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Literatuurstudie, waarin vele citaten zijn opgenomen uit het werk van A. van
en F.C.J. Ketelaar (zie líteratuurlijst).

In het gedeelte der Nederlanden, dat vanouds aan de rechtsregels van het Frankische

Rijk

was onderworpen en na de Kasrolingi-

sche

tijd onder het directe

gezag bleef van

het Hertogdom Neder-Lotharingen, later
genoemd het Hertogdom Brabant, gold in
principe, dat de souvereine vorst (i.c. de
hertog) het eigendom had van alle niet-ontgonnen, woeste gronden en van de openbare wegen, tenzij het tegendeel kon worden
bewezen.

Deze gronden brachten in de praktijk weinig op, tenzij ze werden geëxploiteerd en
daardoor belast. Om deze reden gaven de
hertogen al vanaf de dertiende eeuw vergunningen uit voor verveningen, bebossingen e.d. op de z.g. gemeentegronden,
waarop meestal een cijns berustte. Ook
verleenden zij bij wijze van gunst de bevoegdheid aan het bestuur en de ingezetenen van dorpen of plaatsen om vóór hun erf
op de kanten der openbare wegen tot op zekere breedte bomen of struikgewas te planten en te exploiteren.
Zij deden dit via een charter, dat de naam
van pootkaart kreeg en vroegen daar
meestal een betaling voor in de vorm van
een éénmalig te verlenen geldsom vooraf
(voorlijf) of van een jaarlijkse belasting
(cijns).
Voor zover bekend is deze bevoegdheid
voor altijd verleend, zoals o.a. blijkt uit de
verschillende pootkaarten en uit het daarin
voorkomende beding van betaling.
Het verlenen van pootrechten, dat aanving
onder de Brabantse hertogen, werd voortgezet onder de Bourgondische hertogen en
de Habsburgers. Na de tachtigjarige oorlog
werd het in Noord-Brabant voortgezet onder de Staten-Generaal, die zelfs via de
Raad van State de bewoners van de Meijerij

van 's-Hertogenbosch de verplichting oplegde om gebruik te maken van hun oude
bevoegdheden en aan die heerlijkheden en
dorpen in de Meijerij, die nog geen pootkaart mochten hebben, het pootrecht toekenden. *)

bouwweg door' Gelrica's'
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van Ysselt

In de Franse tijd werd een wet uitgevaar-

Inleiding

Een door pootrecht beschaduwde land-

Sasse

*) Reglement R.v.St. van 29 oktober 1696.
Groot placaetboek IV, p.1200-1202, vernieuwd
9juni 1714. Groot placaetboek V, p. 1328-1330.

digd (executoir verklaard bij Keizerlijk Decreet van 8 november 1810), die <ie strekking had, aan hen, die aan de'grote wegen'
gronden hadden liggen, de verplichting op
te leggen, op die wegen bomen te planten
en hun het eigendomsrecht daarvan te verzekeren. Ten aanzien van de 'buurtwegen'

regelde zij alleen de uitoefening van het
recht van voorpoting, waarmee stilzwijgend het bestaan van dat recht op die wegen

werd erkend.
Deze wet werd weer afgeschaft bij Keizerlijk Decreet van L6 december 1811, waarmee met één pennestreek alle eigendomsrechten die de grondeigenaren op de op de
keizerlijke wegen staande bomen konden
doen gelden voor rijkseigendom verklaar-

de, terwijl voor de niet-keizerlijke wegen
alles bij het oude bleef. Het voorpootrecht
op zich werd door het decreet niet afgeschaft.

Voor de Meijerij van 's-Hertogenbosch
bleef daarom het recht van voorpoting ook
op de keizerlijke wegen ongeschonden.
Na de Franse tijd vaardigde Koning Willem

I op 10 februari 1815 een resolutie uit,
waarbij het decreet van 1811 werd ingetrokken en waarin enige bepalingen waren opgenomen omtrent het planten op de grote
wegen. Zijn besluit bleek echter later alle
verbindende kracht te,missen (Arrest Hoge
Raad 14 nov. 1881 W no. 4708), waardoor
het Keizerlijk Decreet voor de grote wegen
nog steeds bestaat. Na 1811 waren dit de
z.g. Rijkswegen, die te vinden zijn in het
Koninklijk Besluit van 13 maart 1821.
De Provinciale Staten van Noord-Brabant
hebben het recht van voorpoting op de provinciale en gemeentewegen opnieuw geregeld bij hun Poot- en plantreglement van 18
augustus 1820, waarin de bevoegdheid der
geërfden om in de Meijerij van 's-Hertogenbosch op de kanten der provinciale en
gemeentewegen vóór hunne gronden bomen te planten 'in het geheel blijft, in dier
voege en tot zodanige breedte als hun bij
Octrooi, Privilege, oude Pootkaart ofnadere reglementen is vergund'.
Bij het Reglement van 29 augustus 1845
werd het Poot- en Plantrecht van 1820 ingetrokken en vervangen door een nieuw,

waarbij in hoofdzaak hetzelfde werd be-

voorpoting, maar als een overschot van het

paald als in het oude reglement.

voormalige eigendomsrecht. (Arrest

Dat Reglement werd op zijn beurt

Rechtbank van 's-Hertogenbosch van
april 1863).

afgeschaft bij besluit van 8 november 1856 van
Provinciale Staten van Noord-Brabant, die
op 5 juli 1878 een Reglement uitvaardigden
op de beplantingen op de bermen ofkanten
van openbare wegen, niet in onderhoud bij
het Rijk zijnde, waarbij zij regelen stelden
omtrent de wijze, waarop particulieren op

de kanten van die wegen bomen kunnen
poten. Daardoor erkenden zij stilzwijgend,
dat particulieren op de aangeduide wegen
een recht van voorpoting kunnen hebben.
Het Reglement van 1878 werd bij besluit
van 1.8 november 1889 opnieuw uitgevaardigd.
De onder de oude wetgeving door titel of
verjaring verkregen bevoegdheid om in de
Meijerij op de kanten der openbare wegen
bomen te planten en te exploiteren, wordt
dus ook nu nog als een recht erkend. (Arrest van de Hoge Raad van 17 december
1883).

Ontstaansvormen van het pootrecht

- Door het

verlenen van pootkaarten

(vóór 1838).
Uit het verlenen van pootkaarten door de
Hertogen van Brabant en hun opvolgers,
de Staten Generaal en ook door de andere

in de Meijerij van 's-Hertogenbosch is het recht der geërfden ontstaan om op de wegen, die destijds openbaar waren en niet aan particulieren toebehoorden, ten eigen profijte bomen te planten. Dit recht was een zakelijk recht, dat
aan hem, die het aannam, niet meer kon
worden ontnomen, gevestigd volgens de
vanouds algemeen heersende zienswijze
omtrent het rechtskarakter van dergelijke,
door de vorst verleende bevoegdheden.
Het recht van voorpoting kon echter ook op
andere wijzen ontstaan, die hieronder worgrondheren

den aangeduid.

-

Doordat het eigendom van de weg via
verjaring van de particuliere eigenaar overgaat op een openbaar lichaam (vóór 1838).
In de Meijerij van 's-Hertogenbosch ont-

-

1.0

Door voorbehoud bij overdracht (vóór

1838).

Pootrecht kan ook zijn ontstaan door het
voorbehouden ervan bij de overdracht van
grond voor wegaanleg. Daarbij werd als tegenprestatie voor de afstand van grond of
voor de verplichting tot onderhoud van een
weggedeelte, het pootrecht gevestigd (Hof
's-Hertogenbosch van 1912).

-

Door aquisitieve verjaring.
Een eeuwigdurend plantrecht langs wegen
kon destijds ook ontstaan, wanneer eigenaren van aangrenzende gronden gedurende
lange tijd langs de kant van de weg bomen
hadden staan. (Arrest Hoge Raad van 30
januari 1880, id. 17 december 1883, id. 10
oktober 1887).
Wanneer het ontstaan van een pootrecht
vóór 1838 of de vestiging na 1838 (invoering
van het Burgerlijk Wetboek van 1 oktober

Ook kan verlangd worden (Rijkswegenreglement en verschillende provinciale en gemeentelijke verordeningen) dat er voor het
planten een kennisgeving wordt verstuurd
aan de wegbeheerder, opdat deze aanwijzingen kan geven over afstand en richting.
Is er niets bepaald, dan is men vrij in het
aantal en de plaatsing van de bomen
(Rechtbank te Arnhem van 1888).
Een gemeentelijke belasting is niet meer
mogelijk, ondanks het feit, dat voorheen
cijns kon worden geheven over pootrechten
(Arrest van de Hoge Raad van 29 maart
te44).
Verschillen meÍ opstal en erfdienstbaarheid

Het pootrecht heeft enerzijds kenmerken
van het in het Burgerlijk Wetboek geregelde recht van opstal, anderzijds lijkt het op
een erfdienstbaarheid. Een verschil met het
normale recht van opstal is, dat het pootrecht niet opzegbaar is (art. 766 BW).

Het pootrecht heeft ook een recht

van

1838, dat daarna alle sindsdien normale za-

vruchttrekking. Voorts heeft de eigenaar

kelijke rechten regelt, waaronder niet het
voorpootrecht meer hoort), niet bewezen
kan worden, kan een beroep worden gedaan op verjaring na 1838 van een opstalrecht van zodanige omvang, dat het een
pootrecht nadert (Arrest Hoge Raad van 17
december 1883, Hof te Arnhem van 1893
en 1900, Rechtbank te Arnhem van 1888 en
1895, Rechtbank te Tiel van 1899, Hof van

van een pootrecht de bevoegdheid tot vervanging van het gepote; de opstaller heeft
dit recht alleen wanneer dat bij de vestiging
uitdrukkelijk is bepaald of door verjaring is
verkregen of wanneer uit de bedoelingen
van partijen mag worden afgeleid, dat een
recht tot vervanging bestaat (Rechtbank te
Tiel van 4 oktober 1907 en 15 mei 1908).
Een belangrijk ander verschil met het opstalrecht is, dat het pootrecht aan een bepaald erf is verbonden: iedere eigenaar van
het erf mag het pootrecht uitoefenen.
Een dergelijke werking komt bij het recht
van opstal ook voor, maar dan alleen bij gebruiksrechten als erfpacht, huur of pacht.
Hierdoor vertoont het pootrecht gelijkenis
met een erfdienstbaarheid.

's-Hertogenbosch van 1902).
Beperkingen

Het pootrecht kan worden beperkt door
wetgeving en provinciale of gemeentelijke
verordeningen maar dient op zich te worden geëerbiedigd. Het beplanten van die
wegkanten, waar het pootrecht van kracht
is, moet dus onder alle omstandigheden
worden toegestaan, maar wel kunnen regels worden gesteld ten aanzien van onderlinge afstand van de bomen, de afstand tot

TenieÍgaan, ophefring en regeling

a) Tenietgaan van oude zakelijke rechten
in het algemeen.

-

door non-uses.

Door het niet gebruiken gedurende 30 jaar
kan een oud zakelijk recht verloren gaan.
(Hoge Raad van 20 februari 1931, BW artt.
754,765,783, 801, 854, 865). Hiervan zijn
uitgezonderd die rechten, die'res merae facultatis'zijn, dat wil zeggen die niet door in
onbruik te geraken te loor gaan. Het pootrecht mag daartoe niet worden gerekend
(vgl. art. 754,lid 2 BW).

stond vanaf de twaalfde eeuw een groot
aantal wegen door ontginningen, die voornamelijk op laaggelegen zandgronden
plaatsvonden en die in eerste aanleg tot het
eigendom van de aanliggende eigenaren
konden worden gerekend.
Geleidelijk kregen de meeste van deze wegen steeds meer een openbaar karakter en
in veel gevallen ging zelfs het eigendom
over naar het openbare lichaam, dat het beheer erover voerde.
Het enige, dat van het oude eigendom van
de particulieren dan overbleef, was het
recht op de kanten bomen te poten, wel iswaar niet als een hun toekomend recht van

de verharding, de soort beplanting e.d.

Mede door het recht van voorpoting ontstond het karakteristieke Brabantse populierenlandschap

door vermenging.
Wanneer moederrecht en beperkt recht in
één hand kwamen, ging volgens het oud-vaderlands recht het beperkte recht teniet.
Wanneer de gemeente eigenaar wordt van
67

een belendend perceel bij een gemeente-

hierop volgende plan van toedeling houdt

aan zakelijke rechten hebben

weg, waarlangs pootrecht bestaat, dan gaat
dat pootrecht teniet voor het gedeelte van
de weg, waarlangs het eigendom van de ge-

de regelingen en opheffing van de zakelijke
rechten in, die in art. 28 bedoeld zijn. Hiertegen kunnen de rechthebbenden ook weer

Wanneer het de bedoeling was geweest, dat
aan die rechten voor altijd een einde zou
komen, zou het begrip regelen niet zijn ge-

meente ligt.

bezwaar indienen bij de Plaatselijke Commissie met verwijzing naar rechter-commissaris en rechtbank. De acte van toedeling
die vervolgens notariëel wordt opgesteld
geldt volgens art. 96 van de Ruilverkavelingswet 'als titel voor de daarin omschreven rechten. Door de ovèrschrijving der acte in de openbare registers worden de daarin omschreven zakelijke rechten verkregen'.
De op de wegen berustende pootrechten
blijven bestaan totdat de acte van toedeling
is overgeschreven. Pas daarna komen ze te
vervallen, wanneer ze niet meer in de acte
zijn genoemd. Bij regeling van de rechten
kan worden onderscheiden tussen twee gevallen:

bruikt.
Vooral degene, wiens oud zakelijk recht is

- door afstand, opzegging en verwante

rechtfiguren.
Eenzijdige afstand door de rechthebbende
leidde in het oudvaderlands recht tot tenietgaan van een beperkt zakelijk recht. Ook

voor het moderne recht wordt algemeen
aangenomen, dat alle zakelijke rechten
door eenzij dige afstand tenietgaan . Opzegging door de eigenaar kan volgens het BW
alleen in geval van opstal en erfpacht (art.
766,783).
Onteigening is alleen mogelijk indien het
één van de in het BW genoemde zakelijke
rechten betreft. In andere gevallen kan een
goed alleen door onteigening van het goed
worden bevrijd van een erop rustend recht.
In het geval van een oud-zakelijk recht kan
de rechthebbende als derde-belanghebbende tussenkomen (art. 3, lid 2 Onteigeningswet).
Afkoop is juridisch gezien èf afstand van
het recht tegen betaling èf verkoop en levering aan de eigenaar van de grond, gevolgd door tenietgaan van het recht door
vermenging.

het object verandert niet: het bij de acte
van toedeling gevestigde zakelijke recht op
een stuk grond is van dezelfde aard als het
recht, dat op dat erf rustte vóór de ruilverkaveling. Men noemt dit handhaving van
een zakelijk recht, wat strikt genomen niet

-

juist is, daar volgens art. 96 van de Ruilverkavelingswet alle in de acte van toedeling
omschreven zakelijke rechten nieuw geves-

tigde rechten zijn.

b) Regeling en opheffing bij ruilverkaveling

Art. 28 van de Ruilverkavelingswet van
1,954 zegt, dat 'bij elke ruilverkaveling de
zakelijke rechten, het recht van huur en lasten, welke op de onroerende goederen rusten, worden geregeld of opgeheven onder
regeling van de geldelijke gevolgen daarvan'.
Onder die zakelijke rechten vallen ook de
niet in het BW genoemde oude zakelijke
rechten en de eigenaar ervan is dus rechthebbende in de zin van de Ruilverkavelingswet.
Hij kan reeds bezwaar maken bij tervisielegging door G.S. van het ruilverkavelingsplan vóór de stemming en bij onvoldoende
honorering van de bezwaren beroep op de
Kroon instellen na het besluit tot ruilverkaveling. Ook moet hij zoÍgen, te worden opgenomen in de Lijst van rechthebbenden,
omdat na afloop van de hiervoor gestelde
termijn, alleen zij als rechthebbenden worden erkend, die op de lijst voorkomen of

die bezwaren hebben ingediend bij

de

-

het object verandert: een zakelijk recht
wordt 'meegenomen' en bij de acte van toedeling gevestigd op een stuk grond, dat
vóór de ruilverkaveling niet met dat recht
was bezwaard.

De gangbare leer is, dat niet in de wet (BW,

Belemmeringenwet privaatrecht enz.) genoemde zakelijke rechten bij de acte van

toedeling niet mogen worden gevestigd,
daar men anders in strijd zou komen met
het 'gesloten systeem' van zakelijke rechten.

Dit wordt vooral voor de verandering van
objecten gesteld, maar het zou evengoed

eventueel daarna de rechter ingeschakeld.
Vóór de vaststelling van het definitieve wegen en waterlopenplan door G.S. kunnen
belanghebbenden bij afwijkingen van het

gestemde plan bezwaren indienen. Het
68

opgeheven, heeft belang bij geldelijke rege-

lingen. Maar ook wanneer het oude recht
door regeling is gehandhaafd, dienen de
geldelijke gevolgen via de lijst der geldelijke regelingen te worden opgevangen.

De praktijk van het pootrecht in ruilverkavelingen in Noord-Brabant

In het verleden was het normaal, dat de
pootrechten in ruilverkavelingen werden
opgeheven; voorbeelden zijn: de ruilverka-

velingen'De Scheeken','Spoordonk',

'Bossche Broek' en'Boekel'.
Ook bij handhaving van de bestaande we-

gen werd door ruilverkavelingsdeskundigen als bezwaar tegen handhaving van de
pootrechten aangevoerd, dat dan de uit
verkeersoogpunt belangrijke bermbeplantingen aan de willekeur van een groot.aantal pàrticuliere eigenaren zou worden overgelaten. Opheffing achtte men ook een betere basis te bieden voor het landschapsplan, waarin wordt aangegeven, waar na

ruilverkaveling beplantingen worden gehandhaafd en waar aangebracht. Er zijn
voorts eigenaren, die van hun pootrecht
geen gebruik maken, zodat de berm onbe-

plaht blijft, hetgeen op grond van landschappelijke en verkeerstechnische overwegingen ongewenst kan zijn.
Een ander argument, dat werd aangevoerd,
om de eigendom van de bermbeplanting en
die van de wegen in één hand (het openbaar
lichaam) te brengen, was, dat tegenover de
kosten van onderhoud van de weg wel enige
inkomsten uit de houtverkoop zou mogen
stáan.
Tenslotte was men beducht, dat bij handhaving van pootrechten het opstellen van het
plan van toedeling veel meer moeilijkheden

opgaan voor niet veranderende objecten.
De Haan heeft deze opvatting bestreden
(P. de Haan: Balans, zie literatuurlijst).
Zijn argument is, dat de geslotenheid van
het zakenrecht slechts betekent, dat partijen niet naar eigen goeddunken zakelijke
rechten in het leven kunnen roepen, maar
niet, dat langs de publiek-rechtelijke weg
van de ruilverkaveling geen andere zakelijke rechten zouden kunnen worden gevestigd.

zou geven, daar er verrekening moet
plaatshebben bij de ruiling van gronden,

Ketelaar meent ook, dat nieuwe vestiging

rijk onderdeel van het landschapsbeeld on-

Plaatselijke Commissie. Wordt over de be-

zwaren geen overeenstemming bereikt,
dan worden de rechter-commissaris en

gedacht.

van de

in de lijst van

rechthebbenden
omschreven oude zakelijke rechten geoorloofd is (F.C.J. Ketalaar: Oude zakelijke
rechten, zie literatuurlijst). De wetgever
moet volgens zijn betoog bij de opstelling
van art. 28 van de Ruilverkavelingswet ook

waaraan het pootrecht is verbonden tegen
gronden, waaraan dit recht niet is gekoppeld.
Recent, 29 april 1977, verwierp de Rechtbank te 's-Hertogenbosch de bij de ruilverkaveling De Leijgraaf aangevoerde argumenten, dat het pootrecht het aan de weg-

beheerder onmogelijk maakt, de wegbeplanting aan de eisen van het verkeer aan te
passen en dat de wegbeplanting als belang-

der openbaar beheer dient te worden gebracht. De Rechtbank oordeelde de beide
argumenten onderling tegenstrijdig en geen
verband houdende met het doel van de ruilverkaveling, namelijk het belang van de
landbouw.

Er gaan ook stemmen op ten gunste van de
pootrechten, bijvoorbeeld vanwege de inkomsten uit de exploitatie. De ruilverkaveling Smaldonken bij Schijndel werd in1952
afgestemd, mede omdat vele eigenaren be-

betekent, dat de rechten worden opgenomen in het plan van toedeling.
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centelijk de Landinrichtingsdienst tot

de

conclusie gebracht, dat het wenselijk is, alleen af te kopen, als er geen andere mogelijkheden zijn. In een nota van de Cultuurtechnische Dienst uit 1976 worden de volgende mogelijkheden onderscheiden :

a) de openbare weg wordt gehandhaafd:

Ketelaar F.C.J. (1978): Oude zakelijke
rechten. Vroeger, nu en in de toekomst.

-

Diss.

de eigenaar van het aangrenzende erf,
waaraan pootrecht is verbonden, behoudt
de eigendom van het erf: het pootrecht
blijft gehandhaafd;
- twee eigenaren van ervan, waaraan pootrecht is verbonden, ruilen van grond; het
pootrecht wordt gehandhaafd, onder verrekening tussen de eigenaren van de meer- en
minderwaarde;
- twee eigenaren van ervan, het een zonder, het ander met pootrecht, ruilen van
grond: èf het pootrecht wordt gehandhaafd
onder verrekening tussen de eigenaren, èf
als dit niet lukt en'bij overwegend ruilverkavelingsbelang': afkoop van het pootrecht.

b) de openbare weg vervalt

-

de eigenaar van het betreffende erf behoudt de eigendom: de weg wordt bij het

perceel gevoegd; door vermenging gaat het

pootrecht teniet;
de aanliggende eigenaren wijzigen: af-

-

koop;

-

de weg wordt als plantstrook in het landschapsplan opgenomen: afkoop.

c) de openbare weg moet worden verbeterd: zie a). Moeten de bomen verdwijnen:
afkoop.

In de ruilverkaveling Veghel-Erp, om een
voorbeeld te noemen, gaat het om bijna 135
km weg. De akoop van alle pootrechten, tegen f 4,- per meter, zou / 539.000,- kosten. Daarvan wordt 48% door het Rijk gesubsidieerd, 40% komt ten laste van provincie en gemeenten (dit betreft voornamelijk de te handhaven wegen) en de rest (op
te heffen wegen, die in cultuur worden gebracht) is, na aftrek van70o/" rijkssubsidie,
voor rekening van de gezamenlijke belanghebbenden. Indien de gemeenten (die door
afkoop de vrije beschikking over de wegbermen krijgen) niet bereid zijn tot aÍkoop,
blijven de pootrechten gehandhaafd. Dit

Meyere J.C. de (1928, 19372): Oude nog
bestaande zakelijke rechten. Diss.

A. van (1894): Het recht
van voorpoting op de kanten der openbare
wegen in de voormalige Meierij van's-Her-

(1) inplanten allerhande opgaande boomen, en
het corpus bovendien ten haaren behoef allerhande boomen gelijk ook struykhouten tot stuyting van het zand, mits dat van al het voorsr. hout
alleen den tienden penning voor houtschat sal
worden betaalt.

SCHIJNDEL
Volgens Octroy van hertog Philips van den 18 July 1465 vermoogen die van Schijndel ter spatie
van veertig voeten op haare gemeente planten.
En volgens de pootkaart van Schijndel van den 7
December 1612 is het de Geërfdens aldaar gemerpitteert booven de voorsr. veertig voeten andere veertig voeten gemeentewaaÍts inne te
planten; sonder dat iemand vrij sal sijn van houtschat van het hout uythoofde van de laatste concessie geplant werdende.
Verder is by haar Hoog Mog. Octroy van den 13
Augusty 1650 aan die van Schijndel op den Bodem van Elden geaccordeert in plaats van het
sesde het tiende hout voor houtschat te betaalen;
hetgeen nader is gecorrobeert bij haar Edele
Mog. Appointment van den 15December 1747.

Sasse van Ysselt

togenbosch.

Bijlage

I

Lijst der uitgegeven pootkaartea
(uit: v. Sasse v. Ysseh: Het recht van voorpoting;
de dateringen zijn niet steeds juist)
Afgedrukt achter de ordonnantie op het verpagten
van den houtschat over de stad en Meijerije van'sHertogenbosch, gearresteerd den

7

Februari

1766.

ST. OEDENRODE
Ingevolge de Pootkaart van St. Oedenrode van
den 2 April 1649 en 5 April 1765 moogen de
Geërfdens aldaar tagtig voeten buyten haar erven en huysen op de gemeente allerhande opgaande boomen en planten; mits de gemeene wegen op haare breedte latende; en bovendien het
Corpus ten haare profijte nog allerhande opgaande boomen, mits dat van al het gemelde

AARLEBEEK, RIXTEL en STIPHOUT
Vermoogen de Geërfdens te Beek bij Aarle buyten haare Erve Gemeentewaerts inplanten veertig voeten en het corpus bovendien nog veertig
voeten volgens haar Edele Mog. Octroy van den
8 Maart 1655; ende Geërfdens van Rixtel twintig
voeten volgens haar Edele Mog. Privilegie van
den 23 Mey 1656 ende Geërfdens van Stiphout
veertig voeten volgens haar Hoog Mog. Octroy
van den 11 Augusty 1650, van al welk houtgewas
niet meer dan dien tienden penning voor houtschat sal moeten worden betaalt.

AARLEBEEK
De tollen aldaar op de jaarmarkten, te weeten
van ieder verkogt paard twee stuyvers, van ieder
hoornbeest eene stuyver en agt penningen, sijn-

de de ingezeetenen van Helmond en Beek van
deesen thol vry.

AARLEBEËK
De geregtigheid van de waag en het varken te besien, doch dit is voor deese jaare niet verpagt volgens haar Edele Mog. Resolutie van den 17 Juny
1749.

houtgewas den behoorlijken en gewoonlijken
houtschat betaalt moet worden.

NUNEN, GERWEN en OPWETTEN

SON
Volgens de pootkaart van Son van den 23 Juny
1539 moogen de Geërfdens aldaar tagtig voeten

Vermoogen de Geërfdens aldaar twintig voeten
voor haare erven gemeentewaarts inplanten en
daarvan alleen den tienden penning voor houtschat betaalen, volgens haar Hoog Mog. Privilegie van den 8 Mey 1649.

op haare gemeente planten alle

opgaande

boomen, mits dat daarvan den behoorlijken en
gewoonlijken houtschat bij afhouwing sal worden betaalt.

BREUGEL, SOMEREN, TONGELRE
Volgens de pootkaart van 20 Augusty 1470 vermoogen de Geërfdens aldaar vijf en twintig voeten op haare Gemeente planten, mits de straaten
op haare behoorlijke breedte laatende en bij afhouwing den gewoonlijken houtschat betaalen-

LIEMPDE, HELMOND
De houtschat is alhier verschuldigt van het hout
wassenden op de drie gemeene straaten, vroentens, s'heeren weegen, voorhoofden en wallen;
en vermoogen de Geërfdens aldaar veertig voeten gemeentewaarts (2) inplanten en daarvan al-

leen den tienden penning voor houtschat betaalen volgens haar Hoog Mog. Privilegie van
den

12

November 1650.

de.

LIEROP, BAKEL
Volgens de pootkaart van Bakel van den 2 Maart
1651 vermoogen de Geërfdens aldaar vijf Bossche roeden of honderd voeten gemeentewaarts

LIESHOUT, te weeten alleen over den gehugte
van Ginderdoor
Vermoogen de Geërfdens aldaar op de gemeente ter spatie van veertig voeten planten allerhande opgaande boomen, mits dat daarvan den ordi69

naÍis houtschat sal worden betaalt, volgens haar
Hoog Mog. Privilegie van den 11 Maart 1649.

ERP
Volgens de pootkaart van Erp van den 14 Juny
1649 en ampliatie van den 29 Jantary 1757
moogen de Geèrfdens aldaar veertig voeten gemeentewaarts inplanten; en het corpus bovendien andere veertig voeten, mits dat van al het
voorschreeve hout bij het kappen den ordinaris
houtschat sal moeten werden betaalt.

VECHEL
Volgens de pootkaart van Vechel van den 5 April
1629 vermoogen de Geërfdens aldaar tagig voeten gemeentewaarts inplanten; van de houtschat
van welk hout niemand vrrj zal zijn selfs niet de
poorters van 's-Hertogenbosch of andere gepriviligeerde peÍsonen.

BERGIJK, RIJTHOVEN, WESTERHOVEN,
BORKELen SCHAFT

vervoert, sal worden betaalt twaalf stuyvers en
van minder of meerder getal na advenant, met
dien verstande dat van de tweede soort van
klompen twee paar en van de derde soort drie
paar voor een paar beste soort sullen worden ge-

telt, dog dat het niet te min aan den pagter sal
vrystaan over den houtschat van der gemelde

den

Marktthol
Te weeten te vorderen van ieder verkocht paard
twee stu)rvers; van ieder os, koe of tweejarig
veers eene stuyver; van ieder varken-een halve
stuyver; van ieder schaap twee duyten, soo wel
van den kooper als verkooper; zijnde de inwoonders van Oirschot van dien thol vrij; en sal den
pagter met een tafel op de markt moeten sitten
om dien thol te beuren en sulks te vooren laaten
publiceeren.

BLADEL, REUSEL en NETERSEL, LOM-

Volgens pootkaart van den 12 Juni 1764 mogen
de Geërfdens aldaar op de Gemeente sestig voeten ver van hunne huysen en ervan opgaande
boomen en schaarhout planten, mits daarvan bij
afhouwing den gewoonlijke houtschat betalen-

MEL

de.

noveeÍt den 20 November 1603, is aan die van
Lommel verleent, dat een iegelijk van hen sal
moogen planten en setten op de gemeente

BERGIJK

De houtschatten en onder-rentmeesterschappen
mitsgaders het hoven en erven in de bank aldaar.

Bij privilegie van den

en

HEUCLOM
Volgens haar Ed. Mog. Resolutie van den29December 1762 mogen de Geërfdens op de gemeene Weegen en Voorhoofden tot veeÍtig à sestig
voeten planten.

HAAREN

klompen te accordeeren.

OIRSCHOT de Gruyt, OIRSCHOT

OISTERWIJK, BERKEL, ENSCHOT

18 September 1442, gere-

Het hoven en eryen in de Dingbank aldaar

teegens sijne erve eyke en andere boomen en die
gebruyken als zijn proper goed; behoudelijk dat

EERSEL, DUYSEL en STEENSEL
Volgens de pootrecht van den 12 Juny 1764
moogen de Geërfdens aldaar op de Gemeente

daarvan den vierden penning voor houtschat sal
moeten worden betaalt.

sestig voeten ver van hunne huysen en erven opgaande boomen en schaarhouten planten, mits
daarvan bij afhouwing den gewonen houtschat
betalende. De houtschatten en onderrentmeesterschappen mitsgaders het hoven en erven in de
Dingbank aldaar.

STRIJP met de nieuwe erven van ZITTERT en

WOLFSHOVEN, VESSEM, WINTELRE en
KNEGSEL, BLAARTHEM, ZEELST, SON.
DERWIJK en VELTHOVEN

Volgens haar Ed. Mog. Resolutie van den29December 1762 mogen de Geërfdens op de gemeene Weegen en Voorhoofden tot veertig à sestig
voeten planten.

UDENHOUT
Volgens haar Ed. Mog. Resolutie van den29December 1762 mogen de Geërfdens op de gemeene Weegen en Voorhoofden tot veertig à sestig
voeten planten.

HILVARENBEEK, DIESSEN, RIEL en WESTELBEERS
Wordt verpagt voor de helft; en vermoogen de
Geërfdens tagtig voeten Gemeentewaarts inplanten volgens privilegie van Hertog Philips den
22 November l44l en van Jan van MeÍode dato
30 October 1546, geconfirmeerd door Keyser
Karel den 4 Mey 1551; en daarvan den tienden
penning voor houtschat betaalen.

HOGE MIERDE, LAGE MIERDE en HULSEL
Volgens Privilegie van Karel, Hertog van Braband van 9 Juny 1474, geconfirmeerd bij haar

Hoog Mog. den 16 July 1654, vermoogen de
Geërfdens aldaar tagtig voeten op haare gemeente planten, mits de straaten en weegen op
haare gewoonlijke breedte laatende.

VUGT en CROMVOIRT

Den houtschat is alhier verschuldigt van alle op-

Volgens de pootkaart van den 5 April 1765 mogen de Geërfdens aldaar op de gemeente sestig
voeten ver van hunne huysen en erven opgaande
boomen en schaarhout planten, mits daarvan bij
afhouwing der gewoonlijken houtschat betaalen-

Volgens privilegie van Philips, hertcg van Braband, van den 21 Juny 1498, zijn de Geërfdens
tot Vugt vrij van houtschat en vermag het corpus
op de gemeente allerhande opgaande boomen
planten en volgens het privilegie van Keyser Ka-

gaande eykeboomen, takken, spaanderen en

de.

rel, Hertog van Braband, dato den 31 Maart

OIRSCHOT het harthout

worteleynden, uytgenoomen de schors, die geen

houtschat betaalt, verder mannekens, essen
ipen, beuken, esdoorn, doorn, platanus, taxis,
grove den, hulshout, appelen, peeren en noteboomen en alle vrugtdragende boomen, uytgenomen de roode kerseboomen. Staande te weten, dat de Geërfdens van Oirschot vijftig voeten
gemeentewaarts inne moogen planten, en dat
van al het geene voorschreeve geen houtschat
verschuldigt is, soolang het niet buyten de parochie vervoert wordt en alsdan alleen den tienden
penning volgens privilegie van Hertog Philips
van den I April 1446.

OIRSCHOT

De onder-rentmeesterschappen en het doofhout.
Dat is den houtschat van den sleuteles, roode
kerssenboomen, mast- en denneboomen, lindeboomen, abeelen-, willigen-, populieren-, essen
en berkeboomen, verders alle schaarhout, geen
uytgesondert, wordende wegens den vrijdom en
planten op de gemeente tot het gesegde in den
voorigen articul van het haÍthout geretereeÍt.
Bij haar Ed. Mog. Resolutie van den30July 1753
is goedgevonden en veÍstaan te verklaren, dat
voor de geregtigheid van den houtschat van ieder
honderd paar klompen die uyt Oirschot worden
70

HOOGLOON, HAPEREN en CASTEREN,
OOST- en MIDDELBEERS
Volgens de pootkaart van Oost- en Middelbeers
van den 31 October 1473 moogen de Geërfdens
aldaar vier roeden verre op de gemeente planten
mits de weegen op haare gewoonlijke breedte
laatende; en zijn de gemelde Geërfdens van dat
hout vrij van den houtschat tenzij het buyten de
Dingbank vervoeÍt woÍdt, in welk geval daarvan
de gewoonlijke en ordinaire houtschat sal moeten betaald worden.

OOST- en MIDDELBEERS, de Gruyt, OERLE en MEERFELTHOVEN
Volgens de pootkaart van Oerle van den 25 September 1505 vermoogen de Geërfdens aldaar
tagtig voeten veÍÍe gemeentewaarts inplanten,
van den houtschat van welk plantage de ingezetenen aldaar vrij zijn.

DOMMELEN
Volgens de pootkaart van den 5 April 1765 mogen de Geërfdens aldaar op de Gemeente sestig
voeten ver van hunnen huysen en Erven opgaande boomen en schaarhout planten, mits daarvan
bij aÍhouwing den gewonelijken houtschat betalende.

1,516, moogen de Geërfdens te Vugt tien roeden
gemeentewaaÍts inplanten en bij afhouwing al-

leen den tienden penning voor houtschat betaalen.

HELVOIRT
Vermoogen de Geërfdens aldaar tagtig voeten
gemeentewaarts inne planten en daarvan alleen
den tienden penning voor houtschat betaalen
volgens privilegie van Hertog Maximiliaan en
Phifips, data den 20 Maart 1492 (3).
ESCH
Volgens privilegie van Keyser Karel dato den 5
July 1553 vermoogen de Geërfdens aldaar honderd voeten gemeentewaaÍts inplanten, mits bij
afkapping der ordinaris houtschat betaalende.

OSCH, BERCHEM, LITTHOYEN, HEESCH
en

NISTELROOY

Vermoogen de Geërfdens tot Heesch tagtig voeten gemeentewaaÍts inplanten en daarvan alleen
den tienden penning voor houtschat betaalen,
volgens het pÍivilegie van Maximiliaan en Philips
van den 21 January 1486.

MAAREN, ROSMALEN en HINTHAM voor
sooverre onder ROOSMALEN begrepen is

II

Volgens privilegie van Maximiliaan en Philips,

Bijlage

hertogen van Braband, van den 9 February 1490
vermoogen de ingezetenen van Rosmalen sestig
voeten verre op haare Gemeente planten, mitsgaders op de gemeene stÍaaten voor de erven,
mits de straaten op haar behoorlijke breedte
laatende, en mits dat van hetselve hout gekapt

Yerleningen van pootrecht volgens Enklaar (1941)

wordende alleenrijk den tienden penning sal

Meierij van's-Hertogenbosch
16april 1396 Haaren
(Hertogin Johanna)

17e eeuws afschr.

30juni 1417 Mierlo
(Schepenen van

werden betaalt.

18jan. 1428 Biest

(1) Ook op de wegen, blijkens de hiervoor vermelde pootkaart. (De Schr.)
(2) Toen Jor. Gijsbert Pieck van Tienhoven,

22nov. 144L Hilvarenbeek

Oorspr. Arch. gem. Mierlo

Mierlo)

l8e eeuws afschr. R.A. Nrd.Br.

(Schepenen van Hilvarenbeek)

raad en rentmeester-generaal der Domeinen, op
grond van het corpus en de ingezetenen van Hel-

mond niet voorzien waren van pootkaart,

boomen had doen in beslag nemen, die zij geplant hadden op de voorhoofden van hunne huizen en eryen en op de straten binnen de gemeente, welke Hertog Jan van Brabant op St. Barbaradag van het jaar 1300 hun had geschonken
(Krom en Sassen Oorkonden van Helmond, blz.
8), vroegen zij aan en verkregen zij den 12 Nov.
1650 van de Staten-Generaal het recht om'ter
spatie van 40 voeten altijd buiten hunne huizen
en erven ter strate en gemeentewaarts in opgaande boomen te planten', onder de voorwaarde dat

(Hertog Philips de Goede)

l

18juli 1465
8aug. 1468

enkele vermelding van het woord 'gemeente' in
deze lijst, niet lichtvaardig besluiten moet, zooals wel eens gedaan is, dat daar waar niet van wegen gesproken wordt, ook niet het recht zoude
gegeven zijn om daarop boomen te pooten. (Sasse van Ysselt)

(Hertog Philips de Goede)
Schijndel
(Hertog Philips de Goede)
Schijndel
(Hertog Philips de Goede)
St. Oedenrode
(Hertog Karel de Stoute)

L7e eeuws afschr.

R.A. Nrd.Br.

17e eeuws

Arch. gem. Schijndel

Oorspr. R.A. Nrd.Br.
Oorspr. R.A. Nrd.Br.

(Hertog Karel de Stoute)
Tongelre
(Rentmeester's-Hertogenbosch)

17e eeuws afschr.

R.A. Nrd.Br.

17e eeuws afschr.

R.A. Nrd.Br.

18e eeuws afschr.

R.A. Nrd.Br.

.l7e

R.A. Nrd.Br.

okt. 1,473 Oost-enMiddelbeers

de straten op hunne wijdte zullen blijven en tegen betaling van eenen cijns.
(3) Volgens een afschrift van dit privilegie, dat ik
in eene procedure gezien heb, was daarbij aan de
Geërfden van Helvoirt ook het Íecht gegeven om
op de wegen boomen te planten. Uit deze aanteekening kan men dus ook ziet, dal men uit de

R.A. Nrd.Br.

aug. 1468 Vlierden

20atg.1470
31

19e eeuws afschr.

april 1447 Oirschot

8juli 1462

8

R.A. Nrd.Br.

(Rentmeester's-Hertogenbosch)

9jl.:ni 1474 Mierde
(Hertog Karel de Stoute)

eeuws afschr.

31jan. 1481 Berlicum
(Hertogin Maximiliaan en
hertogin Maria van Oostenrijk en Brabant)

18e eeuws afschr.

R.A. Nrd.Br

17e eeuws afschr.

R.A. Nrd.Br

17e eeuws afschr.

R.A. Nrd.Br

17e eeuws afschr.

R.A. Nrd.Br

17e eeuws afschr.

Arch. gem. Uden

20jan. 1487 Nistelrode
- koning Maximiliaan en
aartshertog Philips de Schone)

(Rooms

20apr1l

1492 Helvoirt
(Rooms - koning Maximiliaan en
aartshertog Philips de Schone)

9febr. 1495 BerlicumenRosmalen
(Rooms- koning Maximiliaan en
aartshertog Philips de Schone)
Land van Ravenstein
l april 14ó3 Uden

(Adolf van Kleef)

Stichting Wilg & Mand

teelt en een lijst van vaktermen in vier ta-

Secretariaat:

Door: A. Westendorp, A.D. van 't Hoog

Nassaulaan 14

en

Eerder verscheen van de hand van dezelfde
auteurs: 'Het vlechten van ronde tenen
manden' (1ste druk 1978,2de druk 1983),
44b12.,28 foto's, formaat 2lxl4,5 cm, prijs

5062

formaat

ï

6,s0.

f
Í

25,- + verzendkosten "f 5,-

len.

JN Oisterwijk

tel:04242-82238

oktober 1985

ir. W.D.J. Tuinzing, l92blz.,109 foto's,
2lxl7 cm, genaaid, prijs f 25,-.
Oorspronkelijk opgezet als handleiding ten
behoeve van cursisten, is deze tweede uitgave van de Stichting Wilg & Mand uitgegroeid tot een eerste samenvattend overzicht betreffende het mandenmakersambacht en de teenverbouw in ons land, en
hun onderlinge samenhang.

Verschenen:
tHet vlechten van ovale manden
met teent

Een handleiding, aangevuld met tal van bij-

zonderheden over mandenmakerij, griend-

Mede dank zij de medewerking van ir.
W.D.J. Tuinzing, oud-rijkslandbouwconsulent voor de griend- en rietcultuur, kon
aan de handleiding een lijst van uitvoerig

De boeken zijn te bestellen door overschrijving van resp.

:Ï

30,-

6,50 + verzendkostenJ 1,50: Í 8,op postgiro 2695726of Amro bank Vlijmen
nr. 4i.89.09.083 t.n.v. de penningmeester
te Vlijmen.

toegelichte vaktermen worden toegevoegd,
alsmede een lijst van vaktermen in vier talen. Bijzonderheden, niet alleen van vaktechnische, maar ook van recent-historische, economische en taalkundige aard vullen samen met zeer veel illustraties deze
lijsten aan.
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