grondgebruik, isontstaan inhetgebied
tussen SeineenLoire inde 7e-9eeeuw,enraaktevandaar overdenaburigedelenvanWest-Europa verspreid.Menkanhethofstelselbeschouwenals
eenvormvangrootgrondbezit,waarbijdegrondbezitters niet zelfhunland
bewerkten,maarditoverlieten aaneen stand vanonvrijeboeren (horigen).
Dezemochtenhet landdat zijmoestenbewerken,nietverlaten.Aandedienstendiedezegroepmoestverlenen,werd leidinggegevenvanuit eenhofof
vroonhoeve,waaropdegrondheer (devroon)ofdiensvertegenwoordiger (de
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meier)woonde.Omdatdehorigen aanhungrondwaren gebonden,fungeerdede
hoftevensals juridisch centrum,waardoordeheer rechtwerd gesproken
(hofgericht).Degoederen dieondereenhofressorteerden,bestondengewoonlijk uittweehoofdbestanddelen:hetdomein-ofvroonland (terraindominicata),rechtstreeks uitgebaat tenbehoeve vandeheer,ende landerijentoegewezen aandehorigenomtevoorzien inhuneigen levensonderhoud:
voorelkgezinéénhoeve (mansusof tenure).Uitdezekorte omschrijving
zijnverschillende zakenafte leiden.Dehorigen zijngebonden aande
grond die zijbewerken;hethofstelsel impliceertduspermanentebewoning.
Omdatereen stuk isvoordeheereneen stukvoordehorigen,iser
bovendien sprakevanopdeling.Menmagwel aannemendathier sprake isvan
eenperceelsgewijzeopdeling:dehoeventoegekend aandehorigen zullen
tenopzichtevanelkaar afgebakend zijn (fig.7 ) .
Stuitmen ineenstreek opeenhof,dankanmenproberendebovenbeschrevenonderverdeling inhetveld teherkennen.Uitgangspunten daarbij
vormendeplaatsenvandehof endehorigehoeven,alsmededenogbestaandepercelering,mitsnietdoor recenteverstoringen aangetast.Vanbelang
hierbij isdevraag inhoeverre terplaatse sprake isvancontinuïteit.
Hetantwoord opdezevraag kanmerendeels gegevenwordenviarechtshistorischonderzoek.Ditkanuitwijzendatterplaatse rechtsregelsbestaan
dieverband houdenmethethofstelsel endienadeontbinding vandit
stelselhuntaaie leventot inmeerrecente tijdenwistenterekken.
Meestal iseropdezemanierachtertekomenwelkevandethansnog
aanwezigeboerenervenvroegerverplichtwaren tothetverlenenvanhorige
diensten.Dezebedrijven kanmenbeschouwen alsdeoudste inhetgebied.
De zogenaamde scholteboerderijen indestreek rondWinterswijkbijvoorbeeld,meentmen temogen aanzienvoordeoorspronkelijkehorigehoeven.
De reconstructie vandepercelering vaneenhof isveelmoelijker.Men
magnietuitgaanvandeveronderstelling datdepercelering vannu zonder
meer identiek isaandepercelering tentijdevanhethofstelsel.Erkan
induizend jaarveelgebeuren.Het isalheelwatwanneermener inslaagt

V = vroonland
H = hof
K = kerk
M = mansus

F i g . 7. Hof met v i j f t i e n mansi.
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enkelehoofdlijnen teherkennen dieeen indruk gevenvandeoorspronkelijke situeringvanhetvroonland envandehorigehoeven.Voorbeeldenhiervan zijntevinden ineenartikeldoorPonsoverdeverkavelingvanBalgoy
endoorNiermeyeroverde reconstructie vandeHofvanDelft.Recentis
doorKakebeekegewezenop schildvormige terreinen,diebijeenaantalBrabantsedorpenwaareertijdshovenvoorkwamen (Tongelre,Eersel,Kasterlee
enBavel),destructuurvandenederzetting bepalen.Dezeterreinen zouden
devoormalige ervenvandeoorspronkelijkevroonhoevenvoorstellen (Pons,
1954;Niermeyer,1944;Kakebeeke, 1975).
Vormtmen zicheenbeeldvaneenvroonhoevemetbijbehorendetenures,
dangaatmenerhaastautomatisch vanuitdatallesmooi afgerond binnen
ééndorpbijeenheeftgelegen.Dehofomvatalleboerderijen enallegrondendiebinneneendorp zijngesitueerd;hetdorpbestaatuitdehof.In
werkelijkheidkanhetechterveel ingewikkelder zijn.SlichervanBath
(1960)onderscheidt alnaargelang deverspreiding vandetenurestenminsteviertypenvanhoven:
-dehofwaarvan allehoeven inééndorp liggenenallehoevenvandat
dorpomvat (Engels:unitarymanor)
-dehofwaarvan allehoeven inééndorp liggen,terwijl inhetzelfdedorp
ooknoghoevenvanandereeigenaren liggen (Frans:typeramassé)
-dehofwaarvan dehoeven intweeofdrienaburigedorpen liggen;indeze
dorpen zijnookhoevenvanandereeigenaren (Frans:typegroupé)
-dehofwaarvandehoevenovereengrootaantaldorpenverspreid liggen;
inelkdorphoren slechtsenkelehoeven totdehof (Frans:typedispersé).
Ook depercelering isinwerkelijkheid nietaltijd eenvoudig zodatde
beidebestanddelenvandehof,hetvroonland enhetlandvandehorigen
aaneengesloten liggenentweeduidelijk teonderscheiden complexenvormen.
Er zijngevallenbekendwaaruitblijktdathet landvandegrondheeren
vandehorigengemengd doorelkaar lag (Duits:Gemengelage),een argument
tengunstevandeopvatting datveelhovenhetproduktwarenvaneenlangdurigeontwikkeling.Hetgoederencomplexwasontstaan door geleidelijke
groei;nieuweuitbreidingen vielenvooreendeeltoeaandegrondheer,
maarookvooreendeelaandehorigen (fig.8 ) .
Menheeft zichafgevraagd ofhoven steedsprimair zijn (hetgeen indit
verbandwil zeggen:hetresultaat zijnvansystematische ontginningmet
als specifiek doelhet formerenvaneen hof), ofdaterook secundairehoven zijn,geformeerd uitalbestaande nederzettingen ofnederzettingsonderdelendieoorspronkelijk nietvolgenshethofstelselwarengeorganiseerd.Keuning (1965)heeftdezebeide typentenoostenvande IJsselopgemerkt.Hijonderscheidt daar curtes (hoven)diehetuitgangspunt vormden
vanvroegekolonisatieactiviteiten innogniet geoccupeerde gebieden (gelijk testellenaanprimaire hoven),encurtesdiehetadministratiefmiddelpuntvan laterverworven enverspreid gelegengrondbezitwaren (gelijk
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Fig.8.Dezelfdehofalsvanfig.7,nauitbreidingengedeeltelijkeopsplitsing.V :
eendrietaluitbreidingenvanhetvroon,waarvanéénbloklaterweerisonderverdeeld.

te stellenaan secundaire hoven).Eenenanderwordtdoorhem inverband
gebrachtmetdeverhouding tussenhorigeenvrijeboeren:bijprimairehoventreftmenoudtijdsalleenhorigeboerenaan;bijsecundaire hovenkomenvrije enhorigeboerennaastelkaarvoor.
Somswordtbijhet zoekennaarhovenwelerg lichtvaardigmethetbegriphofomgesprongen.Wordteenboerderij 'hof'genoemd,dan zijnsommigenmeteenalgeneigd verband te leggenmethethofstelsel,vrijwel steeds
tenonrechte.Hetwoordhofheeft inlatertijd eenveelruimere betekenis
gekregen en isookboerenerf,hofstede,hoefofhoevegaanbetekenen.Van
eenhof indeoorspronkelijkebetekenismagmenechterpas sprekenwanneer
ookandereomstandigheden daaropwijzen.
Behalvevoorhetverkrijgenvaninzicht indetailproblemenmetbetrekkingtotdevormgeving endeontwikkeling vanhetcultuurlandschap,kunnen
hovenook inruimerverband totdekennishiervanbijdragen,metnamewat
betreftdeoccupatiegeschiedenis vangrotere regio's:gemeenten,streken,
provincies enstaten.Deouderdomvanhetverschijnsel isinditverband
eenbelangrijk aspect.Indelaat-Romeinsemaatschappijwasookwel sprake
vaneenstelselwaarbijdeboerenerfelijkwaren gehecht aandegronddie
zijbebouwden,maarpas indemerovingische enkarolingische tijd isaan
ditprincipe eeneigenvormgegevendoormiddelvandehoforganisatie.
Aanvankelijk kwamditvooral inhetnoordenvanFrankrijk voor,maar
spoedig ook indeaangrenzende delenvanWest-Europa.InNederland drong
dehoforganisatiedoorvanuitBelgië,maar zeer speciaalookvanuithet
Rijngebied. InoostelijkNederland vond ditplaatsgedurendede 10een11e
eeuw; inBrabantmisschienwatvroeger.Isersprakevaneenechtehof,
dankandeoorsprong ervanongeveer totdittijdvak teruggaan.Heeftmen
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temakenmeteenprimairehof,danmagmen aannemen dat indenaaste
omgevingpasindittijdvakdeontginning isbegonnen.Isdehotsecundair,danishetaannemelijk datterplaatse aleerderoccupatie door
vrijeboerenhad plaatsgevonden.
Eenenanderkaninverbandwordengebrachtmetdebodemkundig-hydrologischegesteldheid.Tenoostenvande IJsselbijvoorbeeld,schijntde
regeloptegaandatdeprimairehovenvoornamelijk inde lagereendoor
hunvochtigheid minder toegankelijkegebiedenvoorkomen (Keuning, 1965).
Dezegebiedenkwamenpas intweede instantievoorontginning inaanmerking.
3.2.3.2Demarken
Debetekenisvandesociale stratificatievoordevormingvancultuurlandschappenkanookwordentoegelicht aandehandvandemarken.Alsgevolgvande sterkebevolkingstoename werdengedurende de latemiddeleeuwen
voornamelijk inhettijdvak tussende 11eeeuwendeeerstehelftvande
14eeeuw,talrijke nieuwenederzettingen gevormd enbestaandenederzettingenuitgebreid.Dehiermee inverband staandeuitbreiding vanhetbouwlandareaal gingtenkostevandewoeste gronden.Dezewarenechterbinnen
hettoenmalige landbouwsysteem nodigvoorhetoppeilhoudenvande
vruchtbaarheid vandeakkers.Teneerste leverden zijdeplaggen,diejaar
injaaruitbijwijzevanbemesting ophetbouwland werdengebracht,hetgeengeleidheeft totdevormingvandedikke,humeuzedekkenvandeenkeerdgronden ende laarpodzoigronden.Tentweede fungeerden dewoestegrondenalsweidegebied voorhetvee,dateveneens eenvoorname rol speelde
bijdemestvoorziening.
Dedreigende schaarste aanwoeste grondennoopte toteen striktereregelingvandegebruiksrechten.Hetwoordmarkebetekent opdeeerste
plaatsgrens.Deverschillendeboerengemeenschappenmarkeerden tenopzichtevanelkaarhun invloedssferen.Ookbinnen iederegemeenschapwerdende
rechtenvande individueleboerenomschrevenenvastgelegd.Dewoeste
grondenwerdendoordeboeren gemeenschappelijk gebruikt.Internwarenafspraken gemaakt inwelkeverhouding iedere ingezetene ervanmochtprofiteren.Groteboerenwarenmeergerechtigd dankleineboeren.Menmatditaf
aanhetoppervlak akkerland dat iemandbinnendemarkehad liggen.Hadhij
veelakkerland (doorerfenis ofaankoopverworven),danhadhijookmeer
plaggennodigenmoestbijmeerveehoudenomdevruchtbaarheid vanhet
landoppeiltehoudendanwanneerhijweinig akkerlandbebouwde.Hijkon
daarom rechtendoengeldenopeengebruiksaandeel naarratovanhetakkeroppervlak. Iedersaandeelwerduitgedrukt inwaardelenofwaren.Dezekondenwordenopgesplitst inhalve,vierde,achtsteen zelfs zestiendeen
tweeëndertigstewaardelen.Boerendiewaardelen (laterookdelenvanwaardelen)bezaten,werden 'gewaardeboeren'genoemd.Hetaantalvollewaar20

delengeefteen aanwijzing omtrenthetaantalboerderijen of familiesdat
gerechtigd was,toenomtrenthetgebruik afsprakenwerdengemaakt.
Ditalles leiddetotsamenlevingenmeteenuitgesprokenprotectionistisch karakter.Hetgebruik vandewoeste grondenkwamuitsluitend toe
aandegewaarde boeren.Wanneer zichdenoodzaakvoordeed omnieuw landte
ontginnen,kondenhieraanalleendegewaardendeelnemen.Geleidelijk aan
echterwerddoordevoortgaande bevolkingsgroei enhet schaarserworden
vanwoeste grondende speelruimte steedskleiner,enveranderdenookde
eisendieaandewaardelenwerdengesteld.Menkan zichvoorstellen dat
heel inhetbeginalleen sprakekon zijnvanvolledige gebruiksrechten
wanneermeneenvolwaardeelbezat.De steedsverder voortschrijdende
opsplitsing zalhebbengeleid toteenverlagingvandezedrempel toteen
halfofeenvierdewaardeel.Inde 17eeeuwwas inDrenthevrijalgemeen
hetvierdewaardeel (vörrel)geëvolueerd totdeeenheidwaaraanminimaal
moestwordenvoldaanomvolledig gerechtigd te zijn.Wieminderhadkon
toengeenvolledige gebruiksrechtenmeer claimen.Helemaal uitzichtsloos
wasdepositievanhendie zelfsgeendelenvanwaardelenbezaten,de
keuters (Engels:cottars). Zijwarenvoorhun levensonderhoud aangewezen
ophetverrichtenvan landarbeid indienstvandeboeren.Zoalsdenaamal
zegt,bewoonde eenkeutergeenboerderij,maareenkotofkeet.Dit
bevestigtnogmaals zijnnederigepositie.Hieruit volgtdatde sociale
stratificatieeenbuitengewoon belangrijke functievervulde.Beslissingen
omtrenthetverloopvaneventuele ontginningen enandere ingrependie
samenhingenmetveranderingen inhetgrondgebruik,blevenalleenaande
gewaardeboerenvoorbehouden.Doordatdezen zichenkelhebben laten leiden
doorhuneigenbelang,hebben zijdeontwikkeling vanhet landschapop
specifiekewijzebeïnvloed. Zekeropplaatsenwaardegewaarden doorde
eeuwenheenhundominantepositiewistentehandhaven,wasvoorhet
ontplooienvaninitiatieven doorkeuters nauwelijksenige ruimte.Kampen,
inde zinvanafzonderlijke,afgeperkte stukken land,door individuele
ontginning verkregen,nemenhier slechtseenondergeschikte plaats in.Het
cultuurlandschap ligtmerendeels ingroteakkercomplexen bijeen:deessen
ofengen.Deze zijnwatbetrefthunlatereuitbreidingen hetresultaatvan
collectieve ontginning opinitiatief entenbehoeve vandegewaarden.
Hetmeestgeprononceerd komtditbeeld naarvoren inDrenthe.Hierhebbendegewaarde boeren zeer langhunbevoorrechte positie tegenoverallerleibuitenstaanders kunnenbehouden.InOverijssel enGelderland ishiervanveelminderduidelijk sprake.Blijkensdetalrijkekampenheeftdeindividuele ontginning hiertochmeerkansengekregen,wellichtdoordathier
veelgrootgrondbezitters waardelenbezaten.Gebruikmakend vanhunpositie
tenopzichtevandeoverige gewaarden,kondende grootgrondbezitters
onderdelenvandewoeste grondenverkopen ofverpachten.Dikwijlswordt
hetwoordmarkegebezigd als synoniemvoormarkegenootschap,eenorganisatiediegericht isophetuitsluitend beheervandemarkegronden.Hiervan
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isvolgensHeringa (1982)alleen sprakegeweest inOverijssel enGelderland.InDrenthewasvoor 1800hetbegripmarkegenootschap ofmarkeorganisatieonbekend.Degebruiksrechten vandewoestegrondenwerdenhierdoor
de 'buurschap'geregeld.Debuurschaphield zichdaarnaastbezigmet zaken
betreffende hetdorp,dees (rechtvan stoppelweide),derechtspraak,het
onderhoudvanwegenenwaterlopen,e.d.
3.2.4 Economische omstandigheden
Eencultuurlandschap kanmenopvatten alseenwerkterrein:dedoorde
mens ingerichte ruimteominzijnbestaantevoorzien.Menmagverwachten
datdemensenhunomgeving altijd zodanig trachten omtevormendatdeze
onderdegegeveneconomische omstandigheden demeestebatenoplevert.Wij
moeten onsbeperken totenkelevoorbeelden.Vele zakenkunnenvanuitdiverse invalshoekenbenaderdworden.Zokanmendehovenvanuit economisch
oogpuntbeschouwen alseenantwoord opeenperiodevaneconomischverval.
Hethofstelsel hielpdegrondbezitters aaninkomsten ineen samenleving
waarinhetgeldverkeer dooreenchronisch gebrek aanedelemetalennauwelijksmeer functioneerde.Omdatdearbeidskrachten nietmeer ingeldkondenwordenuitbetaald,gavendegrondbezitterseendeelvanhunlandin
gebruik aanhorigeboeren,diedaardoor inhunlevensbehoeftenkonden
voorzien.Daar stond tegenoverdatmendehorigenkonverplichten tothet
verlenenvandiensten (ploegen,eggen,zaaienenoogsten)ophetvroonland.Hetvroonland voorzagdegrondbezitters vanvoedsel,endeoverschottenkondenwordengeruild tegenandereprodukten,bijvoorbeeld graan
voorwijn.
Hetbelang vandeeconomische omstandigheden komtook zeerduidelijk
naarvorenmetbetrekking totdeontginning.Nieuwegrondenwordenniet
slechts incultuurgenomenomdatdebevolking toeneemt ofomdatdegrond
terplaatse zogeschikt is,maarook omdatmenerinfinancieel opzicht
iets inziet.Dit isvooralvanbetekenis alsdeagrarische produktie niet
uitsluitend gericht isopdeeigenvoedselvoorziening (Engels:subsistence
farming),maar alsookeenkleinerofgroter assortiment vandeprodukten
bestemd isvoordemarkt (Engels:commercial farming).Dehoogtevande
marktprijzen bepaaltdematevanontginning.Ditverband isduidelijk te
zienalsmennagaat inwelkeperiodenpieken inde ontginningsactiviteiten
optreden.Dehoeveelheid nieuw ingepolderd land indekuststreken enhet
oppervlak drooggemaaktemeren inHolland enFriesland vertonen fluctuaties
diegoedparallel lopenmetde fluctuatiesvande landbouwprijzen.Alsde
prijzenhoog zijn,wordenveelactiviteiten ontplooid;wanneer hetde
landbouwmindergoed gaat,verflauwt deanimo.
Veranderende economische omstandigheden kunnenhetbeeldvaneenbestaand agrarisch cultuurlandschap ingrijpend wijzigen.Eenklassiekvoorbeeld hiervanvormtde laat-middeleeuwseenclosurebeweging inEngeland.
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Talrijke dorpenhebben toen letterlijk hetveldmoeten ruimenvoorde
schapenhouderij.Doorde sterk toenemendevraag naarwolvoorde lakennijverheid inEngeland enophetvasteland werd hetbijzonder lucratiefgrond
totschapenweide omtevormen.Indehaasthetweideareaal zoveelmogelijk
tevergroten,verjoeg eendeelvandegrootgrondbezitters deboerenvan
hunwoonplaatsen opde landgoederen,endekleinere akkerpercelenmoesten
plaatsmaken voorgroteweidepercelen.
Veeldichterbijhuisentotopdehuidigedagvoortdurend zijndeveranderingendieoptreden inhetkadervaneenruilverkaveling.Detraditioneleagrarische cultuurlandschappen wordendaarbijopnieuw ingericht,omdat zijinveelopzichten nietmeer aande jongsteeconomische eisenvoldoen.
Zeerveelveranderingen inonzeoudecultuurlandschappen haddente
makenmetdeeconomische betrekkingen tussen stadenplatteland.Vooralde
gebiedendiebinnenhetbereikvande stedelijke centravanhandelen nijverheid lagen,zijnsoms zeerdiepgaandvandaaruitbeïnvloed.Denatte
vervening vanhetmiddeleeuwse veengebied overal inHolland enwestelijk
Utrecht isnietdenkbaar zonderdenabije liggingvandestedenmethun
grotebehoeften aanbrandstofvoor industrieel enhuishuidelijk gebruik.
Anderzijds zijnvandestedenvanoudsbelangrijke impulsenuitgegaanin
verbandmetdevoedselvoorziening.Verstedelijkingkan leidentotintensiveringvandeproduktie.Soms zelfstoteenomschakeling,bijvoorbeeld van
akkerbouw ofveeteelt inderichting vantuinbouw.De schaalenhet
ruimtelijk beeldvaneencultuurlandschap kandaardooropvallendeveranderingenondergaan.
3.2.5 Bestuurlijk-administratieveverhoudingen
Bijdevormgeving endeontwikkeling vancultuurlandschappen speeltde
manierwaaropdeoverheid daarbij isingeschakeld,eenrol.Hedentendage
komtditduidelijk naarvoren ineenveelzijdigewetgeving inzakedeplanologischebesluitvorming,waarbijallerlei takenenbevoegdheden zijngedelegeerd aanrijks-,provinciale engemeentelijkeoverheden.Minder
geperfectioneerd, endikwijlsmetheelanderedoelstellingen,heeftookin
hetverledenhetbestuursapparaat opuiteenlopendewijzenmee richting
gegeven aanhetordenenvande ruimte.Specifiek komtdittotuitdrukking
doorhet sturend optredenbijontginningen,vaak inverbandmethet
afbakenenvaninvloedssferen tenopzichtevannaburige,territoriale
eenheden.Overeengrootgebied engedurende lange tijd (11e- 14eeeuw)
heeftditaspecteenrolgespeeld bijdeontginning vanhetHollandsUtrechtseveengebied.Ditgebiedwaseenwoest,ontoegankelijkniemandsland,dat ingeklemd tussenhetgrondgebied vandebisschoppenvanUtrecht
envandegravenvanHolland,dieerbeidenaanspraak opmeenden temogen
maken.Teneinde zoveelmogelijk vanditgebied inhandentekrijgen,is
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hierdoorbeidepartijen eenactievekolonisatiepolitiek bedreven.Grote
stukkengrondwerdentegengunstigevoorwaarden aanbelangstellende
kolonisten terontginning aangeboden:de financiëleverplichtingen beperkten zichniet zeldentothet jaarlijksbetalenvaneen zeerkleinegeldsom,waarmee tekennenwerd gegevenwiensgezagmenerkende (recognitietijns).
Ook opdeeigenlijkevormgeving vanhetcultuurlandschap kanhetbestuurlijk-administratieveaspecteenbelangrijk stempeldrukken,omdat
oriëntatie enomvangvanpercelenennederzettingenmedebeïnvloed worden
doordevormvanhetterreindataangewezenwordtvoordeontginning.
Heeftditeen langgerektevorm,dan zijnandereoplossingen tevoorzien
danwanneerhetongeveer evenbreed als lang is.Afwijkingen indepercelering,verspringingen inde structuurvanwegenenwaterlopen,enverschillen innederzettingspatronen hebbendikwijlseenbestuurlijk-administratieve achtergrond.
3.3 DETECHNOLOGISCHE GRONDSLAGEN
Ditaspecthandeltover zakendietemakenhebbenmetdeagrarischebedrijfsvoeringvoor zovervanbelangvoordevormgeving vanhetlandschap.
Wijmoetenonsbeperken toteentweetalhoofdlijnen,namelijk debedrijfsorganisatie endebedrijfsmiddelen (werktuigen).Omdatditonderwerpenvan
groteomvang en ingewikkeldheid zijn,kunnenwi]inhetkadervanditboek
alleeneeneerste introductie m dezemateriegeven.
3.3.1 Debedrijfsorganisatie
Hetbeeldvanhetplatteland vanvroegerwerd hoofdzakelijk bepaald
dooragrarische activiteiten.Agrarische activiteiten en landschapsontwikkeling slotennauwbijelkaaraan.Vooreen zeergrootgedeelte zijnonze
oudecultuurlandschappen danookvanboerenherkomst.Aanvankelijk wasde
landbouwgeheel ingesteld opdeeigenvoedselvoorziening; erwerdenbetrekkelijk weinigoverschotten geproduceerd.Dezeautarkische inslag (alleendeboeren zijngezinvoeden) leiddetoteenreeksbedrijfssystemen
dieallevaneengemengd karakterwaren:erwerd akkerbouwbedreven,maar
ookveeteelt entuinbouw.Erwaseengrotevariatie aanprodukten:broodgranen;vlas (linnen),hennep (touw);vlees,melk,boter,kaas,eieren,
wol;groenten enkruiden;honing (zoetstof)enwas (kaarsen).Aldeze
produktenwerden inprincipebinnenéénbedrijf voortgebracht.Voorhet
voortbrengen vandezeproduktendiendendeagrarische cultuurgronden,dus
'grondendiepermanentofbijnapermanent,engeheelofvoorhetgrootste
deel ingebruik zijnvooragrarische doeleinden.Menonderscheidt naar
functieeendrietalbestanddelen:akkers (ofbouwlanden),weilanden,en
hooilanden.
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3.3.1.1Akkers
Oudtijdswarenditdegrondenwaaraandemeeste zorgwerd besteed. Zij
werdenvoorzienvaneenomheining,enaanhungebruik ginggrondbewerking
vooraf.Deakkers zijnhetboerenland bijuitstek (Latijn:ager=akker;
agricola =boer,degenediedeakkerbewerkt).Ook inhetwoord bouwland
komthetactief ingrijpenvandeboer totuitdrukking,wantbouwenbetekent zowelploegen alsverbouwen (vgl.hetDuitseBauer= boer).
3.3.1.2Weilanden
Oorspronkelijk betekenthetwoordweiland jachtterrein (vgl.weidelijk jagen).Ditwijst nogterug opdeoudetoestand datmendoor jacht
inzijnbehoeften aanvleesmoestvoorzien.Geleidelijk isdebetekenis
vanhetwoordweiland geëvolueerd tot land tenbehoeve vandezomervoedering vanhetvee:hetgebiedwaarmen'inde zomer zijn (nugedomesticeerde)dieren lietgrazen.Hetbegripweidehadvroegerduseenruimere
betekenisdanthans (grasweiden):ookdebossen fungeerden alsweide
(bosweiden),endeheideveldenmogenook alsweiden invroegere zinworden
aangemerkt.
3.3.1.3Hooilanden
Ookhooilanden dienenvoordevoedering vandeveestapel,maardanvoor
dewintervoedering. Zijworden nietbeweid totdathet laatstehooi isafgevoerd.Hooiland vereiste vroegermeer aandachtdanweiland:menmoest
verhinderen dat inhetgroeiseizoen hetveetotdehooilandendoordrong;
ookmoestmenwildvraatbestrijden.Dezeongemakkenkonmenbijdrassige
enlaagliggende hooilandenhetgemakkelijksttegengaandoorereensloot
omheen teleggen.
3.3.1.4Woeste gronden
IndeNederlandse literatuuroverde landbouw inhetverleden komtmen
vaakhetbegrip 'woestegrond'tegen.Daarmeebedoeltmendangrondendie
niet incultuur zijngebracht:bossen,heidevelden enmoerassen (waarschijnlijk isdeze jonge termontleend aande statistieken).Nu ismen
vaakgeneigd dezebetekenis zondermeer inhetverleden terug teprojecteren: iseengebied opeen zekermoment niet incultuur,danbestaathet
uitwoeste grond enheefthetookgeenagrarische functie.Deze zovoorde
hand liggende conclusie isechtergeheelonjuist.Bos,heideenmoeraswarenvroeger juistwelminofmeer indeoudeagrarischebedrijfssystemen
opgenomen enzijwaren zelfsvanwezenlijk belangvoorde instandhouding
ervan.
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Een ander, haast onuitroeibaar misverstand betreft de opvatting dat
bossen, heidevelden en moerassen afzonderlijke gebruikscategorieën voorstellen naast akkers,weilanden en hooilanden. Ook in dit geval wordt te
veel gekeken naar de huidige situatie, waarbij inderdaad de ene functie
niet met de andere verenigbaar is. In het verleden was echter van een dergelijke strikte scheiding geen sprake. Moeras was tevens hooiland of weiland. Bos kon ook als weiland in gebruik zijn. Uit talrijke bronnen blijkt
dat bijvoorbeeld veel eikenbossen gedurende de middeleeuwen als varkensweiden fungeerden. Algemeen bekend is de beweiding van de heidevelden van
Drenthe, de Veluwe en het Gooi door schaapskudden, een gebruik dat tot ver
in de 19e eeuw heeft voortgeduurd.

3.3.1.5 Bedrijfssystemen
De verschillende bedrijfssystemen of bedrijfsstelsels kan men vanuit
twee gezichtshoeken beschouwen, namelijk naar de mate van continuïteit
die binnen een systeem het grondgebruik en de percelering vertonen, en
hoe binnen een systeem de vruchtopvolging van de cultuurgewassen,
plaatsvindt. Wat betreft de continuïteit zijn er drie mogelijkheden:
(1) de grond is tijdelijk in gebruik en tijdelijk verkaveld
(2) de grond is tijdelijk in gebruik en permanent verkaveld
(3) de grond is permanent in gebruik en permanent verkaveld.
Binnen een bedrijfssysteem kan de continuïteit per eenheid van grondgebruik variëren. Akkers,weilanden en hooilanden hoeven niet alle tegelijk
een continuïteit van type 1, 2 of 3 te vertonen. Veeleer is sprake van een
differentiatie per eenheid van grondgebruik. Voorbeeld: de continuïteit
van de akkers is van type 3; die van de weilanden van type 2, en die van
de hooilanden van type 1. Ook differentiatie binnen de eenheden van
grondgebruik zelf is mogelijk. Voorbeeld: de continuïteit van de akkers is
van de typen 2 en 3;die van de weilanden van de typen 1 en 2, en die van
de hooilanden van de typen 1, 2 en 3.
De vruchtopvolging betreft de volgorde die men aanhoudt bij de teelt
van cultuurgewassen op de akker. De verschillende vruchtopvolgingsstelsels
kan men indelen naar het al dan niet voorkomen in de vruchtopvolging van
een braakperiode, en verder naar het al dan niet plaatsvinden in de vruchtopvolging van een vaste rotatie. Deze beide kenmerken treden niet zelden
naast elkaar op binnen één vruchtopvolgingsstelsel.
In de loop der tijden hebben zich verschillende bedrijfssystemen ontwikkeld. Naar type van vruchtopvolging zijn het bekendst: het primitieve
braakstelsel, het weidebraakstelsel, en het twee-, drie- en meerslagstelsel. Naar de rol van de omliggende gronden worden hiernaast nog onder
scheiden: Waldviehbauerntum en Heideviehbauerntum (zie tabel3 ) .
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Tabel3.Systemenvanbodemgebruik (bedrijfssystemen)opdeakker.
Bedrijfsstelsels

Continuïteitvangebruikenverkaveling
tijdelijkin tijdelijkin permanentin
gebruiken
gebruiken gebruiken
tijdelijk
permanent
permanent
verkaveld
verkaveld
verkaveld

primitiefbraakstelsel
weidebraakstelsel
tweeslagstelsel
drieslagstelsel (vrij)
drieslagstelsel
(gereglementeerd)
meerslagstelseIs
vruchtwisselingsstelsels

Het primitieve braakstelsel
Dit stelsel, dat in het Engels shifting cultivation en in het Duits
Brandwirtschaft wordt genoemd, kan beschouwd worden als de oudste vorm van
landbouw. Telkens werd een stukje bos omgehakt, van struiken ontdaan en in
brand gestoken. In de hete as werd gezaaid. Na enkele jaren als akker te
zijn gebruikt, was de vruchtbaarheid van de bodem sterk verminderd en werd
de akker voor lange tijd aan de natuur overgelaten. Binnen een tijdsbestek
van 20 - 30 jaar herstelde de oorspronkelijke vruchtbaarheid zich (debodem kon weer rijker worden aan organische stoffen), en de cyclus kon opnieuw begonnen worden. Bij het primitieve braakstelsel waren de akkers dus
tijdelijk in gebruik en tijdelijk verkaveld (type 1 ) .Dit bedrijfssysteem,
ook wel zwerflandbouw genoemd, is in Nederland voorgekomen tot in de vroege middeleeuwen.

Het weidebraakstelsel
Bij dit stelsel, dat in Duits Feldgraswirtschaft wordt genoemd, werd
het akkerareaal, verkregen door het scheuren van grasland, tijdelijk bebouwd. Nadat van het land gedurende enige jaren akkergewassen waren geoogst, werd het geruime tijd als weiland benut. De natuurlijke bosbegroeiing herstelde zich overigens niet; een vegetatie van heide en gras kwam
ervoor in de plaats.Was na verloop van tijd de vruchtbaarheid weer enigszins op het oorspronkelijke peil gekomen, dan scheurde men het grasland en
werden er opnieuw landbouwgewassen op geteeld. Dus ook bij het weidebraakstelsel waren de akkers tijdelijk in gebruik en tijdelijk verkaveld (type
1 ) . Het kwam echter ook wel voor dat de akkers slechts tijdelijk in gebruik waren, maar wel permanent verkaveld (type 2 ) .Bij verandering van
grondgebruik bleef de percelering hetzelfde. Hoewel niet zo oud als het
primitieve braakstelsel, is het weidebraakstelsel waarschijnlijk eveneens
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zeeroud.Daarvoorkunnenwijonsberoepenopdealeerdertersprakegebrachte Romeinse auteurs:hetdoorCaesarenTacitusbeschreven landbouwstelsel iseenvormvanweidebraakstelsel geweest naarwordtaangenomen.
Het isnietuitgeslotendat inhetoostenvanNederland tot inde 18eeeuw
eensoortweidebraakstelsel heeftgefunctioneerd. InhetaangrenzendeWestfalen sprakmen inditverband vanVöhden (afgeleidvanVieh-hüten =vee
hoeden).DezeVöhdenwarenmeestal ingebruik alsgemeenschappelijkeweidegronden,maarkonden inakkersomgezetworden.
Nauwverwantmethetweidebraakstelsel,endaaromnietalseenafzonderlijkbedrijfssysteemaantemerken,ishet zogenaamde systeemvande
eeuwige roggebouw (Duits:Einfeldsystem).Inde 19eeeuwkwamdit systeem
voorovergrotedelenvanhetNederlandse zandgebied. Zoalsdetoevoeging
'eeuwig'alzegt,werdbijdit stelsel akkerland voortdurend,d.w.z.zonderbraakperiode,bebouwd.Ditwas slechtsmogelijk doorhettoepassenvan
eenzwarebemesting,metnamedoorhetopbrengenvanplaggen,aldanniet
gemengdmetnatuurlijkemeststoffen.Hetvruchtbaarhoudenvanhetpermanenteakkerland vondplaatstenkostevandeomringende gronden.Minof
meer stelselmatig (volgenseenmeerjarige cyclus)werdendeomringende
grondenafgeplagd.Verderdienden zijalsweidegronden voorhetvee,dat
voornamelijkwerd gehoudenvoordemestproduktie.Het isnietgeheel
uitgesloten dathetEindfeldsystem uithetweidebraakstelsel isvoortgekomen.Er zijnbedrijfssystemenbekend diealsovergangsstelsels tussen
beidebeschouwd kunnenworden,bijvoorbeeld wanneer hetgrootste deelvan
het (akker-)land tijdelijkwerdbebouwd enhetkleinste deelpermanent.
SlichervanBath (1960)weesopeenstelseldat inhetDuitse Rijnland
voorkwam enwaarbijmenonderscheid maakte tussenDungeland (Dung=mest),
datpermanentwerd bebouwd,Wildland,datafwisselend werdbebouwd,en
Rottland (Rott=roten=rooien),datslechts zeldenwerd bebouwd.
Inorganisatorisch opzichtmisschien eenrelictuitdetijdvanhet
weidebraakstelsel ishetgebruikomnahetbinnenhalenvanhetkorende
kuddenopdestoppelveidenteweiden (naweide).Deze zogenaamdeoveralweidinge isnietsandersdaneentijdelijk weer ingemeenschappelijk gebruik
nemenvanhetakkerareaal.Alleen isdeperiodebeperkt tothet seizoen
vlak nadeoogst.Totopheteindevandevorige eeuwwerd overigens in
Drenthe,opdeVeluwe enopdeUtrechtse zandgronden eennog levendevorm
vanhetweidebraakstelsel aangetroffenbijde zogenaamde drieslanden.Men
lietdezeakkerseenaantal jaren 'dries'liggen:gedurendedie tijdwerd
degrond nietbewerkt.De zogenaamdedriesenofdrieskampenbeweiddemen
dikwijlsmet schapenenzijfungeerden somsook alsplaggenveld. Staring
(1862)maaktemeldingvandriesligging vanakkersdieomde 4-5 jaarmet
roggewerdenbeteeld.
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Het tweeslagstelsel
Dit stelselwordt inhetDuits Zweifelderwirtschaft eninhetEngels
two-field systemgenoemd.Het iseenbedrijfssysteemwaarinbebouwingen
braak elkaar ieder jaarafwisselen.InNoord-Europa gebeurtdatvolgens
het schema:zomergraan -braak -zomergraan -braak enz.;in Zuid-Europa
volgenshet schema:wintergraan -braak -wintergraan -braak enz.,enin
delenvanDuitsland ookvolgens het schema:wintergraan -braak -zomergraan -braak enz.Bijhettweeslagstelsel ligtduselk jaardehelftvan
hetakkerland braak.Geziendekortetijdsduurvandebraakperiode (één
oogstseizoen),magmenaannemen datbijditstelseldeakkersveelalpernanentverkaveld waren.Devruchtopvolging wasuiteraard gekenmerktdoor
eenvasterotatie.
Het drieslagstelsel
Dit stelsel,datinhetDuitsDreifelderwirtschaft eninhetEngels
three-field systemwordtgenoemd,beschouwtmenveelal alseenverbeterd
tweeslagstelsel.Hetverlooptvolgenshet schema:wintergraan - zomergraan
-braak -wintergraan enz.Bijhetdrieslagstelsel ligtduselk jaareenderdedeelvanhetakkerland braak.Tenopzichtevanhet tweeslagstelsel
betekentditeenvergroting vanhetbezaaide oppervlak.
Deeerstevermeldingen vanhetdrieslagstelsel daterenuitde 8eeeuw.
Dezebetreffen echtergrotegoederencomplexen inZwitserland (763)en
Frankrijk tennoordenvandeLoire (765en 771).Daarom iswelgeopperd
dathetdrieslagstelsel doorgrootgrondbezitters isingevoerd.Anderen
hebbenhetontstaanvanhetdrieslagstelsel inverband gebrachtmetdebevolkingsgroei:dehogeregraanopbrengstenwarennodigommeermondente
voeden.
Wordenbijeennederzetting tweeofdrie akkercomplexen vanongeveer
gelijkeomvang aangetroffen,danneemtmendikwijlsaandatmentemaken
heeftmet sporenvanhettwee-respectievelijk hetdrieslagstelsel (derotatie zouzichcomplexgewijshebben afgespeeld).Veelalechter isdeze
voorstellingvan zaken,althans inNederlandse context,nietacceptabel.
Inhetalgemeen ishetonzekeroferbijtwee-ofdrieslagstelsels steeds
sprake zoumoeten zijnvantwee,respectievelijk drieduidelijk inhet
landschapherkenbare akkercomplexen.Anderedancomplexgewijzevormenvan
rotatie zijn immersevengoed denkbaar.De twijfelsenonzekerheden opdit
punt zijnduidelijk teillustreren aandehandvandetweetypendrieslagstelseldiebekend zijn,namelijk destelselsmetvrijeofmetgereglementeerdevruchtopvolging.
Bijhetdrieslagstelsel metvrijevruchtopvolging werdhetaandeboerenovergelaten devruchtopvolging ophungrondenteregelen.Omdatde
eigendommenvaak nogalverspreid lagen,ontstond opdezewijzeeenmozaïekachtigbeeld.Overal lagenbraaklandpercelen enpercelenbestemd voorde
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teeltvanzomer-enwintergraan gemengd doorelkaar.Vaneencomplexgewijzerotatiewashierbijdusgeensprake.
Bijhetdrieslagstelselmetgereglementeerde vruchtopvolging (Duits:
Dreizelgenbrachwirtschaft,Zeige=aldannietbezaaid akkerland)werdhet
totaleakkerland ineendrietal stukkenverdeeld.Binnenelkvandezedrie
stukkenwarenalleboerenverplicht tegelijkertijddegrond opdezelfde
manier tegebruiken:hetzijalsbraakland,hetzijvoordeverbouwvanwintergraan,hetzijvoordeverbouwvan zomergraan (Duits:Flurzwang).Hoewel
menhiereencomplexgewijzerotatienietmaguitsluiten,isbinnendit
systeem ookeenvormvanrotatiedenkbaarwaarbijelk afzonderlijkakkercomplex vandetweeofdriediebijeendorpwarengesitueerd, indrieeenhedenvangelijke omvangwerden opgedeeld.
Demeerslagstelsels
Dit zijnhetvierslagstelsel,hetvijfslagstelselenz.Zijbetekenden
eenverderevooruitgang indeagrarischebedrijfsvoering.Het jaarlijks
braakliggende oppervlak werd verder teruggedrongen eneengroterdeelvan
deakkerbleefgedurende langere tijd ingebruik.Debelangrijkstewijzigingwasdatbehalve broodgranen inhetbouwplan ookvoedergewassen werden
opgenomen (klaver,spurrieenvoederknollen).Deuitbreiding vandeveestapeldiedaardoor konwordengerealiseerd,had gunstige gevolgenvoor
hetbehoudvandevruchtbaarheid vandeakkers.Meerveebetekent namelijk
ookmeermestproduktie.Deze innovatie,diealopheteindvandemiddeleeuwen inVlaanderen isbegonnen,leiddeopdenduurtotbedrijfssystemen
waarbijdebraakperiode geheel ontbrak (vruchtwisselingsstelsels).Vanaf
de 15e-16eeeuw isdezevormvan landbouwgeleidelijkookelderstoegepast.Binnenhetkadervande zogenaamdeVlaamse bouwbereiktede landbouw
eenvoorlopig hoogtepunt:decontinuïteit vandeexploitatie was (bijna)
volledigendepercelering opdeakkersdroeg eenpermanentkarakter (type
3). Pasdoorde invoeringvandekunstmestkonmengeheelenalafzienvan
hetbraak laten liggenomdebodemvruchtbaarheid tehandhaven.
Inhetvoorgaande isdeontwikkelingvandebedrijfssystemen geschetst
aandehand vandevruchtopvolging.Hierbij stond hetbodemgebruik opde
akkerscentraal.Bijdetraditionele landbouw spelenechterookdeomliggende grondeneenrol.Eenpogingomdie rolnadertebepalen isondernomendoorDuitseonderzoekers (Glässer, 1967). Zijonderscheidden tweetypenbedrijfssystemen,namelijk hetWaldviehbauerntum enhetHeideviehbauerntum.
Waldviehbauerntum
Hieronderverstaatmeneenvormvanagrarisch grondgebruik die inhoge
mate steundeophetgeenhetbos m denaasteomgevingvaneen nederzetting
aanhetvee tebiedenhad.Hetbelangrijkstebedrijfsdoelwashethouden
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vanrunderen envooralvanvarkens,waarbijhetverzamelenvanmestmaar
vangeringebetekeniswas.Weliswaarwerdhetverzamelen vanmestbevorderddoorhetvee indeweideperiode 'savonds inveebochten (omwaldekampen) inte scharen endoorhet 'swintersop staltehouden,maardehoeveelhedenmestdieditopleverde,warenbeperkt,getuigehetgeringeoppervlak vanhetbijdenederzettingen behorende akkerareaal.BijhetWaldviehbauerntum behoort eennederzettingspatroon datbestaatuitverspreid
liggendeboerderijen endebijbehorende,aangrenzende 'huiskampen'meteen
permanentkarakter.Hieropwerdendiverse gewassen geteeld om indebehoeftenvandebevolking tevoorzien.Debossenkregenhet zozwaar teverdurendoordevraatvanhetveedateruitgestrekte heidevelden ontstonden.
Heideviehbauerntum
Hierbij laghetaccentopdeverbouwvangraan (Duits:Vergetreidung).
Hetakkerlandwasnietbeperkt tothuiskampenmeteenbescheiden oppervlak,
maarhetareaaldaarbuitenwerd aanzienlijk uitgebreid.Deze uitbreiding
werdmogelijk doorhet intensieververzamelenvanmestendoorhetgebruik
vanhumusrijkmateriaal (strooiselenheideplaggen).Vermengdmetmest,
werden jaar injaaruitdeplaggen opdeakkersgebracht.Hierdoor ontstondenhumushoudende bruinetot zwartedekken,die,wanneerhundikte
meerdan 50cmbedraagt,inhethuidigeNederlandse systeemvanbodemclassificatieworden aangeduid alsenkeerdgronden.
Vaak isdediktevandehumushoudende bovengrond gebruikt als indicator
bijdebepalingvandeouderdomvandeontginning.Het ligtvoordehand
teveronderstellen dateendikdekhetresultaat isvan langdurigerbemestingdaneendundek.Deduurvandebemesting isechtermaaréénvande
factorenwaardoorverschillen indikteontstaan.Dediktekanook afhangen
vandeaardvanhetbodemgebruik:akkerland datpermanentwerd bebouwd,
werd intensiever bemestdan landdatperiodiek braak lag.Eenanderefactordiedediktebeïnvloedt,isde ligging tenopzichtevandebedrijven:
akkersdichtbijhuiswordenvaker enbeterbemest danverderweg gelegen
akkers.Ook kunnenverschillen innatuurlijke vruchtbaarheid tussendeakkerstotverschillen inbemesting hebbengeleid.Daarnaastmoetookdesamenstelling vanhetmateriaalwaarmee demestvermengd werd,inbeschouwingworden genomen.Toepassing vanbosstrooisel,datweinigvolumineusis,
leidttotdunnedekken,bijmenging van zanddaarentegen totdikkedekken.
Deouderdomvandeenkeerdgrond vaststellen opgrond van zijndikte,lijkt
daarom eenhachelijke onderneming.Het isnietpreciesbekendwelkefactoreninde loopvandetijddeophoginghebbenbeïnvloed envoorhoelang.
Ook isonbekend de snelheid waarmeededekken zijngeaccumuleerd.Haast
vanzelfsprekendwordtvaakuitgegaan vanhet ideedatdeophoginggeleidelijk isverlopen.Dit staatechterhelemaal nietvast.ZowelopdeVeluwe
alsinNoord-Brabant zijngevallen bekendvan jongeontginningen (na1600
gesticht)meteendikkeeerdlaag (dikkerdan 50cm).Dit zoukunnenwijzen
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opeen snelleophoging gedurendedeeerste eeuw(en),maarkanookhet
gevolg zijnvandena 1600gevolgde bemestingspraktijken.
Omdatdoordeaftakeling vandebossen inde loopvanhetWaldviehbauerntumdemogelijkhedenomrundveeenvarkens tehouden steedsbeperkter
werden,veranderdedeveestapel vankarakter.Opdeheidevelden,die inde
plaatsvandebossengekomenwaren,werd het schaap ingevoerd.Wanneerdezeontwikkelingen hebbenplaatsgevonden,isnietgeheelduidelijk.Van
streek totstreek tredenverschillen op.Bovendien kanmenniet eenvoudig
eenscherpe lijntrekkendiedeovergangvanhetWaldviehbauerntum naar
hetHeideviehbauerntum markeert.Menmager logischerwijzewelvanuitgaan
datdegrondslagenvoordetweedeperiode algelegd zijngedurendehet
functionerenvandeeerste.
Trachtmen tochenigermateeendatering tegeven,danmagwellichtwordengesteld dat ingrotedelenvanhoog-Nederland,gedurendede 6e-9e
eeuwdebedrijfsvoeriny (nog)hoofdzakelijkWaldviehbauerntum isgeweest.
Hetbosareaalwasgroot.Immers,inde 4een 5eeeuwwas inonze streken
debevolkingsdichtheid alsgevolgvandeVolksverhuizing sterkteruggelopen,zodatdebossen zichopnatuurlijkewijzegrotendeels haddenkunnen
herstellen.Ookduidtdewetgeving vannadeVolksverhuizing opWaldviehbauerntum. Zoisbijvoorbeeld hetaantalbepalingendatbetrekking heeft
opdevarkenshouderij,opvallend groot.DeLex Salica,dieontleend isaan
deSalischeFranken,dietijdensdeVolksverhuizing ook inNederland heb
benverbleven (Salland),enwaarvandebepalingen ook inNederland rechts
geldigheid hebbengehad,bevatnietminderdantwintigparagrafenwaarin
deverschillende vormenvanvarkensdiefstalwordenbehandeld.Indezewet
wordteentwaalftal soortenvarkens genoemd,hetgeenwijstopeenzeer
gespecialiseerde bedrijfsvoering.UitNederland zijnverschillendevermeldingenbekend uitde 8een9eeeuwaangaande eikenbossenwaaringrote
aantallen varkenswerdengehoed.Ditbetreftmetnamebossen indeGelderseValleienopdeVeluwe.
Hetvoortbestaan vanhetWaldviehbauerntum ineengebied alsdeVeluwe
tot indeKarolingische tijdwordt ookondersteund doorderesultatenvan
archeologisch onderzoek. Ineennederzetting bijKootwijkmetvondstenuit
de 8etotde 10eeeuwbestond,afgaandeopdegevonden beenderen,deveestapel involgordevanbelangrijkheiduitrunderen,varkens enpaarden.De
grote schaapskudden,zotypischvoorhetHeideviehbauerntum, ontbraken
blijkbaar geheel.Hiermee inovereenstemming isdebevinding dat inDrenthe
de invoeringvangrote schaapskudden nietvoorde 12e-13eeeuwheeft
plaatsgevonden.Grofweg zoumendandeovergang vanWaldviehbauerntum naar
Heideviehbauerntum kunnenplaatsen tussende 9eende 12eeeuw.Indezelfderichtingwijzendeonderzoeksresultaten metbetrekking totnoordwestelijkDuitsland.Daarheeftdeplaggenbemesting,eenkenmerkvanhet
Heideviehbauerntum, vrijabrupt sedertdetweedehelftvande 10eeeuwop
ruimere schaal toepassing gevonden.
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Deplaggenbemestingwordtvaak inverband gebrachtmetde invoeringvan
depotstallen.Bijdezekoppeling kanmenvraagtekens zetten.Het Isde
vraag ofindemiddeleeuwenwelpotstallenhebbenbestaan.Opgravingen van
boerderijenuitdezeperiode hebbennognooitpotstallen aanhet lichtgebracht.Daaromvermoedtmendatdemestendeplaggenaanvankelijk inde
open luchtwerdenvermengd.Hetontstaanvandepotstallenmoetenwedan
beschouwen alseentamelijk recenteontwikkeling,eentechnische innovatie
uiteen lateretijd (na 1500?),diehetmogelijk maaktedebeschikbare
mestnogdoelmatiger tebenuttendanvoorheen.
Naastdetechnischeontwikkelingen,uitmondend ineennieuwtypevan
bedrijfsvoering,hebben zichinsamenhangdaarmeeookophetorganisatorischevlakopmerkelijke veranderingenvoorgedaan.Metnamebetreftditde
albesprokenmarken.Deeerstevermeldingen hiervandagtekenenuithet
beginvande 13eeeuw.Dathetmarkenbetreft,blijkt alleenuitdedaarin
gegevenomschrijvingen.Kennelijk verkeerdedezeorganisatievorm toenin
eennog zopril stadiumvanontwikkeling dateenalgemeen aanvaarde
benaming voorditverschijnsel nognietbestond.
3.3.2 Debedrijfsmiddelen
Hieronderverstaatmendetechnische aspectenvandebedrijfsvoering:
watwarendewerktuigen enopwelkewijzewerden zegebruikt.Dewerktuigenkunnenvanwezenlijkebetekenis zijnvoordevormgeving endeontwikkelingvanhet landschap.Demechanisatie vande laatstedecenniavereiste
datdeperceelsgrootte aanzienlijk toenam.Ookhetaantal onregelmatige
percelenmoestverminderen:dealmaar groterwordendemachines kunnenop
onregelmatige percelen nietgoed ingezetworden.Ook inhetverleden zijn
soortgelijke ontwikkelingen voorgekomen.Omdatwijerzelfnietbijzijn
geweest,ishetvaakmoeilijk aantegeven inhoeverredeze ontwikkelingen
naastdeandere landschapsvormendekrachten eenrolhebbengespeeld.Toch
lijkthetnuttig demogelijkebetekenisvandebedrijfsmiddelenalslandschapsvormende en inhetbijzonder alsperceelsvormbepalende factoronder
deaandacht tebrengen.Binnenhetkadervanditboekblijvend,moetenwij
onsbeperken totéénonderwerp:heteffectvandewijzevanploegenopde
vormvandebouwlandpercelen.Deontwikkeling vandeploeg,hetvoornaamstewerktuig indeakkerbouw,heeft inde loopder tijdeneengrootaantal
ploegtypen opgeleverd,dieoverigensooknaastelkaarkondenvoorkomen.
Aanhetbeginvandeontwikkeling staatdegraaf-ofplantstok.Eigenlijk
isditnoggeenechteploeg,wanthet isnietsandersdaneen stokwaarmee
degrondwordtomgewoeld engeenwerktuigdatdoormensofdierwordt
voortgetrokken.Hetwerken ermeevereist geen specifieke perceelsvorm;
zelfsdemeest onregelmatig gevormde akkerskunnenmetditwerktuigworden
bewerkt.Veelnutkandegraafstokhebbengehadbijhetprimitievebraakstelsel,waarbijmendikwijls geenmoeite deed omachtergebleven stobben
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uittegraven;bijdegrondbewerkingmoestmendusomdezeobstakels heen
kunnen.Nauwverwantaandittypewerktuig (ookgeschikt omtepoten) zijn
dehak,hethouweel,de spade,de schoffelendeduwploeg.
Uitdehak en/ofgraafstok ontwikkelde zich,waarschijnlijk gedurende
delate steentijd ofdevroegebronstijd,het zogenaamde eergetouw,een
werktuig datgetrokkenmoestworden,dusaleenechteploeg.Zo'nploeg
vereiste gezamenlijke inspanning.Degrondbewerking evolueerdedusvaneen
individuele aangelegenheid totarbeid inteamwork (ploeg= team). Doorde
invoeringvanheteergetouwwerdhetmogelijk opgrotere oppervlaktenregelmatigevorentetrekken.
Heteergetouw,integenstelling totdekarploegookwel schuifploeggenoemd,heeftverschillende ontwikkelingsstadia doorgemaakt.Aanvankelijk
diendeheteergetouw alleenvoorhet losmakenvandebovenlaag vande
grond (kruimelploeg).Naderhand ontstonden typendieookgeschiktwaren
voorhetkerenvandegrond.Alskruimelploeg konaleenaangepastegraafstokdienen,ofeenhakmeteenaldannietverzwaarde zool,eventueel
voorzienvaneenploegijzer.Voorhetkerenvandegrondwerddeploegzowelvaneenploegijzer (ofploegschaar) alsvaneenrister (ofstrijkbord)
voorzien.Doorhetploegijzer enhetristerwerd de zodeopgetild resp.
omgelegd.Eenandereverbeteringwashetaanbrengenvaneenkouteraande
ploegboom.Hetkouter iseenverticaalmes,datvoordeploegschaar staat,
enals functieheeftde zodevoor tesnijden;ditvergemakkelijkthetwerk
vandeploegschaar.Omstreeksde 15eeeuwisnaasthetmeskouterooknog
het schijfkouter ingebruik gekomen (fig.9 ) .
Alstypekwamhet laatstedewiel-ofkarploeg totontwikkeling, zowel
metalszonderrister.Eenduidelijkebeschrijvingvaneenkarploegmet
ristergeeftHarmTiesing (Edelman, 1943):Dekarploegbestond uittwee
delen,devóórploegendeachterploeg.Devoorploegwaseen soortwagentje
mettweewielen,eengrooteneenkleinploegwiel.Hetgrote liepinde
losgeploegde ofopenbouwvoor,enhetkleineophetnogniet geploegde
land.Daardoor liepdevoorploeg nooit scheef.Voordezeploegwerdende
trekdieren gespannen.Deachterploegwasdeeigenlijkeploegdiehetland
omsmeet.
Nahetverdwijnenvanhetprimitieve braakstelsel ende invoeringvan
meerpermanente akkerbouwsystemen ginghetdemoeite lonende stobbenuit
het land tegraven.Warendeakkersvrijvanobstakels,dankondenkruimelploegenwordengebruikt.Onderoudenederzettingen enverlaten ofniet
diepbewerkte oudeakkers zijnbijarcheologisch onderzoek talrijke grondsporenvanprimitieve eergetouwen (kruimelploegen) teruggevonden alskrassendie indevasteondergrond,direct onderdebouwvoor,bewaard zijngebleven.Opmerkelijk isdatdezekrassen zelden inéénrichtinglopen.
Meestalvindtmentwee groepenkrassenongeveer loodrechtopelkaar
verlopend.Doordevorenkruiselings overelkaar teploegen,werd de zode
methetmeeste effect losgereten.Het isaannemelijk datvoorhetkruise34

A:
B:
C:
D:
E:

hak
kruimelploeg (eergetouw), zonder p l o e g i j z e r en kouter
kruimelploeg (eergetouw), met p l o e g i j z e r en kouter
wielploeg (omsmijter)
wielploeg (omdrijver)

F i g . 9. Enige p l o e g t y p e n .

lings ploegen de boeren een voorkeur hadden voor regelmatige, vierkante en
rechthoekige p e r c e l e n . In overeenstemming hiermee zijn de r e s u l t a t e n van
recent onderzoek onder akkers u i t de I j z e r t i j d en de daaraan aansluitende
Romeinse t i j d (600 v.C. - 200 n . C ) , gelegen in het midden en noordoosten
van ons land (Celtic f i e l d s , ook wel raatakkers of netakkers genoemd; f i g .
10). Met betrekking t o t deze akkers zijn door Brongers (1976) twee ontwik-

F i g . 10. C e l t i c f i e l d b i j de G o r t e l s e weg t e Vaassen (naar Brongers, 1976).
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kelingsstadiaonderscheiden,ni. eenontginnings-eneenbeakkeringsfase.
Deontginning,hetomtrekkenvanbomen,hetverwijderen vanstruiken,het
uitgravenvan stobben enstenenenz.zoustrooksgewijshebbenplaatsgevonden. Uitsluitend omhetploegenmetheteergetouw tevergemakkelijken,
zoudendestrookvormigeontginningspercelen tijdensde beakkeringsfase
vervolgens invierkanteofnagenoegvierkantepercelen zijnonderverdeeld.
Aanhetkruiselings ploegenkwam eeneindetoenploegenmetristerin
gebruikwerdengenomen.Dezeploegenwarenook gemakkelijk hanteerbaarbij
rechthoekige en zelfs strookvormige percelen.Deuitgesproken voorkeur
voorvierkante percelenkonduskomentevervallen.Hetgebruikvandeze
ploegen iswaarschijnlijkdeaanleiding geweest totdevormingvangrotere
percelen.Daaropkonden langerevorenwordengetrokkenenhetaantal
wendingenbleefbeperkt.Kleinepercelen,zoalsdievoorkomen bijde
Celtic fields (30-40m inhetvierkant),dievoorheteergetouwblijkbaarwelgeschiktwaren,zullenhetwerkenmetdenieuweploeg sterkbemoeilijkthebben (ergveelkeerwerkoverkorte afstanden). Inhetbijzondergeldtditvoordekarploegmetrister,dienog zwaarder enmoeilijker
wendbaar isdandegemiddelde schuifploeg (fig.11).
Erwordtverderonderscheid gemaakt tussen (kar)ploegenmeteenvasten
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meteenverstelbaar rister.Bijploegenmeteenvastrister (inDrenthe:
omdrijvers)valtdeaardebijhetomleggen altijd naardezelfdezijde.
Daaromwordtdeeerstevoor inhetmiddenvandeakkergelegd,enwordtom
beurten linksenrechtshiervan telkens eennieuwevoorgeploegd.Opdeze
wijzekomtdeomgezetteaardeopdenduur steedsmeernaardeasvande
akker te liggenenontstaatereenzwakgewelfd akkerbed.Deze procedure
leidtdusbijvoorkeur tothetontstaan vanlange,smalle,ineersteinstantiehoogruggigebedrijfspercelen (Engels:ridgeand furrow system)
(fig.12).
Bijploegenmetverstelbaar rister (inDrenthe:omsmijters)ishetristernietvastmetdeploegschaar ofde zoolverbonden,maarkan zowelnaar
de linker-alsnaarderechterzijdeversteldworden.Menkanmet zo'n
ploeg zonderbezwaar zowelbijhetheengaan alsbijhetterugkeren telkens
eenvoor tegendevorige leggen,vandaardatdittypeploeg ookwelkeerploegwordtgenoemd.Opdezewijzewordthetophopenvanaardenaarde
lengteasvanhetperceelvermeden,enerontstaat,evenalsbijderisteriozeploegen,eenvlak akkerbed.Metdittypeploeg zoumenookwelkorte
strokenen zelfsvierkantepercelen (althansmeteenzekerminimumoppervlak)kunnenbewerken.
Alsvoorbeelden vanbouwland bewerktmetploegenmetvastristergelden
deKernfiuren:akkercomplexen onderverdeeld inzeer langeen zeer smalle
akkerbedden (extreem 12,5m x400 m ! ) , naderhand geëvolueerd toteigendomspercelen.Hetoorspronkelijkhoogruggige karakter vandezepercelenis
door egalisatie inlatertijdmeestalverloren gegaan.Kakebeeke (1975)
heeftdezeKernfluren ookopveleplaatsen indeKempenaangetroffen.Hij
noemt zelangrepelakkers (repel=smalle strook). Hijgeeftechtereen
andereverklaring vanditverschijnsel:Langseenweg staptemeneenaan-

NAP

greppel

greppel
ichte klei
matig zware klei
zeer zware klei
zavel
matig grof zand
kalkloze sterk roestige
(rodoornige) kleilaag
zavel en klei
kalkrijk

0
F i g . 12.OpgeploegdeakkerbeddenbijTuil (Utr.) (naarPleijterenVervloet,1983).
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talgelijke stukkenat.Dedeelnemers aandeontginning kregen iedereen
stuktoegewezenmet loodrechtopdeweg eenopstrekkend ontginningsrecht.
Vandearbeidskracht vandeboeren zijngezinhinghetafhoe langdekavelwerd.Demaximum lengteervanwerd bepaald doordetrekkrachtvande
ossen,dienamelijkhoogstens 500m inéénrukdeploegwensentetrekken.
Alsminimumlengte geldt 300meter.Kakebeekekentdusbij zijnverklaring
weinigbelang toeaandewendbaarheid vanhetgebruikteploegtype,aande
tractiedestemeer:het zijndeossendiedeperceelslengte bepaalden.
Eencombinatievanploegtype entractie zoueenrolgespeeld hebbenbij
detotstandkoming vande zogenaamde S-vormige akkers (fig.13).Dezeakkers,waarvandestijdsnogeengrootaantal inhetNederlandserivierengebied voorkwam, zijn,evenalsderepelakkers,gekenmerkt door smalleen
lange,S-vormige percelen.Deze akkers zoudenhunontstaan tedankenhebbenaanhetploegenmet zeer zwarekarploegenmetvastrister,getrokken
door spannenvanachtofmeer trekdieren (paardenofossen).Alnaarde
vormonderscheidtmen S-vormige akkersenomgekeerd S-vormige akkers (het
spiegelbeeld vandeeerste).DeS-vormige akkers zouden zijnontstaandoor
hetgebruik vanploegenmethetrister aande linkerzijde;deomgekeerd Svormige akkersdoorhetgebruikvanploegenmethetristeraanderechterzijde.Deomgekeerd S-vormige akkers zijn indemeerderheid.Bijdittype
liepdedraaiendebaanvandeomdrijvermetdewijzersvandeklokmee.
BijdeS-vormige akkersdaarentegen liepdedraaiende baanvandeomdrijvertegendewijzersvandeklok in.Omdathet spaneengrote lengtehad,
moestbijhetwendeneen lange lusbuitendeakkerbeschrevenworden.Om
ruimte tebesparen,werddeze lus zoveelmogelijk haaksopdeperceelsrichtinggelegd.Omhetkerenvandeploeg tevergemakkelijken,begonmen

^Om
Fig.13.HetploegenvaneenS-vormige akkermeteenspanvanachtossen,juistnahet
gereedkomenvaneenvoor,terwijldevoorsteossenaandedraaibeginnen (naarEyre,
1955).
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dedraai alopdeakkervoor tebereiden.Dezebochtengavendeakkerhet
S-vormig aspect.InhetNederlandse rivierengebied overschreden de S-vormigeakkers zeldeneenlengtevan600m (tabel4 ) .
Deontwikkelingen die zichbijhetploegenhebbenvoorgedaan,zijn
moeilijk tedateren.Menmeent dathetploegenmeteenprimitief eergetouw
(kruimelploeg) nogtot inde 11eeeuweenoverheersende plaatsheeftingenomen.Hetploegenmetdemeest geavanceerde ploeg (dekarploegmetrister), schijnt,ofschoonhij inonze streken (hetterpengebied) albekend
was indeRomeinse tijd,tot inde 11eeeuw zeerbeperkt te zijngebleven.
Hoogstwaarschijnlijkwerd ditploegtype alleentoegepastopbedrijvenmet
eengrootschalige bedrijfsvoering (koninklijkedomeinenenandereuitgestrektegoederen vangrootgrondbezitters).Tussende 12eende 14eeeuw
werd deploegmetristerenkoutereenmeer algemeenverschijnsel,en
raaktehetprimitieve eergetouw enigszinsopdeachtergrond.Het steeds
verderverbreid rakenvande (kar)ploegenmetristerenkouter indit
tijdvakwordtwelhieraantoegeschreven datmen zichbijdeontginning op
steeds zwaardere ennattere grondenwaagde.Metdeprimitieve eergetouwen
konmenop zulke akkersonvoldoende krachtontwikkelen.Bovendienkonmen
meteeneergetouwalleenvlakploegen.De (kar)ploegenmeteenvastrister
daarentegenwaren instaatakkerbedden teploegen,zodatookgebiedenmet
eenmindergoedeontwatering alsbouwlandenkondendienen.
Overdetijdvanontstaanvanderepelakkers bestaatgeen overeenstemming.DeKernflurendiegelegen zijnbinnengrotere akkercomplexen,zijn
welbeschouwd alsdeoudstevormen.Zijgetuigen vaneencollectieveaanpak, misschienmet leidingvanbovenaf.Het ismogelijk datdeoudsteteruggaan totdeKarolingische tijd (9eeeuw); inoudere literatuurwordt
zelfsgedachtaaneenontstaan tussen 500en 800.VandeS-vormige akkers
isevenmin eennauwkeurige tijdsbepalingtegeven.Volgens Slichervan

Tabel 4. Lengte van de kromakkers in het Nederlandse
rivierengebied (naar Pleijter en Vervloet, 1983).
Lengte
(m)

Aantal
C-vormige
akkers

Aantal S-vormige en
omgekeerd S-vormige
akkers

200-300
300-400
400-500
500-600
600-700
700-800
800-900

13
17
15
5
3
2
1

2
16
7
12
3
5
2

Totaal

56

47

Behalve S- en omgekeerd S-vormige akkers komen binnen
dezelfde akkercomplexen ook C- en omgekeerd C-vormige
akkers voor;deze worden beschouwd als varianten van
de S- en omgekeerd S-vormige akkers.
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Bath (1960) zijn zijiniedergevalontstaanvóórhetmiddenvande14e
eeuw.Uitonderzoek verrichtdoorHarten (1976a) zoumenkunnen afleiden
datdeS-vormige akkers (doorhemkrommeakkersofkromakkers genoemd),
althansdie indeBetuwe,vooreendeelnoguitdeKarolingische tijd
stammen.
Inhetverleden isookvrijveelaandachtbesteed aande zogenaamde
hoogakkers,waarvan erophetNoordseVeldbij Zeyen (Dr.)enkeleworden
aangetroffen.Dit zijn smalle,tamelijk hogebedden (5,5mx30à40men
6mx48à60 m ) , bestaandeuiteen (somsindrieperioden opgeworpen)
vrijdikke laag grond;zijzijn omgevendoor eendiepe greppel.Vroeger
dachtmendatdehoogakkersvanafdebronstijd (1700-700v.C.)otvanaf
hetbeginvande ijzertijd (700v.C.) alsakkers ingebruikwaren.Tegenwoordigwordteenagrarischebestemming betwijfeld; eerderkentmenereen
rituele functieaantoe.
3.4 DEVOLKSKUNDIGE ACHTERGRONDEN
Stellig ishet juistdatdevormgeving vanhet landschap ietstemaken
heeftmetdevolksaard.WiedeBelgisch-Nederlandse ofdeFrans-Zwitserse
grenspasseert,zietwathiermeewordtbedoeld:dehuizen zijnanders,de
wegen zijnanders,eroverheersen anderekleuren,kortommenproeftallerhandeverschillen.Het zijngeheelverschillende wereldendie aanelkaar
grenzen.OokbinnenNederland kanmendit somsduidelijk opmerken.Hetkaraktervandeverschillende strekenvertoont grotereenkleinerevariaties.Ook inhetverledenmoeten erinregionaalopzicht opvallende
karakterverschillen zijnopgetreden.Het isergmoeilijk dezethansnogop
het spoor tekomen,laatstaantereconstrueren. Inde landschapsrelicten
uitdeperiodendiemenvanuitditgezichtspuntwilonderzoeken,zounu
nog ietsdaarvanmerkbaarmoeten zijn.Zijvormen immersookdemateriële
neerslagvandementaliteitvandesamenlevingwaarbinnen zijfunctioneerden.Maarhelaas,derelicten laten zichslechtsheelmoeizaam opdit
soorteigenschappen onderzoeken.Daaromwordtbijhetonderzoek ditaspect
vaakmaarovergeslagen.Het iszovaagdatmenernietsmeekanbeginnen.
Allenadrukvaltdaaromopdeeconomische,juridische enbestuurlijk-administratieve aspecten,enmen ignoreertdeespritdieeen cultuurlandschap
zijneigenheid geeft.Wellichtkanditaspectookwelmoeilijk afzonderlijk inbeschouwingwordengenomen,omdatdeeconomische,juridischeen
bestuurlijk-administratieve facetteneveneensnauw zijnvervlochtenmet
hetgeende samenleving opeenbepaaldmoment innerlijk beweegt.Een
cultuurlandschap isnooithelemaalmeetbaar.Er iseenvormendekrachtin
het spelwaarvanwijhaastnietsweten.Omdat indelandschapsgeografie
sterkdenadruk ligtophetmateriële,lijkthetonsnuttighiereensop
tewijzen.Begrijpen zalmencultuurlandschappen nooithelemaal.
Indevolgendehoofdstukken zalinhetbijzonder aandachtwordenbe40

steed aanhetontstaan vandecultuurlandschappen diemomenteel inNederlandworden aangetroffen.Eenaanzienlijke globalisering vandezematerie
wasonvermijdelijk.Daaromhoudenwijookvastaandealeerder genoemde
groepering vandecultuurlandschappen indriehoofdeenheden (dezand-en
lössgebieden,dekleigebieden,endeveengebieden).Binnendeze eenheden
is,behoudenseenenkeleuitzondering,geenverdere onderverdelingaangebracht.Slechtsdemeest elementaireverschijnselenenbegrippenworden
behandeld, zonderwelkehetnietmogelijk iszicheenbeeld tevormenvan
dewijzewaaropdeontwikkeling vandecultuurlandschappen heeftplaatsgevonden.
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4 De cultuurlandschappen op h e t zand
en de l o s s

4.1 INLEIDING
Deze cultuurlandschappen hebben zichdaarontwikkeld waartijdensde
ontginning zandgronden enlossalsuitgangspunt dienden.Hetbegripzandgrondwordt hier inwijdere zingebruiktdan indehuidigebodemkundige
terminologie.Hier isheteenverzamelbegrip,enigszinsvergelijkbaarmet
deeenheid zandgrondenuitdewelbekendeBosatlas.Voorhetgemak verstaan
wijonder zandgrondenechterooknogdeindezeatlasalsafzonderlijke
eenhedenonderscheiden beekbezinkingen enduin-en stuifzanden.Hoewelde
zandgronden dikwijlsniet zovruchtbaar zijn,hebben zijvanoudseensterkeaantrekkingskracht uitgeoefend alsvestigingsplaats voordemens.Een
vandebelangrijkste factorendaarbijwasdatdehydrologische gesteldheid
vergeleken bijdieindeanderegebieden,gunstigwas.Overalwarenwel
drogeplaatsen tevindendie zich leendenvoorbewoning envoorhetvoortbrengenvanvoedingsgewassen.Daarbijkwamdatdezegrondenmeestalgemakkelijk enmeteenvoudigehulpmiddelen kondenwordenbewerkt.Deoudereakkers liggenbijna allemaal opgrondendieheelgeschikt zijnvoordekruimelploeg.Verdervertonen deze zandgronden inbodemkundig-hydrologischopzichtdikwijls eenzodanig gevarieerd beeld datdevoorwaardenvoorhetbedrijvenvan landbouw intraditionele zin (landbouwopbasisvangemengdbedrijf) gunstig tenoemen zijn:debouwlanden,weilanden enhooilandendie
voordit systeem nodigwaren,lagen ineikaarsonmiddellijkenabijheid.
Archeologisch onderzoek heeftaanhet lichtgebracht datde zandgronden
alvanafca.2800v.C.doorminofmeer sedentaire boerengemeenschappen
werdenbewoond,dieakkerbouw enveeteeltbedreven.Vandeagrarischeactiviteiten,ondernomen doormensenuitdeze tijd (deTrechterbekercultuur),
zijn inhethuidige landschap geen sporen zoalsperceelsscheidingen meer
zichtbaar. Inhetalgemeen isdegeheleprehistorie,voorwatbetreftrelictenvandezeaard,nog slechts sporadisch indehuidige cultuurlandschappenvertegenwoordigd.Deoudste sporendaterenuitde Ijzertijd ende
Romeinse tijd (600v.C.-200n . C ) ,namelijk deCeltic fields (ziefig.
10).
DeCeltic fieldsbestaanuit regelmatige,vierkante tot rechthoekige
percelen,dieelkdoorwallenomsloten zijn.Dezewallen schijnennietallemaalgelijktijdig te zijnopgeworpen.Menmaaktonderscheid tussenprimaire ensecundairewallen.Deprimairewallen zijnoverhetalgemeenhogerenomsluiten strookvormigepercelendieontstaan zijntijdens deont42

ginning totcultuurland.De secundairewallenverdelen deze strokenweer
inkleinere vierkante percelen.Celtic fieldsworden aangetroffen inhet
zandgebied tennoordoosten enoostenvande IJssel,verderopdeVeluween
opdeUtrechtse Heuvelrug.
Thanswordtvrijwelalgemeenaangenomendatmaarheelweinignederzettingen zichsedertdePrehistorie opdezelfdeplaatshebbenkunnenhandhaven.Gedurende deVolksverhuizing (250-500n.C.)isvrijweloveralde
bevolking sterk teruggelopen ofiszelfstotaleontvolking opgetreden.
Veelgebieden geveneenbewoningshiaat vanenigeeeuwente zien.Nade
Volksverhuizing ismenvrijweloveralopnieuwbegonnen.DeMerovingische
tijd (6een 7eeeuw) iseenperiodevanwederopbouw.Hetzelfde kanmen
zeggenvandeKarolingische tijd,diedaarop aansluit (8een 9eeeuw).Uit
archeologische vondstenblijktdatdebewoningvande zandgrondenzich
tussenca.500en 750n.C.alweerenigszins hadhersteld.Vanzelfsprekend
moetenwijhierbijaananderebevolkingsdichtheden denkendandehuidige.
Omeenvoorbeeld tenoemen:hetplatteland.vandeprovincie Overijsselhad
in1960bevolkingsdichtheden tussen 50en 200personenperkm 2 . IndeKarolingische tijdwasdedichtheid niethogerdan 2,5 -3,5 personenper
km2.Eenongeveer gelijke uitkomst isverkregen doorMüller-Wille (1965)
voorWest-Duitsland: ca.500n.C. zoudebevolkingsdichtheid daargemiddeld 2,2 personenperkm2 hebbenbedragen.
Denederzettingen lagenalskleineeilandjesverspreid overeen immens
natuurgebied. Hunomvangwas zeerbeperkt:hoogstens tienofvijftien
boerderijenmetbijbehorende cultuurgronden;vaaknietmeerdandrie
boerderijen.Pergezinbeschiktemenoverheelweinig akkerland:de
schattingen lopenuiteentussen 1,5 en4ha.Nederzettingen dieintotaal
meerdan 60haomvatten,warenhogeuitzonderingen (fig.14).Volgens
Mayhew (1973) zouinWest-Duitsland ca.500n.C.detotaleomvang vande
akkercomplexen zeldeneenoppervlak van 20hahebbenoverschreden.
Welkegewassenwerdengeteeld isteontlenen aandeLexSalica.Hierin
wordengenoemd:haver,gerst,gierst,rogge,spelt,tarwe,knollen,bonen,
erwten,linzenenvlas.Deagrarische activiteiten zijn,geheel inovereenstemming metdekenmerken vanhetWaldviehbauerntum, gericht opde
verbouwvaneengrootaantalverschillende gewassen.
Deboerennederzettingen dievanafde 6eeeuwophet zandontstonden,
zijnvoornamelijk produktenvan spontane groei.Hetwarenkleine clusters
van losgegroepeerde boerderijen,elkvoorzien vaneeneigenhuiskamp,die
alsakkerland fungeerde.Dezehuiskampenwarenmeestalonregelmatig van
vorm.Verder zalelkeboeraanvankelijk hebbenbeschiktovereeneigen
veebocht,eenomwald stuk land,waaringedurende denachtderunderenen
de schapenbijeenwerdengedreven.Hierkondendekoeienende schapenook
worden gemolken.Deonregelmatige huiskampen enveebochten zijnopvele
kadastraleminuutplans uithetbeginvande 19eeeuw (deoudste kadastrale
kaarten)dikwijls nogduidelijk terug tevinden.Het zijnblokkenmet
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Fig. 14.Nederzettingen op de Veluwe,bestaande uit Worthblöcke;plaatselijk uitgebreid
doormiddel van aangelagen (naar De Man, 1807).
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enigszins afgeronde vormen,die zichduidelijk onderscheiden vande smalle
strookvormigepercelenendieoverigens hetbeeldbepalenvandebouwlandverkaveling ronddeoudeNederlandse zanddorpen.Vaak vindtmendeze
blokken (ookwelalswoerden aangeduid;Duits:Worthblöcke) inofvlakbij
dedorpskern.Dit iseentekenvancontinuïteit: sedertde stichting isde
bewoning nagenoeg opdezelfdeplek geconcentreerd gebleven.Zietmenop
(oude)kaartenwoerdendie ingeenverband staan totdebewoning,of
onregelmatige blokkendieopgroteafstand vanhetdorp liggen,opgegaan
inhetakkercomplex,danmoet inhetverleden eenverschuiving inde
bewoning hebbenplaatsgehad.
Geleidelijkaanverdichtten zichgedurende devolgende tweeeeuwende
clusters losgegroepeerde boerderijen. Ineerste instantiewaarschijnlijk
doorhet stichtenvannieuweboerderijenmetaansluitende huiskampen inde
nabijheid oftussendealbestaande.Deboerderijenclustersgroeiden
aaneen totgehuchten.Daardoorwerdmen intoenemendemate gedwongen
allerlei zakendieophetboerenbedrijfbetrekking hadden,onderlingte
regelen.Opdeeersteplaatswerdengemeenschappelijke voorzieningen
getroffen tenbehoeve vanhetvee.Voorhet inscharen hiervanwerd buiten
hetdorp aandekantvandeweidegronden ééngroteveebocht,de 'brink'of
'plaats'aangelegd.Ditmaakte hettoezicht een stukgemakkelijker.De
particuliere veebochten kondenvooranderedoeleinden ingebruikworden
genomen.Somswerden zijomgevormd totweideplaatsen vanhetmelkveedat
dichtbijhuismoestblijven,somswerden zijingebruik genomenals
akkerland,enherinnert alleeneenbewaard gebleven veldnaam nogaande
vroegerebestemming.Opdetweedeplaatswerd deuitbreiding vanhet
akkerareaal eencollectieve onderneming.Ditkomttotuitdrukking inde
aanleg vanKernfluren,ofeenvoudig doordeaanlegvannieuwe blokvormige
percelen.
Degehuchten,bestaande uiteenkleinaantal nietonmiddellijk aanelkaargrenzende boerderijen,diegeplaatst zijnoponregelmatige,blokvormigehuiskampen indenaasteomgevingvaneen langrepelakker,wordenin
Duitsland Drubbeln genoemd.Drubbeln zijndoorMüller-Wille (1944)gesignaleerd inDrenthe,Overijssel,deAchterhoek,endeVeluwe.Verdermeende
hijsporenvanditnederzettingstype tekunnenonderscheiden inNoord-BrabantenNoord-Limburg.Kakebeeke (1975)heeft laterkunnenaantonendat
tenzuidenvandegrote rivierenDrubbeln inderdaad zijnvoorgekomen.
Degehuchten dieopgebouwd zijnuitWorth-Blöcke,waarvandeuitbreidingnietheeftplaatsgevonden doordeaanleg van langrepelakkers,maar
dooraanhetbestaande areaalnieuweblokvormige percelen toetevoegen,
zoumen -vrijnaarEdelman enEdelman-Vlam (1960)-aangelag-nederzettingenkunnen noemen (huis,hofenaangelag). Ook aangelag-nederzettingen
trofmenoveralophet zandaan.
Totde 10eeeuwhebbenduswellicht tenminste drie bewoningsvormen
naastelkaarophet zandbestaan:losgegroepeerdeboerderijenzwermen
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(bestaandeuithuisenhuiskamp,huisen hof), deDrubbeln,enaangelagnederzettingen. Inde latemiddeleeuwen (1000-1500) ishetbeeldveel
gecompliceerder geworden.Onder invloed vaneensterkebevolkingsgroei,
dietot inhetmiddenvande 14eeeuwvoortduurde,moest hetareaal
cultuurland sterkwordenuitgebreid.Gehuchten groeiden uit totvolkrijke
dorpenenvlekken.Erontstonden grote akkercomplexen,diemen,alnaar
gelang de streek,es,eng,enk,akkerofveldnoemde.Omeenindrukte
gevenvandebevolkingsgroei:Overijssel,dat indeKarolingische tijd een
geschattebevolkingsdichtheid hadvan 2,5 -3,5 personen perkm 2 ,hadin
1475eenbevolkingsdichtheid van 16personenperkm 2 .
Overdemanierwaarop inde latemiddeleeuwen deuitbouwtotgrotere
akkercomplexenheeftplaatsgevonden,bestaanverschillende theorieën.Een
belangrijk aangrijpingspuntdaarbij isdepercelering diemenopdeakkercomplexen aantreft.Dezeomvatvoorhetmerendeel strookvormigepercelen
vanbetrekkelijk kleineomvang.Opgrondvandegroepering vandezepercelenkunneninnavolging vanKeuning (1963)grofwegdrie hoofdcategorieën
wordenonderscheiden,namelijk eenstrepige akkers,meerstrepigeakkers,en
Gewannakkers.Bijdeeenstrepige (akkercomplexen) verlopen allepercelen
indezelfde richting overdevollebreedte (vande akker).Bijeenmeerstrepig (akkercomplex) laten zichmeerperceelsgroepen onderscheiden,de
perceelsfrichtingenkruisenelkaar zonderdat sprake isvanduidelijk
begrensdeblokken.DeGewannakkersworden,evenalsdemeerstrepigeakkers,
gekenmerkt doormeerperceelsgroepenwaarvandeperceelsrichtingen elkaar
kruisen;dezeperceelsgroepen kunnenechterduidelijk vanelkaarworden
onderscheiden.Erissprakevanminofmeerregelmatige blokken,dieelk
zijnonderverdeeld insmalle strookvormige percelen (Duits:Gewann=in
strokenverdeeld blok). Hoedezehoofdcategorieën zijnontstaanmoetnog
onderzochtworden.Verschillende scenario's zijnmogelijk.Eenaantal
daarvanwordenbeknoptbesproken (fig.15).
Deeenstrepige akkercomplexen kunnen heelgoed teruggaan opeenKernflur,bestaande uit langrepelakkers. Indatgevalheeftmen zichbijhet
voortschrijdenvandeontginning striktgehouden aandealbestaandeperceelsrichting enperceelsfiguratie.DeKernflurwerd eenvoudig uitgebouwd
toteengrotere Langstreifenflur.Onderzoek heeftechteruitgewezendat
Langstreifenflurenvaneenstrepige akkercomplexen evengoed kunnen zijn
ontstaan dooropdeling inde lengterichting vanakkerpercelen dieoorspronkelijk uitbrede stroken (Duits:Breitstreifen) bestonden.De
Langstreifenflurisdanontstaan uiteenBreitstreifenflur.
Demeerstrepige akkercomplexen hebben zichvolgensMüller-Wille (1944)
ontwikkeld uitakkercomplexenmetLangstreifenfluren.DeLangstreifenfluren zoudenalsgevolgvanRealteilung ende invoeringvanDreizelgenbrachwirtschaft,alsmededoordeovergangvanploegenmeteenvastristernaar
ploegenmeteenverstelbaar rister,uiteen zijngevallen inTeilgewanne
(nietduidelijk begrensde gewannen).Theoretisch isechterevengoedverde46
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primaire perceelsgrenzen
a: eenstrepige akker
b: eenstrepige akker
c: eenstrepige akker
d:eenstrepige akker
e:Gewannakker
f: Gewannakker
g: Gewannakker
h: Gewannakker
i: Gewannakker
j: meerstrepige akker
k: samengesteld type
1:meerstrepige akker

secundaire perceelsgrenzen
Breitstreifenflur
Langstreifenflur
Langstreifenflur,ontwikkeld uit een
Breitstreifenflur
Langstreifenflur met een Kernflur of
langrepelakker
Gewannflur,ontwikkeld uit een
Breitstreifenflur
Gewannflur met een Kernflur en Anbaugewanne
Gewannflur, ontwikkeld uit een regelmatige
Blockflur of blokverkaveling
Gewannflur,ontwikkeld volgens Tiesing
Gewannflur,ontwikkeld door stapsgewijze
ontginning
Ontwikkeld volgens Kakebeeke
Akker,bestaande uit Worthblöcke (W), aangelagen (A),en
Anbaugewanne
Teilgewanne

Fig. 15.Enige akkertypen op het zand en de loss, en hun ontstaanswijze.
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digbaardatdemeerstrepigeakkercomplexen zijnontstaan uitdemeerregelmaatvertonende Gewannakkers.Binnenéénakkercomplex zietmenvaak Gewanne enTeilgewanne naastelkaaroptreden.Degrenzenhiertussen zijn
lang nietaltijd eenvoudig tetrekken.
OokoverhetontstaanvandeGewannakkers,regelmatige GewannflurenzonderTeilgewannen,bestaanverschillende opinies,diealleminofmeerdoor
onderzoek wordenondersteund.Debekendste opvatting is:deGewannfluren
dankenhunontstaan aanstapsgewijze ontginning.Wanneer nieuweakkersnodigwaren,werd doordebetrokkenboerengezamenlijk uitdeaanliggende ongecultiveerde grond eengeschikt stukuitgekozen.Nadat een regelmatig
blok inhetveldwasuitgezet,werd dit,alnaarhetaantal gerechtigde
deelnemers (gewaarden),instrookvormige percelen opgedeeld. Zozouelk
Gewanneenafzonderlijkeontginningsfaserepresenteren.
Uitgaande vanditexpansieve groeimodel kanmendeGewannfluren,afhankelijkvanhun internegeleding,intwee subgroepen onderverdelen:GewannflurenmetenzonderKernflur.Dievanheteerste type zouden zijnontstaandoorhetomringenvanKernflurenmetAnbaugewanne.Dievanhettweede typedoorAnbaugewanne tegenWorth-Blöcke,danwel tegenhun aangelagen
aanteleggen.
Anderzijds ishetookgoeddenkbaardatGewannfluren zijnontstaanuit
Breitstreifenfluren.WanneermenBreitstreifen niet inde lengte,maarin
debreedte opdeelt,envervolgens deopdezemaniergevormde blokkenalternerend insmalle strokenverdeelt,verkrijgtmeneenkavelpatroon datzich
innietshoeft teonderscheiden vaneenGewannflur.Eengoed voorbeeld
hiervan istezienaandenoordflank vandeVeluwebijOldenbroek enBroekdijk.Debasisstructuur vanhetakkercomplex wordt hiergevormd dooreen
vanuit dietweedorpenopstrekkende strookvormige percelering,dieals
Breitstreifenistekarakteriseren.Naderhand zijndezeopdeeerdergenoemdewijzenonderverdeeld,waardoor eenGewannflurontstond.
Onderzoek doorKrenzlin (1961)inZuid-Duitsland gafaandatookGewannfluren zijnontstaandoorRealteilung binnen akkercomplexen,dieaanvankelijk gekenmerktwarendooreenpercelering bestaande uit regelmatige
vierkanten enrechthoeken.VolgensKrenzlinwerd deVergewannung versneld
intijdenmeteengrotebevolkingsdruk. Zijonderscheidt drieperioden
waarinditprocesinverhevigdemate optrad:eeninhettijdvak tussen
1000en 1200,een inde 16eeeuw,eneeninde 18eeeuw.
Versnippering konoverigensookoptredenbinnendealinstrokenopgedeeldeGewanne.Hetaantal strokennamdaardoor nogverdertoe.Ditlaatste isgeconstateerd bijdeakkercomplexen dieaande zuidelijkeVeluwerand liggen,plaatselijk duidelijk insamenhangmetdeinvoering vande
arbeidsintensieve tabaksteelt.
Weereenandere,zeerplausibeleverklaring gafTiesing (Edelman,1943):
Deakkercomplexen zijnontstaan doordatkampen,men zoukunnen zeggengeisoleerde Gewanne,aaneengroeiden.Dekampenwaren ineerste instantieaf48

zonderlijk omheind,entussenheninlagennognietgecultiveerde stroken
grond. "Erlagennogmetboschbezette ruimten tusschen,zoodaterwellicht zes,tienofmeer zulkevanelkaargescheiden korenvelden ...zullen
hebbenbestaan",aldusTiesing.Nadienwerdendeze tussenliggende ruimten
ontgonnen.Daarbijkoneenandereperceelsrichting wordengekozendanbij
deaanliggende ouderekampen.Zijnallekampenopdezemanier aanelkaar
gegroeid,danishetbeeld ontstaanvaneenGewannflur.Vanaaneengroeiendeakkerswordtook gewaggemaakt doorKakebeeke (1975).Tussendeakkers
blevenhierendaarwillekeurig gevormde stukjesgrond liggen,dezogenaamdeoverhoeken.Doordatdeze laterookontgonnenwerden,versmoltende
akkerstotééngrootakkercomplex.
Het isopmerkelijk datmen zichinditverband nauwelijksexplicietafvroeg inhoeverre ontginning ookdaadwerkelijkheeftgeleid totpermanent
gebruik alsbouwland.De laatstetijdheeftmetnameHambloch (1962)zich
indezevraagverdiept.Inhetbijzondervestigde hijdeaandacht opde
oorspronkelijkebetekenisvanhetwoord es.Metesduidtmen inhetnoordenvanWest-Duitsland enhetnoordoostenvanNederland dedestijdspermanent ingebruik zijnde akkercomplexen aan,bebouwd volgenshet systeemvan
deeeuwige roggebouw.Vaak ismen geneigd dezetoestand totver inhet
verleden terugteprojecteren,niet inde laatsteplaatsomdathetwoord
esverband houdtmethetgotische atisk,dat zaadland betekent.Hetwoord
eskanechterevengoed verband houdenmethetAngelsaksische edisc,dat
zowelopakkeralsopweidekanduiden.Dit leidttothetvermoedendat
heelvroegerhetwoord esnietwerd gebezigd voorpermanente akkersals
zodanig,maarvoor alle landerijen dietotdevoeding (Duits:Atzung)van
demensbijdroegen.Naarallewaarschijnlijkheidwerdendeessennietin
eerste instantievolgenshet systeem vandeeeuwige roggebouwuitgebaat,
maarwaserveeleer sprakevanwisselland,datgedurende enige jarenals
weidegrond ingebruikwasenvervolgens tijdelijk alsakkerlandwerdgeëxploiteerd.Eenenander impliceertvormenvangrondgebruik volgensde
regelsvanhetweidebraakstelsel,analoogaandebedrijfsvoering zoalsgebruikelijk bijdeVöhdenendrieslanden.Omdit laatste tebenadrukken
heeftHambloch hetbegripEschdrieschwirtschaft geïntroduceerd.
Het systeemvandeeeuwige roggebouwkonzichpasgaanontwikkelen,
toengedeelten vandeesdries alspermanente akkerlanden ingebruikwerden
genomen (Duits:Daueräcker).Dit luiddeheteinde invandeEschdrieschwirtschaft.Uiteindelijk isdegeheleesdriesdoorDaueräcker inbeslag
genomen enontstond hetvertrouwdebeeldvangrote,permanent gebruikte
akkercomplexen.Hierdoor ishetontstaansverhaal vandeGewannakkers en
trouwensookvandeeenstrepige endemeerstrepige akkercomplexennog
ingewikkelder geworden.Er zijnimmersredenenomaantenemendatde
Gewanne oorspronkelijkdeelhebbenuitgemaaktvaneen esdriesverkaveling.
OfdezeGewanne ook alsAnbaugewannemogenwordenbeschouwd,ofdatzij
binnenhetkadervandeEschdrieschwirtschaft gelijktijdig zijngereali49

seerd,blijft nogeenopenvraag.
Metbetrekking totdeontstaansgeschiedenis vangrotere akkercomplexen
moetmen zichalmetalrealiserendatwijhier tedoenhebbenmetgebiedendiemeestalgeleidelijk zijnontstaan.Mendient ineenbepaald geval
zomogelijk allegenoemde theoriën terplaatse ophun juistheid tetoetsen.Daarbij zalhetvaakvoorkomen datbinnendeakkercomplexen afzonderlijkeonderdelen noguiteenlopende ontstaansgeschiedenissen kunnenhebben.
Grossomodo geldthetzelfdevoordenederzettingen dienabijdeakkercomplexenwordenaangetroffen.DebekendeclassificatievanKeuning
(1936),waarbijdedorpenwordeningedeeld opgrond vanhunliggingten
opzichtevandeakkercomplexen (kern-esdorpen,metof zonderverspreide
boerderijen;krans-esdorpen,aldannietmetkern;flank-esdorpen,boerderijen langsde flankvaneenakkercomplex),iszuiver formeel,engeeft
slechtsde situatieweerdiebestond opheteindvande 19eofaanhet
beginvande20eeeuw.Menmagdeze typennietals functionele begrippen
opvatten:verschillende functieskunnen leidentoteenzelfde vorm.
Bijhetanalyseren vannederzettingen moetmenaltijd lettenopdepercelering,zowelbuitenalsbinnendedorpenofgehuchten.GeletmoetwordenophetvoorkomenvanWorth-Blöckeenaangelagen:dezekunnen ietszeggenomtrentvroegere zwaartepunten vanbewoning.Vaak ishetmoeilijk ze
teherkennen doordatbinnendebebouwde komeen sterkeverdichting isopgetreden.Binnendeakkercomplexen zijndeWorth-Blöcke dikwijlsminder
goedherkenbaar,doordatVergewannung isopgetreden.Alleendoorhunonregelmatigheid onderscheiden zijzichvandenormaleGewanne.Eenregelmatigepercelering kanwijzenopeenrelatief laatontstaan'.Meer zekerheid
kanmenhieromtrent krijgenvianaamkundig enhistorisch onderzoek.
4.2 REGIONAAL OVERZICHT
Onderdrukvaneeninhetalgemeen steedsverder toenemende bevolking
ishetareaal cultuurland opde zandgronden sedertdevroegemiddeleeuwen
steedsuitgebreid. Regionaal tradenechteraanzienlijke verschillen opin
demanierwaaropdatgebeurde.Hierkunnenwij slechts enkele schetsengeven.
4.2.1 Drenthe
Eenopvallend Drenthsverschijnsel ishetnagenoeg ontbrekenvan individuele kampontginningen. Straffe,inbuurschapsverband getroffengebruiksregelingen hebben individuele ontginningen tegengegaan.Datwilniet
zeggendat inDrenthe alledynamiek ontbrak.Menmoest toch oplossingen
zientevindenvoordegrotere aantallenmensendiegevoed engehuisvest
moestenworden.Gedeeltelijk isditdoelbereiktdoorbedrijfssplitsing.
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Omstreeks 1600wasditprocesalzovervoortgeschreden dateenkwart-waardeelvoldoendewasomvolledig indemarke gerechtigd tezijn.Ookna 1600
gingdeopsplitsing door.Edelman &Edelman-Vlam (1963)illustreerdendit
aandehandvandetoestand bijDeurze (Gemeente Rolde),waartussen 1648
en1830hetakkercomplex (dees)evolueerde vaneengebiedmet inhoofdzaak regelmatigeblokken enBreitstreifen toteengebiedmet inhoofdzaak
smalle stroken,diedeeluitmakenvaneenGewannflur.Hetaantalboerderijennamtoevanviertot zes.Edelman-Vlam &Veldhorst (1972)hebbenook
Rolde alsgeheelonderzocht.Daaruitkrijgtmenwatbetrefthetaantal
bedrijven een zelfsnog ietsgeprononceerderbeeld. Indezegemeentenam
tussen 1650en 1750hettotaal aantalbedrijvenmet 39%toe,terwijlhet
areaalbouwland nauwelijks groterwerd.Tussen 1750en 1807vertoondehet
aantalbedrijvennogeen stijgingvan 24%,terwijlhetbouwlandareaal
zelfs ietsafnam.
Sommigeakkercomplexen zijnvergrootdoor zijdelingse uitbouw.Hiermee
wordengeenAnbaugewanne bedoeld,maar smalle,strookvormige percelenvan
wisselende lengte,dievanafeenoudereesrandopstrekken.Dezepercelen
verschaften doorhunwisselende lengteaandeesrand eenrafelig karakter
(franjeverkaveling).Verder zijn,metname inde latemiddeleeuwen,oplossingengezocht inhetstichtenvan filiaalnederzettingen:vanuitdebestaandekernenwerdengroepsgewijs nieuweakkercomplexen aangelegd.Het
verschil tussenoudeennieuwenederzettingen komttotuitdrukking inde
percelering.Demoederdorpen zijngekenmerktdooronregelmatige,afgeronde
Worth-Blöcke;dedochternederzettingen hebbenhuiskampen,dieuitmeerregelmatigevierkanten enrechthoekenbestaan.Deoudereakkercomplexenonderscheiden zichvande jongeredoordeaanwezigheid vanonregelmatiggevormde aangelagpercelen aandedorpszijde.Pasopenigeafstand vanhet
dorpgaatdepercelering over ineenmeer regelmatige Gewannflur,waarin
hoofdzakelijkkorte strokenoverheersen (Duits:Kurzgewanne).Deakkers
bijdedochternederzettingen, alsmedede jongere akkersdieontstaan zijn
indenabijheid vaneenmoedernederzetting,missendeonregelmatig gevormdeaangelagpercelen.Kenmerkend ismeestalhunbetrekkelijk groteregelmatigheid.Dezeakkercomplexen bestaanofuitKurzgewanne,ôfuitsmalle
stroken.Inhet laatstegeval zietmendikwijlsopstrek aanweerszijden
vaneenweg.MenmoetdezeLangstreifenflurennietverwarrenmetde
langrepelakkers,die ineenoudereontginningsperiode thuishoren.
Deomstandigheid dat sommigedorpenvandrie,vierofvijfakkercomplexen (essen) zijnvoorzien,hoeftdusniet samentehangenmet eenofander
vruchtopvolgingssysteem, maar zalveeleer samenhangenmetdegememoreerde
laat-middeleeuwseexpansie.Uitdezelfdeperiode daterenwaarschijnlijk
ookdeboerderijverplaatsingendiehebbengeleid totdevorming vannederzettingen tegenover debestaandedorpen,aandeandere zijdevaneenoud
ofnieuwakkercomplex. Inenkelegevallen isdittype filiaalnederzetting
herkenbaar aandenaam (Over-essinge =gelegenaandeoverzijdevande
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es). Hetontstaanvandittypenederzettingen hangt samenmetdegroteafstandendiemen somsmoest afleggen ombij zijn land tekomen.
Eveneens sedertdelatemiddeleeuwen is,inhetkadervaneentoenemende intensivering vandebedrijfsvoering,watmeeraandachtbesteed aande
wei- enhooilanden.Aanvankelijk warendezegemeenschappelijk ingebruik,
maargaandewegwerden zijverdeeld enkwamendedaarbijgevormde percelen
inparticulier eigendom.Deweidenenhooilanden,samendegroenlandengenoemd,lagenvoornamelijk indebeekdalen.Heteerstwerden demadelanden
(made=maaien)vanperceelsscheidingen voorzien.Depercelenwaren
meestal strookvormig.Wanneer eenbeekdalbetrekkelijk smalwas,placht
mendepercelen vandebeekoevers eeneindweegs tegendedalflanken opte
strekken.Waarvoldoendewaterbeschikbaarwas,fungeerden slotenals
perceelsscheidingen.Hogeropwerdendepercelenvanelkaarafgegrensd door
aardenwallen,begroeidmeteikestrubben enanderhakhout.Nahethooien
kwamendemadenweer ingebruik alsgemeenschappelijkeweidegronden.
VolgensBouwer (1970)zouden,althans inzuidwestDrenthe,demadenal
voorde 17eeeuw zijnverdeeld,terwijldeverdeling vandeweidenhoofdzakelijkplaatsvond inde 18een 19eeeuw.
4.2.2 Overijssel enGelderland
Integenstelling totDrenthe zijndezeprovincies gekenmerkt doorhet
voorkomenvanvele individuelekampontginningen.De zogenaamdemarkeorganisatiesverweerden zichhierinhetalgemeenminder sterk tegennieuwe
vestiging.Velekleinekeuterbedrijfjeswerden gesticht door jongere
zoons,dievanwege geschlossene Hoffolgenietvooropvolging ophet
ouderlijkbedrijf inaanmerkingkwamen.Hetgedogenvandeze ontwikkeling
zalwel samenhebbengehangenmetdedominantepositie diede grondheren
hierbinnenveelmarken innamen:doorverkoopenvercijnsing trachtten zij
zoveelmogelijk inkomstenvandehentoekomende gronden tetrekken.
Overigensmakendezandgronden indezeprovincieswatbetreft deverspreidingvanboerderijen encultuurgronden eenveelmeerversnipperde indruk
daninDrenthe.Dit zalsamenhangenmetdeversnijding vanhet landschap
invelekleineonderdelen,waardoor groepsgewijzevestiging ofaanlegvan
groteakkercomplexen werd gehinderd.Alleenwaarvannaturebredewelvingenofgeleidelijk aflopendehellingen inhetterreinvoorkwamen,was
voldoende ruimtevoorhetvestigen vangroterenederzettingen enkondende
akkers ingrote complexenbijeen liggen.
De individuele kampontginningen die inde fijngemodelleerde landschappendeboventoon voeren,verschillen aanzienlijk inouderdom.Hoewelde
toestand inhetveld vaakgecompliceerd is,onderscheidtmen toch,op
grond vanvormeigenschappen,drie leeftijdsgroepen,namelijkWorthblöcke,
Einzelhöfe,enkeuterijen.
-Worthblöcke ofhulskampen kunnen teruggaan totde5e-6eeeuw.Het
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zijnonregelmatige,afgerondepercelen,1-5 hagroot.
-Einzelhöfe zijnvoornamelijk laat-middeleeuws,inenkelegevallenteruggaande totdeKarolingische tijd.Einzelhöfe zijngekenmerkt dooreen
regelmatige opzetendoorgrootschaligheid. Deomvang vanhetbouwland,
datdooréénboerderijwordtgeëxploiteerd,kan 5-10 habedragen.Daaromheen ligtdannogeengraslandareaal,eveneens inregelmatige vierkanten
enrechthoeken ontgonnen.Hettotaleeigendomscomplex kaneenoppervlak
van 100habeslaan.VolgensEdelman &Edelman-Vlam (1958)zoudendezebedrijvenalsgrote,aaneengesloten bedrijven zijngesticht,enzoudenzij
eenmeermoderneopvatting overgrondeigendom voorstellen.Volgensdeze
auteurs zijnzijnietontgonnen doorgewoneboeren,wantdiehaddenzo'n
grootterreinniet inéénkeerkunnenontginnen. Zijzagenerhetwerkin
vangroteheren,dievoldoendepersoneel haddenomeengrootbedrijfte
stichtenenteexploiteren.DeEinzelhöfekunnennaderhanduiteen zijngevallen inkleinere eenheden.Dikwijls issprakevaneendeling intweeën:
erontstaan Zwiehöfe.Uitdie fase stammennadereaanduidingen alsGrootenKlein- (Luttike).Dithoeftnietnoodzakelijk samen tehangenmetde
omvang. 'Groot'heeftniet zeldenbetrekking ophetoudsteerf; 'klein'op
hetnieuwedaarvangesplitsteerf.
-Keuterijen zijndemeest recentekampontginningen. Zijbegonnen inde
latemiddeleeuwen,enhetvestigen ervan isdoorgegaan totinde 20eeeuw.
Deboerderijen zijnnietgrooten liggenbetrekkelijk dichtbijelkaar;de
percelen zijntamelijk regelmatig.Kleinschaligheid ishethoofdkenmerk.
Hetgeheelmaaktvaak eenwatrommelige indruk.
4.2.3 Utrecht enNoord-Holland
Denederzettingen encultuurgronden inditgebied lagenopde flanken
vandeUtrechtseheuvelrug.Hiertrofmengroteakkercomplexen aan,maar
ook gebiedenmetkampontginningen.Deoudstekernengaanookhier zeer
waarschijnlijk terugtotdeMerovingische periode.Denederzettingen lagen
meestalopdegrenstussenhetbouwland-enhetweideareaal.Harten
(1976b)neemtaandathetoudstebouwland ineenvrij smalle zonetegende
lageredelenvande stuwwalhelling lag.Opdezeplaatsenwasmenverzekerd
vaneengoedeafwatering.Naderhand zoudendeakkercomplexen zichvoornamelijk hellingopwaarts hebbenuitgebreid.Opderandverloren deakkercomplexenhunopenkarakter.Hierwaren jongerekampontginningengelegen,
omgevendoorhoutwallen.
4.2.4 Noord-Brabant enNoord-Limburg
Dit zijndegebiedenwaarindeindividuele kampontginningen zichinoptima formahebbenkunnenontwikkelen.Dit zalvooralhiermee samenhangen
datindezegebiedenvanmarkengeen sprake isgeweest.Inplaatsdaarvan
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kendemen 'gemeynten'.Hieronderverstond mendeongecultiveerde gronden
diedoordebewonersgemeenschappelijkwerdengebruiktalsweidegronden,
voorhetkappenvanhoutenvoorhet stekenvanplaggen enturven.Droesen
(1927)omschreef deverschillen tussenmarken engemeynten alsvolgt."In
Drenthe,Overijssel enGelderland waren (degemeenschappelijkegronden)in
gemeenschappelijk eigendom; inde zuidelijkeprovincieswashetprivaateigendom,waaropgemeenschappelijkegebruiksrechtenwerden uitgeoefend.
Gindstreffenwebepaalde gerechtigde gewaarden aan,enwas zo'nrecht
oorspronkelijk steedsaaneenerfverbonden,hierbehoorden degebruiksrechtenaanalle ingezetenen".Enklaar (1941)verduidelijktdezeomschrijvingdoordaaraantoetevoegendat "allegemeynten grondheerlijkbezit
zijngeweest,datdoordeHertogvanBrabantofandereheren aande
gerechtigden ingebruik isuitgegeven".Het stond deze laatstenvrijop
gezette tijdenpercelen aanhetgemeenschappelijk gebruik teonttrekken
doorverkoopaan individuele ontginners.
InmiddelsmagmenhieruitnietopmakendathetBrabantse cultuurlandschap ineersteopzetwezenlijk zouverschillenvandeoverige Nederlandse
cultuurlandschappen ophet zand.Ervondnamelijk vanafdeMerovingische
periode occupatieplaatsdoordeaanleg vanWorth-Blöcke,aldanniet
voorzienvanonregelmatige aangelagpercelen.Aandit soort nederzettingen
verbindtmen inBrabant denaam 'akkerdorp'.Opdiverseplaatsen zijndeze
uitgegroeid totgrotereakkercomplexenmeteenGewannachtige verkaveling.
Kakebeeke (1975)wijstnogophetmerkwaardige verschijnseldatde
langrepelakkers,diedeeerste faseindeuitbreiding vanhet akkerareaal
representeren,inBrabant somsopenigeafstand vanhetakkerdorp lagen.
Indiegevallen grensden zijnietdirect aandeWorth-Blöcke ofaangelagpercelen,maar lagen zijopdedichtstbijgelegenhogere terreingedeelten,
bijvoorkeur opeendekzandduin.Langregelakkers vroegenkennelijkwat
drogereomstandigheden dandeWorth-Blöcke,enz.Pasinde latemiddeleeuwen zoudeopengebleven ruimte tussenhetakkerdorp ende langrepelakkers zijnopgevuld.
Degrotere akkercomplexen vanNoord-Brabant enNoord-Limburgkunnenop
verschillendemanieren zijnontstaan.Uitbreiding konplaatsvindendoor
middelvanAnbaugewanne.Verder iseentoenamevanhetpermanente akkerareaalmogelijk doorverdringing vandeEschdrieschwirtschaft doorhet
Eindfeldsystem. Ookhebbenplaatselijk individueleontginningen tothet
aaneengroeien vanakkersbijgedragen.Soms lijkthetersterk opdatde
groteakkercomplexen simpelweg zijngevormd doorhetopelkaar stotenvan
altotenigeomvanguitgedijde akkercomplexen,dieaanvankelijk elkvanuit
deeigenbijbehorende akkerdorpenwerdenuitgebaat.Ookwijzenbepaalde
tekeneneropdateenaantal akkercomplexen ineersteopzet isontstaanuit
zogenaamdeWaldhufen.Rentenaar (1968)definieerde eenWaldhufe alseen
lange inhetbosontgonnen strook grond van50-150mbreedte,diehet
gehelegrondbezit vaneenhoeve (15-16ha)uitmaakte.Eenaantalvande54
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F i g . 16. Waldhufen b i j Alphen (N.Br.) ca. 1835.

zestrokennaastelkaaraaneen straatofeenbeek gelegen,vormteen
Waldhufennederzetting.Dezenederzettingen zijnteherkennen aandesitueringvandeboerderijen ophetkopeind vandeopstrekkende percelen.Dit
wijst opeenwezenlijk verschil inontstaanswijzetenopzichtevande
strookvormige percelen,diemennormaliter bijLangstreifen-enBreitstreifenflurenaantreft.Deaanlegdaarvan isimmersaangepakt vanuitverderaf gelegenboerderijen.
DeouderdomvandeWaldhufennederzettingen looptuiteen.Onderzoek in
Duitsland heeftuitgewezen datdeoudste teruggaan totdetweedehelftvan
de 9eeeuw.Er schijnenevenwel ooknade 10eeeuwnogwelWaldhufente
zijnontstaan.Recent zijnwellicht sporenvandit nederzettingstype
gevonden indeomgevingvanAlphen (bijBreda;fig. 16)enbijSprundel.
4.2.5 Zuid-Limburg
Ditgebied vertoonteenbeeld datafwijkt vanderestvanNederland.
Ditgeldt zowelvoordemorfologie vanhet landschap (Zuid-Limburg behoort
totdemeest reliëfrijke delenvanNederland) alsvoordegeologisch-bodemkundige gesteldheid (hetiseenkrijtgebied bedektmet lossenvormt
eenonderdeelvandeuitlopersvanhetcentraaleuropesemiddelgebergte).
DeNederlandse historisch-geografen hebbenditdeelvanNederland nogmaar
heelweinigonderzocht.Daaromkantenaanzienvanontginning enoccupatie
slechts eenglobale schetsvandeontwikkelingenwordengegeven.
Het isbekend datdeoudstenederzettingen,dieuitdeMerovingischeen
deKarolingische tijd stammen (ookhierbestaatvrijwel algemeen eenhiaat
metdeRomeinse tijd), inhoofdzaak indediep ingesnedendalenzijn
gelegen,langsdeMaasendeGeul.Vanhieruit isinde latemiddeleeuwen
deontginning vandehogergelegen lössplateaus aangevat.Slechts eenenkeledetailstudie helptditbeeld teverduidelijken.Ophetpreciesever55

loopvanditprocesiszeerrecentuitvoerig ingegaandoorHartman (1981)
metbetrekking totdedorpenEysden (gelegen langsdeMaas envermoedelijk
inde 7eof 8eeeuwontstaan) enSt.Geertruid (gelegenopeenoostelijk
vandeMaasgesitueerd lössplateau,enca.1100vanuitEysden gesticht).
Watbetreftdeomvangvandeontginningenwordenglobaaltweeperioden
onderscheiden.Totomstreeks 1200bleefhetcultuurlandareaal beperkt.Nadien iseenaanzienlijke uitbreiding gerealiseerd. ZobeschikteEysdenin
devroegemiddeleeuwen overeenareaalcultuurland datminder dan 10%bedroegvanhet laatmiddeleeuwse oppervlak.Hetoppervlak vandeverwegin
dewildernis,bovenophetplateaugestichte dochternederzetting bedroeg
inoorsprong nietmeerdan 30-40ha,vergelijkbaarmetdeomvangvande
vroegmiddeleeuwse nederzettingen ophet zand (zie4.1).
VolgensHartmanwerdenbijdezenederzettingen pasna 1200grotesystematischeontginningen totstand gebracht.Denog resterende gronden,zowel
tussendebestaande nederzettingen indedalenalsopdeplateaus,zijn
toen insneltempo incultuurgebracht.Ca.1300 isditproces afgesloten
enwasalle (geschikte) grondontgonnen.
Dehuidigeverkaveling bestaat grotendeels uit inGewannen gegroepeerde
smalle,strookvormigepercelen.Plaatselijk treftmenhiertussenblokvormigepercelen aan.Dezehangen samenmetgrootgrondbezit en representeren
inenkelegevallendeoorspronkelijke ontginningsblokken dietijdensde
grootschalige ontginningscampagne vanvlak na 1200tot standwerden
gebracht.Mogelijk bestond oudtijds deverkaveling uitdezeperiode
vrijweluitsluitend uitblokken.Dooropdeling zouhetvervolgenstot
Gewannvorming zijngekomen.
Kenmerkende Zuidlimburgse verschijnselen zijnde zgn.graften:dikwijls
kunstmatige steilrandjes,oorspronkelijkbegroeid door struikgewas enbedoeld omafspoeling vangrond tevoorkomen.
4.2.6 Debinnenduinzoom vanHolland
Hoewelditgebied thansgrotendeels tenoffer isgevallen aanstadsuitbreiding,afgraving envormenvan intensieve tuinbouw (o.a.bloembollenteelt),lijkthettochnuttig eenkortresumétegevenoverdepercelering
endebewoning opdeoude strandwallenvanNoord- enZuid-Holland. Deop
deze strandwallengelegenakkersofgeesten (geest=gaast=zandigeopduiking)vertoondenquastructuur treffendeovereenkomstenmetdegrote
akkercomplexen (essen,engen,enken,akkersenvelden) eldersophetzand.
Veelgeesten zijngekenmerkt dooreeneenstrepige percelering.Eenkarakteristiek voorbeeld hiervanvormdeeertijdsdegeestvanWarmond,eventen
noordenvanLeiden.Deovaalvormige geest,gelegenopeen smalle strandwal
was inde 17eeeuwnogverdeeld insmalle,evenwijdig lopendepercelen,
loodrecht opde lengterichting.Elders zijnopdegeestenookGewannachtige structuren opgetreden.Wellicht ishiervan sprake geweestbijhetaan
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Warmond grenzende Oegstgeest.Zeerduidelijk wasditbeeld herkenbaarbij
deoude,opdebinnenduinzoom vanTerschelling gelegenakkercomplexen van
Formerum,Hoorn enLies (Smit, 1971).
Debehuizing indebinnenduinzoom werdmeestal aangetroffen tegende
flank(en)vandegeestopdeovergang(en)naarde lageregronden,dieals
weiland ofalshooilandwerdengeëxploiteerd.Deze ligging isvergelijkbaarmetdievanvelenederzettingen ophet zand.Watbetreft ouderdom
vertoontdebewoning opdebinnenduinzoom evenmineenafwijkend beeld.Een
nietonaanzienlijkaantal nederzettingsnamen komtvoor ingeschreven
stukkenuitdeKarolingische tijd.
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5 De cultuurlandschappen op de k l e i

5.1 INLEIDING
Dithoofdstuk behandeltdecultuurlandschappen diezichhebbenontwikkeld inaansluiting opdeontginning vankleigronden.Hetbegripkleigrond
wordthier inwijdere zingebruiktdanindehuidigebodemkundige terminologie.Hier isheteenverzamelbegrip,waarbijhoofdzakelijkdeuitgangspuntenvandeBosatlas zijngehanteerd.Allegrondendiedoorrivierenof
dezeezijnafgezet,worden,ongeachthun zwaarte,totkleigrond gerekend.
Opdevoorgrond staathierbijofdekleigrond ineen fluviatielofineen
marienmilieu isafgezet.
Bijdecultuurlandschappen opdekleikunnen,alnaardeontstaanwijze
enruimtelijke opbouw,vannoord naar zuiddriehoofdgroepenwordenonderscheiden,namelijkhetnoordelijk zeekleigebied,hetrivierengebied,en
het zuidwestelijke zeekleigebied.
5.2 HETNOORDELIJK ZEEKLEIGEBIED
5.2.1 Algemeen
5.2.1.1Het terpengebied
Hetnoordelijk zeekleigebied isgekenmerkt doorhetveelvuldigvoorkomenvanterpen:woonhoogten,opgeworpendoor demensom zichtebeschermen
tegenoverstromingen.Deoudste terpenkomenvoor indekleistreek van
GroningenenFriesland.Archeologischonderzoek aldaarheeftuitgewezen
datvanafca.600v.C.deaanwezige keldersplaatselijk voldoende hoogwarenopgeslibd ompermanente bewoningmogelijk temaken.Vanechte.terpen
was indiebeginperiode noggeen sprake.Deeerstenederzettingen lagen
directophetnatuurlijkemaaiveld endichtbijofopdehoogstekweldergedeelten,dieslechts zeerincidenteeldoorde zeewerdenoverspoeld,en
diebovendien debestenatuurlijke afwateringstoestand vertoonden.Dit
soortnederzettingen noemtmenFlachsiedlungen.
Vanafca.500v.C.issprakevanwoonplaatsen opkunstmatigehoogten.
Menkanaannemendatdeze transformatie aanvankelijk minofmeeronopzettelijkheeftplaatsgevonden:doorhetdeponerenvanmestenhuisvuil
groeiden deervenalshetwarevanzelfnaarboven.Ookoud bouwmateriaal
afkomstig vandehoutenboerderijen,dievaakvernieuwd ofverbouwd moes58

tenworden,zalhiertoe hebbenbijdragen.Metnamekanmendenkenaande
leem,waarmeedevlechtwerkwanden vandezeboerderijenwerdenbestreken.
Spoedig echter gingmendehuiserven opzettelijk ophogen.Daarbijmaakte
mengebruik vankwelderzoden,die indeomgevingwerdengestoken.Dehuiservengroeiden gaandeweg uittot 'huispodia'.Aanvankelijk warendezenog
vanelkaargescheiden door lagere terreingedeelten. Iederhuispodium vormdealshetwareeenterpopzichzelf.Ineenlater stadiumkondendepodia
aaneengroeien:degehelenederzetting kwamopééngrote terpteliggen,
waarmee eendorpsterpwasontstaan.
Hetvoorgaande isnatuurlijk eensterkgeschematiseerd beeld.Menmag
ernietuitopmakendatelke terpnoodzakelijkerwijsuiteen Flachsiedlung
isontstaan,ofoorspronkelijk isopgebouwd uit lossehuispodia.In
werkelijkheid issprakevaneenrijkevariatie.Evenminmagmenuithet
bovenstaande opmakendatalle terpenomstreeks 500v.C. zijnontstaan.De
terpenvertonen groteverschillen inouderdom.Tenminstevierterpengeneratieswordenonderscheiden (fig.17):
-deeerste terpengeneratie,daterend vanca.500v.C.
-detweede terpengeneratie,ontstaan tussen 200v.C.en200n.C.
-dederdeterpengeneratie,ontstaan tussen 700en 1000n.C.
- devierde terpengeneratie,ontstaan na 1000n.C.
Eenextra complicatie hierbij isdatnietalle terpennahunontstaan
continu zijnbewoond ofgebruikt.Slechts eenbeperktaantal terpenis
continubewoond.Veleterpenhebben éénofmeerbewoningshiaten gehad,
d.w.z. zij zijnéénofmeerkeren doorhunbewonersverlaten enopeen
latertijdstipweeropnieuw ingebruik genomen.Weerandereterpen zijnna
hetvertrek vande laatstebewonerstotophedenonbewoond gebleven.Deze
verlaten terpen zijnthansnog inhetveld zichtbaar.Totdezelfdecategoriebehoren ookde zogenaamde overslibdenederzettingen: Flachsiedlungen
enterpendienahetafbrekenvandebewoning doormariene sedimenten zijn
overdekt.
Omeenindruk tekrijgenvandeouderdom envaneventuelebewoningshiaten ishetwenselijk tebeschikken overarcheologische gegevens.Daarnaast isenige interpretatiemogelijk,uitgaande vande structuren diemen
opdeterpenaantreft.Vangrotewaarde ishetonderzoek naardenederzettingsstructuur,depercelering,endewegenstructuur opdeterpen.Gewoonlijkonderscheidtmeneendrietalhoofdtypen,waarvanwordt aangenomendat
deze iets zeggenoverdeontstaanswijzeen/ofoverhetontstaansmoment:
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Fig. 17.Onderscheid in ligging tussen de vier terpengeneraties in het noordelijk zeekleigebied (naar Boersma, 1972).
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- terpenmeteenradiaireverkaveling,aldannietomgevendooreenrondweg (typeA)
- terpenmeteenblokvormigeverkaveling,zondereenspecifiekdaarbijbehorendewegconfiguratie (typeB)
- terpenmeteencentraleweg,waarlangshuiskavels zijngegroepeerd (type
C).
TypeA
Gewoonlijk wordtaangenomen datdeterpenvandit typekunnen teruggaan
totde lateijzertijd endeRomeinse tijd (200v.C.-300/400n . C ) .De
structuur zou ineerste aanleg zijnontstaan uiteenkringvormigerangschikkingvanindividuelehuispodia rondeenniet-opgehoogde ruimte inhet
midden.Pasineenlater stadiumwerd ookhetcentrale deelopgehoogd en
ontstond eenrondeterp,dieonderverdeeld was inpercelendiemiddenop
hetterplichaam ineenpuntopelkaar toeliepen.Hetbewaard zijnvaneen
radiairepercelering kaneenaanwijzing vormenvoorononderbroken bewoning
sindsde lateijzertijd.Vaak isdittypeterpenomgevendooreenrondweg
ofossenweg (fig.18).Deboerderijen opdeterp zijnlangsdezeweggegroepeerd,deachterzijdebuitenwaarts gekeerd, zodatde stalgemakkelijk
bereikbaarwasvoorhetvee,wanneerhetterugkeerde vandeweidegronden,
dieopdeomringende kwelderslagen.

Fig. 18Radiair verkavelde dorpsterp van Spijk (Gr.) ca. 1820.De ossenweg aan de rand
van de terp ishier slechts gedeeltelijk aanwezig. Rond de kerk is nog een afzonderlijke
ringweg aangelegd.
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Dittypeterpen isnietgebonden aaneenspecifiekeperiode.Hieris
evenweleenanderaspectvanbetekenis,namelijk dematewaarindeterpcontourendepercelering bijelkaaraansluiten.Kanuitdepercelering
nietwordenopgemaaktwaar zichterplaatse eenterpbevindt,danbestaat
tussen terpenpercelering geen samenhang.Waarschijnlijk isindatgeval
sprakevaneenoudere,eertijdsverlaten terp,dienaderhand opnieuwin
gebruik isgenomenendeel isgaanuitmakenvaneen jongerverkavelingssysteem. Indiendeterpomtrekwelaandehandvandepercelering kanwordenvastgesteld,bestaat erkansopcontinuïteit vanbewoning.Indatgevalkunnendeterpendepercelering vandezelfdeouderdom zijn (fig.19).
TypeC
Dittype terpenvertoont eengeheeleigenkarakter: zijzijn langen
smal,enoorspronkelijkbestond debebouwing uitdicht opelkaar staande
huizen,die langseencentraleweg zijngeplaatst.Zijdaterenopzijn
vroegstuit 700-800n.C.enworden inverband gebrachtmethandelsactiviteiten.Debevolking bestond primairuitkoopliedenenambachtslui.
Daaromnoemtmendit soortterpenookwelhandelsterpen (fig.20).
Behalve de structuur isookdeomvangvandeterpvanbetekenis.Indit
verbandworden tweehoofdtypenonderscheiden,namelijk dorpsterpenen
huisterpen.Dorpsterpen zijnwoonhoogtendieruimtekunnenbiedenaanmeer
danéénboerenerf.Huisterpen zijnhuispodia,woonhoogten dienetgroot
genoeg zijnvooréénboerenerf.Andersdandehuispodia vanca.500v.C.
zijndehuisterpendiemen thansnogkanwaarnemen,de allerjongste
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Fig.19.BlokvormigverkaveldeterpLangeburen (Fr.);situatie1978 (naarVervloet,
1980a).
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Fig. 20.Handelsterp Stedum (Gr.) ca.1830.

vertegenwoordigers,dievoorhetmerendeel nietverder teruggaan dande
11eeeuw.Goedevoorbeeldenvanhuisterpenvandevierde terpengeneratie
vindtmenophetKampereiland.Totdezelfde generatiebehorenookde
terpen inhetuiterste noordenvanGroningen,diedoorVanHoorn (1967)
zijnaangeduid alsdegroenewierden (groen,omdathetjongeverlaten
terpenbetreft,dievaak ingrasland liggen).
Wathun functiebetreftkanmendehuisterpenvandevierde generatie
globaal intwee groepenverdelen,namelijk huisterpen diebescherminggeventegenhoogbuitenwater,respectievelijk tegenhoogbinnenwater.Van
wezenlijk belanghierbijisdebedijkingstoestand.Bijhuisterpenvande
eerstegroep ishetomringende landnietbedijkt,ofslechtsvaneen
gebrekkigebekading voorzien.Hierheeftde zeeofderiviervrij spel.De
mensvestigt zichopeenverhoogdewoonplaats,omdatdenaasteomgeving is
blootgesteld aandevrijewerkingvanhetwateronder invloed vanwind,
stromingengetijden (fig.21).
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Fig. 21.Huisterpen die bescherming gaven tegen hoog buitenwater op het Kampereiland
(1962).
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Bijhuisterpenvandetweedegroep ishetomringende landwelbedijkt.
Tochkoosmenhiereenverhoogdewoonplaats,omdaterproblemenwarenmet
de lozingvanhetovertolligewaterdat zichbinnendijks ophoopte.Wegens
hoogbuitenwater kondende spuisluizen,waarlangshetteveelaanbinnenwater langsnatuurlijkewijzemoestafvloeien,dikwijlsnietworden geopend.
Dithad totgevolg dat lagergelegenpolders gedurendedewintermeestentijdsblank stonden.
Dehuisterpen ophetKampereiland endie inhetuiterste noordenvan
Groningen zijnvoorbeelden vanhuisterpenvandeeerstegroep.Huisterpen
vandetweedegroepvindtmenonderandere indepolderMastenbroek (fig.
22)enookverspreid tussenterpenvanoudere terpengeneraties inhet
Fries-Groningse kleigebied.
Een interessantmaarverwarrend feitisdatdedoormensen opgeworpen
woonhoogtennietoveral inhetnoordelijk zeekleigebied dezelfdenaam
dragen.Regionaal zietmenverschillen optreden.Hetwoord terp,nauwverwantmetdorp,komthoofdzakelijk alsaanduiding vaneenwoonhoogtevoor
indeprovincieFriesland enindeKopvanNoord-Holland (hetTorpbijDen
Helder).Hetbegripwierde issterkverbreid indeprovincie Groningen.In
Noord-Holland,voornamelijk opMarkenenrond Schagen,plachtmen zijn
woonhoogtenwerf tenoemen.

huisterpen

weteringen en sloten

wegen

Fig. 22.Huisterpen die bescherming gaven tegen hoog binnenwater in depolder Mastenbroek (1962).
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Behalvedeterpen zelf isookhunomgevingvanbetekenis.Deterpen
moetenook alsonderdelenvaneengroter landschappelijkgeheelbestudeerd
wordenomhunontstaan enontwikkeling tebegrijpen.Vangrotebetekenis
isindatverband de samenhangmetdebestaansmogelijkheden. Eenterpkon
namelijk slechtsontstaan opeenplaatswaareenofanderevormvanlandbouwmogelijk was,dievoldoendeopleverdeomindeeerste levensbehoeften
vaneengrotereofkleinere groepmensen tevoorzien.Vanouds isdoorde
terpbewoners gestreefd naareen zohoogmogelijke graadvanzelfvoorziening.Detraditionele vormenvanbedrijfsvoeringrichtten zich zowelopde
voortbrenging vanvoedsel-engebruiksgewassen (granen,erwten,bonen,
linzenenvlas), alsopdeinstandhouding vaneenveestapel.Menmoestdus
beschikken over zowelakkersalsweilandenenhooilanden,endaaromwaren
dehoogteligging endehydrologische gesteldheid vandegrondenvandoorslaggevendebetekenis.Deakkers lagenhethoogstopplaatsen die slechts
zeldendoor ziltzeewaterwerdenoverspoeld,metnameopdehogereoeverwallenenkwelderruggen.Vaak zijn zijooktevindenopdeterpflanken,
waarde sedimentenhoger zijnopgeslibd.Verderwarenookdeterpen zelf
ingebruik alsakkerland.Deweilanden lagen inhetalgemeen opeenwat
lagerniveaudandeakkers,namelijk opkweldersdiewatvakerdoordezee
werdenoverstroomd.Dehooilanden strekten zichmeestal uitovergebieden
die inhydrologisch opzichtnogongunstigerwarengelegendandeweilanden.
De liggingvandevoormalige akkers,weilanden enhooilanden inhet
Fries-Groningse terpengebied kanmenvaak heelaardignagaan aandehand
vannogbestaandeveldnamen.Denamen ies,eesofvalgewijzenophetoudtijdsaanwezig zijnvanakkers (iesofees isverwant aanhetbegripes;
valgeheeftbetrekking ophetbrekenvanhet land).Denamen fen(ne),fin(ne)of fenlandduidenopeengebruik alsweiland.Miedeofme(e)de (verwantaanmade,dat samenhangtmetmaaien)wijst opeengebruik alshooiland.
Er zijnaanwijzingendat,evenalsbijdeakkercomplexen ophetzand,
ookhierhetbouwland aanvankelijk nietpermanentwerd beakkerd.Ditblijkt
wel zeerduidelijk uitdebetekenisvanhetwoord valge.Valgeoffjellinge schijnttezijnafgeleid vanhetoude fealg (Engels:fallow),eenterm
diewijstopbraak liggen.Ookbijde iezenkanhiervan sprake zijngeweest.Smit (1971)heeft aangetoond dat,althansopTerschelling,deiezen
tevenskonden fungerenalsweidegronden,waarophetrundveeende schapen
gedurende kortereof langeretijdwerden ingeschaard.Eenenanderdoet
sterkdenkenaanhetweidebraakstelsel.Het isaannemelijk datdevalgen
eniezenbovendien,nadeoogsten,tijdelijk fungeerden als stoppelweiden.
Waarschijnlijk pas inde latemiddeleeuwenwerd devanhetvee afkomstige
mestmetopzetopdeakkersgebracht,waardoormogelijk eengedeeltevan
degrondenpermanent alsakkerland ingebruik konblijven.
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5.2.1.2Percelering
Evenalsbijdeoudeakkercomplexen ophet zand ishetmerendeelvande
valgenof iezenonderverdeeld inkleine,repelvormige percelen aldanniet
gevatbinneneenGewannachtige hoofdstructuur.Opanalogewijze zijnde
percelen tenopzichte vanelkaarafgegrensd;deperceelsscheidingenbestondenuitondiepe greppelsofploegvoren.Ineenenkelgevalblevendie
totophedengehandhaafd. Opmerkelijk isdatveelvandepercelenopde
valgenen iezentotophedennog sporenvertonenvanakkerbedden.Kennelijk ishet land terwillevandeontwatering rondgelegd.Misschien zijn
deakkerbedden ontstaandoorhetgebruikvaneenploegmetvastrister,
maarhetmagooknietwordenuitgeslotendat zijhetresultaat zijnvan
intensieve grondbewerking metbehulpvan spaden.Inbodemkundig opzicht
zijnveel iezenenvalgenherkenbaar alstuineerdgronden.Zijbestaanuit
eendonkerebovengrond,dikkerdan50cm.Omgekeerdmagmenuithetvoorkomenvantuineerdgronden natuurlijk nietbesluiten totde aanwezigheid
vanvalgenofiezen.
Watbetreftdeweilanden endehooilanden kanmengeredelijk aannemen
datgedurende deterpenperiode,hettijdvak voorafgaande aandebedijking
(ongeveerde 11e eeuw),depercelering inhetterpengebied weinigheeft
voorgesteld. Immersdeweilanden endehooilanden lageninzonesdiemeer
danincidenteelonderwater liepen,endaniseendichtnetvanperceelsscheidingen indevormvanslotennietpraktisch entrouwensooknietuitvoerbaar.Deweilandenendehooilandenhebbenwellichtgroteaaneengeslotengebieden gevormd,diegemeenschappelijkwerdengeëxploiteerd.Aanvankelijk hadmenweinigbehoefte aanhetafgrenzenvandegrond. Inhetgevaldatdatnoodzakelijk was,wanneer invloedssferen vannaburige terpen
elkaar raakten,ofgebruikseenhedenmoestenwordenvastgesteld,gingmen
uitvandenatuurlijke scheidingen,zoalswaterlopenofdrassige slenken.
Alleen alsdetoestand ditplaatselijk vereiste,maaktemeneenkunstmatige scheiding zoalseen slootofgreppel.
Afhankelijk vantijdenplaatsheeftmenverschillendemethodenvangemeenschappelijkbodemgebruiktoegepast.Bijdemeest extremevormdaarvan
ontbreektelkeonderverdeling.Degrondenwerdengezamenlijk doordegebruikers geëxploiteerd endeopbrengstenwerdennaar ratoverdeeld.Vooral
bijdehooilandenkwamdit stelselvoor.Erwarenechterookgemeenschappelijke hooilanden dieperiodiek werdenverloot.Eentijdelijkeonderverdeling,gemarkeerd doorpaaltjesopdehoekenvanhettoegewezen stuk,was
hierbijgebruikelijk.Ineen later stadiumkondeze semi-permanente onderverdeling evolueren toteenpermanente verdeling,waarbijdepercelenwarenafgegrensd doormiddelvanslotenengreppels.Hadmenhiertoe eenmaal
besloten,danwashet ingebruik nemenvandepercelen als individueel
hooiland nogmaareenkleine stap.Overigenshoevenookdannognietalle
gemeenschappelijke gebruiksrechten komen tevervallen.Vandiversehooi65

landen inhetterpengebied isbekend dat zij,hoewel zijin individueel
gebruikwaren,nog lange tijd alsgemeenschappelijkenaweide hebbengefungeerd.Nadehooiwinning golddaarhetrechtvanoveralweidinge.Ditgebruik trofmenvoornamelijk aanbijdeietshoger liggende hooilanden,die
nogredelijkbeweidbaarwaren.
Watbetreftdegemeneweilanden goldenuiteraard andereregelingendan
bijdegemenehooilanden:hierwashetaantalkoeiendatdegebruikers
mochten latengrazenvanbelang. Inditverband wordtwelgesprokenvan
hetrechttotinscharing vanhetvee.Hetwoord scharbetekent (onder
andere): gebruiksaandeel indegemeneweidenofmeenschar.
Geleidelijk heeftookbijdemeenscharren hetgemeenschappelijkgebruik
plaatsgemaaktvoor individueel gebruik.Naarmateditproces voortschreed,
werdendegroteonverkavelde vlakkenopgedeeld insteedskleinerepercelen,watuiteindelijk heeftgeleid totdehuidigepercelering.Dehuidige
percelering isdushetresultaat vaneen langzame ontwikkeling.Stukjebij
beetjewerdde landschapsstructuur fijnmaziger.Voorwatbetreft deweilandenenhooilanden zaldezeontwikkeling zijnbegonnenbijhetaflopen
vandeterpentijd,nadatongeveer inde 11eeeuwdeeerstedijkenwaren
aangelegd.Doorhetuitblijvenvanperiodieke overstromingenwerdperceleringpraktischmogelijk ennamdeneiging toeomvanhetgemeenschappelijkegrondgebruik aftekomen enhetgebruiksrecht omte zetten inparticuliereigendom.Deaanlegvandijkenheeftoverigens nietonmiddellijk
geleid totbeëindiging vanhetgemeenschappelijkegrondgebruik,wanter
blevengenoeg slechtgekwalificeerdeweilandenenhooilandenover.Daaris
gemeenschappelijk grondgebruik totinlengtevan jarenvoortgezet.Het
heeftnadeeerstebedijkingsactiviteitennog 700-800 jaargeduurd,
voordatde laatste sporenvangemeenschappelijkgrondgebruik warenuitgewist.Het langstheefthetzichgehandhaafd bijde slechtste (laagstliggende)hooilanden.
Inhetnoordelijk zeekleigebied kanmeneen zestalpercelerings-of
verkavelingstypen onderscheiden:
- onregelmatige blokverkaveling
- regelmatige blokverkaveling
- radiaire verkaveling
- repelvormigeverkaveling
- meedenverkaveling
- strokenverkaveling.
Onregelmatige blokverkaveling
Deonregelmatige blokverkaveling, langetijdbeschouwd alshetklassiekeverkavelingstype vanhetnoordelijk kleigebied,isgekenmerktdoor
eengrillig grondpatroon,waarvanmenmag aannemen dathetteruggaatopde
oude,natuurlijke lijnen inhet landschap:degeulenenprielen.Deze
waterlopen behorenbijeenkwelderlandschap datmeerofminder regelmatig
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is blootgesteld aan de werking van de getijden. Bij het afgrenzen van de
eigendomscomplexen (aanvankelijk in gemeenschappelijk gebruik) is men van
de natuurlijke waterlopen uitgegaan. De grote onregelmatige vierkanten die
daaruit resulteerden, zijn naderhand opgedeeld. Deze opdeling heeft
meestal een regelmatig karakter. De onregelmatigheid van de hoofdstructuur
wordt vaak door de regelmatigheid van de latere onderverdeling enigermate
versluierd (fig. 2 3 ) .De gebieden met onregelmatige blokverkaveling vormen
daarom dikwijls moeilijk afgrensbare eenheden, met name ten opzichte van
aangrenzende gebieden met regelmatige blokverkaveling. Dit is grotendeels
een schaalprobleem: waar veel natuurlijke, bochtige geulen en prielen bij
elkaar liggen, komt de onregelmatigheid het duidelijkst tot zijn recht. Is
daarentegen slechts sprake van incidentele geulen, dan zijn de oorspronkelijke, natuurlijke blokken nauwelijks nog als structurerende eenheden te
onderkennen.

Regelmatige blokverkaveling
De regelmatige blokverkaveling gaat niet uit van de natuurlijke waterlopen. Hier overwegen kunstmatige afgrenzingen. Wederom kan men een hoofdstructuur en een substructuur onderscheiden. Blijkens de rechte, doorgaande structuurlijnen, die kilometers lang kunnen zijn, bestond dit verkavelingstype aanvankelijk uit grote regelmatige blokken, die pas naderhand in
kleinere percelen zijn onderverdeeld (fig. 24).
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Fig. 23.Terpenlandschap met onregelmatige blokverkaveling bij Kubaard (1851) (naar
Vervloet, 1981).
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Fig. 24.Inhoofdzaak regelmatige blokverkaveling rond Jislum (Fr.) (1968).

Radiaireverkaveling
De radiaireverkaveling iseenverkavelingstyoe datgekenmerkt isdoor
een straalsgewijzeconfiguratie,waarbijeenbewoningscentrum (altijdeen
terp)alsuitgangspunt dient.Soms looptderadiaire verkaveling opde
terpdoor (fig.25).Dezewijzevanverkavelen staatniet losvandebebouwingopdeterp.Debedrijven liggenaande flankvandeterp,methet
stalgedeelte naarbuitengericht.Vandaaruit zijnde langgerekte percelen
directbereikbaar.
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Fig. 25.Radiaire verkaveling op en rond de terpen Tjeintgum en Mantgum (Fr.) ca. 1850
(naarVervloet, 1980a).
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Fig.26.RepelvormigeverkavelingopHetZaadland (valgofies)vanGaast (Fr.)ca.
1830.

Repelvormige verkaveling
Derepelvormigeverkaveling isgekenmerktdoor inkleine complexenop
ees,valgofiesbijeenliggende smalle totzeer smallepercelen (fig.26).
Ditbeeldkomtingrote lijnenovereenmethetverkavelingstype datwordt
aangetroffen opoudeophet zandgesitueerde akkercomplexen (essen,engen
ofenken).
Meedenverkaveling
Dehoofdstructuur vandemeedenverkaveling isgekenmerkt doordoorgaandeperceelsscheidingen (fig.27).Daaromwordt aangenomen datdeze eertijds
hebbengefungeerd alsafbakening vangroteregebiedseenheden (gehuchten
endorpen).Dedoorgaande perceelsscheidingen vertonen eenopstrekkendkarakter.Bijgevolg isdatookhetgevalbijdeterritoriawaarvan zijde
begrenzing vormen.Binnendezealdusafgebakende gebieden,dieonverdeeld
ingebruikwaren,heeftachterafopdelingplaatsgevonden.Alduskwameen
fijnmazige,regelmatige blokverkaveling tot stand.Hetbegripmeedenverkaveling is (zoalsuitdenaamblijkt)voorheteerstgeïntroduceerd voorde
provincie Groningen,waardehooilanden (ofmeeden)plaatselijk dit
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F i g . 27. Meedenverkaveling t e n oosten van h e t R e i t d i e p ; Groot- en Klein-Wetsinge (1968).
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karakteristieke beeld vertonen.Achteraf beschouwd blijktdatdezeverkavelingsopzet nietbeperkt isgebleven totdehooilanden,maar gegolden
heeftvoordorpsgebieden inhuntotaliteit.Ditverkavelingstype komt
meestalvooropde flankenvan zeergeleidelijk afhellende oeverwallenof
kwelderruggen.Door loodrecht opde lengteas vandezenatuurlijke hoogten
dorpsgebieden aftebakenen,beschikte ieder territorium inprincipe over
eennaarverhouding gelijkeportie akkers,weilanden enhooilanden.In
zo'ngevalgeeftdebenamingmeedenverkaveling aanleiding totmisverstanden.
Strokenverkaveling
Ditverkavelingstype vertoontenigeovereenkomstmetde repelvormige
verkaveling:beide zijngekenmerkt door langwerpige percelen.Maarzij
vertonen ookgroteverschillen,onderandere inomvang (hierdoorbetrekkelijk grotepercelen).Verderonderscheiden zijzichvanelkaardoorhun
ligging tenopzichte vandeboerderijen vanwaaruit zijwordengeëxploiteerd.Derepelvormige percelen lagenoorspronkelijk inafzonderlijke
akkercomplexen bijeen (iezenofvalgen);debijbehorendebedrijfsgebouwen
lagenelders,verspreid ofgeconcentreerd binneneendorpskom.Boerderij
engrond slotendusnietbijelkaaraan (Duits:Gemengelage).Bijde
strokenverkaveling daarentegen slotenboerderijengrondwelbijelkaar
aan (Duits:Einödlage).HofsteeenVlam (1952)onderscheidden dezetwee
typendoor te sprekenvan 'stroken zonderbewoning opdekavel'en 'strokenmetbewoning opdekavel'.
De strokenverkaveling hangtvaak samenmethetrechtvanopstrek.Daaronderverstaatmenhetrechtvandeeigenaren omaanliggende,nognietin
cultuurgebrachte gronden aanhunbedrijven toetevoegen.Ditvondplaats
doordeal incultuur zijndepercelen naarachteren teverlengen doorhet
gravenvansloten.Dezeuitbreidingwerd voortgezet totmenopdenduur
nietverderkon,bijvoorbeeld doordatmenopeentevoren vastgestelde
grens stuittewaarachter hetdoortrekkenvandeperceelsscheidingen niet
wastoegestaan.Somshadmen eenvrijwelonbeperkt rechtvanopstrek,met
name aandeGroningsekust,zowelaande zijdevandeWaddenzee alsbijde
Dollard.Hier strektehetrechtvanopstrek zichtevensuit totdeaanwassen.Door landaanwinning ontstonden kilometerslange bedrijven.Dezeuitzonderlijke categorie strookvormige percelen noemtmenopstrekkendeheerden (fig.28).
Bedijking
Debedijking vanhetnoordelijk zeekleigebied moetvangrotebetekenis
zijngeweestvoordeuiteindelijkevormgeving vanhetcultuurlandschap.
Ditbetreft zoweldebewoning alsdepercelering.Toendoordeaanlegvan
dijken dekansopoverstroming afnam,hebbenveleboerendegrotedorpsterpenverlaten omzichtevestigen inhetomringende vrijeveld.Ditpro70
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Fig.28.StrokenverkavelingbijRoodeschool:opstrekkendeheerden (1969).

cesvandecentralisatie leiddetothetopvullenvandeopenruimtentussen
deterpen;dezeverspreidebebouwing bestond hoofdzakelijkuit solitaire
boerderijen.Wegens dealgenoemdeproblemenmethoogbinnenwater zijnde
oudstevandezeboerderijenmeestalnoggesitueerd ophuisterpen.Nadatde
waterbeheersing verbeterde (vanafde 17e-18eeeuw)kondendeboerderijendirectophetnatuurlijkemaaiveldwordengebouwd.Deze laatsteboerderijenbehoren totde jongstevestigingen.
Hetuitzwermen vandeboerenoverhetomringende landhad ongetwijfeld
ook inlandbouwkundige zingevolgen.Doordatmendichterbij zijngrond
kwam tewonen,konmenhetbodemgebruik intensiveren.Het isdenkbaardat
indeze situatie eenbehoefte ontstond omeikaarseigendom aftebakenen,
m.a.w.ookgewijzigdebedrijfsomstandighedenkunnenaanleiding geweest
zijnomtotpercelering overtegaan,ditafgezienvanhet feitdatdoor
bedijking percelering überhauptmogelijkwerd.
Deeerstebedijkingsactiviteiteninhetnoordelijk zeekleigebied hebben
plaatsgevonden omstreekshet jaar 1000.Dezebedijking had voornamelijk
eendefensiefkarakter. Ineerste instantie beoogdemenhiermeebeveiligingvanbestaand landtegendedirecte invloedvande zee.Menbegonmet
hetafdammenvangeulen,maartoenditnietvoldoende bleek,gingmenover
tothetopwerpenvanaansluitende dijksystemen.Daarbijwerdenniet zelden
deterpengebruikt alssteunpunten;dedijken liepenvanterptotterp.De
eerstedijken lagen tamelijk vervande zeeaf,hiervan zomogelijkgescheidendooreenbreed voorland.Hierdoor konwordenvermeden datde dijkenwerdenblootgesteld aan sterke stromingen;hetvoorland beperktede
golfhoogte.Eenbreed voorland wasnoodzakelijk,omdatdeoudstedijken
weinigmeerwarendankaden.Inhetprillebeginwasbedijking nogeen
incidenteel verschijnsel,waarvan slechtshierendaarkleinere gebieden
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profiteerden.Maar altamelijk gauwkreeg debedijking eenmeeromvattend
karakter,waardoor grotegebiedsdelenwerdenbeveiligd.
Eennieuweontwikkeling vondplaatsomstreeksde 13eeeuw,toenmen
ertoeoverging omnieuw-aangeslibd landvandijkentevoorzien.Behalve
defensievebedijkingwasnuook sprakevanoffensievebedijking.Inhet
noordelijk zeekleigebied ismenerheteersttoeovergegaan ineenvrij
rustigmilieu,waarindedijkennietwarenblootgesteld aanhevigestromingenofaanaltegrote tijverschillen.Sneldichtslibbende zeeboezems
alsdeMiddelzeewaren idealeproefgebieden omdetechniek vanoffensieve
bedijking onderdeknie tekrijgen.
5.2.2 Regionaal overzicht
Inhetvoorgaande iseenalgemeenbeeld geschetst.Dit sluitverscheidenheid nietuit.Hetnoordelijk zeekleigebied blijktuiteen tevallenin
eenaantal strekenmeteeneigenkarakter.
5.2.2.1Friesland
HetFriesekleigebied valtvanoudsuiteen intweeonderdelen,teweten
WestergoenOostergo,tenwestenrespectievelijk tenoostenvandevoormaligeMiddelzee gelegen.WestergoenOostergomagmenbeschouwen alsde
oorspronkelijkekerngebiedenvanhetFriesekleigebied.Delenhiervan
warenalca.600v.C.minofmeer continubewoond.Hierwordenverrewegde
meeste entevensdebelangrijksteterpenaangetroffen.
Westergo
TenopzichtevanhetachterlandwasWestergo tamelijk geïsoleerdgelegen.Tussenditgebied endehogere zandgordel lageenvrijbrede,moeilijk toegankelijke veengordel.Het isolementwerdvantijd tottijdnog
•versterktdoor inbrakenvande zee.DevoormaligeMiddelzee liepvanuit
hetnoordenvernaarhetwestendoor,waardoorWestergoeeneiland dreigde
teworden;Oostergodaarentegenwerd slechtsdooreenbetrekkelijk smalle
veenstrook vandehogere zandgronden (deNoordfriese Wouden)gescheiden.
Uitgaandevande liggingvandeterpen,vandepercelering,envande
bodemgesteldheid valtWestergouiteen intwee zones,namelijk eennoordelijke zone,bestaande uiteenaantalopeenvolgende kwelderruggen enkwelderbekkens,eneen zuidelijke zone,gevormd dooreenvlak,doorgeulenen
erosielaagten doorsneden kweldergebied. Indenoordelijke zoneliggen bijnaalleterpenopdekwelderruggen,dievrijsmal zijn.Ditverschafteen
karakteristiek beeld van inlangerijen liggende terpen.Depercelering
vertoonthier inhetalgemeen ook een zeerregelmatige configuratie.De
percelen hebben inhoofdzaak een strookvormig karakter,en staanmeestal
loodrechtopdekwelderruggen.Binnenditkaderpasttevenseenopregel72

maat berustende indeling van het bodemgebruik: boven op de kwelderruggen
en op en nabij de terpen wordt akkerbouw bedreven; in de kwelderbekkens
overheerst hooiwinning, terwijl de tussenliggende flanken worden benut als
weiland.
In de zuidelijke zone van Westergo vertonen de terpen een meer verspreide ligging, samenhangend met zich vertakkende geulenstelsels. Het tot
afzetting gekomen materiaal is gekenmerkt door een vaak knippig karakter.
De percelering is in hoofdzaak onregelmatig. Opmerkelijk is dat vanouds de
akkerbouw in dit gebied niet veel heeft voorgesteld. De lage ligging en de
slechte ontwateringstoestand waren hiervoor verantwoordelijk. Weiland en
hooiland vertoonden een vaak uiterst ingewikkeld verspreidingsbeeld, te
wijten aan de grilligheid van het natuurlijk substraat. Zeer duidelijk was
dit bij de hooilanden, die voornamelijk gebonden waren aan terreindepressies, die sterk in breedte varieerden en bovendien nog abrupte veranderingen in oriëntatie vertoonden. Naar het zuiden toe vindt een zeer geleidelijke overgang plaats van een onregelmatige naar een regelmatige blokverkaveling. Gaandeweg raakt men hier binnen de invloedssfeer van de voormalige Middelzee, welk gebied, evenals zovele andere zeeboezems in het noordelijk zeekleigebied, gekenmerkt is door regelmatige vierkante tot rechthoekige percelen.
De dijken in Westergo vertonen een enigszins ingewikkeld patroon. Dit
hangt niet alleen samen met de aanwezigheid van twee grote inbraaksystemen, de zogenaamde Marneslenk en de eerder genoemde Middelzee, die een tamelijk geleed karakter hebben, maar ook door het feit dat Westergo niet
meteen in zijn geheel door één omvattend dijkenstelsel is omgeven. De bedijking is juist stukje bij beetje tot stand gekomen, waarbij enkele los
van elkaar gelegen kleinere 'moederpolders' als uitgangspunten hebben gediend.

Oostergo
In Oostergo vindt men grofweg eenzelfde landschappelijke tweedeling als
in Westergo: men kan een noordelijke en een zuidelijke zone onderscheiden,
waarbij de noordelijke zone is gekenmerkt door een hogere en de zuidelijke
zone door een lagere ligging. Meer in details bekeken bestaan er niet geringe verschillen. Zo bestaat de hoger gelegen noordelijke zone voor het
grootste deel slechts uit één brede verheffing, waarvan men zich kan afvragen of die nog wel een kwelderrug mag worden genoemd. Opeenvolgende
smalle kwelderruggen met tussengelegen kwelderbekkens treft men slechts op
beperkte schaal aan in het noordwesten.
Doordat de kwelderruggen in de noordelijke zone van Oostergo breder
zijn, is de ligging van de terpen veel minder strak door het reliëf voorgeschreven dan bij de noordelijke zone van Westergo. Evenmin is in de
noordeljke zone van Oostergo sprake van een strookvormige percelering. Een
strookvormige basisstructuur in de vorm van een meedenverkaveling is uit-
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sluitend waar tenemen inhetnoordwesten,terhoogtevanHallum enMarrum.Depercelering opde zogenaamde kwelderrug vannoordelijk Oostergo
vertegenwoordigt overigenseenzeergemengd verkavelingstype,waarbijnu
eenshetregelmatige,danweerhetonregelmatige aspectdeoverhandheeft.
Evenalsbijde zuidelijke zonevanWestergohangtbijde zuidelijke zone
vanOostergode liggingvandeterpennauw samenmetgrillig verlopende
geulenstelsels,waardoor deverspreiding vandeterpeneennogalonregelmatig karakterkreeg.
Hetbeeldvandeverkaveling issterk afwisselend; gebiedenmetonregelmatige enregelmatige blokverkaveling liggendoorelkaarheen.Vaneen
geleidelijke toenamevanderegelmaat inzuidelijke richting,zoalsbij
Westergo,isgeen sprake.Specialevermelding verdienthet overgangsgebied
naarhet zand,dat inOostergodirectaanhetkleigebied grenst.Ditgebiedbestaat hoofdzakelijk uitklei-op-veengronden.Indezegrenszone,die
haastnietbewoond is,zietmenderegelmatige endeonregelmatigeblokverkaveling heelgeleidelijk overgaan indevoordeFrieseWoudenkenmerkende strookvormigepercelering.Dittussenliggende gebiedwasoudtijds
ingebruik alshooiland.Deopdelingvanditvoorheengemeenschappelijk
geëxploiteerde land inpercelenheeftbetrekkelijk laat plaatsgevonden
(vanafde 15e eeuw).Verder ishetduidelijk datverspreid indezuidelijke zonevanOostergonogdiverse,aldannietgemeenschappelijkgebruikte hooilandcomplexen hebbengelegen.HiervanvormendeAnjummer kolkeneenvoorbeeld.
Watbetreftdeaardvandebedijking lopenOostergo enWestergo sterk
uiteen.Hetkernland vanOostergo schijnt alvanafca.1000vaneengeslotenringbedijking te zijnvoorzien.
5.2.2.2Groningen
HetGroningse kleigebied valtuiteen ineenaantal 'landschappen',
namelijkHumsterland,Middag,Hunsingo,Fivelingo,endeOldambten.Wij
moetenonshierbeperken toteenbeknopte beschrijving vandeplaatselijke
situatie.
Humsterland
Hetvoormalige,aandrie zijdendoorarmenvandevroegere Lauwerszee
omspoeldeeiland,valtuiteen intweedelen:eennoordelijke zone,bestaandeuiteenoudkwelderlandschapmetrelatief lichtegronden,eneen
zuidelijke zone,waarvan deafzettingen eenknippigkaraktervertonen.
Dit laatstegebied beslaatverreweg hetgrootste gedeeltevanHumsterland.
Menvindt ergroteaaneengesloten oppervlakkenmetonregelmatige blokverkaveling.Ditonregelmatige aspect isook terug tevinden inhetverspreidingsbeeld vandeterpen.DewathogergelegennoordrandvanHumsterland
heeft eenveelregelmatiger opzet.Ditgeldt zowelvoordepercelering (de
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onregelmatige blokverkaveling blijkthierbeperkt totenkele smalleterreindepressies) alsvoordeverspreiding vandeterpen.
Middag
Dit landschapvertoont ingrote lijnendezelfde opbouwalsHumsterland.
Ookhierweereennoordelijke zone,bestaandeuit relatief lichtegronden,
eneen zuidelijke zonemeteenknippigkarakter.Afwijkend isdeomstandigheid dat inMiddag ten zuidenvanAduard opuitgebreide schaalklei-opveengrondenvoorkomen.Daarbevindtmen zichineenovergangsgebied. Ditis
ookenigermate indeconfiguratie vanhetcultuurlandschapwaarneembaar,
opdeeersteplaats indepercelering:tennoordenvanAduard isdezegekenmerktdoorgrotegebiedenmetonregelmatige blokvormige percelen;ten
zuidenvanditdorpwordtdepercelering allengs regelmatiger;hieren
daar zijn zelfsdoorgaande perceelsscheidingen te signaleren;tenslotte
zietmeneenstrookvormige percelering optreden.Bijdeterpenkanmenopmerkendat inMiddag naarhet zuiden toehetaantal dorpsterpen sterkafneemt.Tegelijkertijd zietmenhetaantalhuisterpen toenemen.Kennelijk
leendeditgebied zichmindergoedvoorhetvestigen vangroteregeconcentreerde nederzettingen.
Hunsingo
Deze streek vertoont eengrote landschappelijkevariatie.Wijmoeten
onsechterbeperken totenkele saillantepuntenvaneenaantaldeelgebieden.
DeMarne ligthetmeestwestelijk.De structuur vanditgebied isbetrekkelijk regelmatig:eenaantal achterelkaar liggendekwelderruggen,waartussendekwelderbekkens.Opdekwelderruggen bevinden zichterpen.Een
zeergeprononceerd beeldvertoont derugUlrum-Leens-Wehe.De terpen
(wierden) liggenhier fraaiopeen rij. Opde latergevormde,noordelijk
vandeze hoogte gelegenkwelderruggen zijnalleennogkleine terpenontstaan,dienietverder zijnuitgegroeid (de 'groenewierden').
Ubbega,de streek tenoostenvanhetReitdiep,vertoont een zeerkarakteristieke gradiëntsituatie.Het isopgebouwd uitdrieachterelkaarliggende zones,dieinelkaaroverlopen.Vanwestnaaroostkanmendevolgende
zonesonderscheiden:de landerijendirect langshetReitdiep,deoeverwal
openigeafstand daarvan,eneenachterliggende laagte.De landerijendirect langshetReitdiep zijngekenmerkt doordatdewierden ontbreken.Het
iseenonbewoond gebied;gedeeltelijk laghetbuitendijks.Debasisstructuurvandepercelering isinsterkematebeïnvloed doorde inditgebied
aanwezigemeanderlussen.Debewoning isgeconcentreerd opeenbrede,uit
relatief lichtegrondenbestaande oeverwal,die zichbijuitstek leende
voordeakkerbouw.Hiervindtmen zoweleenregelmatige alseenonregelmatigeblokverkaveling.Oostelijk vandeoeverwalkrijgendegrondengaandewegeenknippig karakter envermindert hetaantal terpen.Debewoning
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heefthierweinig tebetekenen.Oudtijdswerdendezegrondenvanuitdeop
deoeverwal gesitueerde nederzettingen gebruikt alshooiland.Menvindt
hier zeerkenmerkende voorbeeldenvandemeedenverkaveling,dieverder
oostelijk vrijabruptovergaat instrookvormige percelering vanhetaangrenzendeWoldgebied.Omdatderichtinghiervandezelfde isalsdievande
meedenverkaveling, iseen samenhang tussenbeideaannemelijk.Aande
openlegging liggenkennelijk gemeenschappelijkeuitgangspunten tengrondslag.
HalfambtenOosterambt vertonen,althanswatbetrefthetgedeeltewaar
zichterpenbevinden,eenveelminderherkenbaarbeeld dandevoorgaande
landstrekenvanHunsingo.Alleendeopéén lijn liggende terpenreeks
Westerwijtwerd,Middelstum,Kantens,Rottum,Heiwerd enUsquert,langsde
voormalige oevervaneenvroegere zeeboezem,vormt eenduidelijk inhet
oog springend geheel.Weliswaarbestaatdepercelering hoofdzakelijkuit
regelmatigevierkanten ofrechthoeken enwordt ditregelmatig patroonnog
geaccentueerd doordoorlopende perceelsscheidingen,toch isdeperceelsstructuur indeze landstreek weinig doorzichtig,voornamelijk doordatde
perceelsrichting nogal sterkoverkorteafstanden varieert.Eenafwijkend
beeld vertonen de jongepolders,dievanafhetbeginvande 18eeeuwtegen
hetoudekernland vanHunsingo zijnaangedijkt.Dit ishetgebied vande
opstrekkende heerden:lange strookvormige percelen,die,nuendanonderbrokendoorbinnendijken,inrechte lijnvanderandvanhetoude land
doorlopen totaandehuidigekustlijn.
Fivelingo
Deze streek isgenoemd naar hetriviertje deFivel.Viadit stroompje
isvervooronze jaartelling de zeebinnengedrongen,waarbijdemonding
verwijdwerd toteenbrede zeeboezem,die inhistorische tijdFivelboezem
werd genoemd.Hethuidige Fivelingo strekt zichthansookuittotdit
boezemgebied,dat sedertde 13eeeuwbij stukjesenbeetjes isbedijkt.
Afgezien vande jongere zeepolders isFivelingoopgebouwd uittweeonderdelen:hetgebied tenwestenenhetgebied tenoostenvandeFivelloopen
vandevoormaligeFivelboezem.De structuur vanhetwestelijk gebied is
enigszinsvergelijkbaarmetdievande streek tenoostenvanhetReitdiep
(Ubbega).De terpen liggenweerminofmeeropeen rij. Ookvindtmener
eenmeedenverkaveling, dieovergaat inde strookvormige verkaveling van
hetaangrenzende Woldgebied.
Hetoostelijke gebied isveelgecompliceerder. Slechtseenenkelopvallendpuntkanwordenvermeld,zoalsdeterpenreeks Loppersum,Eenum,Leermens,Godlinze,enSpijk,diedeoostelijke tegenhanger voorsteltvande
terpenreeks tussenWesterwijtwerd enUsquert.Terhoogtevandezeterpen
isdepercelering inhoofdzaak regelmatig.Deze indrukwordtversterkt
dooreengrootaantaldoorlopende perceelsscheidingen,diehoofdzakelijk
noordwest-zuidoost georiënteerd zijn.HetgedeeltevanFivelingo datis
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ingeklemd tussenHolwierde,OosterwijtwerdenAppingedam,vertoonteen
veelgroterpercentage onregelmatige percelen.Dedoorgaandeperceelsscheidingen ontbreken hiernagenoeg.Ookdespreidingvandeterpenis
onregelmatig. Integenstelling totdegronden langsdevoormalige Fivelboezem zijndegronden hierrelatief zwaarofvertonen knippigeeigenschappen.Depolders tennoordenvanhetoudekernland vanFivelingo zijn
regelmatig vanopzet.Depolders inde feitelijkeFivelboezem zijngekenmerktdoor regelmatigevierkante enrechthoekige percelen.Indenoordelijkdaarvangelegenpolders,diena 1718 zijnbedijkt,heeftdeperceleringvoornamelijk een strookvormig karakter vaneentypedatkenmerkend is
voordeopstrekkendeheerden.
DeOldambten
Dezegebiedenvormeneenlandschapdatzichuitstrektoverklei,veen
enzand.DeKlei-Oldambtenvallenuiteen intwee regio's:eenoudkernland,met terpen inhetnoorden,ende jongeDollardpolders inhetmidden.
Destructuurvanhetterpengebied iszeeroverzichtelijk.Uitgaandevan
eentiental aandenoordzijde vanhetgebied geconcentreerde terpen,zijn
doorgaande perceelsscheidingen inhetachterliggende land geprojecteerd.
Waardezeveruitelkaarliggenendorpsgebieden afgrenzen,kanmensprekenvaneenmeedenverkaveling,maaropenkeleplaatsen liggen zijzodicht
opelkaardatdepercelering eenstrookvormig karakter krijgt.Een afwijkendbeeldvertoondeoorspronkelijkdepercelering rondWoldendorpenTermunten,diekennelijkwasopgebouwd vanuit eenradiairebasisstructuur.
DeDollardpolders,ontstaan nabedijking vangedeeltenvandeDollardboezem,vertonengedeeltelijk een strookvormige verkaveling,totstandgebrachtbinnenhetkadervanopstrekkende heerden.Bijdeallerjongste polders zijndekavelsnietdoorgetrokken.Hetrechtvanopstrekwerd niet
meerverleend.Erontstondenpoldersmeteenregelmatig vierkanteen
rechthoekige percelering.
5.2.2.3Noord-Holland
Bovenhet IJ isinNoord-Holland bijnaoveralkleiaanhetoppervlak
aanwezig.Toch zouhetniet juist zijndeze streek tothetnoordelijk zeekleigebied terekenen.Immers,waarnuklei ligt,heeftvroegerveenaan
hetoppervlak gelegen,ende ineersteaanleg inenophetveentotstand
gebrachte deelstructuren zijnbepalend geblevenvoorhethuidigecultuurlandschap.Ditondanksallebodemkundige veranderingen diehebbenplaatsgevonden (veenoverdektdoor klei;veenverdwenendoor turfgraverijof
oxidatie).Bezienvanuithetuitgangsmateriaal bijdeontginning isNoordHolland bovenhet IJeigenlijk eenveengebied. HetdeelvanNoord-Holland
datmenwelkanrekenen tothetnoordelijk zeekleigebied iszeerbeperkt.
Grofwegbehoorthiertoe alleendeKopvanNoord-Holland,bestaande uitma77

riene sedimenten,die totafzetting zijngekomenvanuitdevoormalige
RekereenZijpe,enverderdeWieringermeerpolderenheteilandMarken.
Dezegebieden vertonen overigensnogaanzienlijke verschillen.
Hetkleigebied indeKopvanNoord-Holland valtuiteen intweeonderdelen:hetgebied binnendeWestfriese omringdijk,rondom Schagen (ditzou
menhetoude landkunnen noemen),endenoordelijk hiervangelegen bedijkingen (hetjonge land).BijSchagen ishetoude land inhoofdzaak gekenmerktdoor strokenverkaveling. Dezevertoontechterniethetgebruikelijke,regelmatige karakter.Doorgaandeperceelsscheidingen zijnbetrekkelijk schaars;ertredenveelverspringingen op.Plaatselijk gaatdestrokenverkaveling zelfsover ineenonregelmatige blokverkaveling.Voordat
ditgebied omstreeks hetmiddenvande 13eeeuwdoordefensieve bedijking
tegen zeeïnvloedenwerd beveiligd,wasdebewoninggeconcentreerd opterpen,waarvan deaanleg inde 10eeeuwisbegonnen.Deze terpen,aangeduid
alsd(t)orp,walofwerf,hebbengeengroteomvang,watnognietwilzeggendat zijalle totdecategorie huisterpenbehoren.Eenaantalervan
biedt ruimte aanmeererven.Die terpenkunnenwordenaangemerkt als
kleinedorpsterpen;opéénhiervan isSchagenontstaan.
Het jonge landbestaatuiteenreeks laterebedijkingen.Hiervan zijn
debelangrijkste:de Zijpe-enHazepolder (bedijktkortna 1561),depolderWieringerwaard (bedijkt in1609en 1617),depolderHetKoegras (bedijkt in1818),endeAnnaPaulownapolder (bedijkt in 1845en 1847).Deze
polders zijnallegekenmerkt doorhunregelmatige opzet,zowelwatbetreft
demacrostructuren (zoalsdeafwateringskanalen ende ontsluitingswegen)
alsdemicrostructuur (percelering).Hethier tot stand gekomencultuurlandschap heefteenduidelijk planmatig karakter.Het landwordtdoor
haaksopelkaar staande rechte lijnenverdeeld ineenregelmatig netvan
vierkanten enrechthoeken.Tothet jonge landbehoortverderdemoderne
Wieringermeerpolder.Dezegrotedroogmakerijvertoonteenvergelijkbare
opzet.
Marken iseenopvallend fenomeenvanwegedeterpendiemendaaraantreft.Plaatselijk noemtmen ze 'werven'.Vrijwelallewervenophetvroegere eiland behoren totdecategorie dorpsterpen.Zijzijnontstaan nahet
jaar 1000.Zijzijndusterekenen totdevierde terpengeneratie.Nogtot
deafsluiting vande Zuiderzee in 1932hebbendewervenalsterpengefunctioneerd:Markenwas slechtsomgevendoor lagekaden,zodatbijhogewaterstanden het landronddewervenonderwaterkwam testaan.
5.2.2.4Overijssel enGelderland
Hetnoordelijk zeekleigebied vanOverijssel enGelderland isbeperkt
totdekuststreek langsdevoormalige Zuiderzee.Afgezienvaneenuiterst
smalle strook langsdehogerandvandeNoord-Veluweblijft de zeekleibeperkt tothetKampereiland endePolderMastenbroek,beidegelegenaande
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uitmonding van de IJssel.
Het Kampereiland (zie fig. 21) en de Polder Mastenbroek (zie fig. 22)
verschillen in cultuurlandschappenjk opzicht sterk. Het Kampereiland,
de IJsseldelta, bestaat feitelijk uit een reeks kleine eilanden, die tussen een groot aantal sterk kronkelende IJsselarmen zijn ingeklemd. In
samenhang hiermee vertoont de percelering plaatselijk een zeer onregelmatig karakter. De bewoning vindt plaats op huisterpen, die tot de afsluiting van de Zuiderzee als zodanig hebben gefunctioneerd. Al deze huisterpen dateren van na het jaar 1000 en behoren dus tot de vierde terpengeneratie.
De polder Mastenbroek is gekenmerkt door een zeer regelmatig grondplan,
zowel ten aanzien van de percelering als wat betreft het wegenstelsel en
het bewoningspatroon. De basisstructuur is opgebouwd rondom een drietal
evenwijdige weteringen, die op ruime afstand van elkaar de polder doorsnijden. Deze weteringen staan door middel van dwarsweteringen met elkaar
in verbinding. Loodrecht op de weteringen zijn lange strookvormige percelen uitgezet, met de boerderijen op het kopeinde. De weteringen fungeren
dus tevens als bewoningsas. De boerderijen zijn vrijwel zonder uitzondering gebouwd op huisterpen, die niet ouder zijn dan het midden van de
14e eeuw (dus van de vierde terpenqeneratie).Het Mastenbroek is toen pas
verdeeld en ontgonnen; vóór die tijd fungeerde het als gemeenschappelijk
weidegebied voor de inwoners van de omringende plaatsen. De huisterpen
dienden hoofdzakelijk als droge woonplaatsen bij hoog binnenwater.

5.3 HET RIVIERENGEBIED

Dit is de zone die ontstaan is binnen de invloedssfeer van de grote rivieren en hun zijarmen: de Maas, de Waal, de IJssel, de Rijn en de Lek.
Ten aanzien van de bewoning en de ontginning zijn de hoogteligging en de
bodemgesteldheid hier altijd factoren geweest van bijzondere betekenis.
Essentieel is het onderscheid tussen de hoog liggende oeverwallen en de
laag liggende kommen. Op de oeverwallen was vanouds de bewoning geconcentreerd, terwijl de komgebieden nagenoeg geen bewoning kenden. De oeverwallen zijn opgebouwd uit relatief grof materiaal (zand en lichte klei), dat
tot afzetting was gekomen in de onmiddellijke nabijheid van een rivier
(waar de stroomsnelheid nog het hoogst w a s ) .Zij leenden zich het best
voor gebruik als akkerland. De kommen bestonden uit relatief fijn materiaal (zware klei), dat ver van de rivier tot afzetting was gekomen
(waar door de rustige omstandigheden ook de fijnere deeltjes tot bezinking
konden komen). Zij leenden zich het best voor gebruik als wei- en hooiland.
De structuur van het landschap is plaatselijk nogal ingewikkeld, omdat
door de eeuwen heen talrijke natuurlijke rivierverleggingen hebben plaatsgevonden, met name in de periode voorafgaand aan de bedijking van dit ge79

bied.Ditblijktuitdevorming van jongeoeverwallen opoudekomklei
(stroomop kom), ofuitdeafzetting van jongekomkleibovenopdeoude
oeverwallen (komop stroom).Waarderivier zijnoudebeddingverlaat,
blijven alleendebeide aanweerszijdenervanopgeworpen oeverwallen liggen,metdaartussen indemeerofminder opgevulde ouderivierbedding.Dit
geheelnoemtmeneen stroomrug.Doorhungunstige ligging kunnenookde
stroomruggen totdepotentiëlevestigingsplaatsen gerekendworden.
Samenhangend metdenaarhetwesten inbetekenisafnemende fluviatiele
sedimentatie,veranderthetrivierengebied stroomafwaarts geleidelijk aan
vankarakter.Deoeverwallen ende stroomruggen tekenen zich,zowelnaar
omvang alsnaarhoogteligging, steedsmindergeprononceerd inhetlandschap af.Gaandeweg raken zijverloren inhetHolland-Utrechtseveengebied,waarnog slechts smalle,uitkleiopgebouwde oeversderivierenmarkeren.Indekommenneemt,eveneens inwestelijke richting,de invloedvan
hetveentoe.Dit ismerkbaar aandegeleidelijke toeneming vanhetoppervlak komklei-op-veengronden.Nogverderwestwaarts ligthetveen aanhet
oppervlak.Hiermageigenlijk nietmeervaneenkomwordengesproken.Oorspronkelijkmoethetveenhierhogerhebbengelegendandekleibanen langs
derivieren.
Deouderdomvandebewoning ende structuur vandenederzettingenverschiltvanstreek totstreek.Opgunstig gelegenplekken,waardeuitoefeningvanhetgemengd bedrijfnietdoorwateroverlastwerdbelemmerd -dat
wil zeggendaterindedirecte omgevingvandewoonplaatsvoldoendegrondenwaren geschiktvoorakkerbouw,veeteeltenhooiwinning -kan sprake
zijngeweestvandoorgaande bewoning vanafde ijzertijd endeRomeinse
tijd (600v.C.-200n . C ) .Geheelnieuwenederzettingen zijntot stand
gekomen inde 5e-6eeeuw.Zijliggenvoornamelijk inhetoostelijk deel
vanhetrivierengebied,waaroeverwallen enstroomruggen nogeenaanzienlijkebreedte enhoogtehebben.Dezenederzettingen bestonden uitlos
gegroepeerdeboerderijen,diezondereenbepaald planineenkernbijeenlagen (eengeconcentreerde boerderijenzwerm). Inde 8een9eeeuw zijnnog
nederzettingen totstand gebracht inhetwestelijk deelvanhetrivierengebied.Deze zijngekenmerkt door eengestrektevorm.Hunbasisstructuur
bestaatuiteentweetalevenwijdige,opkorteafstand vanelkaar lopende
wegen,die tevensalsbewoningsas fungeren.Hunverloop isaangepast aan
hetverloopvandesmalleoeverwallen vanhetwestelijke rivierengebied.
Deze ruimtelijke geledingduidtopeenplanmatige opzet (fig.29).
Behalve denederzettingen bewoond dooreenaantalboeren,zijnwaarschijnlijk ook steedsnederzettingen voorgekomen diebestondenuit slechts
éénenkeleboerderijmetbijbehorende cultuurgronden (Einzelhöfe).Met
namedegrotere Einzelhöfe vanmiddeleeuwse origine zijndooreen afwijkendebasisstructuur inhet landschap herkenbaargebleven.
Deontstaanswijzevandegeconcentreerde boerderijenzwermeninhet
oostelijk rivierengebied wijkt inveelopzichten nietwezenlijk afvandie
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ZOELEN
F i g . 29. Nederzettingen van h e t g e s t r e k t e type i n h e t r i v i e r e n g e b i e d (ca. 1825).

van de o u d e r e dorpen of g e h u c h t e n op h e t z a n d . Ook h i e r v i n d t men o n r e g e l m a t i g e huiskampen, h e t g e e n d u i d t op een u i t g a n g s s i t u a t i e w a a r b i j l o s g e g r o e p e e r d e b o e r d e r i j e n , e l k v o o r z i e n van een e i g e n a k k e r t j e en een e i g e n
v e e b o c h t , v r i j i n h e t v e l d waren g e s i t u e e r d ( f i g . 3 0 ) . D i c h t b i j de geconc e n t r e e r d e b o e r d e r i j e n z w e r m e n v o l t r o k de v e r d e r e u i t b r e i d i n g van h e t
a k k e r a r e a a l z i c h w a a r s c h i j n l i j k ook a n a l o o g aan de o n t w i k k e l i n g op h e t

F i g . 30. N e d e r z e t t i n g in h e t r i v i e r e n g e b i e d , bestaande u i t een geconcentreerde boerderijenzwerm; A n d e l s t , c a . 1830.
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zand,getuigedeaanwezigheid vanbouwlandcomplexen (engenof ingen),die
instrucuurnietwezenlijk verschillenvandeessen,enkenofengenophet
zand.Wel ishierbijsprakevanaccentverschillen. Inhet rivierengebied
tredendeéénstrepige akkers sterkeropdevoorgrond danophetzand.Dit
gaattenkostevanhetpercentagemeerstrepige akkersenGewannakkers.In
hetbijzonder betreftditdeakkercomplexen die indedirecte omgevingvan
degestrektedorpen,meernaarhetwesten,liggen.Deoorzaak hiervanis
nietgeheelduidelijk.Wellichtbestaat erverbandmethetreliëf.De
afhellingvandeoeverwallen lijktbijuitstek geschiktvoordeaanlegvan
strookvormige percelenvanhoog naar laag.Het isdenkbaar datditde
ontwatering heeftbevorderd.
Deuitbreiding vanhetakkerareaal doordeaanlegvan strookvormige
percelen ismoeilijk dateerbaar,metname inhetoostelijk rivierengebied,
waarBreitstreifen ensmalle strokennaastelkaarvoorkomen. Zondernadere
studie ishetnietduidelijk ofmendecomplexenmet smalle strokenmag
vergelijkenmetdeKernflurenophet zand (indatgevalkanmenhetbegin
vandeuitbreiding op 800-900n.C.dateren),ofdat zijontstaan zijn
doorhetopdelen inde lengtevanBreitstreifen,watopverschillendemomentenkanhebbenplaatsgevonden.
Inhetwestelijk rivierengebied ligtde zaakwateenvoudiger.Dedaar
liggendeakkercomplexen kunnen,geziendeouderdomvandegestrektenederzettingenvanwaaruit zijzijnontgonnen,nietouder zijndande 8eof9e
eeuw.Ofhierbij steeds sprake isvaneengelijktijdigeontwikkeling valt
overigens tebezien.Soms sluitende strookvormigepercelen zomooibij
hetwegenpatroon aandat inderdaad kanwordengedachtaaneeneenmalige
aanlegvandorp enbijbehorend akkerland. Inanderegevallen isdatechter
volstrektnietzeker.
Behalve smalle strokenenBreitstreifen vindtmen inhetoostelijkrivierengebied opeenaantal akkerseenvoorNederland unieke strookvormige
percelering:deS-vormige endeomgekeerd S-vormige percelen,dieontstaan
zijndoor eenspecialemaniervanploegen.Het inkaartbrengenvandit
type akkersvereist eengoedeterreinkennis.Gemakkelijk rekentmentot
dittypeookperceelscomplexen diebijnaderebeschouwing deS-vormkennelijkdoorandereoorzakenhebbengekregen,bijvoorbeeld doordat zijinde
lengterichtingmeteenkronkelende rivierbeddingmeelopen.
Nadeaanlegvande strookvormige akkercomplexen indenaaste omgeving
vandeoudebewoningskernen,zohoogmogelijk opde stroomruggen ende
oeverwallen (deeersteuitbreidingsfase),isdikwijlsnogeentweede uitbreidingsfasevanhetakkerland opgetreden.Dezevondvoornamelijk plaats
aande lagere flankenvanstroomruggenofoeverwallen.Blijkensdehier
voorkomende oudeveldnamenwasdeze zoneaanvankelijk hoofdzakelijkin
gebruik alsweidegebied envoordehooiwinning.
Hetbedrijven vanakkerbouw indezeomgeving isnietdenkbaar zonder
verbeteringen indewaterstaatkundige toestand.Hierbij isindeeerste
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plaatstedenkenaandeaanlegvandijken.Menneemtaandatdebedijking
hieromstreeksde12eeeuwvanstartisgegaan.Spoedig isdezeontwikkelinggevolgd doorhetgravenvanafwateringskanalen ('zegen').'Hetis
duidelijk datbijgemengdebedrijfsvoering,tegelijkmetdebenedenwaartse
uitbreidingvanhetakkerareaal,detoestand indekommen zodanigmoet
zijnverbeterd datmendaarhetverliesaanweidegrondenenhooilandenkon
compenseren.Hierbijhoeftgeen spraketezijngeweestvaneenabrupte
ontwikkeling.Eenheelgeleidelijke overgang ingrondgebruik ligthet
meestvoordehand,misschienwelineentijdbestek vanenigeeeuwen.
Zekerwaartevorenalenigeperceleringofparticulier eigendom aanwezig
was,zoumendegrondenaandeflankenwellichthetbestekunnenvergelijkenmetdrieslanden,geëxploiteerd binnenhetkadervaneenofanderweidebraakstelsel.
Verschuiving vandeagrarische functies inderichtingvandekommen
moet ingrijpende gevolgenhebbengehad voordepercelering.Opdeflanken
vandeoeverwallenendestroomruggenzaldeintensiveringvanhetbodemgebruikhebbengeleidtoteenopdelingvandeeertijdswaarschijnlijk
slechts summierverkaveldeweidegronden.Dekommenwerdengaandewegopgedeeld inbrede strokenofinvierkante enrechthoekige,binnengrotere
complexenopgenomenpercelen.Destructuurvandezecomplexenwijsterop
datdekommenvanlieverledehunnatuurlijke staathebbenverlorendoor
eenreeksopeenvolgende,geplande ontginningen,die,geziendeverschillen
inomvang,oriëntatieeninternegeleding,dooruiteenlopendepersonenof
groepenbelanghebbendenwerdenopgezet.
Afgezienvandealgemeen geografische tegenstelling tussenhetoostelijkenhetwestelijk deelvanhetrivierengebied,envandebodemkundige
engeomorfologische tegenstelling tussendeoeverwallenofstroomruggenen
dekommen,ishetrivierengebied ookanderszinseenlandvancontrasten.
Inhetbijzonderkanwordengewezenophetnaastelkaarvoorkomenvan
betrekkelijk omvangrijke solitaire boerderijen (Einzelhöfe)metaaneenliggend grondbezit (Einödlage genoemd)ennederzettingenbestaandeuit
boerderijenzwermen (dorpenofgehuchten)metversnipperd grondbezit
(Duits:Gemengelage).BijdeEinzelhöfe ishetlandverdeeld ingrote
blokkenofstroken.Bijdegrondendieonderdedorpenofgehuchten
ressorteren,zijndepercelenmeestalkleinerenismetnamehetakkerland
verdeeld insmalle,repelvormige stroken.Eenenanderiseenweerspiegelingvanmaatschappelijkeverschillen.DeEinzelhöfe duidenopgrootgrondbezitenopexploitatie inhetgroot.Binnendedorpen overheersten
bedrijvenvanmeerbescheiden omvangenwasdeexploitatie inhoofdzaak
gerichtophetvoortbrengenvaneenbeperkte hoeveelheid produktenvoor
eigengebruik.
BijdeEinzelhöfe onderscheidtmennogtweecategorieën.Deeerste,tevensdeoudstecategorie ligtopdebestegrondenopdeoeverwallenof
stroomruggen.Inlandschappelijkopzichtvertonen zijdezelfde situering
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alsdeoudstedorpen.Het isdenkbaar datdeze solitaireboerderijenvoorheenwoonplaatsenwarenvoorde lokalemachthebbers.Misschienmagmeneen
aantalvanditsoortEinzelhöfevoorhetcentrumvaneenbinnenhetkader
vanhethofstelsel geëxploiteerd bedrijf aanzien.Indebijbehorende,
grootschalig verkavelde gronden zoumendanhetdomein-ofvroonlandkunnenzien,terwijldedoordeEinzelhofbewoners gedomineerde dorpen inde
omgevingbeschouwd kunnenworden alshetdeelvandehofdatopgedeeld is
onderdehorigen.DetweedecategorieEinzelhöfe vertoonteenflankligging.Deze zal zijnontstaan inhetkadervandeontginningsbeweging naar
dekomgebieden toe.Ditkomt inveelgevallen totuitdrukking indeaard
vandepercelering.Degrondendietotdeze laat-middeleeuwsecategorie
Einzelhöfebehoren,bestaan dikwijls uitbrede strokendievanafdeboerderijvanhoognaar laagopstrekken.
Aandebeveiliging vandewoonplaatsen envandecultuurgronden tegen
degevolgenvanhogewaterstanden isindeopeenvolgende tijdvakkenop
zeeruiteenlopendewijzenvorm gegeven.Aangenomenwordt dat aanvankelijk
-gedurende debronstijd,de ijzertijd endeRomeinse tijd -zeerweinig
beschermende voorzieningenwerden getroffen.Menvestigde zichopplaatsen
waarvanmenuitondervindingwistdat zijnietofmaarheel zeldenonderstroomden:oeverwallen,stroomruggen,ouderivierduinen ofanderenatuurlijkeopduikingen.Bleefbewoning langgenoeg gecontinueerd,dankondende
nederzettingen geleidelijkaaneenhogere liggingkrijgen:zijgroeiden
omhoog ophuneigenhuisvuil.Erontstonden terpachtige situaties,die
plaatselijk wellichtnogdooropzettelijke ophogingwerden geaccentueerd.
Deoudewoongrondendieduidelijk alsterreinverheffingeninhet landschap
tezien zijn,wordendoorde lokalebevolking welaangeduid als 'woerden'
(nietteverwarrenmetdeeerderbehandeldewoerden ofWorthblöcke).
Nietvoorhet jaar 1000gingmen ertoeover inhetrivierengebied dijkenaante leggen.Ineerste instantiebetrofhetnog zeerprovisorische
kadenofdijkjes,waarmeemendegebiedendiebijdeverschillendeafzonderlijkedorpenengehuchten behoorden,tegenoverstroming trachtte tebehoeden.Dezedijkjes legdemen stroomopwaarts vandenederzetting waarvoor
zijdienstdeden,enmen liet zeoverenigeafstand inderichtingvande
komopstrekken.Hierdoorwerd hetoverstromingswater direct indekommen
afgeleid.Vanwegehunligging terzijdevandedorpenwerdendedijkjes
'zijdwenden'genoemd.Hetheeftenige eeuwen geduurd aleertenslotteeen
doorlopende bedijking langsderivieren totstandwasgekomen.Teneinde
doorbraken tevoorkomen,voorzagmendedoorgaande dijken zomogelijk van
enigvoorland,deuiterwaarden.Dezevervulden bijhogewaterstanden
tevenseenbufferfunctiealsbergplaats vanhetwaterdatbuitendeoevers
trad.Plaatselijk voorzagmendit systeemvanwaterbeheersing vanveiligheidskleppen doorhetaanbrengen van zogenaamde overlaten:verlaagde
dijkenwaarhetwateroverheen stroomtwanneer heteenbepaald,zeerhoog
niveauheeftbereikt,aldusanderegebieden vanwateroverlast vrijwarend.
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De steedsverdergaande beteugeling vanderivieren leiddebinnenhet
rivierengebied toteentoenemende neging totcompartimentering tenbehoevr-.
vandewaterbeheersing inhetgevalvaneeneventuele dijkbreuk.Gebruikmakend vandeoude zijdwenden,werdenoptalrijkeplaatsenvanriviertot
rivierdwarsdijken aangelegd.Hierdoor trachttementeverhinderendateen
altegrootgedeeltevandekommen zouwordengeïnundeerd.Maarvooralde
dorpendieevenvóór zo'ndwarsdijk lagen,kondendaardoor ernstigworden
gedupeerd.Voordedwarsdijk ontstonden namelijk gebiedenmet stagnerend
water,enbijdoorbrakenwerd hetoverstromingswater extrahoogtegende
dwarsdijk opgestuwd.Naarmate dedijkenhogerwerden,kregenoverstromingeneensteedscatastrofalerkarakter.Optallozeplaatsen getuigendiepe
engrotedoorbraakkolken (ookwelwielenofwalengenoemd)vandeenorme
krachtwaarmee hetwater zicheenwegbaande.Inde 19eeeuwgingmen
ertoeovereenaantaldorpenelktevoorzienvanhogevluchtbergen,die
aandebewonerseenveiligewijkplaatsmoestenbieden.
5.4 HETZUIDWESTELIJK ZEEKLEIGEBIED
5.4.1 Algemeen
Ditgebied omvatdekleistreek van Zuidwest-Nederland: bijnadegehele
provincie Zeeland,hetnoordwesten vandeprovincie Noord-Brabant,de
Zuidhollandse eilanden,enhetWestland.Ditgebied isnietaltijddoor
kleibedekt geweest.IndeRomeinse tijdwarenhieruitgestrekte,door
grotereenkleinere rivierendoorsneden veenmoerassen,diedeeluitmaakten
vanhetzogenaamdeHollandveen,eensamenhangend veengebied,datvanaf
Holland inzuidelijke richting totver indeVlaamse kuststreek doorliep
(zieook 6.2).Ditveenwas totontwikkeling gekomen achtereenreeks
beschermende strandwallen,diehetbinnendringenvandezeeverhinderden.
Alleenviaderiviermondingen doorde strandwallen kreegde zeevantijd
tottijddekansominhetachterliggende veengebied binnen tedringen.
Hiervormden zichestuaria,vanwaaruit hetveenkonwordenaangetasten
mariene sedimenten totafzettingkwamen.
Debewoonbaarheid vanhet zuidwestelijk zeekleigebied wasbeperkt.Bewoning trofmenhoofdzakelijk aanopde strandwallen enlangsdeoevers
vandeestuaria.Blijkensarcheologische vondstenwashiervanalsprakein
debronstijd eninde ijzertijd. Zeer intensieve bewoningvindtmen indezelfdegebieden indeRomeinse tijd.Gedurende deze laatsteperiode iser
zelfsookenigebewoning inhetachterliggende veengebied.Devondsten in
hetveengebied worden inhetalgemeen inverband gebrachtmetnederzettingendiegelegenwaren langsdeveenstromen enrivieren,die toentertijd
hetveengebied doorsneden.Metname inde 2eeeuw schijntdebevolking
aanzienlijk te zijn toegenomen.Debewoning indeRomeinse tijdbereikte
eenhoogtepunt tussen 170en 270n.C.Hierna isindekuststreek debevol85

kingaanmerkelijk verminderd, zoweldoordatdeze streek intoenemendemate
geteisterdwerd doorde zee,alsdoorgewijzigdepolitieke omstandigheden.
Opheteindevande3eeeuwkwamditgebied grotendeels buitendedirecte
invloedssfeer vanhetRomeinserijkteliggen.Ditzouverklarenwaarom
ookdehogergelegen strandwallen indezeperiode zijnverlaten.
Detoenemende invloedvande zeekwam totuitdrukking doordat hetwater
viadeestuariabinnendrong indevenendieachterdestrandwallen lagen.
Duidelijker danvoorheenwerdenebenvloedhiermerkbaar.Het stromende
water schuurde inhetveenkrekenuit.Hethoogopgestuwdewateroverspoeldeopdenduur zelfsdehooggelegenoligotrofeveenkussens.Inde
volgendeeeuwenkwamhet zeewater steedsverder landinwaarts.Geleidelijk
verbreedden dekreken zichtotstromenenraakte hetveenopgedeeld ineen
grootaantalveeneilanden. Ineenlangdurigproces,datmet onderbrekingen
totver inde latemiddeleeuwen voortduurde,ishetveengebied vanwest
naaroostomgevormd totééngroot schorrenlandschap.
Bijdeoverslibbing vanhetveenwerd nietoveralhetzelfdemateriaal
afgezet.Dithangtonderandere samenmetverschillen in stroomsnelheid
vanhetwaterwaarmee de sedimentenworden aangevoerd: isdie snelheid
hoog,dankomen alleengroveredeeltjes totbezinking; isdestroomsnelheid laag,danbezinken ook fijnedeeltjes.Hoge stroomsnelheden treftmen
inhetalgemeen aaningeulen;daarbuitenworden zijlager,enbereiken
opbegroeide schorrentenslotteminimalewaarden.Indedirecte omgeving
vangeulen,krekenofprielendie zichinhetveenhadden uitgeschuurd,
werd hoofdzakelijkhetgroveremateriaal afgezet;daarontstondenopde
langeduuroeverwallen.Achterdeoeverwallen,indewat lager liggende
poelen,waarhetveennogaanofdichtbijdeoppervlakte lag,kwamhet
fijneremateriaal totbezinking.Van lieverleeontstond opdezemaniereen
schorrenlandschap,bestaande uiteendoorhoge,zandigeoeverwallenbegeleidkrekenstelsel,temidden van lage,voornamelijk uit zwarekleiopgebouwde schorrenofpoelen.Vooral inhetbeginstadium vande oeverstroming
moetendegeulennogbetrekkelijk vervanelkaar afhebbengelegen.Grote
delenvanhetveenwerdentoenbedektdoor zware,kalkloze klei,meteen
diktevanenkeledecimeters totmeerdaneenmeter (dezogenaamde poelklei).Plaatselijk isdezepoelkleinaderhand weergeërodeerd ofbedekt
door lichtereklei, zavelof zand.Dithangt samenmeteenverderetoenemingvande invloed vande zee,waarbijdeveeneilandenverderinomvang
afnamenofinnogkleinere stukkenuiteenvielen.Eendeelvandepoelen
raakteopdezemanieralsnog binnendeinvloedssfeervan snel stromendwater.
Metdevormingvankreken,oeverwallen enpoelenwasevenwel aande
ontwikkeling nog geeneindegekomen.Vanafde 6eof7eeeuwiseenaantal
kreken insneltempodichtgeslibd,enwel zoverdatde sedimenten inde
kreekbeddingen dezelfde hoogtekregen alsdehogergelegenoeverwallen.
Zijvormdendaarmee geleidelijk ééngeheel,enaldusontstonden hogerge86

legenkreekruggen.Ookdematewaarindeondergrond aanklink onderhevig
was, isniet zonderbetekenis geweestbijhetontstaanvandereliëfverschillen.Onderdekreekruggenwashetveenvaak totaalverdwenen endaaromheeftweinig klink plaatsgevonden;daarentegen isindepoelen,waar
hetveen intactbleef,welklink opgetreden.Debestaande reliëfverschillenzijndaardoornogversterkt.
Nadeoverstromingen ishernieuwdeoccupatie slechtsaarzelend opgang
gekomen.Heteerst schijntweer sprakete zijnvanbewoning opderesten
vandeoude strandwallen.Erzijnaanwijzingen datditheeftplaatsgevonden inde loopvande 6eeeuw.Vandaaruitheeftmen zichinde 7eof8e
eeuwookopdeachterliggende schorren gewaagd.Metname inhetWestland
schijnt indezeeeuwenenigeverspreide,permanentebewoning langsderivierenenopdekreekruggen te zijnvoorgekomen.Hieropduidenvondsten
uitdeMerovingische-endeKarolingische tijd.
InZeeland komtpermanentebewoning vande schorrenpasvoor inde9e10eeeuw.Ditwarenhoofdzakelijknederzettingen opdekreekruggen.Op
deze ruggenvindtenvondmendequanaamoudstenederzettingen,zoals
Goes,Yerseke,Borssele,Kats,Wemeldinge,Biezelinge,Kruiningen,
Vinninge,Zabbinge,Kloetinge,Gapinge,Ritthem.Omdatookdehoogstgelegendelenvanhet schorrenlandschap bijhogevloedenkondenonderstromen,
legdemenvrij spoedig terpenaan,waaropeenofmeerwoningen eenplaats
kondenvinden.IndeVlaamsekustvlaktewasmenhiertoewaarschijnlijkal
inde loopvande 8eeeuwovergegaan;opdeZeeuwseen Zuidhollandse
eilandenwerdenmisschienpaswoonhoogten gemaakt inde lieen 12eeeuw.
Deonderzochte terpenvandezeouderdom zijnaangelegd opFlachsiedlungen
uitde 10eeeuw.Eenbijzonder fraaivoorbeeld hiervanvertoontdekomvan
hetdorpKloetinge.Dezenederzetting bevindt zichopeenkunstmatigeheuvel,dieuitdikkemestlagenbestaat.Demestduidtopdebijzonder grote
betekenisvandeveehouderijvoordebewonersvanhetonbedijktekustgebied.Metnamedeschapenhouderijschijnteenbelangrijke bestaansbron te
zijngeweest.
5.4.2 Bedijking
Inde loopvande 11eeeuw-inVlaanderenmisschien nogwatvroegerisinhet zuidwestelijk zeekleigebied eenbegin gemaaktmetdeaanlegvan
dijken.Aanvankelijk zalhierbij slechts sprake zijngeweestvaneenbeperkt aantalkunstwerken diedeernstigstebedreigingen hethoofd konden
bieden, zoalshetafdammenvangevaarlijke kreken.Wellichtkonhetafstromendewaterbijebdoormiddelvaneenvoudige houten sluisjesworden
geloosd.'Recentearcheologische vondstenwijzenuitdatdittypemaatregelenalindeRomeinse tijd inditgebied inzwangwaren.Oitdieperiode
zijnhoutenduikersof sluisjesbekend,gemaaktvanuitgeholde boomstammen.Gedurende demiddeleeuwse occupatieperiode vertoondedezeontwikke87

lingevenwel aanmerkelijkmeerdynamiek.Het incidentele karaktervande
ingrepenmaakteplaatsvooreenbreed toepassingsveld. Inéénenkeleeeuw
ontwikkeldemenhettechnologisch-organisatorische kaderdatnodigwas
omdijkenvangrote lengtenaante leggen,zodatgrote gebiedsdelen inhun
geheelbedijktkondenworden.Inde 12eeeuwmoeten flinke stukkenvande
toenbewoonde gebieden zijnomgevendooreenbeschermende ringbedijking.
Hetopdezewijzeendittijdvakdoordefensievebedijking geconsolideerd
landwordoudland genoemd.Denatuurlijke lijnenvanhet landschap inhet
oudland wordenbepaald door langgerektekreekruggen en tussenliggende
laagtenofpoelen.
Tenopzichtevanhetoudland vertoonthetnieuwland in landschappelijk
enbodemkundig opzicht een sterkafwijkend beeld.Hetnieuwland isgevormduitvlakke schorrenenplaten,diebodemkundigverschillen indeopbouwvanhunprofielen.Bijde schorgrondenbestaathetprofiel tottenminste 80cmdiepteuitkleiof zavel,dienaarbeneden toeveelal lichter
wordt.Bijplaatgronden komtbinnende 80cmzandvoor.Ditverschilwordt
bepaald doordematevanopslibbing.Platen zijnnietbegroeid.Destroomsnelheden zijnerhoog.Erkomtalleen zandigenzaveligmateriaal totafzetting.Schorren liggenhogerenhetwaterkanerminder gemakkelijkkomen.Alseroverstroming plaatsvindt,remtdevegetatie de stroomsnelheid
af,zodatbehalve zanden zavelookkleiigmateriaalwordtafgezet.
Schorgronden enplaatgronden komen zowel inopwassen als inaanwassen
voor.Eenopwas iseenplaatofeen schordieonder invloed vangetijstromenmidden inhetwaterontstaat;nabedijking iszo'nopwaseenapart
eiland.Eenaanwasontstaat tegenalbestaand landaan.Iseenaanwashoog
genoeg opgeslibd,dankanhijworden ingepolderd. Somsheefthetproces
vanaanwasenbedijking velemalen achtereenplaatsgevonden.Hetresultaat isdaneenreeksopeenvolgende polders,waarvan alsgevolg vaneen
stijgende zeespiegel enklinkverschijnselen,deoudstehet laagst ligten
de jongstehethoogst.Dikwijls zietmeneentrapsgewijze opklimming van
de'polderpeilen,naarmate hettijdstipvanbedijking recenteris.
Inhetnieuwlandmet zijnopwassen enaanwassen horenookkreekresten
thuis.Dikwijlshaddendekrekennogeen flinkediepte,alsdeschorrenen
platenalhooggenoegwarenopgeslibd omintensieve agrarische exploitatie
mogelijk temaken.Indit stadiumvanopslibbingwerddikwijlsnietgewacht totdatookdekrekendicht zouden zijngeslibd.Mendamde zeaf,en
verbrakopdezewijzehunverbindingmethetbuitenwater.Vervolgenskondenderijpe schorren enplatenwordenbedijkt.Deoudekrekenblevenals
restgeulen inhetpolderland liggen.Zijnineenpolder oudekrekenaanwezig,dan leveren zijnniet zeldeneenzinvollebijdrage indeafwatering.
Hetkomtvaakvoordatnadedefinitieve inpoldering terplaatsevandeafdamming spuisluizen zijnaangelegd,waardoorbij laagtijhetpolderwater
opnatuurlijkewijzekanafvloeien.
Uithetvoorgaande blijktdatbijdenieuwlandpolders hetbegrip bedij-

kingweleennieuwebetekenis erbijheeftgekregen.Bijde oudlandpolders
isbedijking eenmiddelwaarmee demens zichtegendeopdringende zeeverweertendoormiddelvandijkenbestaand landbeschermt (defensieve bedijking).Sindsde 13eeeuwwordt debedijkingstechniek echtertevensaangewend voordewinning van land (offensieve bedijking).Doorhet voortgaande
procesvanoffensieve bedijking,waarbijtelkensnieuwepolders tegende
oudewerden aangedijkt,veranderdenveleeertijds zeewerende'buitendijken
inbinnendijken.Vandezebinnendijkenwerd aanvankelijk hetnutnietingezien,eneenmaal inonbruik geraakt,werden zijafgegraven.Hiervankwam
menechter spoedig terug.Immers,doorhetwegruimen vandebinnendijken
ontstond eengrootgeheelvanpolders,diebijdijkbreuk alleonderstroomden,endekrachten die zichdaarbijontwikkelden,kondenternauwernood inbedwangwordengehouden.Men staaktedushetafgraven vandebinnendijken,want zijbevorderden doorhuncompartimenterende werkingde
veiligheid. Sederdienwerddanookdenodige zorgbesteed aandeinstandhouding vandebinnendijken.
Wanneer detoestand zulksvereiste,heeftmendecompartimentering van
degrotere oudlandpolders naderhand zelfsopzettelijk bevorderd doorde
aanleg vansecundaire binnendijken.InZeeland noemdemendezedijken
'vijfzoden' (dijkenmeteenkruinbreedte vanvijf zoden).Metnameophet
eindevande 13eeeuweninde 14eeeuw zijn sommigepolders opdezewijze
ineenaantalafzonderlijkewaterstaatkundige eenhedenopgesplitst.
Eenandertypebinnendijkwordt gevormd doorde 'inlaagdijken'.Werd
een zeewerende dijkbedreigd dooreenoeverafschuivingofeendijkval,dan
werd openigeafstand daarachter eenvervangende dijk ofkade aangelegd.
Wanneerdebuitenste zeewering inderdaadwerd aangetast,kon zijntaakdirectdoordeachterliggende dijk ofkadewordenovergenomen.Nogweeranderebinnendijken zijnde 'schenkeldijken'. Zijvormen eenverbinding
tussen tweedichtbijelkaargelegendijken.Mentreft zevaak aanbij
smallepoldersmet lange zeewerendebuitendijken.Zijverdelen depolders
inaparteeenheden enverminderen aldushetrisicovanoverstroming.
Bijdeoffensieve nieuwlandbedijkingenwerddusdeinvloed vandezee
stukjebijbeetjeteruggedrongen.Ditgoldevenwelnietalleenvoordebedijking als zodanig,maarookvoordemanierwaaropde landaanwinningwerd
gerealiseerd. Immers,aandeeigenlijke inpoldering gingdikwijls nogeen
tussenstadium vooraf.Detebedijken schorrenwerdenvaaknietmeteen
voorzienvaneen zeewerende dijk,maarmenomgaf zemetkadenof zomerdijken.Deopdezewijze gevormde zomerpolderskondenalleengebruiktworden
inhetvoorjaar en indezomer.Zijfungeerdendanhoofdzakelijkalsweiland.Indeherfst endewinterhadhet zeewaterbijhogewaterstanden
vrije toegang totdezegronden.Paswanneer dezomerpolders hoog genoeg
warenopgeslibd,werdende zomerdijkenomgevormd totzeewerende buitendijken.
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5.4.3 Organisatie vandebedijking
Bedijking iseenactiviteit die samenwerking vergt.Deeenlingkanhier
weinig uitrichten.Hoemen indebegintijd dezewerkzaamheden heeftgeorganiseerd, isnietbekend.Ditgeldtmetnamevoordedefensievebedijkingenuitde 11een 12eeeuw.Wellichtmagmenveronderstellen datdeze
dijkenaanvankelijk herender zijnaangelegd.Ineersteopzet zijnhet
geeneenheden die totstand kwamenvolgenseenvastomlijnd,doorhogerhand
opgelegd plan;erwasnog geen sprakevaneenafgerond totaalconcept.Onderdrukvanbenarde omstandigheden kunnen lokalemachthebbers tijdelijk
dehanden ineenhebbengeslagen omprojectenvanmeerdanplaatselijkbelang totstand tebrengen.Voorhetoverigebleefbedijking een zuiver
lokaleaangelegenheid.Pasheelgeleidelijk zaldegedachte zijnopgekomen
omallebestaandedijktracésmet elkaar teverbinden enopdezemanier één
gesloten dijkring terealiseren.Sederthetmiddenvande 12eeeuwkande
grafelijke overheid hierbijeenbelangrijke rolhebbenvervuld. Speciaal
wordt inditverband denaamgenoemd vanFloris III,graafvanHolland
(1157-1190).Ookdeabdijen uitdenaasteomgeving schijneneen zekererol
gespeeld tehebben,metname inde slotfase.Hun financiële entechnische
inbrengmaakte hetmogelijk ookde laatstenogonverdedigde openstukken,
diedegrootsteproblemen opleverden,tedichten.
Ondanks het ingrijpen vanbovenaf ontstonden aanvankelijk geencentraal
geleide,overkoepelende encoördinerend bestuurlijke lichamenopwaterstaatkundig gebied.Daarvoorbeschouwdemendedijkaanleg kennelijk toch
teveelalseeneenmaligenopzichzelf staand gebeuren.Hetvanvitaal
belangzijnde dijkonderhoudwasaanvankelijk nietcentraalgeregeld.Het
hoorde totdeverantwoordelijkheden vande lokalemachthebbers (ambachtsheren).Iedere ambachtsheermeteenaandebuitendijk grenzendmachtsgebied (ambacht)had te zorgenvoorhetonderhoud vaneenbepaald dijkvak.
Bleef eenambachtsheer ingebrekebijhetonderhoud van zijndijkgedeelte,
dan leiddedatvoordegehelebedijking toteengevaarlijke situatie,
zonderdateffectieve stappentegendedesbetreffendeambachtsheer konden
wordenondernomen.
Bijdijkaanleg endijkonderhoud stondde strijd tegenhetbuitenwater
centraal.Nietminderbelangrijkwasechterde strijd tegenhetbinnenwater.Konmenhetwaterbinnendijks nietkwijt,dankonhet land nietwordenbewerktof ingezaaid.Opzeerdrassig landkanmen evenminvee laten
grazen.Omdeafvoervanhetbinnenwater teverzekerenmoestenafwateringssluizen (spuisluizen)wordengebouwd enweteringen gegraven.Ookdeze
activiteitenwerpendemeestevruchten af,wanneer zijinsamenwerkingmet
anderenwordenondernomen.Zo zietmenalbetrekkelijk vroeg,inde13e
eeuw,datambachten zichmetditdoelaaneensluitend tot 'wateringen'.
Dezeafwateringsgemeenschappen haddeneenvrijwillig karakter enfunctioneerdenvrijwel zonderbemoeienis vande landsheer.Hierinkwamverande90

ringeinde 13e-begin 14eeeuw.Dewateringen kregentoeneenruimere
bevoegdheid. Zijwerdenomgebouwd totdijkgraafschappenonder leidingvan
dijkgraven,diedoorde landsheer (degraafvanHolland)werdenbenoemd.
Zohooptemenvanbovenafmaatregelen tekunnen treffen,wanneerhet
dijkonderhoudwerdverwaarloosd. Dit sluitoverigens nietuitdatbinnen
dezenieuweorganisaties deambachtsheren demeestverantwoordelijke
positiesblevenbekleden.Veelalwerdendedijkgraven benoemd opvoordrachtvandeambachtsheren.Dikwijlswashetdeambachtsheermetde
meeste grondbinnenhetdijkgraafschapdiealsdijkgraaf fungeerde;deze
had immers zelfhetmeestebelangbijeen zogoedmogelijkbeheer.
Bijdebedijking vandenieuwlandpolders rezen nogweleensproblemen
overdevraagwie terplaatse rechtenhad opdenieuwaantewinnengronden.Inprincipewasdatde landsheer.Op-enaanwassen behoorden volgens
koninklijk rechttothet landsheerlijkdomein.InZeeland echterwasdit
rechtbeperkttotdeopwassen;hetrechtvanaanwasvieltoeaande
ambachtsheren.Ditbetekent datwanneer tegeneenambacht nieuw land ontstond,deheervandatambachtdezegronden ineigendomkonnemen.Omdat
bedijking zeerkostbaarwas,zijnweinig nieuwlandpolders voorrekening
vanlandsheren ofambachtsheren bedijkt,maarwerden anderepersonenbij
deonderneming betrokken.Dikwijls zietmende landsheerof ambachtsheer
eengrootdeelvande schorren tevorenverkopen opdevoorwaarde datde
koperseenbepaald deelaandebedijkingskosten zullenbijdragen.Meestal
behield hijnabedijking alleennogdeheerlijke rechten (zoalsrechtenop
demolen,visrechten,jachtrechten,boeten)enhettiendrecht (heffingvan
hettiendedeelvandeoogstenvandedieren)voor zichzelf.In juridisch
opzichtvertoondendenieuwlandpoldersweleenenigszins afwijkend karaktertenopzichte vandeambachten ofambachtsonderdelen inhetoudeland.
Zeer specialevormenkonden totontwikkeling komen,wanneerdekoperszich
aaneensloten toteenconsortium. Indatgevalvormde zicheen vennootschap
opaandelenenspreektmenvanportionaris-ambachten.
Inpolderingwasnietalleen afhankelijk vandeaanwezigheid vanschorrendierijpwarenvoorbedijking.Ermoest ookvoldoendekapitaalvoorhanden zijn.Hetwasalleenaantrekkelijkkapitaal inpolders teinvesteren,wanneer dezevoldoende rendement opleverden. Inhetgevalvande
nieuwlandpolders werd derentabiliteit bepaald doordeprijsdiemenvoor
de ingepolderde grondenkonmakenonderaftrekvandekostenvanlandaanwinning.Menkaninpolderingsactiviteiten verwachten,wanneer degrondprijzen hoog zijnendearbeidslonen naarverhouding laag.
5.4.4 Dijkaanleg
Demanierenvandijkaanleg hebben inde loopder tijdnogalgevarieerd.
Ditbetrefteengroot aantalaspecten,zoalsdehoogte,hetverloop vande
binnen-enbuitenberm,hetmateriaalwaaruithetdijklichaamwasopge91

bouwd,endebekleding.Wijmoetenonsbeperken totslechts enkeleopmerkingen.
De afmetingenvandeoudste zeedijken (lieen 12eeeuw)warenvrijgering.Menneemtaandat zijvrijwel nooithogerwarendan 1-2m,minof
meervergelijkbaarmetdehuidigekaden.Geleidelijkaanwerden zwaardere
dijkengebouwd. In 1243wordteendijk genoemd meteenhoogtevan 2,75m
eneenbreedte aandebasisvan 11,60m.Eendijkdieaangelegd werd in
1377,kreeg eenhoogtevan 4,40 meneenbasisbreedte van 15,40m. Inde
tweedehelftvande 16eeeuwwerd doordebekende dijkenbouwerAndries
Vierlingh inhetnoordwesten vanNoord-Brabant gewoonlijk eenhoogtevan
4,75 maangehouden.Thans iseenhoogtevan 8-9 mnietongebruikelijk,
terwijldebasisbreedte kanoplopentot 80-90m.
Omdegolveneen langereuitloop tegevenendaarmee hunkrachtuitte
putten,isbijde zeedijken vanouds een flauwhellend buitenbeloopaangehouden.Hetmeest gangbarebuitenbeloop varieert tussen 1 :3en 1 :5.
Bij zwaaraangevallendijkenpastmenookthansnogbelopen toetot 1 : 8 .
Hetbinnenbeloop vaneenzeedijk kanbetrekkelijk steil zijn (1: 2 ) .
De sterktevaneendijkwordtoverigensnietalleenbepaald doorde
hoogte enhetdijkreliëf,maarookdoorhetmateriaalwaaruithij isopgebouwd endedijkbekleding.Aanvankelijk zalmenbijhetopwerpenvaneen
dijkuitsluitend gebruik hebbengemaaktvan lokaalmateriaal.Alleswat
voorhandenwas,werd inhetdijklichaamverwerkt.Wasterplaatse hetmateriaaleigenlijk ongeschikt ofteheterogeen van samenstelling,danwaren
dedaarmee gemaakte dijken tezwak,metalle risico'svandien.Tochheeft
hetnogtotde 16eeeuwgeduurd voorhieromtrentmaatregelenmeteendwingend karakterwerden afgekondigd. Pastoenwerd hetverbodenom inhet
dijklichaam drijfzand,veenofhoutteverwerken.Alshetbestemateriaal
werd kleibeschouwd. Zandmocht eventueelwordenverwerkt indekernvan
dedijk.Daaropmoestechter steedseenkleilaagvanaanzienlijke dikte
worden aangebracht.Deeerstedijkendroegen zeerwaarschijnlijk slechts
eengrasmatophetbuitentalud.Deze grasmatmoesthetdijklichaam tegen
golferosiebeschermen.Naderhand werd denaarde zeegekeerde zijdeversterktdooreen stapelingvanbonkenvetteklei,begroeidmetwierof zeegras,dievoorentegendeeigenlijke aardendijkwerd aangelegd.Dit
soortdijkennoemdemen slikkerdijken. Zijmoeten alca.1300 infunctie
zijngeweest.
Eenanderemethodevandijkbekledingbestond uithetaanbrengenvanzogenaamde krammatten,uit stroofrietbestaandematten,ca.3cmdik.Deze
mattenwerdendoormiddelvankrammen (langebundelsuitgekamd rogge-of
tarwestro)ofbeugels aanhetdijklichaam vastgestoken.De krammatten
moestenelk jaarwordenvernieuwd.Waarschijnlijk iets later zijn,voornamelijk inhet Zuiderzeegebied,dewierdijken totontwikkeling gekomen.Opgestapeld zeewierbiedtdoordebuitengewone taaiheid vande substantie
uitstekend weerstand aandegolven.Het somswel toteendiktevan5-6 m
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opgestapelde wiernoemdemeneenwierriem.Dezewierriembevond zichtegen
de steilafgestokenvoorzijde vanhetaarden dijklichaam.
Mentrachtte dedijkenookwelteversterkendoormiddelvanpaalwerken.Vlak vooroftegendedijkwerden langepalen indegrond geheid,
nietalleenmetdebedoeling omdegolfslag tebreken,maarookxsmaanhet
dijklichaam zelfextra stevigheid teverschaffen.Somsheidemendepalen
zodichtnaastelkaardatvoordedijkeengesloten palenscherm ontstond
(aandevoormalige Zuiderzeekust paaldijken genoemd).Heelgeleidelijk is
menbegonnenmeteenstenenbekleding;opdemeestbedreigdeplaatsenhet
eerst.Alvoordetweedehelftvande 16eeeuwwordthetgebruikvan
Vilvoordse steengemeld.Nadat,omstreeks 1731,depaalworm zijnverwoestendwerk indepaalschermenwasbegonnen,tradde stenenbekleding steeds
meeropdevoorgrond.Aanvankelijk volstondmenmet steenbestortingen aan
deteenvandedijkondereenhelling van 1 : 3 . Naderhand werdende stenenkeurig naastelkaargevleid toteen samenhangende steenglooiing.BehalveVilvoordse steengebruiktemenook inheemseveldkeien.Hetkeiendelven iseentijdlangvrijintensief inDrenthebeoefend.Vele hunebedden
zijnaandezeactiviteit tenondergegaan.Na 1840 zijndevoordehuidige
steenglooiingen kenmerkende basaltzuilentoegepast.
Tijdensennadeaanleg vandijken ishetvanbijzonderbelang datde
kruinvandedijkopalleplaatsen evenhoog ligttenopzichtevande zeespiegel.Toenwaterpassing noggeengemeengoed was,leverdeditgroteproblemenop.Menhad temakenmetongelijkmatigenazakking binnenhetdijklichaam zelf.Diteuvelwerd zoveelmogelijk bestreden doordegrond laag
voor laagoptebrengen,entelkensvastte stampen.Waseenlaaggrond
vaneenbepaaldedikteaangebracht,danwerdhijdooraardkarrenvastgeredenofdoorpaardenvastgetrapt.Verdermoestmenrekening houdenmetde
hoedanigheid vandeondergrond.Rustteeendeelvanhetdijklichaamop
slappekleiofveen,dankondenplaatselijk aanzienlijke verzakkingen
optreden.Eenextra ophoging, zomogelijk vooraf,washierophetantwoord.
5.4.5 Bewoningsvormeninde oudlandpolders
Detegenstelling tussenoudland-ennieuwlandpolders reiktverderdan
totuitdrukking komt inbodemkundige verschillenof inuiteenlopendevormenvanbedijking,en strekt zichook uitoveranderelandschappelijke
verschijnselen,zoalsbewoningsvormen enverkavelingspatronen. Zeerkenmerkend voorhetbouwland zijnde zogenaamde ringdorpen,geconcentreerde
nederzettingen,diegebouwd zijnrondeencentrale cirkelvormige ofvierkante ruimte,dieweeromsloten isdooreenrondweg.Vaak zietmendat
dezeruimtewordt ingenomen dooreenkerkmetkerkhof,vanderestvanhet
dorpafgescheiden door eenaandebinnenzijde vanderondweg gegraven
grachtofdooreenmuur (fig.31).Werd dekerk afgebroken,danbleefdit
gedeeltevandedorpskom dikwijls nogheel langalsbegraafplaatsfunge93
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Fig. 31.Dreischor,voorbeeld van een ringdorp.

ren.Dehuizen staanopgesteld langsdebuitenzijde vanderondweg,metde
voorzijde naarhetcentrumgericht.
Overdemanierwaarop ringdorpen zijnontstaan,bestaat geeneensluidend oordeel.Evenminbestaat erveelexacte informatie overdeouderdom.
Wel lijkthetduidelijk dathier sprakemoet zijnvaneengeleideontwikkeling.Deregelmatige opstelling vanhuizen enboerderijen langseen
rondwegvindt nueenmaalnietplaatsopbasisvanvrijwilligheid.Decentraleplaatsvandekerk leidttotdevoordehand liggende conclusiedat
ditbouwwerk bijdetotstandkoming vanringdorpenweleenseenheelbelangrijke rolkanhebbengespeeld.Het isechterdevraag ofdeopbouwvan
hetopeenkerkbetrokken ringdorp altijdmagwordenbeschouwd alshetresultaatvaneenprimaire ontwikkeling,dusdateertuitde tijdvande
eigenlijke dorpsstichting. Recentonderzoek wijstuitdatdezevraagin
eengrootaantalgevallen niet zondermeer inbevestigende zinmagworden
beantwoord (Vervloet,1980b). Erzijnaanwijzingen dieduidenopsecundairevorming.Eennietonaanzienlijkdeelvande oudlandnederzettingen
moetoorspronkelijk zijngeformeerd indenabijheid vandeversterkte
woonplaatsen vanlokalemachthebbers.De restenvandezewoonplaatsen zijn
nog langetijd indevormvankasteelbergen of 'vliedbergen'indedirecte
nabijheid vandedorpen te ziengeweest.Vanuit diegezichtshoek bekeken
warendedorpen endegehuchten indeeersteplaats kasteelnederzettingen.
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Zoals inveelgevallennogduidelijk zichtbaar is (was),warendeze
kasteelnederzettingen gesitueerd langsdoorgaandewegen,ofopplaatsen
waarwegen zichsplitsten (fig.32).Deburchten lageneenvoudig aande
wegofopde splitsingspunten vandewegen.Nabijeenaantalheuvelburchten zijnineen later stadiumkerkenofkapellen gebouwd,waardooreen
verdere groeivandenog jongekasteelnederzettingen mogelijk werd.Toen
deheuvelburchten ommilitaire eneconomische redenen inonbruik raakten
(nahetmiddenvande 13eeeuw),werd depositievandekerkenbinnende
nederzettingen dominant.Wellichtheeftdeze functieverandering zijn
uitwerking opdebewoningsvormnietgemist.Het isergverleidelijk omhet
ontstaanvanringdorpen inverband tebrengenmetdeomvorming vankasteelnederzettingen inkerknederzettingen. Indiegevallenwaarnooiteen
heuvelburcht indekomheeftgelegen,zouden ringdorpenweleenprimaire
ontwikkeling kunnen representeren.
Watbetreftdebewoningsvorm bepalenderingdorpen ende nederzettingen
aaneen splitsing vanwegen grotendeels hetgezichtvandeoudlandpolders.
Verder zijnernogde zogenaamdevluchtburchten,rondeburchten uitde9e
en 10eeeuw,diewaarschijnlijkdeeluitmaakten vande kustverdediging
tegendeNoormannen,enwaarindebevolking zich intijdenvannoodmet
have engoedkonterugtrekken. InZeeland iseendrietal vluchtburchten
bewaard gebleven:Middelburg,Oost-Souburg (fig.33)enBurghbijHaamstede zijnnederzettingen waarvan devorm inhogematedoordezevluchtburchten isbeïnvloed.
5.4.6 Bewoningsvormen inde nieuwlandpolders
Denieuwlandpolders zijngekenmerkt door eenveeldiffusernederzettingspatroon dandepoldersvanhetoudland.Men isminder gebonden aande
kreekruggen,hoewelvoorbewoning tochnog steedswordt gekekennaarde
droogste plekjes.Indegrotenieuwlandpolders liggendeboerderijenverspreid overhetgehelegebied.Bijkleinerepolders liggendeboerderijen
vaaknietmiddenin,maar langsdedijkenopenige afstand vanhet steile
binnentalud. Opde flauwhellende,voorheen naarde zeegekeerdebuitentaludsvandebinnendijken zijnhierendaarhuisjes gebouwd,waarvroeger
de landarbeiders enhungezinnenwoonden.Meermalen isdiedijkbebouwing
aanzienlijk verdichtenook totdebinnentaluds uitgebreid, zodatdijkdorpenvannietonaanzienlijke betekenis zijnontstaan.
Eenander typedorpdatmenergvaak indenieuwlandpoldersaantreft,
zijndedorpenvanhet zogenaamde Flakkeese type,zogenoemd naareenaantalkenmerkende dorpenofOverflakkee (fig.34).Het verspreidingsgebied
ervan strekt zichechterookuitoverde Zeeuwse eilandenenoverdepoldersvanwestelijk Noord-Brabant.BijdorpenvanhetFlakkeese typeprojecteerdemendwarsopde zeedijk (terhoogtevanhetdorp 'kaai'genoemd)
eenweg,de 'voorstraat',dienaarachteren uitliepopeenkerkmet
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kerkhof.Aanweerszijdenvandevoorstraat,dusnietomdekerkheen,
zoalsbijderingdorpen,plandemendebebouwing.Groeidehetdorpverder
uit,danwerden evenwijdig aandevoorstraat 'achterstraten'uitgezet.
Dorpenvandittype liggenmeestal indedirecteomgevingvaneen spuisluisaande flankvaneenoudekreek,diedienstdoetalsboezemwater.
Indenieuwlandpolders zijndedorpenvoornamelijk ontstaan opdijken
ofindedirectenabijheid ervan.Zelden zietmendorpen inhetmiddenvan
depolder liggen.Isdattochhetgeval,daniserwatbijzonders aande
hand.Terplaatse kanvroegerbijvoorbeeld aleendorphebben gelegen,dat
dooroverstromingen verloren isgegaan.Naherdijking heeftmenopde
plaatsvanhetoudedorpweereennieuwdorpgesticht.Niet zeldenoriënteerdemen zichdaarbijopeengespaard gebleven relictvanhetoudedorp,
zoalseenkerk (Kortgene)ofeenkasteelberg (Borssele).
5.4.7 Percelering
Ook tenaanzienvanhetverkavelingspatroon verschillen oudland-en
nieuwlandpolders opmerkelijk.Niet inde laatsteplaats hangtdit samen
methetuiteenlopende karaktervanhetnatuurlijk substraatbijbeide
landschapseenheden. Indeoudlandpolders richttemen zichinzekeremate
naarhetreliëf,bestaande uitkreekruggen enpoelen.Bijhetbegrenzen
vandepercelenmaaktemen,omgrondverzet toteenminimum tebeperken,
gebruikvannatuurlijke hoogtenenlaagten,envanoudekreeksystemen.Dit
resulteerde inonregelmatig gevormdepercelen.Binnenditperceelstype,
datthansgrotendeels isopgeruimd alsgevolgvanherverkaveling,konden
nogenkelevariantenwordenonderscheiden.Debelangrijkekreekruggen,
bredewelvingendievoldoende ruimteboden,zijnmeestal gekenmerktdoor
eenvrijgrootschalige percelering.Depercelering opdekleinerekreekruggenenindekommendaarentegenwasveelminder ruimopgezet.Hierlagenoverwegend kleine,onregelmatig gevormdepercelen.
Develdindeling indeoudlandpolders heeftmenwelgetypeerd alseen
'spontaneplanlozepercelering'.Ofdezeomschrijving inallegevallen
juist is,moetechterwordenbetwijfeld.Ditblijktmetnamebijde
verkaveling dieeertijdsvoorkwam indepoelen.Behalve een onregelmatige
blokverkavelingwerd namelijk ook eenonregelmatige strokenverkaveling
aangetroffen,meestalbestaande uitkleine,repelachtige percelen,binnen
een soortGewannbijeenliggend.Deperceelsrichting vertoonde perGewann
vaak eenalternerend beeld,waardoor develdindeling ineengroterverband
welwatdeed denkenaaneenGewannflurofaaneenmeerstrepige es.Voorde
keuzevandeperceelsrichting zalineenaantal gevallende terreinhelling
vandoorslaggevende betekenis zijngeweest.Ditvolgtuitde strekkingvan
depercelen,loodrecht opdekleinerekreekruggetjes,diedepoelen
doorsnijden.Helemaal zonderplan ismendustochniettewerkgegaan.
Hetonregelmatige karakter vanhetcultuurlandschap indeoudlandpol-

derswordt tevensgeaccentueerd doorhetwegenpatroon:dewegen zijnerg
bochtig.Ditkanwordentoegeschreven aanhet feitdat zijzijn aangelegd
opkreekruggen,dievannatureeenkronkelig verloophebben.Integenstellinghiermee zijndewegendiedenieuwlandpolders ontsluiten,veelal
kaarsrecht.Ditonderstreept deregelmatige opzetbijdeverdelingvan
nieuwgewonnen gronden.Depercelering sluitaanbijhetwegenplan,en
bestaatmeestaluitregelmatige vierkanten enrechthoeken,eenenkelekeer
ookuit lange,regelmatige stroken.Waarnodig isdepercelering aangepast
aandekleinerekreekjes,die incidenteel nog als perceelsscheidende
sloten aanwezigzijn.
5.4.8 Grondverdeling
Gewoonlijk werdendenieuwlandpolders bedijktdooreenconsortiumvan
kopers,bestaande uiteenaantalparticipanten.Iederdroegnaarratovan
zijngedeeltebij indebedijkingskosten.Wasdebedijking eenmaalgerealiseerd,dankonelkvandepartners rechtendoengeldenopeenevenredig
gedeelte vandegrond.Vertoondedebodemgesteldheid aanmerkelijkeverschillen,danverdeeldemendepolder inkwaliteitsklassen,waarin iedere
deelnemervoor zijndeelparticipeerde.Dikwijlsnammengenoegenmeteen
verdeling intweeklassen:hethoofdland,waartoemendebetere gronden
rekende,enhetvolgerland,degrondenvanmindere kwaliteit.Dezewerkwijzewerkteversnippering indehand.Iederegerechtigde kreeg immers
minstens tweekavels.Naderhand streefdemendanooknaareensysteem
waarbijelkvandeparticipanten zijngrond inéénkavelkreeg toebedeeld.
Dekavelswerdenverloot,enkwaliteitsverschillen werdenvereffend via
een financiële regeling.Deeigendomskavels zijnechter latermeestal toch
weer inkleinere gebruikspercelen opgesplitst,ofdoorverervinguiteengevallen.Dehuidige percelering geeftdusdikwijlsnietdeoorspronkelijke
verkavelingstoestand weer,maardehoofdstructuren zijnvaaknogheelgoed
teherkennen:hetnetvanhoofdwatergangen enhetwegenstelsel,daterend
uitdetijdvandebedijking.
5.4.9 Moernering
Wegens zijn landschappelijkegevolgendientnogaandacht tewordengegeven aandemoernering (ofdarinkdelverij).HetHollandveen datgedurende
deoverstroming doorde zeemetmariene sedimentenwerd afgedekt,is tijdensdatproces intensmet zoutwater doordrenkt geraakt.Zeervroegheeft
mendemogelijkheid onderkend omuitditveen zouttewinnenvoormenselijke consumptie.Daartoeverwijderdemenhetbovenliggendemariene sediment (kleilaag)enhaaldehet zouteveenaandeoppervlakte.Hetopgedolven zouteveen (darink,derrieofmoer)verbranddemen inzoutketen.De
aswerdmet zeewatervermengd,datmengselwerd inkunstmatig verhitte
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zoutpannen ingedampt,enhetaldusgevormde ruwe zoutwerd tenslottegeraffineerd.RestenvanRomeinse zoutovens,daterend uitde 2eeeuw n . C ,
zijnaangetroffenbij 'sHeerAbtskerke opZuid-Beveland. Uithistorische
bronnenblijktdatZeeland ook inde 8eende 9eeeuweenrolheeftgespeeld bijde zoutvoorziening. Inde latemiddeleeuwen,metname inde
13e-15eeeuw,heeftdemoernering inhet zuidwestelijk zeekleigebied aan
velehandenwerkverschaft.
Voorwatbetreftde laatsteperiode onderscheidtmentweevormenvan
moernering,namelijk buitendijks enbinnendijks.Moernering buitendijks
vond plaatsopdeonbedijkte schorrenenplaten.Daarbijmaaktemengebruik vantweemethoden.Demeestprimitieve,endaaromwellichtookde
oudstemaniervanwerken,wasdemoernering vanafopdrachten.Middenopde
schorrenwerdeenopdrachtofterpopgeworpen.Rondomgroefmenzoveelmogelijk dedichtstbijzijndederrieweg.Opdeterpwerd deverzamelde
derrie gedroogd;daar stondenookdeketenvandearbeiders.Wanneergeen
verderemaatregelenwerdengetroffen,liepenbijelkevloed degegraven
kuilenvolwater.Mogelijkwasdittypemoernering alleen inzwangwaarde
vloedde schorrennietregelmatig overstroomde.Ingeengevalwasheteen
manieromlangdurig opdezelfdeplaatsderrieoptegraven.Ditwaswel
mogelijk bijeentweedemethode,waarbijmenmoerdijken aanlegde voor
tijdelijke poldertjes,uitsluitend bedoeld ommoernering tebedrijven.Was
allederriebinnendijksweggegraven,dan lietmendezepoldertjesweer
onderlopen,waarnade zee zijnrechtenhernam.
Demoernering binnendijks vondplaats inbestaandepolders,deoudlandpolders,waarhetveennietwasweggeslagen ofdooreendikke laag sedimentenwasbedekt.Ditvergdewaarschijnlijk aanzienlijkminderinvesteringendanbijdemoerdijken:dedijkenwarenalaangelegd endeafwateringwasalgeregeld.Menonderscheidt hierhetwerkenvolgenseenbloksysteem envolgenseen sleuvensysteem. Hetbloksysteemresulteerde in
puttenmeteen lengtedieongeveerhetdubbelewasvandebreedte,bijvoorbeeld 12mx5m.Daartussen lietmeneenstukveen staan,waarvanmen
aanneemtdathet fungeerde alswaterscheiding enalszetwal.Bijhet
sleuvensysteem was sprakevanlange smalleputtenmeteenbreedtevan
ongeveer 3m.
Demoernering isindeoudlandpolders zeer intensiefbedreven.Metname
indepoelgebieden ishetveenovergroteoppervlaktenweggegraven.Aanvankelijk moetdeze activiteiteen aanzienlijke bijdrage hebbengeleverd
totdeopenlegging vandeze gebieden.Hetontstaan ende snellegroeivan
dedaargesitueerde dorpen gedurendede 12eeeuwzalmedemetdebloeivan
dezeneringhebben samengehangen.Geleidelijkaanwerdmenechtergeconfronteerdmetdenegatievegevolgenvanditbedrijf.Dekuilendiebijhet
uitmoerenontstonden,verlaagden hetniveauvandepoelgebieden.Hetterugzetten vandeoudebovengrond haaldedaartegenmaarweinig uit.Hetgevolgwasdatdenatuurlijke lozingvanovertollig oppervlaktewater in
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steedsernstigermatewerd bemoeilijkt.Nognadeligerwerd desituatiebeïnvloed doordemeestalongecoördineerde werkwijze diemen zichveroorloofde.Velekuilenwerden inhetwildeweggegraven;aanegalisatie liet
men zichweinig gelegen liggen.Zoontstonden opuitgebreide schaalpercelenmeteenzeerhobbelig oppervlak,die landbouwkundig eenuiterstgeringewaardevertegenwoordigden.Dit landbederf namopdenduur zo'ngrote
omvang aandatdepoeldorpenhunbestaansbasis grotendeels verloren.De
bevolking vertrok.Vandenederzettingen bleefnietsofbijnanietsover.
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6 De cultuurlandschappen op het veen

6.1 INLEIDING
Veen iseensubstantie die zichvormtopplaatsenwaar zichopdelange
duurmeerafgestorvenplantenresten ophopendanerverteerd worden.Dit
hangt samenmeteenlage zuurstofconcentratie binnenhetopgehoopteorganischemateriaal,waardoor dewerkzaamheid vandebacteriën diedeplantenresten afbreken,vermindert.Uitdebotanische samenstellingvanhet
veenkanmenafleidenwelkeplantengezelschappen elkaarinde loopder
tijdenhebbenafgewisseld.Alnaardemeestkenmerkende of overheersende
plantesoort onderscheidtmenverschillende veensoorten,zoalsrietveen,
zeggeveen,veenmosveen,enz.,enkrijgtmen tevenseenbeeld vandeomstandighedenwaaronderhetveen terplaatse isgevormd.Bijzonderbelangrijk isinditverband devoedselrijkdomvanhetwaterdatdeplantenter
beschikking staat.Ineeneutroof (voedselrijk)milieu,datgekenmerkt is
dooreenbetrekkelijk hoog stikstof-enkalkgehalte,komen andereplantengezelschappen totontwikkeling dan ineenoligotroof (voedselarm)milieu.
Totdeeutrofeveensoorten rekentmenhetrietveen eneendeel'vanhet
zeggeveen.Oligotroof,d.w.z.datdevegetatie uitsluitend wordtgevoed
door zuurregenwater,ishetveenmosveen.Watbetreftdevoedselrijkdom
nemendemesotrofeveensoorten eentussenpositie in.Hiertoe behoreneen
deelvanhet zeggeveenenverderhetbosveen.Binnenhetbosveenonderscheidtmeno.a.denneveen (zeldzaam),berkenveen enelzen(broek)veen.
.Veenvormingalsverlandingsproces begintmet rietgroei,gevolgddoor
eenvegetatiebestaande uit zeggen.Doordathetgrondwaterminder invloed
krijgt,komteenmoerasbosvegetatie totontwikkeling.Ditgeheelkangecompleteerd enoverdektwordendoorveenmosveen.Dedaarbijgevormdeveenmoskernen (oligotroof)vertonen eenbolvormig oppervlak.Erontstaanveenkoepelsdieaanzienlijk uitsteken bovenhetniveauvanhetmesotrofe veen
(zegge-enbosveen).Aande flankenvandeveenkoepels ontspringen aanallezijdenkleineveenwatertjes.Ditverleent aandeafwatering vande
veenkoepels eenradiaalkarakter.Dehorizontale stratigrafievaneenveen
wordtgekenmerkt doornagenoegdezelfdevolgorde alsdeverticalestratigrafie.Aanderanden,waarnogcontact ismetvoedselrijkwater (eutroof
totmesotroof),vindtmen rietveen,zeggeveen enbosveen.Naarhetmidden
toe ligtdeuitveenmosveen (oligotroof)bestaandeveenkoepel.
De laatstedecennia iserveeldiscussie geweestover dehoogteligging
vanhetveentenopzichte vanNAP,inhetbijzonder tijdensdevroegemid102

deleeuwen (500-1000),toendeveengebieden nognietwarengeoccupeerd.Men
gaatervanuitdatmetnamedeveenmosbulten toteenniveauverbovenNAP
kunnen zijnuitgegroeid.VooreendeelvanWest-Friesland isaangetoond
datrond hetmiddenvande 14eeeuwineenalgeruime tijdontgonnengebiedhetmaaiveld ca.3,5mhogerheeftgelegendanthans.Voorhet
Hollands-Utrechtse veengebied kwammenuitopeendalingvanhetmaaiveld
van 2m overeenperiodevanongeveer 1000 jaar.Dezedalingwordtbeschouwd alseengevolgvanmenselijk ingrijpen.Deomvorming vanveentot
agrarisch cultuurland gaatgepaardmeteen zekerematevanontwatering,
hetgeen leidttoteenzakkingsproces.Hierbijwordendrie componentenonderscheiden:
- ertreedt zakking opdoorverlaging vanhetgrondwaterniveau (inklinking)
- ervindtkrimpplaatsalsgevolgvan indroging door verdamping
-ervindtoxidatie plaatsdoor activiteitvanbodembacteriën.
Devoortgaande dalingnooptevantijd tottijddeontwatering bijte
stellendoordeslotenuittediepenenlaterdoorbemaling toetepassen.
Ditresulteerde ineennogverderedalingvanhetmaaiveld. Insommigegebiedenheeftditprocesgeleid toteenvolledig verdwijnen vandeoorspronkelijke veenbedekking.Hierdoor kanhet zeermoeilijk zijndecultuurlandschappen ophetveen aftegrenzenvandeoverige.
Verspreideveenrestenvormenvaak eenindicatievandeoorspronkelijke
verbreiding vanhetveen.Menvindtdezerestenopplaatsenwaarhetveen
minder gemakkelijk dooroxidatie konverdwijnen:onderbebouwdekommenvan
dorpen ensteden,onderoudehuisplaatsen,onderkerken,onderdijken,wegenenwallen.Doorhetdaarop drukkend gewicht zijndezeveenrestendikwijlswel sterk samengeperst (zetting).Devroegere hoogteligging vande
bovenzijde vanhetveenkanechterwordenberekend doorhettoepassenvan
dedaartoe geëigende grondmechanische formules (Huizinga, 1969).
Opdevroegere aanwezigheid vanveenwijzenook de zogenaamdedaliegaten.Indegebiedenwaardeze,metmoerigmateriaal gevuldekuilenvoorkomen,bestaatdebodem thansuit zeekleigronden.Eertijdswarendezebedekt
dooreenveenpakket,waarop landbouwwerd bedreven.Omdevruchtbaarheid
vanditveenteverhogenwerd kleiopgebracht.Dezekleiwerd verkregen
doorkuilen tegravendoorhetveenheen totindeonderliggende kleilaag.
Nadatdekleiwasgewonnen,werdendekuilenweerdichtgegooid methetveen
datmentijdelijk voordeduurvandezeoperatie opzijhadmoeten zetten.
Nadathetveenpakketwasverdwenen (dooroxidatie,doorturfgraverijofop
anderewijze),bleven dedaliegatenachter.
Bijdereconstructie vandevroegere veenbedekking wordtmeestaluitgegaanvandehuidige hoogteligging vandeveenresten.Debegrenzing wordt
verkregendoorextrapolatie metbehulpvanhoogtelijnen.Ligtergenseen
veenrestop2,5mbovenNAP,danneemtmenaandatoveralelders indat
gebied hetveentenminste tot 2,5mbovenNAPheeftgereikt.Dezebenade103

ringgeeftalleeneeneerstegrove indicatie.Deverbreiding vanhetveen
wordtnamelijk nietalleenbepaald doordeabsolutehoogteligging,maaris
afhankelijk vanmeer factoren,zoalsdeaardvanhetreliëf,dewaterhuishouding,endegeologische-enbodemgesteldheid. Bijhetreliëf is bijvoorbeeld tedenkenaandeterreinhelling.Het isbekend dateen
veenmoslichaam zichineenbepaald stadium zijwaarts kanuitbreiden
(egressie);opdezewijzekunnenverschillende afzonderlijkevenenaan
elkaargroeien.Wigthetveenuittegeneenhelling,dankanhetdaardoor
egressie eeneindweegs tegenopkruipen eneendeelvandehellingbedekken,afhankelijk vandehellingshoek.Verderdientmenookhetmicroreliëf
inbeschouwing tenemen.Binneneenafhellendezonekunnen bijvoorbeeld
plaatselijk slechtafwaterende terreindepressies voorkomen,waarinveengroeiplaatsvindt.Indergelijke gevallenvormenveenrestendiemenopeen
helling aantreft,beslist geenaanwijzing vooreenvroegere veenbedekking
vandetotalehelling.Ookdewaterhuishouding isvanbetekenis:afvoerlozelaagten komeneerdervoorveengroei inaanmerking danterreinenwaarvan
denatuurlijke afwatering bevredigend verloopt.Inditkadermag tevens
wordengewezenophetontstaan vanvenenopwaterscheidingen.
Vangeologisch-bodemkundige betekenis zijndeaanwezigheid vanzogenaamde storende lagen,diewaterbewegingen inverticale richtingbelemmeren,enondiepekeileemofleembanken.Waardievoorkomenkanheel
plaatselijk veenontstaan,nietofnauwelijks afhankelijk vandefeitelijkehoogteligging.Eengoedvoorbeeld hiervan zijnde zogenaamde hellingvenen,ontstaan ophellingenwaardoordeaanwezigheid vaneenstorende laagwateruittreedt.
Recenteberekeningen tothoever inhistorische tijdenhetHollandveen
tegendehellingvandeNoordveluwe entegendeUtrechtse heuvelrug isopgekropen,levereneengetalopvan 6,5 mbovenNAP.Zoumenditcijfer
toepassen voorgeheelNederland,dan zijndeconsequenties voorhet
landschapsbeeld inhetverleden ingrijpend.Hetbetekentdateenveel
groterdeelvanhetaangrenzende pleistocene gebied doorHollandveen
bedekt isgeweestdantotdusverre isaangenomen.Debetrouwbaarheid van
hetgetal lijktechter aantwijfelonderhevig,o.a.omdat inhetgeheel
geenrekening isgehoudenmetcomplicerende omstandigheden zoalshierboven
zijnbeschreven.DathetHollandveen totopeenhogerniveaumoet zijn
uitgewigd dantotNAP isechterwel zeker.Onderzoek inWest-Brabant geeft
daartoe eenaanwijzing.BijEtten-Leurwigthetveenuittoteenhoogte
van 0,3 mbovenNAP,enonderdebebouwdekomvanSteenbergen heefthet
veentenminste gereikt tot 1,35 mbovenNAP.
Bovenstaande beschouwingen overdehoogteligging tenopzichtevanNAP
geldenuiteraard nietvoordeoverigeveengebieden,dieonafhankelijkvan
hetHollandveen eldersophetpleistoceen totontwikkeling kwamen,zoals
hetuitgestrekte Drenths-Groningse veengebied,hetDrenths-Overijsselse
veengebied,dePeelvenen,endehogeWestbrabantse venen.Dit zijnvoor
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hetmerendeel venendieontstaan zijnophoogliggendewaterscheidingen in
gebiedendietientallenmetersbovenNAPkunnen liggen.Dezehogevenen
vormeneenapartecategorie (zie6.3).Hetonderscheid tussenhetHollandveenendehogevenenkomttrouwensook totuitdrukking indemanierwaaropzijingebruik zijngenomen.
6.2 HETHOLLANDVEEN
6.2.1 Algemeen
Dooreenreeks strandwallenvande zeeafgescheiden,vormde zichin
westelijk Nederland vanafca.3500v.C.eenuitgestrekt veengebied.Dit
samenhangende,alleendoor enkelegroterivieren doorsneden veenwordthet
Hollandveengenoemd.Denaam ismisleidend.HetHollandveen beperktezich
niettotHolland,maarwerd ook aangetroffen inhetwestenvanVlaanderen,
inZeeland,inhetnoordwesten vanNoord-Brabant,inhetwestenvan
Utrecht,inhetnoordwesten vanOverijssel,enindeprovincies Friesland
enGroningen ineen strook dieuitgewigt tegenhetDrenthsplateau.Grote
delenvanditenormuitgestrekte veengebied werdenvanafde 10e-lle eeuw
doordemens ingebruik genomen.Men stichtte erpermanente nederzettingen
entrachtte indezeomgevingeenbestaanoptebouwen.Wijzullenonsnu
bezighoudenmetdevraag hoemendaarbijtewerk gingenhoedit leiddetot
de ingewikkelde landschappelijke situatie diemen thansindatgebiedaantreft.
Afhankelijk vandenatuurlijke gesteldheid ismenbijhetopenleggen
vanhetveenoptweemanieren aande slaggegaan:metontginnenwerdbegonnen langsdeveenstroompjes,ofvanafdehogere flankenvandeveenmoskoepels.Deontginning volgens deeerstemethode ishetmeest bestudeerd
enwordtdaarommeestalalshetklassieke voorbeeld vandemiddeleeuwse
veenontginning beschreven.Dehoofdrolwerd gespeeld doordeveenstroompjes,dienietalleenalsnatuurlijke ontsluitingswegen fungeerden,
maarookhetbeginpuntvormdenvandebewoning,envoorts onmisbaarwaren
voordeontwatering (fig.35).Debetekenisvandezewatertjes voorhet
vervoer isevident.Innogongerepte staatwarendevenenbijzondermoeilijkbegaanbaar;dewilderniswasalleen toegankelijk perboot;alles
moestoverhetwaterwordenaangevoerd.Datmen zichbijvoorkeur langsde
waterkantvestigde,isdusbegrijpelijk.Zokonmenhetbestemetelkaar
contacthouden.Dekleidie langsdeoeversvandeveenstroompjes kon
voorkomen,maakte devestiging langsdezewatertjes nogextraaantrekkelijk.Hetbouwenvaneenonderkomen opklei isgemakkelijker danophet
wekeveen.
Vanvelenietofnauwelijksbestudeerde nederzettingen schijntdeontginning evenwelvolgens eenander scenario te zijnverlopen.Hier zijn
nietdeveenwatertjesalsuitgangspunt genomen,maardehoger liggendede105
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Fig. 35.Klassiek voorbeeld van veenontginning (bijKochengen en Teckop; 1969).
Perceelslengte: 'zesvoorling' (naarVervloet, 1981).

lenvanhetveen,dieopgeruime afstand vande stroompjeswarengelegen.
Opheteerstegezicht isditeenweinig aantrekkelijkeplaats,omdatmag
wordenaangenomendatdebegaanbaarheid vanhetveenhiernormalitergeringwas.Vestiging hier isalleendenkbaar nadat zichineenreeksvan
jaren,voorafgaande aandeoccupatie,doornatuurlijke oorzaken (inbraken
vande zee,rivierverleggingen,klimaatsveranderingen e.d) aanzienlijke
verbeteringen haddenvoorgedaan indeontwateringstoestand vanhetveen.
Doorhet indrogenwerdendebovensteveenlagenveelbeterbegaanbaar.
Vestiging opde flankenvandeveenmoskoepels,en zelfsdaarbovenop,
werd aantrekkelijk (fig.36).Mentroknaardehoogste endroogsteplekkenvanhetveenlandschap,waarmenweinigwaterlastondervond,enwaar
men zichveiligerwaandebijeventuele stormvloedenof rivieroverstromingen.

veenstroompje
_ • opstrek vanuit deontginningsbasis naar beneden
> opstrek vanuit de ontginningsbasis naar boven (secundair ?)
Fig. 36.Veenontginning op de flanken van een veenmoskoepel.
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Demiddeleeuwse veenontginning hadeencollectief karakter.Behoudens
wellicht eenenkeleuitzondering,ginghetnietomindividueleboerendie
zomaarergensbegonnen,maaromgroepenkolonisten.Bijdeuitgiftevan
veengrondenwerd concessieverleend voorhetontginnenvangrotereterritoria.Deomvangvandeonderneming komteveneens totuitdrukking inde
organisatorische achtergronden.Bijhetonderhandelen overdevoorwaarden
waartegen delandsheren dewildevenen aandekolonistenwensten overte
dragen,zagmendikwijls namensdekolonisten een 'locator'optreden.Deze
persoon zoumenkunnenbeschouwen alsde zakelijk leider.Overhetalgemeenwaren locators financieel draagkrachtige personen,diedekolonisten
kredieten verleendenomdeeerstemoeilijke jarendoor tekomen.Detegenprestatiebestond uiteendeelvandegrondbinnendeconcessie,ofuit
rechtenopeendeelvandeopbrengstvandegrond,Somswerd henook toegestaanalsdorpsrechter te fungeren,inclusief hetdaaraan verbonden
voorrechteventuele boetenvoor zichzelf tehouden.Veelvande dorpsheren
ofambachtsheren diedeveendorpen inlater tijd inbestuurlijk opzicht
domineerden,danktenhunpositie ineerste instantieveelalaanderechten
diedoordelocatorenverkregenwaren.Vaakwarenditerfelijkerechten.
Bijhetontginnen gingmenuitvaneenvast stramienvanmaatregelen.
Binnenhet concessiegebied kreeg iederekolonisteen stuk grondtoegewezen.Menverdeelde hetgebied instrookvormigepercelen,zoveel alserkolonistenwaren.Wasopdezewijzedeomvangvaniederseigendom eenmaal
vastgelegd,dankonmenmetheteigenlijke ontginnen eenbeginmaken.
Eerstwerd deontwatering vanhetveen terhand genomen.Dit geschiedde
doorhetgravenvansloten juistterplekkewaarde strokenmethunlange
zijden aanelkaar grensden.Zoontstond eenbeeld vanevenwijdig aan
elkaar lopende sloten,diedwarsopeenontginningsbasis eeneindweegshet
veen inliepen.Bijdeeerstemethodevanontginnen liependeslotenvanaf
deoevervaneenveenstroompje,waar zichookdeontginningsbasis bevond,
naarachteren hetveen in.Omdathetveennaarachteren opliep,bevorderde
dezewerkwijze denatuurlijke afstroming enwerd hetveendroger.Bijde
tweedemethodewerdende slotenvanafdeontginningsbasis ophethogergelegenveennaarbeneden toedoorgetrokken,totdatmenbijeenveenstroompje uitkwam.
Aanvankelijk stondde lengtevandepercelen nietvast.Iedermochtonbeperkt opstrekken.Alleentenaanzienvandebreedtewarenafsprakengemaakt (100-125 m ) . Hoevermenkwam,hingafvandeuitgestrektheid vanhet
achterliggende veenenvande ijvervandeontginners.Men zouinzo'ngevalkunnen sprekenvanveenontginningen met strokenvanonbepaalde lengte.
Inextreme gevallen zijnopdezewijzepercelenontstaanmeteenlengte
vanvelekilometers.Naderhand ismen steedsmeervanditprincipeafgeweken,enwerd nietalleendebreedte,maarookde lengtevooraf vastgesteld.
InhetHolland-Utrechtse veengebied maaktemengebruikvaneenstandaardmaat.De strokenmochten niet langer zijndan zesvoorling (1250-1350m ) .
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Bijeenbreedtevan 100-125montstonden zoontginningseenheden ('hoeven')
van 14-15ha (ziefig.34).
Inhetbijzondervoorontginningen volgensdeeerstemethode geldtdat
naarmatehetontginnenvorderde,devrijeafvoervanovertolligveenwater
doorde sloten aanleiding kongeven totwateroverlast.Omdittegente
gaangingmendeachterzijde vandepercelen voorzien vaneenkade,waarlangsaandekantvanhetveeneenwatergang werd gelegd,diehetwater
zijdelingsafleidde.Zolanghetontginnen nognietvoltooid was,droegen
dezeachterkadeneentijdelijk karakter,wantbijverder opstrekken
moesten zijgemakkelijk weerkunnenwordenopgeruimd.Omdathet ontginnen
vande individuelepercelen dikwijlsnietmetgelijke snelheid verliepdeenekolonist spande zichharder indandeandere -haddendeprovisorischeachterkadenniet zeldeneen slingerend verloop.Dedefinitieve
kaden,waarmeemendeachterzijde vandeontginningmarkeerde,vertonen in
hetalgemeen eenveelgelijkmatiger verloop.Methetopwerpen daarvanwerd
gewachttot iederdeachterste grensvan zijnperceelhadbereikt.Meestal
lopendeze achterkadenparallel aandeontginningsbasis,samenhangend met
deomstandigheid datdemaximumlengtevanallepercelenvoorafbepaald
was.
Somskonmentenaanzienvandeontwatering nietvolstaanmetachterkaden,maarmoestendeontgonnen hoevenook nogwordengevrijwaard tegenwaterdatlangsde zijkantenbinnendreigde te stromen.Ookhiervoortrof
menvoorzieningen indevormvankaden.Men legdedezeopde zijgrenzen
vandeontginning,bijvoorkeur zovermogelijk aandebuitenkant vande
beidebuitenstehoeven.Dezekaden,de zijdwenden,liepenevenwijdig aan
deperceelsrichting enslotenaanopdeachterkaden.Gezienhun specifieke
aardvormende zijdwenden voordehuidige onderzoekers dikwijls dankbare
aangrijpingspuntenbijdereconstructie vandeoorspronkelijkeomvangvan
veennederzettingen.Langseenlanggerekte ontginningsbasis vormen zijniet
zeldendeenigeaanwijzingwaarbijdedaarlangsgesitueerde lintbebouwing
hetenedorp eindigtenhetanderedorpbegint.Eriseenenkelgevalbekendwaarbijde zijdwende nietsanderswasdaneen smalle strookniet-ontgonnenveen,diemennaastdeveennederzetting liet liggen.Doordatbewerkingachterwegebleef,wasde zakkingvanhethier aanwezigeveenminder
uitgesproken danelders.Zokreegdeze strook opdenduurvanzelf eenwat
hogere liggingdandeaangrenzende,wel ingebruik genomenveengronden.
Hetklassiekevoorbeeld vaneendergelijke natuurlijke zijdwende vindtmen
opdegrenstussendeveennederzettingen Eemnes-Binnen enEemnes-Buiten.
Uithetbovenstaande zoumenkunnenopmakendatde systematische manier
vanontginnen steedsheeft geleid totdevormingvannederzettingen met
eenheeleenvoudige opbouw.Dewerkelijkheid isanders.Slechts eenaantal
vandenederzettingen voldoethieraan.Overigensvertonen denederzettingenvandeze groepeengroteveelvormigheid.Dezehangt samenmethet feit
datmen,gedwongendoordeplaatselijke omstandigheden,totheelverschil108

lendeoplossingen isgekomen.Eenvariantopdeeerstemethodevanontginnenisbijvoorbeeld datnieteennatuurlijkewaterloop alsontginningsbasisfungeerde,maareengegravenwetering.Somsmagmen aannemendatdeze
weteringenopzettelijk alsontginningsbases zijnaangelegd. Inanderegevallen isdatminderduidelijk,bijvoorbeeld waardebetreffendewetering
tevenseenverbinding vormdetussentweenatuurlijkewaterlopen;de
transportfunctie kandanaandeontginningsfunctie zijnvoorafgegaan.
Ineenaantalgevallen zijnooknederzettingen ontstaan langsdeparallelaandeachterkaden gegravenweteringen,dieoorspronkelijkbedoeld
warenomhetvanhogeropkomendeveenwater optevangenenaftevoeren.
Deachterwetering vandeoudeontginning fungeerde als ontginningsbasis
vandenieuweontginning.Ookdeachterwetering hiervankonop zijnbeurt
weerontginningsbasis wordenvooreennogverderhetveen ingelegennederzetting.Opdezewijzeontstond hetbeeldvanopverschillendeontginningsbases achterelkaar liggendeveendorpen.Deoudste lagen langsde
veenstroompjes,de jongste indecentraledelenvanhetveen.Hieruitmag
menechternietopmakendatoveralwaar inhetveennederzettingen in rijenachterelkaar liggen,sprake isvandehiergeschetsteontstaanswijze.
Eennagenoeg identiek beeld kannamelijk ook ontstaan bijontginningenmet
eenonbeperkte opstrek.Hierbijontstonden gaandeweg zeerlangepercelen.
Opeenbepaaldmomentbereikten dieeenzodanige lengtedat zijvanuitde
ontginningsbasismoeilijk meerkondenwordengeëxploiteerd.Eenoplossing
voorditprobleemwasboerderijverplaatsing.Ergenshalverwegedepercelen
projecteerdemen,evenwijdig aandeontginningsbasis,eennieuweweg,
waarlangs (eendeelvan)deboerderijenwerd(en)herbouwd.Werdende
percelen nogverderdoorgetrokken,dankonvoordetweedeenzelfsvoorde
derdemaaleendergelijke (gedeeltelijke)verhuizing plaatsvinden.Derhalve lijkthetnuttig steedseenduidelijk onderscheid temakentussen
nederzettingen waarvan deoccupatieas samenvaltmetde ontginningsbasis
(primairedorpenofgehuchten) ennederzettingen,gesitueerd langseen
occupatieas dieontstaan isalsgevolgvan latereverschuiving vande
bewoning (secundaire respectievelijktertiaire dorpenofgehuchten).Het
verschijnselbewoningsverschuiving kanoverigens evengoed samenhangenmet
wijzigingen indebodemgesteldheid endehydrologische toestand.
Alheel langhoudtmen zich indeveenontginningsnederzettingen voornamelijkbezigmetveeteelt.Aanvankelijk wasdeveeteeltveelminder
dominant.Het juistontgonnenHollandveen lagopveleplaatsen hooggenoeg
omakkerbouw tebedrijven.Historische bronnen getuigenvandeteeltvan
granen.Wellichtwasersprakevaneenofanderevormvangemengd bedrijf.
Echter,toenhetveendichtbijdenederzettingen ging zakken,kwamende
akkers zolaag te liggendatmentekampenkreegmetwateroverlast.Zo
mogelijk verplaatstemen indat stadium zijnakkersnaareendeelvanhet
veendatnogniet zoverwasgezakt,meestaleendeeldatnietlang
geledenwasontgonnen.Debewoningvolgdewat latervanzelf.Misschien is
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het zakken van het veen ook wel de voornaamste reden waarom bij ontginningen met onbeperkte opstrek alsmaar verder naar achteren werd doorgewerkt. De ontginning moest het zakken voorblijven.
Soms is er nog een andere verklaring voor het verschuiven van de bewoning. Er zijn in een aantal gevallen secundaire nederzettingen ontstaan
op oude oeverwallen of pleistocene opduikingen, die oorspronkelijk op een
zodanige wijze door veen waren bedekt dat de eerste kolonisten ze niet in
het terrein hadden zien liggen. Toen onder invloed van ontwatering en bodemgebruik de dikte van het bovenliggende veenpakket verminderde, konden
deze verheffingen zich opnieuw in het veld aftekenen en de bewoning tot
zich trekken. Uit een en ander blijkt wel dat men buitengewoon voorzichtig
moet zijn bij de reconstructie. De ontstaansgeschiedenis is dikwijls
uiterst gecompliceerd. Niet elke occupatieas hoeft een ontginningsbasis te
zijn. Niet elke ontginningsbasis hoeft thans nog bewoond te zijn. Uit de
situering van de huidige nederzettingen kan niet zonder meer worden afgeleid vanuit welke richting(en) de ontginning is aangepakt.
Omdat echter voor grondig onderzoek maar al te vaak de tijd ontbreekt,
is wel gezocht naar eenvoudiger methoden die toch enig inzicht verschaffen. Belangrijke aanwijzingen kunnen worden verkregen door kritische beschouwing van allerlei vormaspecten en door gebruik te maken van archeologische informatie. Enkele voorbeelden illustreren dit.
(1) Er treedt bijvoorbeeld bij een occupatieas/ontginningsbasis een
verspringing op. Dit duidt op twee verschillende nederzettingen die in een
latere fase met elkaar zijn verbonden. De weg die de beide occupatieassen
of ontginningsbases met elkaar verbindt en die evenwijdig loopt aan de
percelen, markeert een oude grens die langs de in het verlengde daarvan
liggende perceelsscheidingen kan worden doorgetrokken.
(2) Er loopt een weg schuin door de percelen. Twee andere wegen wat verderop vertonen ten opzichte van dezelfde percelen een min of meer loodrechte oriëntatie. De kans is groot dat de eerste weg later is ontstaan
dan de beide laatste.
(3) Twee strookvormig verkavelde dorpsgebieden grenzen aan elkaar; beide
zijn gekenmerkt door zeer lange percelen; elk heeft een aantal occupatieassen. Het zijn veenontginningen met een onbeperkte opstrek; toch bestaat
er tussen beide een verschil. Bij het eerste dorpsgebied (A) zijn alle
percelen nagenoeg even lang en even breed; de opstrek heeft ongestoord
kunnen plaatsvinden. Bij het andere dorpsgebied (B) is eenzelfde regelmaat
afwezig; de percelen hebben geen gelijke lengte; zij eindigen schuin tegen de zijgrens van dorpsgebied A. Dit kan als volgt worden verklaard.
Beide ontginningen liggen aan de flauwe binnenbocht van een natuurlijke
waterloop. De bewoners van A zijn het eerst begonnen. Toen zij al een
tijdje aan de gang waren, ging ontginning B van start. Door de binnenbochtsituatie kwamen de achtereinden van de percelen schuin tegen de zijgrens
van A aàn te liggen. Een andere verklaring van deze configuratie zou kun-
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nen zijn dat A en B weliswaar gelijktijdig begonnen, maar dat A op den
duur bij het opstrekken van B heeft gewonnen. Oude processtukken over
grenstwisten kunnen hierover nadere informatie geven.
(4) Ook de vorm van het dorpsgebied als geheel kan aanwijzingen geven omtrent het verloop van de ontginning ter plaatse. Meermaals stuit men op
dorpsgebieden waarvan het territorium bestaat uit een driehoek, een trapezium of een onregelmatige veelhoek. Vaak liggen zijn ingeklemd tussen
dorpsgebieden met een regelmatig rechthoekig karakter. Men verklaart deze
territoria als restgebieden, die het laatste voor ontginning in aanmerking
kwamen. De middeleeuwers duidden deze gebieden aan als bloklanden (blok =
beloken = aan alle zijden omsloten).
(5) Soms ziet men bij veenontginningen langs een weg op enige afstand van
elkaar kleine, geheel of gedeeltelijk door sloten omgeven perceeltjes
liggen. Deze mogen in eerste instantie worden geïnterpreteerd als vroegere
huisplaatsen. Bijgevolg mag de weg worden beschouwd als een voormalige occupatieas of als ontginningsbasis. Een en ander kan zich uiteraard ook
voordoen langs een waterloop of een wetering. Of inderdaad sprake is van
oude huisplaatsen, kan in het veld worden geverifieerd door archeologische
verkenningen. Deze manier van werken kan tevens een globale datering opleveren.
(6) Een zeer goede gids voor het traceren van verschuivingen van de bewoning zijn de kerkhoven. Meestal vormen deze nog het enige tastbare bewijs
dat er bewoning is geweest. Met name bij ontginningen van enige omvang
werd al in het beginstadium rekening gehouden met de bouw van een kerk.
Een van de percelen ('kerkperceel') werd gereserveerd om in het levensonderhoud van de geestelijke te voorzien. Op dat perceel werd ook de kerk
gebouwd. Verschoof de bewoning, dan bebouwde men elders op hetzelfde
perceel ter hoogte van de nieuwe occupatieas een nieuwe kerk. Bij ontginningen met onbeperkte opstrek zijn kerkpercelen bekend waarop verschillende verlaten kerkhoven op een rij achter elkaar liggen. Door na te gaan of
in de percelen die achter de huidige oude dorpskerk liggen, archeologica
voorkomen die op een dergelijke constellatie duiden, kan men een globaal
idee krijgen hoe de ontwikkeling van de desbetreffende ontginningen is
verlopen.
Overigens moet wel worden gewaarschuwd voor een lichtvaardig gebruik
van het verspreidingsbeeld van archeologische vondsten. In West-Friesland
bijvoorbeeld worden over het gehele veld verspreid scherven aangetroffen.
Vroeger meende men hieruit te mogen afleiden dat in een eerder stadium in
dit gebied verspreide bewoning voorkwam. Thans ismen hiervan teruggekomen, en wordt het verschijnsel in verband gebracht met de bemesting van
het land, waarbij ook huisvuil werd gebruikt. De verspreide vondsten geven
hoogstens een indicatie van de ouderdom van het agrarisch grondgebruik ter
plaatse.
Niet in de laatste plaats tenslotte dient bij het onderzoek van de
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veenontginningsnederzettingen ookdebodemkundig-landschappelijke situatie
tewordenbetrokken.Hieropkandoordemensop zeerspecifiekewijzen
worden ingespeeld.Bijzonder duidelijk komtditnaarvorenbijdezogenaamdeveerverkaveling (fig.37).Bijdittype strokenverkaveling is,naar
wordt aangenomen,nadrukkelijk rekening gehoudenmetdehoogteligging van
hetveen:mengroefde slotenniet loodrechtopdeontginningsbasis,maar
loodrechtopdehoogtelijnen,ditomdeafwatering tebevorderen.De
oriëntatievandepercelendiedeeluitmakenvaneencomplexmetveerverkaveling,vormt eenaanwijzing omtrentdeafwateringsrichting vandedestijdsaanwezigeveenkoepels enomtrentdeoorspronkelijk stroomrichting
vandeveenwatertjes.Eenbijzondere vorm isde zogenaamdewaaierverkaveling (fig.38).Dezetreedtdikwijlsopinsamenhangmetdeveerverkaveling,aanheteindevanhetveenstroompje,waardituitdeveenkoepeltevoorschijnkwam (daaromookweleindverkaveling genoemd).Hetwaaieren
heeftbetrekking ophet feitdatalleperceelsscheidingen vanhieruitin
hetachterliggende veenuitwaaieren.Veerverkaveling enwaaierverkaveling
treftmenvoornamelijk aaninWaterland enWest-Friesland; ookOud-en
Nieuw-Loosdrecht zijnvoorbeelden hiervan.Veel gebiedenmetveerverkavelingeninhetbijzonderookmetwaaierverkaveling zijnvolgensdetweede
methodevanontginnen,dusvanafdehogeredelenvanhetveen,opengelegd.
Eensterverkaveling konontstaan opplaatsenwaareennagenoeg ronde
veenkoepel aanwezigwas.Inhetmiddelpunt plaatstemeneenbaken.Vanaf
derandvandekoepelwerddaarnaartoe gewerkt.Zoontstond eenperceleringalseenspaakwiel (fig.39).Eenzeerbekend voorbeeld hiervantrof

Fig. 37.Veerverkaveling met eind- of waaierverkaveling.
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F i g . 38. Waaierverkavelingen van Wognum (a) en Benningbroek (b) (N.H.) (naar V e r v l o e t ,
1982).

men e e r t i j d s aan b i j de zogenaamde Ronde Venen, thans voor het g r o o t s t e
deel beslagen door de droogmakerijen van Mijdrecht.
Weer een heel ander geval doet zich voor in het zuidoosten van F r i e s land in de F r i e s e Wouden, waar eveneens ontginningen met een strookvormig
karakter worden aangetroffen. Deze liggen in de overgangszone van het
Hollandveen naar de hogere zandgronden. Die d u a l i t e i t van het n a t u u r l i j k

veenstroompjes
hoofdstructuur van grenzen
en weteringen
ontginningsbasis

5krr
Fig. 39.Sterverkaveling bijdeRonde Venen.
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substraatkomtduidelijk totuitdrukking indewijzewaaropaandezeontginningenvormisgegeven.Hetlandschapbestaatuitlanggerekte,oostwestverlopende ruggen,vanelkaar gescheidendoorbrede,vochtige,oudtijdswaarschijnlijkvooreendeelmetveengevulde dalen,waarinoostwest lopenderiviertjes.Opderuggenbevinden zichdewegen diealsontginningsbases hebbengefungeerd.Loodrechthierop zijnaanweerszijden
strookvormige percelen geprojecteerd,dietotaanderiviertjesdoorlopen.
Debewoning laglangsdeontginningsbases,oorspronkelijkmeestalmaaraan
éénkantvandeweg.Hetbijbehorende perceel strektedusnietalleenop
achterdeboerderij,maarook ervoor.Tegenwoordig treftmendaarookwel
bewoning aan langsbeidekantenvandewegen.Andersdanbijde zuivere
veennederzettingen hadmenbijdittypenederzetting niettelijdenvan
eensteeds slechterwordendewaterstaatkundige situatie.Degemengdebedrijfsvoeringheeft zichdanook totinhetrecenteverledenwetente
handhaven.Vlakbijdeboerderijen,opdehoogste delenvanderug,trof
menakkerland aan;lagerdewei-enhooilanden.
Tot inde 18een19eeeuwwasopveelplaatsen deopstrek nog steeds
nietvoltooid,ofwasalthansdeontginning vandepercelen nognietter
handgenomen.Dezeincultegronden fungeerdenalsgemeenschappelijke
weiden (meenscharren). Zijwarenvande landerijengescheidendoor (koe)hekken.Blijkenshistorische bronnen zijnzulke toestanden indelate
middeleeuwen ookeldersbijsoortgelijke (veen)-ontginningen voorgekomen.
Evenalsbijdenederzettingen ophet zand isookbijde nederzettingen
opderuggenvanhet zuidoosten vanFriesland,opeengegevenmomentbemestingvanakkers inzwanggekomendoorhetopbrengenvanmetmest
vermengdeplaggen.Ditheeftgeleid totdevormingvanenkeerdgronden in
denaasteomgevingvandeontginningsbases.Daardoetdebodemkundige
opbouw sterkdenkenaande situatie diemen aantreftopdeessen ofenken,
maarverderiservanovereenkomst geensprake.Watbetreftdeperceelsvorm endebewoningsvorm horen zijinsterkverschillende wereldenthuis,
enzijn zijookopeenheelanderemanierontstaan.
6.2.2 Naamgeving
Denamenvandenederzettingen kunnenvanbetekenis zijnom zicheen
beeld tevormenvandenatuurlijke terreingesteldheid diedeontginners
aantroffen toen zijeenbeginmaaktenmethunwerkzaamheden.Somskunnen
ergegevensaanwordenontleendmetbetrekking totdeomvangvandeontginning,ofkanmenerjuridisch-organisatorische achtergronden uitaflezen.Totdecategorie namenwaaruit informatie naarvorenkomtmetbetrekkingtotdeterreingesteldheid,behorendievanveenontginningen dieeindigenop-broek of-woud,ofwaarindezebestanddelen opeenofandere
wijze zijnvermeld.Voorbeelden:Benningbroek,Hensbroek,Langbroek,Lutjebroek,Grotebroek,Polsbroek enSpanbroek;Aartswoud,Hazerswoude,Hoog114

woud,Midwoud,Nibbixwoud,Oostwoud enWestwoud.Dezenamenwijzenopde
aanwezigheid vannatbos;broek duidtopkreupelhout enwoudduidtopelzen-ofberkenbos ineenmoerassigmilieu.
Verder zijnernamendieiets zeggenomtrentdeoorspronkelijkeomvang
vandeveenontginningen, zoals ZevenhovenofAchttienhoven.Deeersteomvatteoorspronkelijk zevenontginningshoeven;detweede achttien.Voorzien
vandezeachtergrondinformatie kanmen zicheenindrukvormenvandeveranderingenwaaraan dezenederzettingen inde loopdertijdenonderhevig
zijngeweest.Dehuidigepercelering enhethuidig bewoningspatroon
blijkenvaaknog slechtseen flauweafspiegelingvandeoorspronkelijke
opbouwtevormen.Hetaantalboerderijen isdikwijls aanzienlijk toegenomen.Devoormalige ontginningshoeven van 14-15hazijndoorerfdelingen
doorkoopenverkoopverregaand opgedeeld.
De juridisch-organisatorische achtergronden tredenopdevoorgrond o.a.
bijveenontginningen dienamendragenwaarinhetbestanddeel -koop,-kop
of-cope isverwerkt.Ditduidtopeenontginning diedoorkoop isverkregen (Oudkoop,Nieuwkoop,Middelkoop,enz.). Uitdenaamvan zo'ncopekan
dikwijlsooknogwordenafgeleidwelke locatorbijdekoop isopgetreden:
BennebijBenschop (Benscoep),BokkebijBoskoop (Buckescop),Galebij
Galekop (Galencop),ReynerbijReierskoop (Reynerscoep),enz.Ook inandereplaatsnamen kandenaamvande locatorvoortleven,zoals inAartswoud,
Bunschoten (Bunno),enHensbroek (Hein).Eenenkelemaal raaktmenviade
plaatsnamenookgeïnformeerd overdeherkomstvandekolonisten alsgroep.
Eenmooivoorbeeld ishetGeestmerambacht (=hetambachtvandegeestmannen;geest=binnenduinstreek);eenandervoorbeeld isVriezenkoop.
InhetvoormaligeNedersticht heeftmen somsgebruik gemaaktvanfantasienamenofvannamenontleend aanvreemde landen zoals:Demmerik (=Denemarken);Kockengen (=paysdeCocagne =luilekkerland);Portengen
(=Bretagne);Spengen (=Spanje); Poeliën (=Apulië); Polanen (=Polen)
enSchelluinen (=Ascalon).
6.2.3 Waterstaat
MethetontginnenvanhetHollandveenwerd eenveranderingsproces in
gang gezetdatinlandchappelijkopzichtveelverderreikende gevolgen zou
hebbendandoordemiddeleeuwse kolonisten konwordenvoorzien.Dedaling
vanhetveendoor inklinking,krimpenoxidatie had ingrijpende gevolgen
opwaterstaatkundig enwaterhuishoudkundig gebied.Devoortgaandemaaiveldverlaging bracht eengroter risicovooroverstromingen door rivieren
ende zeemet zichmee.MetnamededelenvanhetHollandveen diehet
dichtstbijdezeelagen,werdensteedsmeebedreigd.Delaagst liggende
delenvanhetveengebied ondergingen heteerstde invloedvandezee.
Blijkensdeverspreiding endeaardvandemariene afzettingenmoethet
water ineerste instantiehetveen zijnbinnengedrongen langsdeveen115

stroompjes,enblevendeveenkoepelsdoorhunhogere ligging aanvankelijk
nogvanoverstroming door zeewater gevrijwaard.Gaandeweg echterkreegde
zeesteedsmeervatopdeomgeving.Deeroderendewerkingvanhet stromend
waterendegolfslag leidde toteen steedsverdervoortschrijdende afbraak
vanhetomringendeveen.Deveenstroompjeswerdenbredegetijdegeulen,die
diep inhetveendoordrongen,een spoorvanverwoesting achterlatend.
Plaatselijk ontstondendoorhetwegslaanvanveenmeren,diezichnaderhanddoorafslag aanzienlijk uitbreidden.Metnamegedurende de 12een13e
eeuwisinNoord-Holland enhet zuidwestenvanFriesland opgrote schaal
landvernieling opgetreden.Uitde situeringvandepercelen tenopzichte
vanelkaarenuitdeperceelsrichting blijkt datdemeren invele gevallen
aantoonbaar jonger zijndandeverkaveling.Zijzijnontstaannadathet
veen incultuurwasgebracht.
Uithetvoorgaandemag overigensnietwordenafgeleid dat tegenhetopdringendewatergeenmaatregelenwerdenbeproefd.Men steldealles inhet
werk omdebedreigde akkers,weidenenhooilandenveilig testellen.Vanafde 10e-lleeeuwwerd doorhetaanleggenvandijkenenkaden,ook inhet
veengebied,de strijd tegenhetwateraangebonden,maardeuitslagvandezestrijdvielnietaltijd inhetvoordeelvandemensuit.Bovendien
leiddebedijking toteenaantalongunstige neveneffecten.Depositieveresultatenvandebedijking dreigdendoor hoogbinnenwater vooreengroot
deelweer teniettewordengedaan.Hetwerdeenprobleem hoemenhetovertollige regen-enkwelwater dat zichbinnendijks ophoopte,moestkwijtraken.Menpastehiervoor dezelfde oplossing toealseldersopdeklei:in
dedijkenwerden spuisluisjes aangebracht.Hierlangswerd hetbinnenwater
opderivierenofopde zeegeloosd.Uiteraard kondaar alleen sprakevan
zijn,wanneerhetbuitenwater laagafliep.Bijvloed ofopstuwing doorde
wind,ofbijhogerivierstandenmoesten de sluisjesgeslotenblijvenen
konmenhetovertolligewaternietafvoeren.Debergingvanhetteveelaan
waterwasdaneenprobleem.Waservoldoende bergingscapaciteit voorhanden,dankondengedurende langeretijd gunstige lozingsomstandighedenwordenafgewacht.Bijbeperktebergingscapaciteit traden regelmatigoverstromingendoorbinnenwaterop.
Debergingscapaciteit hing (enhangtnog)samenmetdeomvang vande
boezem,het samenstelvansloten,tochten,vaarten,merenenbredewateren,gelegen inhetbinnendijkse gebied.Aanvankelijk waterden alle landen
binnendijks opéénboezemaf.Zijvormden éénbezoemgebied,dat langsnatuurlijkeweg afwaterde.Vooralnade invoering vandewindwatermolens,
vanafde 15eeeuw,isdit systeemvanwaterbeheersing naderverfijnd.De
groteboezemgebiedenwerden incompartimenten,polders,opgesplitst (bepolderd).Ditgebeurde doordeaanleg vankaden.Binnendeopdezemanier
afgegrensde gebiedsdelenkonmendoorkunstmatige lozinghetwaterpeil
veelbeter indehand houdendanvoorheen.Erkongestreefd wordennaar
eenvastpeil;grote schommelingen kwamenmindervaakvoordanvroeger.
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Hiermeewarenbepaald nietalleproblemen uitdeweggeruimd.Devoortgaandemaaiveldsverlaging werddoordemolenbemaling versneld.Menmaalde
zichzelfalshetwarenaarbeneden.Depolderskwamen steeds lagertenopzichtevandeboezem teliggen.
Doordecompartimentering ontstond ookwatbetreftdeboezem eennieuwe
situatie.Dezenam inomvang af.Dewaterbergende functiewerdbeperkttot
dewateren ende landenbuitendepolders.Ookwatbetreftdeboezem ende
boezemlandenwerden,naarmatedebepolderingvoortschreed,naderemaatregelenvoorhetbeheernoodzakelijk.Grotere spuisluizenmoestenwordengebouwd enleidingen gegravenom steedsaandebehoefte totlozingvanwater
tekunnenvoldoen.Binnendeboezemwerd eveneens eenpeilvastgesteld dat
nietmochtwordenoverschreden.Reglementenwerdenvastgesteld voordelozingdoorpolders opdeboezem.Wanneer deboezemvolwas,mochtdoorde
poldershetovertolligewaterniet indeboezemwordengemalen.Heteindstadiumvandezeontwikkeling wasdatmenookdeboezemkunstmatig (ophet
buitenwater) lietafwateren.Menwasnietmeer afhankelijk van natuurlijke
omstandigheden enkonopdezewijzeookhetboezempeil strakker indehand
houden.
Dehiergeschetstewaterstaatkundige ontwikkeling isnietoveral opdezelfdemanier totstand gekomen.Regionaalbestaan eraanzienlijkeverschillen.Zonder twijfelhebbendegewestenHolland enNederstichtwatbetreftdewaterbeheersing vooropgelopen.Inhetmiddenvande 17eeeuwwas
hetmerendeel vanhetdaar gelegenHollandveenbepolderd. Ineenprovincie
alsFriesland isditprocesveeltragerverlopen.Nog inde 19eeeuwbestond het lagedeelvanditgewestuitniet-bepolderdboezemland,waarbinnendepolderskleineenclavesvormden.Debepoldering zalhiernieteerder zijnbegonnen danhetmiddenvande 16eeeuw.Deeerstevermeldingvan
eenwindwatermolen inFriesland stamtuit 1560,ongeveer eeneeuwlater
daninHolland.
Allesbijeengenomenheeftdebepoldering enalleswatdaarmeesamenhangt,hetkarakter vandeveengebiedenbelangrijk gewijzigd.Doorverschillen inbemalingendoorhetkiezenvanelkaarafwijkende polderpeilen
konden,bijgelijkebodemgesteldheid, aanzienlijke niveauverschillen
tussendepolders ontstaan.Voorts leiddehetbepolderen totdeaanlegvan
dijken enkaden.Dekunstmatige lozingvroeg tevensomeenaanpassingvan
het stelselvan slotenenweteringenbinnendepolder.Buitendepolder
werdenvaak zogenaamdevoorboezems gegraven:kortere oflangereverbindingskanaaltjestussendemolenenhetboezemwaterwaarophetwaterwerd
uitgeslagen.
6.2.4 Waterschappen
Hetbepolderen,hettotstandbrengen vanboezems,alsmedehetonderhoud
vanentoezicht opdetechnische voorzieningen dievoorhethandhavenvan
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eenbepaald peilnoodzakelijk zijn,vergtuiteraard ook inspanningenop
het juridisch-organisatorische vlak.Terwille vandecoördinatie zijndoor
deafzonderlijkepoldersbevoegdheden overgedragen aanoverkoepelendeorganen,Hoogheemraadschappen ofGrootwaterschappen.Debestuurlijkeconcentratie ismetname inHolland enUtrecht alvrijvroegbegonnen.DewelbekendeHoogheemraadschappen vanRijnland,Delfland enSchieland zijnde
oudste:hunoorsprong ligt inde 13eeeuw.InFriesland daarentegen heeft
mentotophedenhetontstaanvaneencentraalwaterschapweten teverhinderen.Tochwateren allepoldersafopééngroteboezem (Frieslandsboezem),waarvanhetpeilgemeenschappelijkwordt geregeld doorhetprovincialebestuur.
6.2.5 Vervening
Hoewelerzoveelveranderingenmee samenhangen,maghetbepolderennog
nietwordenbeschouwd alsdemeest rigoreuze ingreepdie inhetveengebied
plaatsvond.Alheelvroeg,blijkensdegeschrevenbronnenalindeRomeinsetijd,ontdektemendatveen ingedroogde toestand (turf)eenprima
brandstofwas.Tenbehoevevandeturfwinning ishetHollandveenovergroteoppervlakkenweggehaald.Aanvankelijk beperktemen zichtothetdelven
vanturfuittamelijk ondiepekuilen,diedoorbrederibbenniet-afgegravenveenvanelkaargescheidenwaren.Dezewerkwijze,diebekend staatals
vervening indrogeomstandigheden,beroerde alleenhetveendat zichboven
degrondwaterspiegel bevond (diepergelegenveenkonnietwordenbereikt
met spaden). Zolangervoldoende hooggelegenveenbeschikbaarwas,werd
dezebeperking nietalseenbezwaar gevoeld.Dit zal zijnveranderd,toen,
doorhetvoortgaande delvenendoorhetverslechteren vandealgemenehydrologisch situatie,dehoeveelheid winbaarveen zosterkverminderde dat
dezevormvanbrandstofvoorziening ingevaardreigde tekomen.Doordeinvoering vandebaggerbeugel kwamookhetdieper liggende veenbinnenhet
bereikvandeturfmakers.Dezemethodevanvervening noemtmenvervening
innatteomstandigheden (ofslagturven).Waarschijnlijk ishet slagturven
alinde 15eeeuwbegonnen,ennamheteenhogevlucht inheteerstekwart
vande 16eeeuw.Alnaargelang tijdenplaatswerdenbijhet slagturven
uiteenlopende werkwijzen gebezigd.
-VolgensDiepeveen (1950)ishet slagturven ineerste instantievooral
bedreven indeputtendiehetoudedelven hadachtergelaten.Hetbaggeren
geschiedde vanafdekantenvandekuilen.Dit leidde toteenordeloze
situatie,gekenmerkt doorverspreid voorkomendepoelenenputten,een
soortwildevervening.
-Nietmindervoordehand lageenanderemethodewaarbijmetbaggeren
werdbegonnenvanuit albestaande sloten,die zichnaarmate devervening
voortschreed aanmerkelijk kondenverwijdentenkostevandeaanliggende
percelenveenland.
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- Ookheeftwelvervening plaatsgevonden vanuit schuiten,dievolbagger
werdengeladen,datelderswerd gedroogd entotturfverwerkt.
-Ruimverbreid wasdemethodewaarbijbinnendepercelen trekgaten (of
veendobben) werdengemaakt:waterplassen waaruitmenhetveenweghaalde.
Deafmetingenvandeze trekgatenwarenvanhogerhand aanmaximagebonden,
metnamewatbetreft debreedte;overde lengtewasnietsvoorgeschreven.
Zoontstonden trekgatenmeteenrechthoekig totlangwerpigevorm.Deverschillendebronnenvermelden sterkuiteenlopendemaximumbreedtematen
(5,5tot30-40m ) .
Deribben (ook zetwallenof legakkers genoemd),dat zijndesmalle
strookjes landdie tussendetrekgatenoverbleven,zijnevenmin gekenmerkt
dooreenuniforme breedte.Erkwamenribbenvan 1m,maarookvan 5-6m
voor.Insamenstelling vertonen zijeengrotevariatie.Somsbestaan zij
uitonvergravenveen,datmentussendetrekgaten heeft laten zitten;in
anderegevallenblijken zijopgebouwd tezijnuit secundairmateriaal.
Haans (1953)verklaarde deontstaanswijzevanhet laatstgenoemde typeals
volgt.Wanneerhetveenprofielbedekt ismeteenkleilaagje,moetditopzijgezetworden.Ookhetbovenstedeelvanhetveen isvoor turfbereiding
ongeschikt,omdathetteveelveraard is.Ongeveer deeerstehalvemeter
vanhetprofiel,de zetgrond,wordtdanookweggehaald voordatmenmetde
eigenlijke turfwinning begint.De zetgrond wordt inde sloten gedeponeerd
diehettevervenen perceelbegrenzen.Washetperceeluitgeveend,dan
bleven degedempte sloten als smalleribbenbovenhetwateruitsteken.Om
hetuitzakken tevoorkomen,lietmeneraanweerszijden een strookvast
veentegenaan zittenbijwijzevansteunbeer.
Menheeft zichafgevraagd waarom ofmetwelk doelderibben zijnontstaan.Daarbijhebben zekerverschillende overwegingen eenrolgespeeld.
Eenbelangrijk argumentwas zondertwijfelhet ideedatdoordeze stroken
deerosiekonwordentegengaan,zodatpiasvormingwerd vermeden.Dathieraanveelwaardewerd gehecht,blijktweluitdebijzonderemaatregelendie
voorde instandhoudingwerdengetroffen.Vele conserverende verordeningen
werdendoordeoverheid uitgevaardigd,bijvoorbeeld hetvoorschrift datin
dedirectenabijheid vanderibben geenverveningmeermochtplaatsvinden.
Dat zouimmershun stabiliteit kunnenondermijnen.Daarnaastookdebepalingdatderibbenbeplantmoestenwordenmetelzenofriet,kennelijk in
dehoopdathunwortelshetveenofde zetgrond extra stevigheid zouden
verlenen.Verdervervuldenderibbeneen functiebijdevervening. Zoals
denaam alzegt,werd opde legakkersdebaggerdieuitdenaastliggende
trekgaten gewonnenwas,tedrogengelegd omtotturfverwerkt teworden.
Doorde instandhouding vanlegakkershoefdedebaggernietnaarverafgelegenplaatsen teworden afgevoerd.Tot slotmagnogwordengewezenopde
landbouwkundige betekenisvanderibben.Mitsvanvoldoende breedteen
verbeterd doorhetopbrengen vanaarde (ditlaatsteverhinderde overigens
verdere verveningsactiviteiten),warenderibbennogvrijgoed alshooi119

land tegebruiken.Dit laatsteaspectmag,gezienvanuitdehuidige landbouwkundige situatie,onbelangrijk schijnen,infeitewasditweldegelijk
vanbetekenis.Immers,waarmenmaarkon,werd doordeslagturvershet
veenweggehaald.Daardoorwerdendeveenbewoners gaandeweg vanhuntraditionelebestaansbasis (delandbouw)beroofd.Wasdevervening eenmaal voltooid,danbleefeenberooide bevolking achter.Degenendienietnaareldersvertrokken,moesten inhunlevensonderhoud trachten tevoorziendoor
visserij,vogelarijenhet snijdenvanrietenbiezen.Onderdieomstandigheidwaselkookmaarenigermatebruikbaar stukjehooilandwelkom.
6.2.6 Vormingvanmeren
Doorvervening zijngrotedelenvanhetveengebied als zodanigverloren
gegaan.HetontstaanvandegroteNoordhollandsemeren (Beemster,Schermer,Haarlemmermeer) inde latemiddeleeuwenwordtgedeeltelijk geweten
aandeactiviteiten dietoendoorturfdelverszijnontplooid.Ookde
vormingvandemeren inhet zuidwestenvanFriesland schijnt tendele
hiermee samen tehangen.Onvoldoende toezicht enzorgeloosheid metbetrekkingtotdeslagturverijdedennade 16eeeuwookweergrote stukken
veenland inuitgestrekte plassenverkeren.Ditproceswerdpas enigermate
aanbandengelegd,nadat in1790eenverordening totstand kwamdie
vervening alleentoestond,indienwasvoorzien ineenplantotdroogmaking.Bovendienmoestenwaarborgsommenworden gestort.Voordatdoel
werden in1835dezogenaamde consignatiefondsen inhet levengeroepen.Uit
deopdezewijzebijeengebrachtegeldenmoestendekostenvan droogmakerij
e.d. bestredenworden.
6.2.7 Droogmakerij
Het leegpompenvanmerenenplassenmethetdoeldaarmede nieuwland
aantewinnen iseenvandemeest spectaculaire gebeurtenissen indegeschiedenisvanhetveengebied.Allereerst dit:uithetvoorgaandemagniet
wordenopgemaaktdatdedroogmakerijpasna 1790eenaanvang heeftgenomen.Alvervoorde 18eeeuwheeftmen zichindezevormvanlandaanwinningbekwaamd.Ookmagdroogmaking nietexclusief inverband wordengebrachtmetdieplassendiehunontstaan primair aan verveningsactiviteiten
tedankenhebben.Ookdeminofmeernatuurlijkemeren inhetveengebied
zijndoordroogmaking incultuurland veranderd.
Gebruikmakend vandewindwatermolen,diealspompdiende,isindeloop
vande 16eeeuwdedroogmakerijvan startgegaan.Deeerstedroogmakerijen
treftmenaan inhetnoordenvanHolland.Aanvankelijk beproefdemen zijn
krachten vooralopkleinemeren,zoalshetDergmeer (vóór 1542),hetKerkmeer (1547),hetGrebmeer (vóór 1563),naderhand ookopietsgrotere,zoalshetEgmondermeer (1556)enhetBergermeer (1565).Aldezemerenwaren
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nog tamelijk ondiep (1-2m) endaaromvrijgemakkelijk droog temaken.
Vanafhetbeginvande 17eeeuwwasdedroogmakingstechniek al zodaniggeperfectioneerd datookmerenvan 3-5mdiepvoordroogmaking inaanmerking
kwamen.Nukondenookde zeergrotemerenworden aangepakt.Al in1612
werddeBeemster leeggemalen,eenmeervan 3-4mdiepenmeteenoppervlak
van 6650ha.Spoedig volgdennuook anderemeren,zoalsdePurmer (1622),
deWormer (1626),deSchermer (1635).Ook ten zuidenvanhet IJtoondemen
zichinde loopvande 17eeeuwactief:het Zoetermeerschemeerwerd
drooggemalen in1614;daaropvolgdendeLisserpoel (1622),hetHemmeer
(1624),hetSloterdijkermeer (1642),hetStommeer (1650),enz.In1666
gingmenvoorheteerstover totdroogmakingvaneendoor vervening
ontstane plas:deWassenaarsche polderbijRijnsaterwoude.Sindsdien is
een zeergrootaantalveenplassen drooggemaakt; indeprovincieZuid-Hollandalleen alca.60stuks (Waterstaatskaart,1950;1967).Deomvangvan
dedroogmakerijenvandeze categorie loopt sterkuiteen.Dekleinste gaan
eenoppervlak vanenkele tientallen hectaren nietteboven;degrootste
meten 2000- 3000ha.
6.2.8 Techniek vanhetdroogmaken
Eendroogmaking begonmetomhetmeerofdeplaseendijkofeenkade
aante leggen (deringdijk).Dezediendeomdeplasvanhetomringendewaterafte sluiten.Langsderingdijkwerdenmolensofgemalengeplaatst,
diehetwatermoestenuitslaan.Zomogelijkmaaktemendaarbijgebruik van
bestaandeboezemwateren. Indiendeze niet indedirecte nabijheidaanwezigwaren,moest aandebuitenzijde vanderingdijk alsnog een ringvaart
worden gegraven,waarlangshetwaterkonwordenafgevoerd. Sommigemeren
zijngeheeldooreenringvaart omgeven,andere slechts tendele.Betrekkelijkweinig ringvaarten treftmen aanronddevoormalige veenplassen.Hier
konhetuitslaanvanhetwaterdikwijlsplaatsvinden opdezelfdeboezemwateren alswaarop indetijdvoordeverveningwerd geloosd.Nieuwevoorzieningenhoefdemendaarbijnauwelijks tetreffen.Somshebben trouwens
ookanderedan zuiverwaterstaatkundige overwegingen aanleiding gegeven
totdeaanlegvaneenringvaart,metnameomvoorde scheepvaart eendoorgaandeverbinding tehandhaven.
Bijhetdroogmakenoptraditionele wijze,metbehulpvanwindwatermolens,vormde,behalve deomvang,vooraldedieptevandemereneengroot
technisch probleem.Debemalingmoest trapsgewijs plaatsvindenmetzogenaamdemolengangenvan 2,3of zelfs 4telkenshogergeplaatstemolens.De
afstand waarover hetwateromhoog konwordengebracht,was nl. zeerbeperkt.Hierinkwamverbetering doorde invoering vanhet stoomgemaalomstreekshetmiddenvande 19eeeuw.Metveelmindermoeitedanvoorheen
konden nuook dediepsteplassenworden leeggemalen,zoalsdeZuidplaspolder (1839),meteendieptevan 5,6 mbenedenNAP,endePrinsAlexander121

polder (1874),meteendieptevan 6,3 mbenedenNAP.Ook ismetbehulpvan
stoomkracht hetHaarlemmermeer (meteenoppervlakte van 18200hahet
grootstevandeHollandsebinnenmeren) leeggepompt.
Ooknahetdroogvallenmoest ernogheelwatgebeuren,alvorenshet
nieuwgewonnen landgeschiktwasvoorgebruik alslandbouwgrond. Daartoe
behoordenmaatregelen ophetgebiedvanwaterhuishouding entransport,alsmedevoorzieningen metbetrekking totverdeling enafbakening vande
eigendommen:ermoestenweteringen enslotenwordengegraven,enwegen
wordenaangelegd;voortsmoestdegrond inkavels enpercelenwordenopgedeeld.
De indelingvandedroogmakerijen ismeestal zeerregelmatig.Dewegen
enwaterlopen zijnrechtenliggenopregelmatige afstandenvanelkaar.
Meestalsnijden zijelkaar ineenrechtehoek.Depercelering isbijzonder
regelmatig.Alleen indeoudstedroogmakerijen wordenookwelonregelmatigepercelenaangetroffen.Somstreftmen ineendroogmakerijverstoringenaaninhetwegen-ofinhetverkavelingspatroon.Dithangt samenmet
deaanwezigheid vanvoormalige eilanden.Ook zijnwel vooruitspringende
stukkenoud landbinnendedroogmakerij getrokken omde lengtevande
ringdijk ofderingvaart tebekorten.Nadedroogmaking isdit 'bovenland',indienhetuitveenbestond,dikwijlsnogafgegraven tenbehoeve
vandeturfwinning,zodatalleenuitdeafwijkendepercelering kanworden
opgemaaktwaarvoorheen oud landbinneneendroogmakerijheeftgelegen.
Nadateenveenplaswasdrooggemaakt,werd overigens opvrijgrote schaal
turfgegraven.Voordat degronden incultuurkondenwordengebracht,
moesten namelijk eerstdeovergebleven veenribben worden opgeruimd.
Metnamebinnendedroogmakerijendieontstaan zijnuitveenplassen,
vertonendenederzettingen vaakeenhogere ligging.Ditzijndeoude,
middeleeuwse veenontginningsdorpen,dieopsmalle stroken niet-verveend
gebied liggen.Nadroogmaking zijn zijalshogedijkenbovenhunomgeving
uitgaansteken.Metbetrekking totde situeringvandedroogmakerijen,
metname indienontstaan uitveenplassen,kanmen zeggendatdiedirectsamenhangtmetdegeschiktheid vanhetveenvoordeturfwinning.Alleenhet
oligotrofeveenmosveen endemesotrofevormvanhet zeggeveenkwamenvoor
debereiding vanturfinaanmerking.Ditverklaartwaaromvervening hoogst
zeldenplaatsvond indedirectenabijheid vaneenwatbelangrijkerveenstroom,waar immersvannatureeutrofe (slibrijke)veensoorten ontstaan.
Zoontstond hetkarakteristieke beeldvanriviertjes,aanweerszijdenbegeleid door strokenbovenland, stromend tussen 3-6 m lager liggendedroogmakerijen.Vergelekenmetdeuitgangssituatie heefteenomkeringvanhet
reliëfplaatsgevonden,eenwel zeeringrijpendebeïnvloeding vanhetnatuurlijke landschapdoordemens.
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6.3 DEHOGEVENEN
6.3.1 Algemeen
Hoewelallerleineteligevragenmetbetrekking totdeafbakeninggesteldkunnenworden,moettochonderscheid gemaaktwordentussenhetHollandveenendehogevenen.OverhetHollandveen isinhetvoorafgaande
aleenenanderopgemerkt.Hiervolstaanwijmeteenkortoverzichtvan
dehogevenen.De ligging hiervan isalglobaalaangeduid (zie6.1).
Hiervolgteenmeer nauwkeurige opsomming.Daaruit zalblijkendatde
meeste vandezevenen thansgrotendeels tothetverledenbehoren;zijzijn
indeafgelopen eeuwennagenoeg alle afgegraven tenbehoeve vandeturfwinning.Deeertijdsdooreenveenpakket bedekte gronden zijnweeraande
oppervlakte komen liggenen zijnmerendeels incultuurgebracht.Eenopvallend verschil tussendehogevenenenhetHollandveen isdatbijhet
Hollandveenmeestal een (middeleeuwse) bewoningsfase aandevervening
voorafging,terwijlbijdehogevenenhiervan geen sprakewas.Hetgebruik
beperkte zichhoogstens tothetbedrijvenvanextensievevormenvanakkerbouw (boekweitbrandcultuur),hooiwinning enveeteelt (vooral schapen).
Meestalbleef zelfsdatachterwege,envondenalleen jagershierhun
domein.
6.3.2 Regionaal overzicht
6.3.2.1Noord-Brabant
IndeprovincieNoord-Brabant hebben tweecentravanturfneringgelegen,eeninhetwesten,bijBergenopZoom,Roosendaal,Etten,Zundert,en
Loonop Zand,eneen inhetoosten,dePeel.
DeWestbrabantse hogevenen
Dehogevenenvanwestelijk Noord-Brabant kwamenheteerst indebelangstelling.Deturfgraverij ginghiervanstart inhet laatstekwartvan
de 13eeeuw.Aanvankelijk beperktendeactiviteiten zichvoornamelijk tot
debetrekkelijk laag liggende hogevenen indeovergangszone naarhetHollandveen,dievrijgemakkelijk per schipbereikbaarwaren.Binnen eeneeuw
daarnakwamendemeer zuidelijke,hogergelegenhogevenenaansnee.
DeWestbrabantse hogevenenvielen inverschillende kleine complexen
uiteen.Zijvuldendetallozenatuurlijke depressies,dieoveral inhet
landschapvoorkwamen.Vanuit deze laagtenhebbendevenen zichdooregressieoverhetaangrenzende landuitgebreid, zodatdeveenbedekkingwaarschijnlijkmeerheeftvoorgesteld danuitdeverbreiding vandenatuurlijke laagten zoukunnenwordenopgemaakt.Depreciezebegrenzing vande
venenkanechter zeermoeilijk worden vastgesteld.
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Gedurendede 14eende 15eeeuwwasdevervening involle gang.Debelangrijkste uitvoerhavens vanturfwaren Roosendaal,Etten (Leur),en
Oudenbosch.Bijdezedorpenwerddeturfinplatboomde schuiten aangevoerd
enopgrotereturfschepenovergeladen.Hettransportvondplaats langs
turfvaarten,waarvan thansnogresten inhet landschap aanwezigzijn.
Demiddeleeuwsevervening indeze streekkwamgrotendeels totbloei
dank zijdevraag naar turfvanuit dewelvarende Brabantse enVlaamse steden (Antwerpen,GentenBrugge).Vele turfconcessieswerdenverleend aan
ondernemers ofinstellingendieuitdezestedenafkomstigwaren.Tot inde
16een 17eeeuwwerd devervening inhetwestenvanBrabantvoortgezet.In
de slotfase lijkthet zwaartepunt hiervan tehebbengelegen indeZundertsemoeren.Deuitdezemoerenafkomstige turfwerd langsdeIJzermolensevaartnaarBreda afgevoerd endaarverladen.Inde 18eeeuwraakte
ookhierhetveenuitgeput,waarnadeturfmakerij inditgebiedgeleidelijkwerd beëindigd.
Naarhet schijntheeftdevervening vandehogevenenvanwestelijk
Noord-Brabant opanderewijzeplaats gevonden danindemeerbekende,
hiernanogtebehandelenGronings-Drenthse ofDrenths-Overijsselseveenkoloniën.Ontwatering doormiddelvanwijkenwas inWest-Brabant.althansin
demiddeleeuwen,onbekend.Deconcessieswerden inregelmatige,blokvormigepercelen ingedeeld,endezewerdenweerdoor slotenomringd.Hetwateruitdeze slotenwerd afgevoerd viaeenhoofdwatering (of 'riool').Was
opdezewijzenaenkele jarendeontwatering voldoende vergevorderd,dan
konmenopdepercelenmetturfstekenbeginnen.Verderkendemenhierin
hetmiddenvande 15eeeuwhetvervenenmetbehulpvandebaggerbeugel.
Dit slagturven vond vooralplaats indemeertjesofvennendiegedeeltelijkmetveenwarengevuld.
DePeelvenen
Deze lagenopdegrensvanNoord-Brabant enLimburg.Zijvormden tezameneenondoordringbaar enmoerassig gebied (Peelisafgeleid vanhet
Latijnse palus=moeras).Aanvankelijk werd hieralleen turfgestokenvoor
eigengebruik,doordeplaatselijke bevolking.Daartoe groefmenheren
derkuilen (boerenkuilen).Naderhand kwam aandezewildevervening een
einde. Inde 16een 17eeeuw steldemenreglementen opdiedittegengingen.Erkwam toeneennieuwewijzevanvervening inzwang:het turfgraven
langs zogenaamdepeelbanen (fig.40).Eenpeelbaanwaseenwegdiehet
veen inliepenwaarlangsdeturfwerd afgevoerd.Hijwasbreed genoegom
metpaard enwagenteberijden.Hetveenaanweerszijden vandepeelbaan
werdweggestoken.Omdepeelbaanbegaanbaar temaken,moestterplaatse
eersthetveenwordenontwaterd.Ditbereiktemendooraanbeide kanten
vandewegwatergangen tegraven,waarlangshetwaterkonafvloeien.Telkensalshetveenindenaasteomgevingwasweggehaald,werddepeelbaan
eenstukjeverlengd.Omdat iedere gebruikerovereeneigenpeelbaanwilde
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Fig.40.PeelbanentenoostenvanHelenaveen (1934).

beschikken,werdenverschillende vandezewegennaastelkaar inhetveen
gelegd.Naarmate devervening vorderde,ontstonden reeksenevenwijdigaan
elkaar lopende,op smalle strokenveen liggendewegen,vanelkaargescheidendoor strookvormigemoerkuilen.Wanneer omeenofandereredendepeelbanennietverdermeerkondenwordendoorgetrokken,werdookhetveenonderdepeelbanen zelfafgegraven,tebeginnen aanheteindeenvandaar
terugwerkend totaanhetuitgangspunt.
Omwillevaneengoede afwatering zalbijdeaanlegvandepeelbanenrekening zijngehoudenmetdehellingvanhethoogveen.Dewatergangen naast
depeelbanen groefmen zoveelmogelijk loodrechtopdehoogtelijnen.Afgaandeophetkronkeligverloopvanveelpeelbanen,moetdehoogteligging
vanhetveen eennogal gevarieerd beeld hebbenvertoond.
Ookdepeelbaanvervening wasnogvoornamelijk inhandenvandeplaatselijkebevolking,endiendehoofdzakelijkvoordevoorziening terplaatse
vanbrandstof;slechts eenkleindeelvandeturfwerd verhandeld.De
slechteontsluiting -alle transportvondplaatsperkarover zandwegenzaldeze situatie indehandhebbengewerkt.Aandit isolement is inhet
middenvande 19eeeuweeneind gekomen.De Zuid-Willemsvaart,deNoordervaart,endeHelenavaartmaakten afvoerper schipmogelijk.Metnamede
aanleg vandeHelenavaart,waarvoor in 1853concessiewerdverleend,heeft
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destootgegeven totnieuweontwikkelingen.Aandezevaartontstond op
initiatiefvanJohanvandeGriendt eennaardiensvrouwgenoemdeveenkolonie (Helenaveen),Spoedigdaaropwerd aande familieVandeGriendtook
nogconcessieverleend voorhetgravenvanturf ineenveen,datGriendtsveenwerd genoemd.Helenaveen enGriendtsveen zijnbeideveenkoloniënvan
hetNoordnederlandse type:omhetveenteontwateren zijnwijkengegraven.
Het zijnveenkoloniënmetkortehoofdwijken,eentypewaaropwijverderop
nognader zullen ingaan.Eenbijzonderheidvandehiervoorkomende wijken
isdatzijniettotinhet zand zijnuitgegraven,integenstelling totwat
innoordelijk Nederland gebruikelijk is.Zijliggendaaromthanshogerdan
hunomgeving.In 1876werd ookdoordeGemeenteDeurnedewijkverveningin
dePeelgeïntroduceerd, tenbehoevewaarvan hetkanaalvanDeurnewerdgegraven.
6.3.2.2Friesland,Groningen,Drenthe enOverijssel
Devervening indezeprovinciesbiedtbijna overaldezelfde aanblik.Er
zijnveenkoloniën ontstaanvaneenmoderntype,de zogenaamdewijkverveningen.VanDuinenVanWijk (1965)omschrijven dewijkverveningenals
volgt. Inprincipewerdenvanuit eendoorhetmiddenvanhetveenaangelegdveenkanaalopregelmatige afstandenafwisselend bevaarbare ennietbevaarbare sloten gegraven,de zogenaamdemidden-enruggeraaien,ook wijkenresp.zwetsloten genoemd.Bijhet incultuurnemenwerden langshet
primaireontsluitingsstelsel,incasudekanalen,boerderijen gebouwd,zodatdekavels (of 'plaatsen') aandevoorzijdewerdenbegrensd dooreen
kanaal,enlangsde zijkantendooreenwijk eneensloot.Langsdeachterzijde,die samenvielmetdeachtergrens vanhetgebiedwaarvoordeturfconcessiewasverleend,werddegrensmeestalgevormd dooreengroene
(nietverharde) achterweg,de zogenaamdedreef.Devervening enhetin
cultuurnemenvandeplaatsen geschiedde vanafdekanaalzijde enkonvele
jaren inbeslagnemen.
Alnaargelangde situeringvankanalen,wijken,zwetsloten,wegenen
dreven zijndoorVanDuin enVanWijk zestypenveenkoloniën onderscheiden
(fig.41):
-Veenkoloniemetéénenkelkanaal.Dit ishetoudstetype.Vanuitde
kanalenwerdenmeestalnaarweerskantenwijkengegraven.Eenprobleemwas
deontsluiting overdeweg:daarvoormoesten velebruggenwordengebouwd.
Ditheeftmengeprobeerd teverbeterenbijdevijf lateretypen.
-Veenkoloniemetkortehoofdwijken.Men combineerde dewijkentotgroepen,dieonderling verbondenwarendooreendwarsdijk,die zelfweervia
de zogenaamde hoofdwijk ophetkanaaluitmondde.
-Veenkoloniemeteendubbelkanaalendubbelevooraffen.Dewegenwerden
opdevooraffen aangelegd, zodatmenoverdewijkengeenbruggenhoefde
aanteleggen.
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F i g . 4 1 . Veenkoloniale n e d e r z e t t i n g s t y p e n (naar Van Duin en Van Wijk, 1965).

- V e e n k o l o n i e met a c h t e r d i e p . D i t a c h t e r d i e p i s een op e n i g e a f s t a n d
e v e n w i j d i g aan h e t k a n a a l g e g r a v e n h o o f d w i j k , waarop a l l e w i j k e n u i t k w a men. Op r e g e l m a t i g e a f s t a n d e n was de hoofdwijk met h e t k a n a a l v e r b o n d e n .
- V e e n k o l o n i ë n met w i j k e n aan één z i j d e . Aan de a c h t e r e i n d e van de p l a a t sen werd een tweede k a n a a l g e g r a v e n ; aan de z i j d e van h e t k a n a a l waarop
geen w i j k e n u i t m o n d d e n , werd een weg a a n g e l e g d .
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-Veenkoloniënmetblokkenofdwarsplaatsen.Dewijkenwerden evenwijdig
aanhetkanaal gegraven.Zijmondden uit ineenloodrecht ophetkanaal
gegraven hoofdwijk.
Dewerkwijze bijdewijkvervening
Eerstwerd hetveenbegreppeld,waardoorwater aanhetveenwerd onttrokken.Ditmaaktehetveenbetergeschiktvoorturfgraverijenverbeterdeookdebegaanbaarheid.Erwerden indeze fasegreppels gegravenvan
verschillende diepteopvasteonderlinge afstanden.Debelangrijkstewas
de zogenaamdewijkraai.Deze lagopdeplaatswaarnaderhand eenwijk zou
worden gegraven;halverwege tweewijkraaien groefmeneenruggeraai,opde
plaatsvande latere zwetsloten.Tussenderuggeraaien endewijkraaien
groefmen tenslottedezogenaamde gruppen.Aldezeevenwijdig aanelkaar
gegraven greppelswerdenmetelkaarverbonden door 'kruizen',greppelsdie
haaksopdegruppenstonden.
Wasdeontwatering eenmaalvergenoegvoortgeschreden,danwerdende
gruppenweerdichtgegooid omeenvlak zetveld tekrijgen.Hetonvergraven
veenmoest indetoekomstdienstdoenalsdroogplaats voordeturf.Deop
ca. 10mvanelkaar liggende gruppenvormdendaarvoor eenbelemmering.
Vervolgens werd dewijkraai verbreed enverdiept.Erontstond een splitting,eenbrede,totopde zandondergrond uitgegraven geul inhetveen.De
turfuitde splittingwerd aanweerszijden ophetnognietvergraven veen
tedrogengezet.Hadde splittingvoldoendebreedtegekregen,danwerd in
devrijgekomen zandondergrond eenwijk gegraven.Dedaarbij vrijkomende
grondwerdopgehoopt tegendesteileveenranden vande splitting.Erontstondenaanweerszijden vandewijken smalle,hoge zandstroken,klemsloten
genoemd.Alsdewijk klaarwas,werd elk jaareen strook veen evenwijdig
aandewijk totturfvergraven.Zo'nstrook veennoemdemen een 'veenput'.
Debreedte vandezeveenputten varieerde,maar 5mwasgangbaar.Wasaan
weerszijden vandewijk eenmaalvoldoende ruimteontstaan,dankonook
hierdeturf tedrogenwordengezet.Opdezewijzewerktemenvoort totde
ruggeraai bereiktwasendebeide 'plaatsen'tussendetweewijkengeen
veenmeerbevatten.Terverduidelijkingmoetnogwordenopgemerktdatde
veenputten zichnietoverdegehele lengtevandeplaatsenuitstrekten.
Evenminwerden splittingen enwijken inéénkeer aangelegd.Alleskwam
heelgeleidelijk tot stand.Devervening begonaandekopvandeplaats,
enbereiktemeestalpastientallen jaren laterbijdedreef zijnvoltooiing.Splittingenwijkwerden stukjebijbeetje doorgetrokken.
Nietalleveenwerd gebruiktvoor turfbereiding.Hiervoorwasalleen
hetoudeveenmosveen (ofzwartveen) geschikt.Hetbovenliggende jongere
veen (ofwitveen,ookwelbolstergenoemd)werd opzijgezet,en,nadathet
zwartveenwasafgegraven,indeveenputten gegooid.Daarwerd hetvermengd
met zanduitdeklemsloten.Bijhet incultuurbrengen konditmengselnog
wordendoorgespitmethetonderliggende zandenresten zwartveen (vanwege
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deminderekwaliteitwerd het zwartveendichtbijdezandondergrond meestal
nietuitgegraven). Zoontstondendespecifieke grondendie indenoordelijkeveenkoloniënworden aangeduid als 'dalgronden'.
Dehogevenen indeprovinciesFriesland,Groningen,Drenthe enOverijssel lagen ineenaantal complexenbijeen,namelijk:
-deDrachtster-endeLeggelerVenenendeVenenvanhetGroninger
Westerkwartier
-deVenenbijHeerenveen
-deEchtenerVenenbijHeerenveenendeVenenvanDedemsvaart
-het Oostermoer
-deVenenvanVroomshoop.
DeDrachtster-endeLeggelervenenendevenenvanhetGroninger
Westerkwartier
Verkeerstechnisch warendezevenen,te zamenmetdevenenbijHeerenveen,hetgunstigst gelegentenopzichte vandeafnemers vandeturf,de
stedenvanHolland.Men zietdeverveningenhierdanook ineenvrijvroeg
stadium eenaanvangnemen,heteerste aanderanden,waarbevaarbaar (natuurlijk)wateralvoorhandenwas.In1529was sprakevanvervening langs
deBurmaniawijk en -slootvanafdeLits. In1559werdmelding gemaaktvan
heteerstebeginvandevervening bijLeekenZevenhuizen.
Vanafhetmiddenvande 16eeeuwismen steedsverdergegaanmethet
vervenen,waarbijdeactiviteiten geleidelijk naardewatverderaf liggendevenenwerdenverplaatst.Daartoemoesten deveenkanalenwordendoorgetrokken.Eenenkel saillantmomentkaninditverband deontwikkeling
illustreren.In 1641begondevervening bijDrachten enUreterp.Vanafde
SmalleEewerdedeDrachtsterVaart aangelegd.Belangrijkwasookhetjaar
1674,toendeaanlegvandeUreterpsterVaartwerd begonnen.Omstreeks
1800werd hetHaulerveen doorsneden.Indevenendie zichvanafdeprovinciegrens uitstrekken totaanAssen (deDieverder,Leggelder enSmilder
Venen),wasdevervening ook alinde 16eeeuwbegonnen.Dehier gewonnen
turfwerd viaeenkanaal afgevoerd totindeBeilerstroom,envandaarverdernaardeverbruikers getransporteerd. Nochtanswashierpasvaneen
systematische vervening sprake sedert 1613,toenHollandse veenexploitanten zichindeze streekmetdeturfgraverijgingenbezighouden.Paslaat
kwamhettoteendirecteverbinding tussendeaangrenzende Drenthseen
Friesevenen indezeomgeving.Vanaf 1865werdenvanuitdeKrommeElleboogsvaartwijkengegraven tot inhet inDrenthe gelegenEenerVeen.In
1879verbondmetdeKrommeElleboogsvaartmetdeKolonievaart langsVeenhuizen.
DeVenenbijHeerenveen
Sedert 1551 zijndeHeerencompagnonsvenen,waarnaar Heerenveen isgenoemd,aan sneegekomen.Deafvoervandeturfvondplaats langsdezoge129

naamdeHeerensloot,dieleiddenaarhetFriesemerengebied.Hetveenkanaal
waarlangsdeverveningvanstartgingwasdelatere Schoterlandse
Compagnonsvaart.Dezewerd geleidelijk inoostelijke richting doorgetrokken,eneindigde tenslotte tegendeoostgrensvandegemeente Schoterland.
Hetnoordelijk gedeeltevanhetzelfde veencomplexwerdontsloten doorde
JonkervaartendeNieuweSloot.Hierbegondeverveningca.1580.Van
daaruitwerd langzamerhand deOpsterlandse Compagnonsvaart inoostelijke
richtinghetveeningelegd.Omstreeks 1700hadmendeomgevingvan
Lippenhuizen bereikt.In1783wasdevaartgevorderd tothetveengebied
tussenWijnjeterpenDonkerbroek.VanafKleingroningen boogdeCompagnonsvaartnaarhetzuidenafenkruiste in1813deTjonger.In1847hadmenbij
AppelschadegrensvanDrenthebereikt.Hetheeft echtertot1893geduurd,
voordatvanhieruittoegangwerdverkregentotdeDieverder,Leggelderen
SmilderVenen,waardooreenverbinding totstand kwammetdeDrenthse
Hoofdvaart.
DeEchtener venenbijHoogeveenendevenenvanDedemsvaart
Vanditcomplex venenkwamhetnoordelijk stuk,gelegeninDrenthe,
heteerstaansnee.Devoorbereidingen gingenvanstartin1625,toendit
veendoorRoloffvanEchtenwerd aangekocht.Deafvoervandeturfmoest
plaatsvinden naarMeppel,langsdeEchtenerstroom enviadeNieuweGrift,
eenkanaaldatin1627verderoostwaartswerd gegraventotophetpunt
waarnaderhand Hoogeveen zouontstaan.DeGrootscheepse veenexploitatie
begonhier in1631.VanuithetknooppuntHoogeveenwerdeneenaantalveenkanalen ('opgaanden')inverschillende richtingenhetveeningelegd.Naar
het zuidentoegroefmendeZuidwolder sloot.Hierlangswerddebasis
gelegd voordeveenkolonieAlteveer.Naarhetoostenenzuidoosten ontstonden achtereenvolgens Hollandscheveld, Zuideropgaande,Elim,enDalerveld.In1915ontstond tenslottedeveenkolonie Nieuwlandeopdegrensmet
Overijssel.
Het zuidelijk stukvanhetveencomplex,onderOverijssel gelegen,is
pasveellaterverveend.Debelangrijkste initiatiefnemer hierwasdebaronvanDedem.Deze startte in1809metdeaanlegvaneenkanaal (deVan
Dedemsvaart)bijhetZwartewaterterhoogtevanHasselt.Dezevaartwasin
1811voltooid totBalkbrugenbereikte in1840deVechtbijAne.
HetOostermoer
HetOostermoervormde,samenmethetaangrenzende,inDuitsland gelegen
BourtangerMoor,eenvandegrootste aaneengesloten veencomplexenin
Noordwest-Europa.Ditveencomplex lagtussendeHondsrugendehogegrondenvanWesterwolde,enbesloeg delenvandeprovincies Groningenen
Drenthe.DeoudsteveenkoloniënvanhetOostermoer treftmenaaninhet
noordelijk deelvanditvoormaligeveencomplex.Desystematische vervening
ishierinhetbeginvande17eeeuwbegonnen.Menbegonvlaktenzuiden
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vanWinschoten,opdeplaatswaarhetveenstroompjedePekelAhetveen
uitkwam.Vanafditpuntwerd deturfgetransporteerd langsdeWesterwoldse
A.Debelangrijksteafzetmarktvormden indezebeginperiode deGroningse
kalkbranderijen,steen-enpannenbakkerijen,endeHollandse steden.
Aanvankelijk werd deturfgraverij inditgebiedvoornamelijk verricht
doorcompagnieëndiegeleid engefinancieerdwerdendoorHollandse,
Utrechtse enOmmeianderondernemers.Maar alindeeerstehelftvande17e
eeuwtrokookde stadGroningendeexploitatie vandezevenenaanzich.
Destadbelastte zichsindsdienmetdeaanlegvandeveenkanalen,enprofiteerdevanderevenuendiehetdelvenenhetverhandelenvandeturf
opleverden.Mendrong steedsverdernaarhet zuidoosten inhetveencomplex
door.Geheel inditkaderpastdeaanlegvanhetWinschoterdiep,doorde
stadGroningen in 1612begonnen.Totdeoudsteveenkoloniënbehoren (Oude)
Pekela,Sappemeer,VeendamenWildervank,dieallealca.1670hunbeslag
haddengekregen.
Zeerbelangrijk werd inlatertijddeontsluiting,meer in zuidelijke
richting,vandecentrale delenvanhetveencomplex.Hierover iseenvinnige strijd gestredenmetde landschapDrenthe,datook rechtenophet
veendeed gelden.De zogenaamdeveenmarken,behorend bijdeaangrenzende,
opdeHondsrug liggendeDrenthsedorpen,strekten zichtotver inhetveen
uit.Eeneersteregelingvandebotsende territoriale aansprakenwerdtot
stand gebracht in1615,inwelk jaarde zogenaamde Semsliniewerdgetrokken.Anderhalve eeuwlater (in1765)werd eenbegingemaaktmethetgraven
vanhetStadskanaal,grotendeels evenwijdig aandeSemslinie,waardoorde
openlegging vandecentralevenenkonwordengerealiseerd.Tochkwamhet
hiernogniettoteen systematische vervening,totdat in1817,onderdruk
vanWillem I,eenConvenantwerd gesloten tussende stadGroningen ende
veenmarkegenotenuitdenegenaanpalendeDrenthse zanddorpen.Dezeovereenkomstbehelsde onderanderedetoezegging vande stadomhetStadskanaal zuidwaartsdoortetrekken.Daarbij zoudenaandeDrenthse zijdevan
hetkanaal zogenaamde inmondingenwordengegraven,waarmee eenbegin zou
wordengemaaktmetdeveenkanalen (ofhoofddiepen),dienodigwarenomde
veenkoloniën opDrenthsebodem totstand tebrengen.Daartegenoververplichtten deDrentenaren zichgeenturfaftevoerenandersdanvia
hetStadskanaal,endaarvoor doorvaartgelden tebetalen.Eenmaal toteen
akkoord gekomen,werd hetStadskanaal sneldoorgetrokken.DebeideinmondingenvoordeGietervenenkwamenalinhetzelfde jaar (1817)totstand.
DeBonnermond dateertvan 1818,endeGasselterboerveensemond ende
Gasselternijeveensemondkwamen in1819gereed.DeDrouwenermond wordtin
1820vermeld.Acht jaarlater,in 1828,ismengevorderd totdeBuinermond; in1829totdeEerste endeTweedeExloërmond.Daarna stagneerden
dewerkzaamheden aanhetkanaal.Pasin 1853werdbegonnenmetdeaanleg
vandeEersteValthermond. In 1856tenslottebereiktemenTerApel.
Hetgereedmakenvandeinmondingenwiloverigens nogniet zeggendat
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devervening daarmee gelijke tredhield.Pas in 1835werd begonnenmetde
vervening vandeGietervenen (deinmondingdateerde uit 1817).Anderzijds
warenookdelenvandeDrenthsevenenaleerder invervening, zoalsblijkt
uitde situatiebijGasselterboerveen enGasselternijeveen.Dezeveenkoloniënwaren alinde 17eeeuwontstaan.De turfhieruitwerdverscheeptvia
deHunzeofOostermoersevaart.Pasin1839kwamdeverbindingvandeze
veenkoloniënmethetStadskanaal tot stand.
Na 1850isook hetzuidelijk gedeeltevanhetOostermoer,voor zoverin
Nederland gelegen,aangepakt.Het Zuiderveld, zoalsditgedeelte vanhet
Oostermoer heette,werd vanuitdriekantenontsloten.Uithet noordwesten
naderdehetOranjekanaal;uithet zuidwesten deHoogeveenseVaart,enuit
hetnoordenhetStadskanaal.In1858bereiktehetOranjekanaalhetveengebied bijZuidbarge.Hierontwikkelde zichdeveenkolonie Oranjedorp.Ter
hoogtevanVeenoord bijNieuwAmsterdam kwam in 1860deaansluitingmetde
Hoogeveensche Vaarttot stand.In1863wasdeVerlengdeHoogeveenseVaart
aldoorgetrokken totErica.VanuithetStadskanaal ishet Zuiderveld iets
lateropengelegd. In 1872kwamdeaansluiting opdeWeerdingermond tot
stand,zodatnuookdeWeerdingerVenenkondenwordenuitgedolven.In1877
werdbegonnenmethetgravenvanhetStadscompascuümmerkanaal,dat in1880
gereedwastotEmmercompascuüm.Inhetbeginvande 20eeeuwwerd derest
vanhet Zuiderveld ontsloten.Thansvindtopheelbescheiden schaalnog
watvervening plaats tenzuidenvan Zwartemeer,tegendeDuitsegrens.
Enigenogresterende stukkenveen indezeomgevingblijvenverder gespaard
alsnatuurgebieden.
DevenenvanVroomshoop
Ditbetreft eenkleinveenten zuidenvandeOverijsselseVecht,tegen
deDuitsegrens.Het isontsloten doorhetOverijssels Kanaal,datvoltooidwerd in 1858.Indetweedehelftvande 19eeeuwheeftdevervening
hier zijn.beslaggekregen.
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